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Obvestila

OBČINA MORAVČE 

vabi

občanke in občane na veseli 
MARTINOV VEČER v Kulturni dom v 

petek, 17. 11. 2017 ob 19. uri

Prikaz starih običajev v zvezi z vinogradništvom bo 
predstavilo vinarstvo Geršak iz Bistrice ob Sotli. Po 
zaključku akcije Zlati lipov list Turističnega društva 
Moravče bodo predstavljeni najlepše urejeni domovi.

V programu Martinovega večera bodo sodelovali:
-	 Gostje	iz	Bistrice	ob	Sotli	
-	 Peški	oktet
-	 Vokalna	skupina	Oda
-	 Folklorna	skupina	DU	Moravče
-	 Skeč	ŠKD	Peče
-	 Ansambel	Zajc

Vabljeni ste tudi na MARTINOV SEJEM, ki bo pred pri-
reditvijo od 16. 30. do 19. ure  pred Kulturnim domom. 
Na stojnicah se bodo predstavila domača društva, 
vsako s svojo domiselno predstavitvijo in postrežbo. 

Tudi ponudniki s tržnice bodo z nami.

Vstop bo prost! Prijazno vabljeni!

Društvo upokojencev Moravče
vabi

svoje	člane	na	prednovoletno	srečanje,	ki	bo	v	četrtek,	
14.	decembra	2017	ob	15.	uri,	v	gostišču		Peterka,	

Peterka	Marija	s.p.	Drtija.
Za	malico	in	zabavo	bo	poskrbljeno,	pijača	bo	v	lastni	

režiji.	
Obvezna	prijava	na	GSM	031-634377	ali	pri	svojem	

poverjeniku	do	11.	decembra	2017.
Lepo	vabljeni!

OBČINA MORAVČE
GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN

2017/2018
Občina	Moravče	predstavlja	gledališki	abonma	za	se-
zono	2017/2018.	Vabimo	vas	v	nabavo	abonmajske	
kartice	pred	prvo	predstavo,	to	je	v	soboto,	25.	11.	
2017.	Cena	abonmaja	je	ostala	ista.	Plačate	lahko	v	dveh	obrokih.	
Abonmajska	kartica	je	prenosljiva.	

Cena je 36€, za upokojence 30€, za študente, dijake in učence 
pa 24€. 

	 -	 Sobota,	 25.	 11.	 2017	 ob	 19.	 uri:	 KUD ZARJA TRNOVLJE, 
komedija Vinka Möderndorferja NA KMETIH
Za komedijo je avtor na festivalu Dnevi komedije prejel nagrado 
žlahtno komedijsko pero. V njej na duhovit način prikaže politično 
korupcijo in aktualne težave malih krajev. 
	-	Sobota,	9.	12.	2017	ob	19.	uri:	KUD LJUTOMER, komedija 
Vinka Möderndorferja KO BOM OBLAST
Naziv, denar, ženske ali opojna droga? Nič takega. Oblast je gnala 
kapitalista Anteja, ki ni bil več zadovoljen samo z denarjem in kapi-
talom. Pa so se našle prepreke….
	-	Sobota,	20.	1.	2018	ob	19.	uri:	DRAMSKI ODSEK PROSVE-
TNEGA DRUŠTVA STRANDREŽ, komedija, avtor Jean Jacques 
Bricaire, DOHODNINA
Pavle Repnik, direktor reklamne agencije, prijavi davčnemu uradu 
izmišljeno ženo, šest otrok in hromo mater, da mu ne bi bilo treba 
plačati preveč dohodnine. Ko se najavi davčna inšpekcija, z asistentko 
skušata rešiti kritično situacijo tako, da v krogu znank in znancev 
poiščeta začasne družinske člane. No, tako enostavno to ne gre...
	-	Sobota,	17.	2.	2018	ob	19.	uri:	KD GORNJI GRAD, komedija 
KADAR MIŠI NI DOMA
Mihova žena in tašča odhajata čez vikend in povsem normalno je, da 
Poldi in prijatelji prosto stanovanje izkoristijo za snemanje striptiza. 
Stvar bi uspela, če ne bi bilo zapletov pa še žene in tašče…
	-	Sobota,	31.	3.	2018	ob	19.	uri:	KUD VALETIN KOKALJ VISOKO 
s komedijo Sergeja Mihailkova ROBINZON IN DEKLETI
Trije fantje vedno kampirajo na istem mestu na obali pa jih enkrat zmo-
tita dve dekleti, ki prav tako želita biti na tem kotičku. No potem...
	-	Sobota,	14.	4.	2018	ob	20.	uri:	Kulturno društvo JOŽEF VIRK 
Dob, s komedijo KOMET PRIHAJA
Premožen poslovnež si je omislil Turistično kmetijo z nudenjem 
zdravstvenih nasvetov po Kneipovem Domačem zdravniku. Stranke 
so uživale. Ker pa se je odrekel svojega sina, so na njegovo bogastvo 
računali daljni sorodniki. Pojavila pa se je kot strela z jasnega novica 
o prihajajočem ogromnem kometu, ki bo padel na zemljo in povzročil 
konec sveta…
Želimo	 vam	 veliko	 zabave.	 Dobrodošli	 boste	 tudi,	 če	 si	 boste	
predstave	ogledali	izven	abonmaja,	le	posamezno,	z	vstopnicami,	
ki	bodo	v	prodaji	eno	uro	pred	vsako	predstavo.

Vljudno	vabljeni!

OBČINA	MORAVČE	vabi
v soboto, 26. 11. 2017 ob 19. uri	v	Kulturni	dom	Mo-
ravče	na	prvo	abonmajsko	predstavo	v	sezoni	2017/18	
ali	POSAMEZEN	OGLED.
KUD ZARJA TRNOVLJE, bo uprizorilo komedijo 
Vinka Möderndorferja NA KMETIH

v soboto, 9. 12. 2017 ob 19. uri	pa	 na	 drugo	 abo-
nmajsko	predstavo	v	sezoni	2017/18	ali	POSAMEZEN	
OGLED.
KUD LJUTOMER, bo uprizorilo komedijo Vinka 
Möderndorferja KO BOM OBLAST.
Vstopnice	bodo	na	voljo	po	7€	eno	uro	pred	predstavo	
v	Kulturnem	domu.
Obe	komediji	obljubljata	veliko	zabave	 in	dobre	volje	
ob	ogledu.

Vljudno	vabljeni!

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHPOLJE 
prireja 

24. VESELO JESEN, 
ki bo 18. novembra 2017 ob 19. uri, 

v prostorih gasilskega doma Vrhpolje.

Nastopajo:
Ansambel GAMSI, • 
Ansambel RAUBARJI• 
Ansambel Harmonk`N`Roll • 
Ansambel Jureta Zajca• 

Vstop bo prost!   Lepo vabljeni!
Na pomoč!
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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 21. decembra 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 7. decembra.
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!
Zima je pred vrati in aktivnosti, tudi tiste, ki so poveza-

ne z investicijami, se bodo morale drastično zmanjšati. Te 
se pogosto tudi zavlečejo zaradi, včasih prav nesmiselnih, 
tako župan Martin Rebolj, birokratskih in ozkih zasebnih 
razlogov. Tam, kjer so posledica državnih ukrepov, lokal-
na skupnost ne more veliko narediti.

Od nas se je poslovil Rado Kokalj, častni občan naše 
občine. Kulturnik, glasbenik, pedagog, zbiratelj je bil te-
sno povezan z dolino, ki ji je tudi posvetil skoraj ponaro-
delo pesem.

Občina z denarjem racionalno gospodari in pred krat-
kim so občinski svetniki sprejeli že tretji rebalans proraču-
na. Želimo si, da bi bilo čim več sredstev namenjenih za 
vlaganja, ki vplivajo na blaginjo občanov.

Naj omenim še tri kulturne dogodke, ki so zaznamo-
vali pretekli mesec. Prvi je bil celovečerni koncert Folklorne 
skupine Društva upokojencev Moravče, ki je bil medgene-
racijsko in celo mednarodno obarvan. Drugi pa zagotovo 
veličastna slovesna peta maša, pri kateri je sodelovalo 
120 glasbenikov. Tam je bil naš komorni zbor Limbar. 
Člani tega kulturno izobraževalnega društva pa so uspe-
šno odigrali komedijo Trije vaški svetniki in nasmejali pol-
no dvorano Kulturnega doma.

Bogato je bilo društveno življenje. Vedno popularni in 
cenjeni gasilci so preživeli mesec požarne varnosti, učenci 
osnovne šole pa so obiskali svoje vrstnike v Franciji.

Prijetno branje in lep preostanek jeseni!
Odgovorni urednik
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Županova stran

Pridobivanje soglasij 
zavira investicije

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, dom starejših je pomembna tema za občane 
pa tudi za občino. Kaj se dogaja?

Izdelava projekta poteka. Izdelovalec je prosil za projek-
tne pogoje. Čakamo še na Elektro Ljubljana in upamo, 
da bo do konca meseca zadeva zaključena. Pomembno 
je, da pri pripravi projekta sodeluje tudi koncesionar, 
tj. Comett domovi, saj je namen vseh, da bo prilagojen 
načinu oskrbe, ki poteka že v Kranjski Gori in Rogaški 
Slatini. Gre za tako imenovane gospodinjske skupnosti. 
Po dokončanem projektu bomo oddali vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in pripravili popis del potreben 
za izbiro gradbinca, ki bo dela izvajal.
Kaj pa ureditev starega trškega jedra?

Zataknilo se je kranjskem Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine. Zahtevajo konservatorski načrt za objekte, 
čeprav občina v to ne bo posegala in tudi ni lastnica 
objektov. Večji del je že bil pod nadzorom te institucije, 
čeprav kasneje umaknjen in po njihovem mnenju celo 
nepravilno obnovljen. Del stavb je bil celo porušen.
Kje vidite rešitev?

Potrebno bo ponovno srečanje s predstavniki zavoda, da 
stopimo korak naprej. 
Ali obstaja terminski plan za realizacijo?

Ker ne vemo, kdaj bomo pridobili vsa soglasja, je težko 
natančno napovedati. Je pa projekt obnove zagotovo pri-
oriteta in bomo k temu pristopili takoj, ko bo mogoče.
Podobno vprašanje se nanaša na ureditev pokopališča 
in gradnjo športnega parka.

Projekt za prenovo poslovilnega prostora je narejen. Pri 
tem bo občina prisiljena odkupiti del zemljišča, saj dru-
gače lastniki zemljišč ne bodo dali soglasja za poseg.
Kar zadeva športni park ob šoli lahko povem, da smo 
pred dnevi prejeli podatke o geomehanskih raziskavah 
zemljišča, ki jih je izdelal ZRMK. Računam, da bomo 
spomladi lahko začeli z nekaterimi zemeljskimi deli. 
Medtem nas še čaka ureditev lastniških razmerij.
Kako ste zadovoljni z daljinskim ogrevanjem?

Naslednja širitev uporabe in povečan odvzem se bo zgodil 
z izgradnjo doma za starejše, ki bo velik porabnik tako za 
ogrevanje kot tudi porabo tople vode. Potreba doma bo 
znašala okoli 400 KW moči in bo zahtevala delovanje to-
plarne skozi vse leto. Tako bo objekt lahko polno zaživel. 
To, povezano s prizadevanji za čisto okolje potrjuje, da je 

bila odločitev občine o podelitvi koncesije smiselna.
Ali bi hoteli povedati še kaj o poteku investicij v naši 
skupnosti? 

Smo v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj za kar tri 
sisteme kanalizacij. Prva je v Zalogu, druga obsega traso 
Dole – Krašce, tretja pa bo v Dvorjah. Pri vseh treh so 
se zadeve zavlekle predvsem zaradi pridobivanja soglasij 
lastnikov zemljišč. Za gradnjo v Zalogu imamo že izbra-
nega izvajalca in pričakujem, da bomo z deli pričeli še 
letos. Drugih dveh pa se bomo lotili na pomlad.
Naj pri tem omenim še pridobivanje projektov in soglasij 
za pločnik med Moravčami in Zalogom ter mostova na 
Drtijščici v Soteski in Serjučah.
Velika pridobitev za občinsko središče bi bila obvoznica. 
Se kaj premika?

Postopki za izvedbo OPPN (občinski podroben prostorski 
načrt) za obvoznico potekajo. Ravno danes (pogovor 
je potekal 8.11. op.p.) imamo sestanek s projektanti za 
izdelavo idejne zasnove in priključkov. DRI namreč zah-
teva izdelavo idejnega načrta. Tako smo že v fazi izbire 
geodetske družbe, ki bo opravila vse potrebne geodetske 

www.moravce. si
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Občina

posnetke. Idejna zasnova je že potrjena. Pomembnost te 
ceste je razvidna tudi iz odločitve države, da jo na trasi 
od Želodnika do Drtije prekategorizira iz ceste drugega 
reda v cesto strateškega pomena.
Naj ob tej priliki še omenim, da smo pravkar od države 
prejeli potrjeni prvi OPPN izdelan po sprejetju OPN 
(občinski prostorski načrt) in se nanaša na gradnjo av-
tokros proge pri Dvorjah. V izdelavi pa sta še podrobna 
načrta , in sicer za dve cesti v Sp. Prekru in športni park 
pri šoli.

Ena izmed tem, ki še posebej zanima nas, ki ne živimo v 
centru občine, je gradnja širokopasovnega omrežja. Ali 
je že znana trasa in morebiti celo začetek gradnje? 

Trase še niso znane, ker je projekt v fazi izbire izvajalca, 
ki bo le-te določil. V naslednji fazi bomo organizirali 
sestanke in seznanili zainteresirane z vsemi potrebnimi 
informacijami. Računamo, da bo to med januarjem in 
marcem 2018. To bo tudi leto, ko bomo v naši občini 
začeli z gradnjo. 

	EV

V slovo častnemu občanu Radu Kokalju 

Svetnice	in	svetniki	Občinskega	sveta	ter	Nadzorni	odbor	
so	se	11.	oktobra	s	žalno	sejo	poslovili	od	častnega	ob-
čana	Rada	Kokalja.	Z	žalnim	nagovorom	župana	Martina	
Rebolja	so	se	poklonili	pokojnikovemu	spominu:	

»Spoštovani	občinski	svet!
Zbrali	smo	se	na	žalni	seji,	da	se	poslovimo	od	častnega	
občana	naše	občine,	Rada	Kokalja,	ki	je	bil	v	ponedeljek	
v	družinskem	krogu	pokopan	na	kranjskem	pokopališču,	
oziroma	je	bil	tam	opravljen	raztros	pepela.	
Rado	Kokalj	se	je	rodil	na	Vrhpoljah	8.	decembra	1926.	
Služboval	 je	 v	 Kranju.	 Že	 od	 otroštva	 je	 čutil	 veliko	
nagnjenje	 do	 glasbe.	 Pri	 tem	 njegovem	 poslanstvu	
je	 nastalo	 okoli	 sto	 pesmi.	 Med	 njimi	 pri	 nas	 gotovo	
najbolj	 znana	pesem	Moravška	dolina.	 Trideset	 let	 je	
prepeval	 v	 kvartetu	 Zvonček,	 tudi	 marsikje	 po	 svetu.	
Vest	o	Moravški	dolini	in	njenih	ljudeh	je	ponesel	v	svet.	
Bil	je	mojster	citer.	Imel	je	tudi	šolo	za	učenje	igranja	na	
citre.	Za	njegovo	izjemno	delo	na	kulturnem	področju	in	
tudi	za	trud	za	prepoznavnost	naše	občine	po	svetu,	mu	
je	bilo	leta	2005	podeljeno	priznanje	občine,	ČASTNI	
OBČAN.
Ostajamo	mu	hvaležni	za	njegovo	širitev	kulturne	de-
javnosti	in	njegove	plemenite	cilje,	s	katerimi	je	bogatil	
našo	občino.	Marsikateri	njegovi	stihi	nas	bodo	vedno	

spremljali,	zagotovo	pa	pesem	Moravška	dolina.	Naj	mi	
bo	dovoljeno,	da	mu	v	slovo	preberem	kitico.	Pesem	je	
napisal,	ko	se	mu	je	v	Kranju	tožilo	po	domačem	kraju.

»Tam je moravška dolina
in misli mi k tebi beže,
polna spominov mladosti,
kot žitno polje valove ..«

Vsem	 prisotnim	 izrekam	
iskreno	sožalje!«

Žalni	 zbor	 se	 je	 potem	
vpisal	v	žalno	knjigo.

VR
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Občina

Poročilo s seje občinskega sveta

Sprejet tretji rabalans občinskega proračuna

Občinski	svet	naše	občine	se	je	sestal	na	svoji	redni	22.	seji	
18.	oktobra.	Po	ugotovljeni	sklepčnosti	 in	soglasni	potrditvi	
zapisnikov	zadnjih	sej,	so	se	lotili	točk	sprejetega	dnevnega	
reda.	
Pri	prvi	točki,	ko	so	potrdili	nove	cene	za	storitve	programa	
pomoč	družini	na	domu,	so	ugotovili,	da	na	odločitev	pravza-
prav	nimajo	vpliva,	 saj	 so	spremembe	cen	posledica	dviga	
plač	v	dejavnosti	zdravstva	in	socialnega	varstva	za	dva	plačna	
razreda.
Nato	so	z	11	glasovi	»za«	potrdili	odlok	o	občinskem	prostor-
skem	načrtu	za	območje	DV-05.	Gre	za	kompleks	nepozidanih	
stavbnih	zemljišč,	ki	bo	namenjeno	izgradnji	avtokros	proge	
umeščene	na	slabih	14	tisoč	m2	površine	in	dolžini	407	m.	
Proga	bo	v	bližini	naselja	Dvorje.	Predlog	na	javni	razgrnitvi	
ni	doživel	posebnih	pripomb.
Potem,	ko	so	soglasno	potrdili	elektorja	za	volitve	v	Državni	svet	
RS,	so	se	svetniki	posvetili	poročilu	o	izvrševanju	proračuna	za	
prvo	poletje	tekočega	leta.	Iz	podrobne	razlage	župana	je	bilo	
razumeti,	da	so	prihodki	znašali	2,11	mio	evrov	ter	dosegli	le	

40%	planiranih.	Glavnino	k	manjšim	prilivom	so	prispevali	dav-
ki	na	nepremičnine	(NUSZ)	in	še	ne	prispela	sredstva	države	
in	kohezijskih	sredstev	po	zahtevku	za	sofinanciranje	projekta	
Oskrbe	z	vodo,	ki	pa	je	bil	že	realiziran.	Podoben	odstotek	je	bil	
dosežen	tudi	pri	odhodkih	(37%),	ki	so	znašali	2,52	mio	evrov.	
Precej	zaostajajo	odhodki	za	 investicije.	Po	mnenju	župana	
je	treba	vzroke	 iskati	predvsem	v	dolgotrajnih	postopkih	za	
pridobivanje	služnosti	na	zemljiščih	 in	drugih	soglasij,	ki	so	
potrebna	za	pridobitev	gradbenih	dovoljenj.
Tudi	naslednja	točka	dnevnega	reda	je	bila	posvečena	prora-
čunu.	Tokrat	je	občinski	svet	potrdil	tretji	rebalans	proračuna,	
katerega	prihodki	se	povečajo	za	56	tisoč	evrov.	Vzroke	je	iskati	
v	 zvišanju	 primerne	 porabe,	 udeležbe	 na	 dobičku	 Mestnih	
lekarn	 Domžale-Kamnik,	 davku	 na	 promet	 nepremičnin	 in	
naslova	finančne	izravnave,	zmanjšujejo	pa	se	predvsem	zaradi	
nerealizirane	prodaje	poslovnih	prostorov.	Odhodki	se	zvišujejo	
za	44	tisoč	evrov,	potrebne	pa	bodo	tudi	prerazporeditve,	saj	
so	poletne	ujme	naredile	veliko	škode	na	infrastrukturi.

EV

Po sledeh napredka naše občine

Na	cesti	Moravče	Gabrje	je	asfaltiran	del	cestišča	v	dolžini	
820	m.	Zamenjava	asfalta	je	bila	potrebna	zaradi	dotraja-
nosti	in	tudi	zaradi	zamenjave	vodovoda.

Na	 cesti	 proti	 domačiji	 Vovk	 (Zg.	 Javoršica)je	 izvedena	
rekonstrukcija	ceste	v	dolžini	200m.
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Občina

Komemoracija ob partizanskih spomenikih v parku v 
Moravčah

Občina	Moravče	je	tudi	letos	31.	ok-
tobra	v	sodelovanju	z	ZB	za	vrednote	
NOB	Moravče	pripravila	komemora-
cijo	 	 počastitev	 spomina	 na	 mrtve,	
padle	borce	prve	 in	druge	svetovne	
vojne	 ter	 osamosvojitvene	 vojne	 za	
Slovenijo.
Program	 so	 sooblikovali:	 osnovno-
šolki	Tia	Bonič	 in	Neža	Močilnikar	z	
recitacijo	Obrazi	ter	Šolska	glasbena	
skupina	s	pesmijo	Beli	cvet,	Mešani	
pevski	zbor	DU	z	za	to	žalno	svečanost	
primernima	slovenskima	narodnima	
in	 Pihalna	 godba	 z	 žalostinkami.	 K	
spomenikom	 so	 bili	 položeni	 venci.	
Letos	 se	 je	 nastopajočim	 pridružila	
igralka	in	pevka	Jerica	Mrzel	z	recita-
cijo,	pesmijo	ter	spremljavo	na	kitari	
in	 deli	 Shakespeara,	 Zupančiča	 ter	
Kocbeka:	 »O	zgodovina,	 slepi	nemir	
Slovenstva,	 nenehno	 spopadanje	
dobrega	in	zlega,..«	Seveda	pa	ni	šlo	
brez	Kajuhove:	»Samo	milijon	nas	je,	
milijon	umirajočih	med	mrliči,	milijon,	
ki	pijejo	mu	kri	biriči,	en	sam	milijon,	
ki	ga	trpljenje	krotoviči	in	vendar	ga	

nikoli	ne	uniči!«	Župan	Martin	Rebolj	
pa	je	poudari,	da	smo	se	zbrali,	da	po-
častimo	spomin	na	vse,	ki	so	žrtvovali	
največ,	kar	so	imeli	in	da	zgodbe	pre-
teklih	generacij	ne	utonejo	v	pozabo,	

danes	pa	je	poslanstvo	naše	družbe	
prispevati	k	odprtosti	in	ustvarjalnosti	
za	boljše	življenje.

VR

Mesec požarne varnosti v 
Veliki vasi malo drugače

Gasilcem	smo	hvaležni	za	njihovo	pripravljenost	priskočiti	
na	 pomoč	 v	 vsakem	 trenutku	 pa	 najsi	 bo	 to	 zaščita	 in	
reševanje	ali	pomoč	katere	koli	druge	vrste.	
V	Veliki	vasi	so	se	lotili	več	posegov	na	področju	svojega	
društvenega	doma.	Ko	bo	otvoritev	obsežnih	del,	bomo	v	
našem	časopisu	podrobno	poročali.

Gasilci	 tokrat	na	strehi	 za	obnovo	svojega	društvenega	
doma
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Policija svetuje

VANDALIZEM

POLICIJA SVETUJE

V	zadnjem	obdobju	je	na	območju	Moravč	
(	pokopališče	in	okolica,	avtobusna	posta-
ja)	 prišlo	 do	 več	 dejanj,	 ki	 kažejo	 znake	
vandalizma.	 Glede	 na	 vse	 navedeno	 ne	
bo	odveč	nekaj	nasvetov	kako	 ravnati	v	
primeru	navedenih	pojavov.
Uničevanje	 spomenikov,	 klopi,	 igral	 na	
otroških	igriščih,	dreves	in	parkov,	telefon-
skih	govorilnic,	skrunitev	grobov,	razbijanje	
veliko	okrasnih	plošč	na	zidovih,	šip	in	ulič-
nih	svetilk,	pisanje	po	zidovih,	prevračanje	
smetnjakov,	uničevanje	prometnih	in	drugih	
znakov,	parkiranih	avtomobilov,	nogometni	
huliganizem,	metanje	kamnov	na	mimovo-
zeča	vozila,	v	okna	vlakov,	nastavljanje	skal	
na	železniške	proge	ipd.	so	postali	nekako	
del	našega	vsakdana,	vendar	nikakor	ne	del,	
s	katerim	bi	se	lahko	kar	tako	sprijaznili,	saj	
vandalizem	poleg	neposrednih	posledic	v	
okolju	 zapušča	 tudi	motnje	 v	družbenih	
odnosih	ter	lahko	vodi	v	brezbrižnost,	strah	
in	razkroj.	Vandalizem	sam	po	sebi	kliče	van-
dalizem.	V	mnogih	deželah	je	postal	veliko	
zlo	mestnega,	pa	tudi	vaškega	življenja.

ZAKAJ TAKŠNA VANDALSKA 
DEJANJA?
Razlogov	je	več:
•	 Takšno	 stanje	 je	 včasih	 posledica	

prikritih	 napetosti	 v	 družbi	 oziroma	
odsev	 splošnega	 družbenega	 stanja	
in	težav.

•	 V	 isti	 sapi,	 ko	 se	 pritožujemo	 nad	
ravnanjem	 vandalov,	 pozabljamo	 na	
pivsko	kulturo	v	Sloveniji,	saj	pri	nas	
gostom	strežejo	tudi	potem,	ko	že	pi-
jano	visijo	za	šankom.	Strežno	osebje	
bi	moralo	prepoznati	pijanega	gosta	in	
ga	nato	znati	prepričati,	naj	preneha	s	
popivanjem.

•	 Mnogi	se	sami	ali	združeni	v	skupine	
napadalno	 vedejo	 do	 svoje	 okolice,	
najpogosteje	v	skladu	s	pravili	tolp,	za-
radi	osebne	neuspešnosti,	značajskih	
napak	ali	slabe	vzgoje.

•	 Na	urejenih	nogometnih	igriščih,	kjer	
bi	se	lahko	gledalci	dobro	počutili,	bi	
bilo	 manj	 vandalizma	 in	 huliganskih	
izpadov	kot	pa	na	navadno	neudobnih	
stadionih,	 kjer	 navijače	 obravnavajo	
kot	kriminalce.

•	 Na	vandalizem	vpliva	razbito	in	zane-
marjeno	okolje,	kjer	se	ljudje	kaj	hitro	
lahko	počutijo	ogrožene.

POSLEDICE VANDALIZMA NOSI-
MO VSI!
•	 Zaradi	 poškodovanih	 in	 uničenih	

javnih	telefonskih	govorilnic	ne	trpi	le	
Telekom,	ampak	vsi	 tisti,	ki	bi	 iz	njih	
radi	telefonirali,	pa	ne	moremo.

•	 Razbite	 svetilke	 ne	 kazijo	 le	 okolja,	
ampak	tudi	otežujejo	gibanje	ponoči	
in	ne	zagotavljajo	občutka	varnosti.

•	 Tisti,	ki	v	telefonskih	govorilnicah	zlora-
bljajo	tipko	za	pomoč	ali	za	nevarnost,	
povzročajo	nepotrebno	delo	in	stroške	
intervencije,	s	tem	pa	posredno	škodu-
jejo	tudi	sebi.

•	 Premaknjeni,	poškodovani	ali	odstra-
njeni	prometni	znaki	povzročajo	nevar-
nost	za	vse	udeležence	v	prometu.

•	 Skale	na	železniški	progi,	razbita	okna	
vlakov,	goreče	zavese	in	sedeži	vago-
nov	 lahko	 povzročajo	 nevarnost	 za	
vse	potnike	in	kažejo,	da	vzgoja	naših	
šolarjev	ni	najboljša

•	 Uničeni	spomeniki	pomenijo	neposre-
den	napad	na	kulturne	dobrine	nekega	
naroda	in	ne	prizadevajo	le	nas,	ampak	
tudi	naše	potomce.

•	 Poškodovana	 igrala	 na	 otroških	 igri-
ščih	 so	 nevarna	 za	 vaše	 otroke	 in	
preprečujejo	njihovo	sprostitev.

•	 Uničene	cvetne	gredice	in	polomljene	
drevesne	veje,	klopi,	vržene	v	jezera,	ka-
zijo	naše	okolje	in	zato	škodijo	vsem.

•	 Vaši	 otroci	 se	 lahko	 poškodujejo	 z	
razbito	 steklovino	 ali	 uporabljeno	
injekcijsko	iglo,	ki	jo	je	prejšnji	večer	
odvrgla	 skupina	 mladostnikov,	 ki	 se	
redno	zbira	na	igriščih	ob	vrtcih.

•	 Pobesneli	navijači	na	nogometnih	 in	
drugih	 tekmah	 druge	 prikrajšajo	 za	
športne	užitke.	Med	divjanjem	in	med-
sebojnim	 obračunavanjem	 pogosto	
poškodujejo	 tudi	 povsem	 nedolžne	
ljudi	ali	njihovo	lastnino.

•	 Turizma	ne	ogroža	samo	kriminaliteta.	
Med	 različnimi	 viri	 ogrožanja	 so	 na	
prvem	mestu	vandalizmi.

ŠTEVILNE OBLIKE VANDALIZMA 
SO KAZNIVA DEJANJA!
Vandalizem	je	lahko tudi kaznivo dejanje,	
predvsem	pa	škodljivo	vpliva	na	vsakdanje	
življenje,	medsebojne	odnose,	ruši	obču-
tek	varnosti	in	dobro	počutje	v	okolju.

	 Kazenski	 zakonik	
Republike	 Slovenije	 kaznivega	 dejanja	
»vandalizem«	 ne	 definira	 kot	 posebno	
kaznivo	dejanje,	ampak	se	ga	kot	nespreje-
mljivo	obliko	ravnanja	v	družbi	lahko	obrav-
nava	kot	prekršek	ali	kaznivo	dejanje	glede	
na	namen	izvršitve	dejanja	ter	posledico	oz.	
posledice	tega	dejanja.	Tako	se	vandalizem	
v	Sloveniji	obravnava	in	sankcionira	skozi	
prizmo	kaznivih	dejanj	zoper	premoženje	
(npr.	poškodovanje	ali	uničenje	stvari,	ki	so	
posebnega	ali	zgodovinskega	pomena,	ali	
naravne	znamenitosti,	poškodovanje	tuje	
stvari	itd.),	kaznivih	dejanj	zoper	javni	red	in	
mir	(npr.	skrunitev	grobov),	kaznivih	dejanj	
zoper	splošno	varnost	ljudi	in	premoženje	
(npr.	 poškodovanje	 ali	 uničenje	 javnih	
naprav)	itd.

PREPREČIMO VANDALIZEM!
Vsega	 ne	 moremo	 odpraviti	 s	 kaznijo.	
Kazen	 je	 izhod,	 s	 katero	 preprečujemo	
nevarno	ravnanje,	dolgoročna	rešitev	pa	je	
ustvarjanje	takšnih	razmer,	da	vandalizma	
ne	bo	več.	Treba	je	odkriti	vzroke	takšnega	
ravnanja	in	jih	odpraviti.	Poskrbimo	za	to	
v	 svojem	 okolju,	 posvetimo	 se	 otrokom	
in	 mladini,	 omogočimo	 jim	 ustvarjalno	
sproščanje	 napetosti,	 načrtno	 lepšanje	
praznih	in	pustih	betonskih	zidov.
Resda	se	proti	vandalizmu	ni	vedno	lahko	
boriti,	vendar	je	vredno	poskusiti.
Ob	vandalskih	dejanjih	nikoli	ne	ostanite	
brezbrižni,	češ	saj	to	ni	moje,	to	se	me	ne	
tiče	in	podobno.
• Če opazite, da se nekdo vandalsko 

obnaša, ga skušajte opozoriti, naj 
tega ne počne.

• Če presodite, da vašega poziva ne 
bodo upoštevali, pokličite polici-
jo.

Na	 vsak	 klic	 se	 bo	 policija	 odzvala	 ter	
ukrepala	v	skladu	z	zakonskimi	pooblastili.	
Policija	 se	 bo	 poskušala	 pojavljati	 »na 
pravem kraju ob pravem času«.
Bodite	vzor	vašim	otrokom,	sosedom	 in	
drugim	sodržavljanom.	Zavedajte	se	po-
sledic	vandalskih	dejanj	in	nam	pomagajte	
pri	preprečevanju	ter	pri	odkrivanju	storil-
cev.	Čisto	in	lepo	urejeno	okolje,	prijazni	in	
gostoljubni	ljudje	so	za	turistično	ponudbo	
nepogrešljivi	in	tega	se	je	potrebno	nad-
vse	zavedati.

Vir;	Gradivo	MNZ	-	Policija
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Društva

Družabno v Društvu čebelarjev Moravče

Letos	 je	 čebelarsko	 društvo	 mnogo	
delalo	na	promociji	 in	na	srečevanjih,	
saj	so	praznovali	obletnico.	Tudi	predse-
dnico	imajo	od	zadnjega	občnega	zbora	
novo,	 Ireno	Urbanija.	Torej	priložnosti	
je	bilo	veliko,	je	pa	bilo	delo	naporno.	
Ampak	rezultati	so	sigurno	dobri.
Konec	septembra	so	ujeli	lepo	vreme	
in	na	prostem	pripravili	piknik,	prije-
tno	srečanje	članov,	na	katerega	so	
povabili	 tudi	 župana,	 ki	 je	 bil	 vesel	
njihovega	 pospešenega	 delovanja.	
Na	ogled	so	postavili	tudi	razstavo	v	
zgornjih	prostorih	doma.	Ne	le,	da	so	
se	imeli	lepo,	temveč	je	predsednica	
tudi	 podelila	 nagrade	 za	 najboljši	
med,	oziroma	so	bili	v	tekmovalni	vrsti	

vsi	zelo	dobri.
Za	njihov	pozdrav,	»naj	medi«,	držimo	

pesti.	Od	čebele	smo	odvisni.	
VR

Pozdrav jeseni s kostanjevim piknikom

Jesen	 je	 tu	 in	 dolge,	 tople	 poletne	
dneve	so	zamenjali	krajši	in	hladnejši	
dnevi	,	ki	pa	jih	pisane	jesenske	barve	
hitro	 naredijo	 manj	 turobne.	 Dneve	
si	polepšamo	še	s	skodelico	toplega	

čaja	in	pečenim	kostanjem	vse	skupaj	
v	dobri	družbi.	Kot	 zdaj	 že	nekaj	 let	
zapored,	 smo	 tudi	 letos	 v	 Društvu	
krajanov	 Češnjice	 tako	 popestrili	
tretjo	 soboto	v	 oktobru	na	 dvorišču	

Avtoservisa	 SUZUKI.	 Kljub	 manjši	
udeležbi,	je	bilo	druženje	ob	pečenem	
kostanju	prijetno	in	se	je	nadaljevalo	
do	prijetnih	večernih	ur.		

Anamarija	Vesel

»Praznik kostanja v Dešnu«
Naš	vsakoletni	»praznik	kostanja«	se	je	letos	namesto	v	mesecu	
septembru	odvil	drugo	oktobrsko	nedeljo.	Tedni	se	kar	prehitro	
odvijajo,	malo	ponagaja	vreme	in	načrti	za	izvedbo	kostanjevega	
piknika	bi	lahko	padli	v	vodo.	Člani	Društva krajanov Dešen pa	
se	nismo	dali.	Kljub	ne	prevelikim	količinam	kostanja	letošnjo	
jesen	je	skrbnim	nabiralcem,	ki	že	več	let	skrbijo	zanj	tud	tokrat	
uspelo.	Napotili	so	se	v	dolino	in	na	sosednji	hrib,	tam	napolnili	
košare	in	organizacija	je	stekla.	Na	dan	kostanjeve	pojedine	so	
ga	Dešnanke	nekaj	ur	prej	obrezale	in	pripravile	za	peko.	Glavni	
pek,	ki	za	peko	skrbi	že	vrsto	let	je	bil	Marko Ribič.	Za	vse,	ki	
smo	se	srečanja	ob	kotlu	za	peko	kostanja	udeležili	in	izkoristili	
sončno	nedeljo	za	druženje	ga	je	bilo	na	voljo	dovolj.	Zadovolj-
stvo	so	kazali	umazani	obrazi	in	še	bolj	umazane	roke.	Uživanje	
ob	plodovih,	ki	nam	jih	podarjajo	drevesa	v	jesenskem	času,	je	
bilo	ogljeno	črno,	kar	pa	nas	niti	najmanj	ni	motilo.

Eva	Babnik
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Društva

Pohod na Šenturško goro
Planinski	 krožek	 Planinsko	 Društvo	
Moravče	 OŠ	 Moravče,	 OŠ	 Dob,	 PŠ	
Krtina	in	OŠ	Dragomelj	smo	se	v	so-
boto,	21.	10.	2017,	zbrali	na	štirih	av-
tobusnih	postajah	in	se	z	avtobusom	
odpeljali	 proti	 Komendski	 Dobravi,	
kjer	smo	začeli	naš	pohod	proti	Šen-
turški	gori.	Pohod	je	vodil	Leon	Lavrič,	
predsednik	PD	Moravče.
Večinoma	smo	hodili	po	gozdni	poti,	
ki	ni	bila	prezahtevna	niti	za	najmlajše	
planince.	Pri	zvončku	želja	smo	nare-
dili	prvi	daljši	postanek	za	malico	in	
veselo	pocingljali,	ko	smo	se	odpravili	
naprej	proti	vrhu	Šenturške	gore.	Do-
segli	smo	ga	v	dveh	urah.	Tam	smo	
najprej	 opremili	 planinske	knjižice	 z	
žigi,	se	spočili,	malo	pred	poldnevom	
pa	smo	začeli	sestopati	proti	Planin-
skemu	domu	Komenda.

Pot	je	od	nas	terjala	tudi	večjo	previ-
dnost,	a	nas	ni	odvrnila	od	opazovanja	
različnih	gob,	pašnika,	gozdne	vlake,	
najbolj	pa	je	mlade	planince	očarala	
jesenska	 listnata	 preproga,	 s	 katero	

so	si	privoščili	igrive	trenutke.
S	soncem	obsijanega	pohoda	smo	se	
vrnili	polni	lepih	vtisov.

Vera	Vene

13. tradicionalni pohod na Sv. Miklavž

Prvo	soboto	v	oktobru	si	člani	Društva	
krajanov	 Tuštanj	 rezervirajo	 za	 dru-
žinski	pohod	na	Miklavž.	Vabljeni	so	
tudi	tisti,	ki	so	kakorkoli	pomagali	pri	
organizaciji	in	izvedbi	prvomajskega	
srečanja	v	istem	letu.	Vnaprej	se	ve,	
da	 se	 nekateri	 pohoda	 ne	 morejo	
udeležiti	zaradi	kakšnih	koli	razlogov,	
zato	 se	 ti	 pohodnikom	 na	 vrhu	 pri-
družijo	kasneje	ali	se	celo	pripeljejo	z	
avtomobili.	Nikakor	pa	te	možnosti	ne	
izkoriščaj	tja	v	en	dan,	saj	se	pohoda	
vsi	veselijo.	Štart	je	seveda	v	brunarici	
na	Cegunci.
Vreme	jim	je	tokrat	zares	služilo.	Spo-
daj	 je	 bila	 megla,	 a	 to	 je	 pomenilo,	
da	bo	na	vrhu	čisto.	Pot	je	bila	skoraj	
suha.	Na	nekaterih	mestih,	kjer	bi	bili	
mokri	 od	 visoke	 rosne	 trave,	 saj	 so	
odrinili	zgodaj,	so	pridni	člani	te	pre-

dele	že	prej	pokosili.	Dobro	in	hitro	so	
napredovali,	še	posebej	ker	jih	je	na	
pol	poti	čakalo	okrepčilo.	Seveda	so	
največ	popili	vode,	čeprav	se	borov-

ničkam	niso	odrekli.	Med	hojo	je	tekla	
živahna	debata	 	 in	 napor	hitre	hoje	
se	niti	ni	čutil.	Nagrada	jih	je	čakala,	
ko	 so	 prišli	 iz	 gozda	 na	 plano,	 proti	
vrhu	in	je	bila	dolina	bela	od	megle,	
Miklavž	 pa	 se	 je	 kopal	 v	 čudovitem	
jesenskem	soncu.	
Postopoma	so	se	jim	pridružili	še	za-
mudniki	in	tisti	z	avtomobili.	Zaigrala	
je	harmonika.	Posegli	so	po	dobri	hra-
ni	in	pijači.	Največ	pa	se	jih	je	zbralo	
v	cerkvi	na	samem	vrhu,	kjer	se	jim	je	
pridružil	gospod	župnik	Čižman	Kan-
cijan	 in	 jim	daroval	sveto	mašo.(dsc	
2317)	Lepo	so	se	 imeli	do	poznega	
popoldneva,	ko	so	se	razšli.	Vsi	so	bili	
zadovoljni.	Mišice	so	bolele	šele	drugi	
dan.	Pa	se	je	splačalo.

VR,	foto	Branko	Cerar
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Pohod do planinskega doma Ušte - Žerenk
V	 soboto,	 23.	 septembra	 je	 potekal	
pohod	 iz	 Moravč	 do	 planinskega	
doma	Ušte	–	Žerenk.
Zbralo	 se	 je	 54	 pohodnikov,	 vsak	 s	
svojo	zgodbo	 in	posebnostmi.	Kljub	
izjemni	raznolikosti	smo	lepo	napre-
dovali.	Med	potjo	smo	opazovali	na-
ravo	ter	spoznavali	kako	pomembno	
je	delo	markacista.	Z	nami	na	poti	je	
bila	tudi	načelnica	markacistov	naše-
ga	planinskega	društva	Petra	Pergar.	
Tako	smo	jo	imeli	priložnost	vprašati	
vse,	kar	nam	je	padlo	na	pamet.	Po-
trpežljivo	 nam	 je	 odgovorila	 na	 vsa	
zastavljena	vprašanja.	Še	več,	na	vrhu	
nas	 je	 pričakala	 ekipa	 markacistov,	
ki	 	 nam	 je	 kasneje	 demonstrirala	
označevanje	planinske	poti	s	Knafel-
čevo	 markacijo.	 Kasneje	 smo	 svoje	
sposobnosti	 markacistov	 lahko	 tudi	
vsi	 preizkusili	 na	 za	 to	 pripravljenih	
kamnih.

Dan	je	bil	prijetno	topel,	poučen,	pri-
merno	razgiban	in	razigran.

	Anka	Ropret

Planinstvo za invalide
Prvi	vikend	v	oktobru	je	na	planinskem	
domu	 Ušte	 –	 Žerenk	 potekal	 edin-
stven	 dogodek.	 Izvajalo	 se	 je	 prvo,	
pilotno	 izobraževanje	 Planinstvo	 za	
invalide.
Na	 izobraževanju	 smo	 se	 soočali	 z	
realnimi	 dejstvi	 in	 kako	 ob	 	 trku	 na	
nepričakovano	 situacijo	 reagirati.	
Opredelitev	 pojma	 OPP	 (osebe	 s	
posebnimi	 potrebami),	 pridobi	 na	
svojem	pomenu,	saj	ugotovimo,	da	je	
vsak	izmed	nas	pravzaprav	poseben,	
zelo	 poseben.	 Vsak	 izmed	 nas	 ima	
najrazličnejši	 izbor	 nekih	 potreb	 –	
takšnih	ali	drugačnih,	zadovoljujemo	
pa	jih	vsak	na	svoj	način.	Nekateri	se	
za	izpolnitev	potrebe	lahko	potrudimo	
sami,	drugi	potrebujejo	nekaj	pomoči	
–	in	o	tem	smo	naše	razprave	podkre-
pili	tudi	praktično.
Dokazano	je	bilo,	da	je	veliko	zadržkov	
in	preprek	ravno	v	naših	prepričanjih,	
Gore	so	multisenzorno	okolje,	ki	sti-
mulirajo	vsa	naša	čutila,	prav	tako	nas	
samomotivacijsko	spodbudijo	k	aktiv-
nosti	 za	dosežen	cilj.	 To	pa	 zahteva	
dodatne	sposobnosti	–	dogovarjanje,	
organizacijo,	pogovor	–	komunikacija	
na	ravni	razumevanja,	sodelovanje…

Osnove,	 ki	 jih	 vendar	 vsakodnevno	
počnemo,	vendar	so	bolj	pomembno	
izražene.	 Pomembna	 so	 osnovna	 in	
preprosta	navodila,	ki	so	povprečne-
mu	 pohodniku	 prevečkrat	 že	 samo-
umevna.
Izobraževanje	Planinstvo	za	invalide	je	

podalo	marsikatero	kost	za	glodanje	
naše	 vesti,	 zavesti	 in	 znanja,	 pred-
vsem	pa	sprejemanja.	
Več	si	lahko	preberete	na	spletni	stra-
ni	Planinske	Zveze	Slovenije.

Anka	Ropret
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Pečani na izletu v Ribnici
Krajevna	organizacija	Rdečega	križa	
Peče	je	tudi	letos	organizirala	jesenski	
izlet	za	krvodajalce,	starejše	in	bolne	
krajane	ter	svoje	sodelavce.
V	soboto,	23.9.2017	smo	se	zbrali	na	
avtobusni	 postaji	 v	 Pečah.	 Bili	 smo	
pisana	druščina	sedeminštiridesetih,	
v	starosti	od	nekaj	pod	petdeset	do	
nekaj	 čez	 osemdeset	 let.	 Dobre	 vo-
lje	 smo	 se	 odpeljali	 proti	 Dolenjski,	
čeprav	 smo	 se	 zaradi	 zapore	 ceste	
Peče	–	Moravče	na	pot	podali	preko	

Trojan.	
Del	poti	 nas	 je	 spremljala	megla,	 ki	
je	 napovedovala	 sončen	 jesenski	
dan.	Res	je	bilo	tako:	Ribnica	nas	je	
pričakala	 v	 soncu.	 Najprej	 smo	 se	
okrepčali	z	malico,	nato	pa	je	že	sledil	
ogled	muzeja,	ki	se	nahaja	v	ostankih	
Ribniškega	 gradu.	 Del	 muzeja	 nam	
pripoveduje	 o	 čarovništvu	 in	 srečali	
smo	 se	 z	 mračnim	 obdobjem	 naše	
zgodovine,	ko	je	bilo	na	strašno	mu-
čenje	 in	 smrt	 obsojenih	 veliko	 ljudi,	

večinoma	 žensk.	 Veliko	 zanimivega	
smo	 izvedeli	 o	 Ribnici,	 gradu,	 o	 ra-
zlogih	 za	 nastanek	 suhorobarske	 in	
lončarske	obrti	v	teh	krajih.	
Ogledali	smo	si	najrazličnejše	izdelke	
domače	 obrti,	 od	 najpreprostjšega	
zobotrebca	 ali	 kuhalnice	 do	 najra-
zličnejšega	 posodja	 in	 orodja,	 ki	 je	
od	izdelovalca	terjalo	veliko	znanja	in	
volje.	Novejše	postopke	izdelave	smo	
si	kasneje	ogledali	v	sodobnem	roko-
delskem	 centru.	 Tu	 smo	 lahko	 tudi	

Tradicionalno srečanje starejših v Pečah

V	nedeljo,	15.	10.	2017	je	Krajevna	or-
ganizacija	Rdečega	križa	Peče	organi-
zirala	tradicionalno	srečanje	starejših,	
bolnih	in	invalidnih	krajanov.	Kakor	je	v	
navadi	se	je	dvorana	Gasilskega	doma	
v	Pečah	napolnila	do	zadnjega	kotička,	
saj	so	se	kulturnega	programa	udele-
žili	vsi	krajani,	ne	glede	na	leta.	KŠD	
Peče	je	pripravilo	skeč	na	temo	starih	
običajev,	tokrat	so	fantje	prodajali	ne-
vesto.	Po	skeču	sta	zbrane	pozdravila	
sekretarka	Območnega	združenja	RK	
Domžale,	 Majda	 Mernik,	 ter	 župan	
občine	 Moravče	 Martin	 Rebolj.	 Sta-
rejšim	sta	namenila	nekaj	spodbudnih	
besed,	oba	pa	sta	izpostavila	vzdušje	
na	tovrstnih	srečanjih	v	Pečah,	saj	je	
resnično	vidna	povezanost	med	mladi-
no	in	starejšimi.	Ko	je	bilo	kulturnega	

programa	konec,	so	povabljeni	ostali	
in	 se	 okrepčali	 z	 odličnim	 golažem,	
najpomembnejše	 pa	 je,	 da	 so	 spet	
lahko	poklepetali	 in	obujali	spomine.	

Srečanja	so	za	starejše	neprecenljiva,	
zato	jih	bo	KORK	Peče	zagotovo	z	vese-
ljem	pripravljala	tudi	v	prihodnje.

AL

Srečanje starejših na Vrhpoljah
Vsako	leto	Rdeči	križ	Vrhpolje	povabi	
na	srečanje	starejše	občane	svojega	
področja.	Članice	RK	vedno	pripravijo	
okusno	 malico	 pa	 tudi	 za	 nazdravit	
vedno	kaj	natočijo.	Podružnična	šola	
pripravi	nastop	učencev,	ki	je	vedno	
zelo	toplo	sprejet.	
Na	 letošnjem	 srečanju	 je	 prisotne	
pozdravila	 predsednica	 RK	 Vrhpolje	
Pavla	 Lebar	 in	 jim	 zaželela	 prijetno	
počutje.	Župan	Martin	Rebolj	je	pre-
letel	 najpomembnejše	 investicije,	 ki	
jih	ima	občina	v	delu.	Med	njimi	je	bil	
gotovo	dom	starejših	najzanimivejša	
tema.	Na	koncu	so	se	povabljeni	še	
med	 seboj	 pogovorili	 in	 tudi	 sami	
prispevali	k	dobremu	vzdušju.

VR
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kupili	 katerega	 od	 izdelkov	 domače	
obrti:	kuhalnice,	zobotrebce,	košaro,	
ragljo	 ali	 pa	 njihovo	 znamenitost:	
»konjička,	ki	mu	v	riti	piska«.
Po	ogledu	je	bilo	prijetno	posedeti	na	
soncu	in	popiti	kavico.	
A	kmalu	smo	bili	spet	na	avtobusu	in	
se	že	peljali	proti	Novi	Štifti.	Tu	nam	
je	frančiškan	p.	Tadej	prijazno	razkazal	
romarsko	cerkev	 in	predstavil	njeno	
zgodovino,	ogledali	 smo	 si	 tudi	 raz-
stavo	v	bližnji	kapeli	ter	se	povzpeli	po	

znamenitih	»svetih	štengah«.	
Naslednja	postaja	je	bilo	gostišče	Fal-
kenau,	kjer	smo	okrepčali	z	s	okusnim	
kosilom	ter	si	pri	domačinu	–	čebelar-
ju	kupili	med,	ki	je	zelo	priznan	in	ima	
geografsko	poreklo.	
V	bližini	smo	si	kar	iz	avtobusa	(ali	ni	
to	 najbolj	 varno?)	 v	 mini	 živalskem	
vrtu	ogledali	dva	medveda,	saj	smo	
bili	blizu	Kočevja.
Prijetno	utrujeni	in	zadovoljni	smo	se	
zgodaj	zvečer	vrnili	domov.	

Lepo	 je	 kdaj	 pokukati	 malo	 čez	
obronke	 naše	 doline,	 pa	 četudi	 ne	
prav	 daleč.	 Naša	 mala	 Slovenija	 je	
s	svojimi	lepotami	in	znamenitostmi	
tako	 bogata,	 da	 jo	 je	 vredno	 bolje	
spoznati.	
Pa	tudi	v	družbi	sosedov,	prijateljev	in	
dobrovoljnih	ljudi	je	vedno	prijetno.	
Zato	ta	izlet	zagotovo	ni	zadnji,	priho-
dnje	leto	gremo	spet!

J.L.

Iz Društva upokojencev Moravče

Težko	 bi	 se	 odločili,	 katera	
sekcija	je	bolj	delavna.	Po	pra-
vici	povedano,	so	vse:	šahisti,	
pohodniki,	 pevci,	 folkloristi,	
zeliščarji	in	tudi	izletniki	pa	se-
veda	upravni	odbor,	ki	je	srce	
društva.
Mešani	pevski	zbor	in	Folklorna	
skupina	obiskujeta	domove	za	

starejše,	kjer	so	jih	vedno	vese-
li,	saj	jim	prinašajo	dobro	voljo	
in	zabavo.	Folklorna	skupina	se	
odpravlja	tudi	v	tujino,	v	Trst.	

Pohodniki	so	tudi	pridni,	sicer	
pa	 jih	 ni	 prav	 veliko.	 A	 ti	 so	
stalni,	 če	 jim	 le	 zdravje	 služi.	
Zadnji	 dve	 leti	 se	 odpravljajo	
na	pohod	prvi	četrtek	in	tretji	
petek.	Resno	hodijo	in	zadnja	
tura	je	bila	kar	dolga,	na	Doline	

in	kdor	pozna	to	pot,	spotoma	še	na	Reber.	
Vabijo,	da	se	jim	pridružite.

Letos	je	bilo	kostanja	dovolj	in	so	ga	nabrali.	Toda	pekli	ga	niso.	So	
se	rajši	večkrat	zbrali	pri	kuhanem	kostanju	in	dodali	kašno	kupico	
kar	v	svojih	društvenih	prostorih.	Važno,	da	je	bilo	veselo,	družabno	
in	večkrat.	

VABIJO	V	SVOJE	VRSTE!	NIKOLI	NI	DOLGČAS.
VR
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Koncert Folklorne skupine Društva upokojencev Moravče
Ni	 kar	 lahko	 imeti	 vsako	 leto	 svoje-
ga	 delovanja	 koncert	 in	 k	 nastopu	
privabiti	 še	 tujo	 plesno	 skupino.	
Plesalci	 Folklorne	 skupine	 Društva	
upokojencev	 Moravče	 svoja	 znanja	
v	folklornem	plesu	dobro	pridobivajo	
in	na	takem	koncertu	tudi	pokažejo.	
Videti	je,	da	z	veseljem.
Običajno	pripravijo	koncert	v	oktobru	
in		povabijo		folkloriste	iz	raznih	držav.	
Letos	je	bila	to	folklorna	skupina	iz	Av-
strije,	D	‘Liesingtaler.	Njihovo	društvo	
je	bilo	ustanovljeno	leta	1933.	Čeprav	
so	 mlajša	 skupina,	 so	 vendar	 »stari	
mački«.	Veliko	imajo	pokazati.	Plesali	
so	štajerske	plese	iz	svojih	krajev,	kar	
je	precej	drugače	od	naših	koreogra-
fij.	Moravčani	se	zavedajo,	da	je	tudi		
različnost	zanimiva.
V	programu	koncerta	sta	sodelovali	
vedno	pripravljeni	vrtčevska	in	šolska	

folklorna	skupina,	tudi	vedno	dobri	in	
zabavni	 fantje	 Peškega	 okteta	 in	 še	
bolj	zabavni	dekleti	iz	Kulturno	ume-
tniškega	društva	Vrhpolje,	ki	sta	na-
stopili	z	aktualnim	skečem.	Moravška	
Mara	s	svojimi	ljudskimi	pevkami	pa	

zagotovo	da	poseben	čar	prireditvam	
z	ljudsko	kulturo.
Seveda	so	se	tudi	moravški	folkloristi,	
kot	 nosilci	 koncerta,	 dobro	 predsta-
vili.	 Plesali	 so	 različne	 plese,	 zraven	
pa	peli,	kot	bi	vadili	že	veliko	več	let.	
Videlo	se	je,	da	so	vztrajna	in	delovna	
skupina.	Tudi	druženje	v	naredi	veliko,	
pomaga	pa	dobro	vodstvo	in	glasba.	
Koncert	 je	 povezovala	 Tina	 Filipič,	
ki	 je	 prireditev	 prijetno	 dopolnila.	
Sigurno	 pa	 tudi	 oblačila	 plesalcev	
veliko	pomenijo.	Pravzaprav	je	bil	to	
zopet	prikaz	kulturne	dediščine,	ki	ne	
sme	v	pozabo.	Zdi	se,	da	bi	to	morali	
Slovenci	bolj	poudarjati.
Veselje	 in	 povezanost	 pa	 se	 je	 dalo	
opaziti	 tudi	 po	 koncertu,	 v	 avli,	 kjer	
so	 se	družili	 pevci	 in	plesalci,	mladi	
in	malo	manj	mladi.

VR

S pesmijo srca si povsod doma!
Pevke	 in	 pevci	 Mešanega	 pevskega	
zbora	Glegra	iz	Švice,	ki	ga	vodi	zbo-
rovodja	prof.	Janez	Krt,	Komornega 
zbora Limbar	z	zborovodjo	Tomažem	
Pirnatom	iz Moravč	in	člani	Cerkvene-
ga	mešanega	pevskega	zbora	»France	
Gačnik«	iz	Stranj	ter	Simfonični	orke-
ster	Domžale	–	Kamnik,	so	v	petek,	6.	
oktobra	2017,	v	cerkvi	sv.	Frančiška	
v	 Šiški	 (ob	 praznovanju	 90-letnice	
župnije	 in	 posvetitve	 cerkve),	 nasle-
dnji	dan	pa	v	katedrali	sv.	Mohorja	in	
Fortunata	v	Gornjem	Gradu	pripravili	
veličasten	koncert.	Pravzaprav	to	ni	bil	
koncert	v	klasičnem	pomenu	besede	
ampak	 nadvse	 slovesna	 péta	 maša	
pri	kateri	so	izvedene	skladbe	vtkali	v	

bogoslužni	čas	in	prostor	in	ga	tako	
čudovito	povzdignili.	
Glasbeni	program	je	obsegal:	Kraljica	
venca	rožnega	v	harmonizaciji	Alojzija	
Mava,	Mozartov	Ave	verum,	Händlo-
vo	Alelujo	iz	oratorija	Mesija	ter	arijo	
istega	skladatelja	Dank	sei	dir,	Her	za	
mešani	zbor	in	sopran,	za	sklep	pa	še	
Gruberjevo	Marijino	skladbo	Sonce	že	
zahaja,	ki	jo	je	združeni	zbor	občuteno	
zapel	a	cappela.		Vse	skupaj	je	seveda	
povezala	veličastna	Missa	Seraphica,	
ki	 jo	 je	skladatelj	p.	Hugolin	Sattner	
leta	1910	napisal	za	mešani	zbor	 in	
orgle,	kasneje	pa	jo	je	orkestriral	Aloj-
zij	Mav.	O	tej	monumentalni	stvaritvi	
je	 skladatelj	 prof.	 msgr.	 Jože	 Trošt	

zapisal,	da	je	»ena	od	naših	najboljših	
bogoslužnih	maš.«	Seraphica	je	Sat-
tnerjeva	 edina	 latinska	 maša,	 saj	 je	
večinoma	skladal	na	slovenska	bese-
dila.	V	njej	so	tudi	solistični	deli,	ki	so	
jih	izvedli:	Sanja	Zupanič-sopran,	Eva	
Lavriha–alt,	Ana	Kocijančič-alt,	Dyonis	
Erb–tenor	in	Martin	Sandmeier–bas.	
Čari	in	izzivi	peti	in	igrati	v	teh	sveti-
ščih	so	bil	za	vse	sodelujoče	(skupaj	
120	glasbenikov!)	izjemni.	Predvsem	
za	pevce	iz	Švice,	ki	so	prispeli	malo-
dane	neposredno	na	generalko	pred	
nastopom	in	so	z	zboroma	iz	Stranj	in	
Moravč,	kakor	tudi	s	Simfoničnim	or-
kestrom	Domžale–Kamnik,	prepevali	
prvič.	Kljub	temu,	da	so	vsi	pevci	prišli	
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skupaj	šele	malo	pred	nastopom,	se	
je	večgeneracijski	zbor	hitro	uglasil	in	
ubral	ter	pridno	sledil	rokam	dirigenta	
Dominika	Krta,	ki	je	vse	skupaj	pove-

zal	v	 imeniten	vokalno	–	 instrumen-
talni	 šopek.	 Spretno	 so	 obvladovali	
dva	zelo	različna	in	akustično	precej	
zahtevna	prostora	ter	z	velikim	srcem	

in	iskrenim	prizadevanjem	poustvarili	
obsežen	program	(v	skoraj	dveh	urah	
so	 stoje	 na	 odru	 prepeli	 skupaj	 48	
strani	pevske	partiture!),	ki	je	čudovito	
povzdignil	 sveto	 liturgijo.	 Predvsem	
to	velja	za	Gornji	Grad,	kjer	so	doma-
čini,	 drugi	 obiskovalci	 in	 povabljeni	
gostje,	napolnili	veličastno	katedralo.	
Slovesno	bogoslužje	je	v	zahvalo	za	
štiri	 nove	 zvonove,	ob	 somaševanju	
tamkajšnjega	župnijskega	upravitelja	
ter	Stanislava	Weglarzya,	ki	 je	spre-
mljal	zbor	Glegra,	vodil	lazarist	Jožef	
Planinšek,	direktor	Doma	sv.	Jožef	v	
Celju.	
Ob	sklepu	obeh	nastopov	so	bili	glas-
beniki	 upravičeno	 bogato	 nagrajeni	
z	 dolgim	 aplavzom.	 Vsekakor	 so	 si	
ga	 zaslužili,	 saj	 so	 po	 večmesečnih	
pripravah,	 skupaj	 izvedli	 sicer	 znan,	
ampak	v	 taki	 zasedbi	 redko	 izvajan,	
program	nesmrtne	cerkvene	glasbe.	

Alojzij	Štefan

Tretje oko – ovekovečen pogled
Odprtje fotografske razstave ob 50-letnici obstoječe šolske stavbe v Moravčah

Ob	 praznovanju	 240.	 obletnice	 šol-
stva	na	Moravškem	in	50-letnice	ob-
stoječe	šolske	stavbe	se	je	v	OŠ	Jurija	
Vege	Moravče	 v	 septembru	 zgodilo	
18	dogodkov.	Med	njimi	 je	bila	tudi	
fotografska	razstava,	ki	jo	je	pripravil	
foto	krožek	po	natečaju	Iz	šole	v	svet.	
Velik	prispevek	na	razstavi	 je	bil	del	
s	starimi	 fotografijami,	ki	so	nastale	
pred	50	leti	ob	gradnji	šole	in	njenem	
utripu,	ko	je	začel	v	njej	potekati	pouk.	
Fotografije	so	dosegle	res	velik	odziv	
in	zanimanje	med	odraslimi	in	učenci,	
zato	sta	moči	združili	Krajevna	knjižni-
ca	Daneta	Zajca	in	šola	ter	ob	podpori	
Občine	Moravče,	Tiskarne	mediaprint	
in	Podjetja	za	računovodske	storitve	
Karmen	organizirali	razstavo	v	krajev-
ni	knjižnici.	
Razstavljeno	 gradivo	 se	 je	 ohranilo	
kot	dosežek	foto	krožka	na	šoli,	ki	ga	
je	 vodil	 učitelj	 tehnike	 in	 telovadbe	

Franc	 Novak.	 Iz	 rok	 propada	 pa	 je	
1600	 fotografij	ohranil	Bojan	Dorič,	
ki	je	gradivo	očistil,	pregledal,	razpo-
redil	v	smiselne	zbirke,	ga	digitaliziral	
in	 javno	delil	 s	šolo,	sedaj	pa	 tudi	z	
lokalno	 skupnostjo.	 Gospod	 Dorič	

nima	le	zanimivih	idej,	temveč	
je	 tudi	zavzet,	delaven	 in	nav-
dušen	ob	prav	vsaki	fotografiji,	
ki	jo	ohrani	in	ji	doda	ustrezen	
podnapis.
Na	odprtju	razstave	je	nastopil	
mladinski	pevski	zbor	OŠ	Jurija	
Vege	Moravče,	kot	govorniki	pa	
predstavnica	Knjižnice	Domža-
le,	 pomočnica	 ravnateljice	 na	

OŠ	Jurija	Vege	in	župan	občine	Mo-
ravče,	ki	je	predstavil	Franca	Novaka	
kot	učitelja	 in	osebnega	prijatelja.	V	
pogovoru	s	pripravljavci	razstave	smo	
izvedeli	izjemne	podatke	o	polprete-
klem	času.	In	tudi	po	odprtju	so	se	v	
prijetnem	 druženju	 obudile	 mnoge	
prigodice	iz	preteklih	dni.
Delček		fotografske	zbirke	je	na	ogled	
v	Krajevni	knjižnici	Daneta	Zajca	ves	
november	 in	 vas	 vabi,	 da	 skupaj	 s	
prijatelji	 obudite	 prijetne	 šolske	 in	
krajevne	spomine.	

Bernarda	Mal,	
foto:	Andrej	Rous	Robida
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Trije vaški svetniki

Zadnji	vikend	v	oktobru	smo	si	v	Kul-
turnem	domu	Moravče	lahko	ogledali	
premiero	in	ponovitev	komedije	Trije	
vaški	 svetniki	 v	 izvedbi	 kulturno-izo-
braževalnega	društva	Limbar.	Kot	smo	
že	vajeni,	nam	v	dramski	sekciji	KID	
Limbar	postrežejo	z	raznolikimi	tujimi	
in	domačimi	avtorji	dramskih	besedil.	
Tokrat	so	 izbrali	 igro	nemškega	dra-
matika	Maximiliana	Dalhoffa	Neala.
Zgodba	je	umeščena	v	vaško	okolje.	
Osrednja	figura	dogajanja	je	župan	Ši-
men	Porenta,	ki	si	močno	prizadeva	za	
dvig	morale	v	občini.	K	temu	stremita	
tudi	lokalna	svetnika	Blaž	Šimenc	in	
Peter	Bavdek.	A	kaj,	ko	vse	tri	svetnike	
pod	fasado	neoporečnosti	bremenijo	
prepovedana	 ljubezenska	 pisma	 iz	
preteklosti.	Ko	grozi,	da	pisma	pridejo	
na	dan	in	razkrijejo	marsikatero	nepri-
jetno	 skrivnost,	 morajo	 poiskati	 pot	
iz	 grozečega	 škandala.	 Učitelj	 Tine,	
ki	ima	v	lasti	obremenilna	pisma,	ima	
v	rokah	izvrstno	pogajalsko	sredstvo,	
da	pride	do	želene	poroke	z	županovo	
hčerko	Alenko.	Mati	županja	in	župan	
Šimen	pa	se	na	vse	kriplje	trudita,	da	
do	 poroke	 ne	 pride	 in	 želita	 skleniti	
drugačno	kupčijo.	
V	 komediji	 se	 prepletajo	 skrivnosti,	

dvoličnost,	želja	po	moči	in	oblasti,	lju-
bezen	in,	kot	se	za	komedijo	spodobi,	
iskriv	humor.	Režijo	igre	sta	prevzela	
Fani	Capuder	in	Alojzij	Štefan,	ki	sta	
ob	sebi	zbrala	raznoliko	skupino	igral-
cev	-	nekatere	smo	v	dramskih	igrah	
odrasle	 sekcije	 srečali	 že	 večkrat,	
drugi	pa	so	se	do	sedaj	udejstvovali	
v	mlajši	dramski	skupini.
V	vlogi	župana	se	je	predstavil	Tadej	
Uršič,	njegovo	samozavestno	 in	 ne-
popustljivo	ženo	pa	je	odigrala	Polona	
Kerin.	Vid	Capuder	 je	v	vlogi	učitelja	
spretno	vrtel	karte	v	svojih	rokah	in	se	
trudil	za	naklonjenost	županove	hčerke	
Alenke	(Marija	Lavrač).	Na	tnalu,	zaradi	
nemoralne	preteklosti,	 sta	 se	 znašla	
tudi	 dva	 svetnika,	 ki	 sta	 ju	 odigrala	
Rok	Urbanija	 in	Avguštin	Fale.	Priku-
pni	snubec	Jakec	(Marko	Kunavar)	je	
popestril	dogajanje	v	zgodbi	in	s	svojo	
zmedenostjo	omrežil	Marjanco	(Katja	
Pirnat).	Vančka	(Alenka	Urbanija),	žu-
pnik	(Matej	Kunavar)	in	Jakčeva	mati	
(Fani	Capuder)	 so	s	 svojimi	vlogami	
popestrili	dogajanja	na	odru.
Avguštin	Fale,	Vid	Capuder	in	Maša	
Svetlin	 so	 pripravili	 prijetno,	 premi-
šljeno	 in	 učinkovito	 scenografijo,	 ki	
je	igralcem	in	gledalcem	omogočala	

vživetje	v	dogajanje	na	odru.	K	temu	
je	pripomogla	tudi	glasba,	ki	jo	je	iz-
bral	Franc	Capuder,	nekaj	skladb	pa	
je	prav	za	to	priložnost	posnel	moški	
del	zbora	Limbar.	K	tekoči	izvedbi	igre	
sta	prispevali	šepetalki	Majda	Štefan	
in	Klara	Uršič.	Za	osvetljavo	je	skrbel	
Andrej	Orehek,	maska	pa	je	bila	delo	
Mateje	Vesel	Štepec.	
Obiskovalci	predstave	so	se	hitro	vži-
veli	v	dogajanje	na	odrskih	deskah	-	se	
nasmejali,	sočustvovali,	se	poglabljali	
vase	 skupaj	 z	 liki,	 ki	 so	 jih	 predsta-
vili	 dramski	 igralci	 v	 svojih	 vlogah.	
Domov	smo	odšli	drugačni,	kot	smo	
prišli	–	kar	pomeni,	da	so	igralci	in	vsa	
gledališka	ekipa	svojo	vlogo	opravili	
z	odliko.	
Na	koncu	pa	še	povabilo	vsem,	ki	bi	
si	 radi	 ogledali	 komedijo	 Trije	 vaški	
svetniki.	 V	 nedeljo,	 19.	 novembra,	
ob	 17.	 uri	 si	 boste	 predstavo	 lahko	
ogledali	v	Kulturnem	domu	v	Lukovici,	
v	začetku	leta	2018	pa	v	Kulturnem	
domu	Moravče.	
Iskrene	čestitke	nastopajočim	in	celo-
tni	gledališki	ekipi	ter	veliko	energije,	
dobre	volje	in	uspešno	odigranih	iger	
še	naprej!

Katarina	Učakar

Rešene umetnine s pogorišča dvorca Zalog pri Moravčah  

V	Mestnem	muzeju	v	Ljubljani,	je	čez	
poletje	potekala	razstava	z	naslovom	
»Hic	procul	a	curis/	Tukaj,	daleč	od	
skrbi«;	S	pogorišča	dvorca	Zalog	pri	
Moravčah	rešene	umetnine,	o	najde-
nih/rešenih	umetninah	 iz	Zaloškega	
dvorca	 iz	 Moravč.	 	 Že	 sam	 naslov	
razstave,	 ko	 sem	 ga	 prvič	 opazila	 v	
napovedniku	o	razstavah,	me	je	prevzel	
in	ogled	razstave	je	bil	samo	še	vpra-
šanje	časa.	Razstavo	sem	si	ogledala	

pod	vodstvom	avtorice	kustosinje	Ane	
Pokrajac	Iskre	in	konseravatorke-resta-
vratorke	Saše	Snoj.	Razstavni	prostor	
je	bil	majhen,	vendar	domiselno	obli-
kovan	in	je	prikazoval	delček	mogoč-
nosti	nekdanjega	Zaloškega	dvorca	v	
Moravčah	 in	če	si	 še	domačinka	 ter	
se	zaveš,	kako	pomembno	umetniško	
delo,	poleg	ostalih,	smo	imeli	v	Morav-
ški	dolini,	te	prevzame	ponos.	
Razstava	je	bila	zamišljena	kot	posli-

kana	sprejemnica,	ki	je	nekoč	krasila	
Zaloški	 dvorec.	 Po	 stenah	 so	 bili	
nanizani	 ostanki	 fresk,	 nekaj	 je	 bilo	
tudi	kiparskih	stvaritev,	ki	so	krasili	ali	
stopnišča	ali	vhode	gradu.	Umetnine	
so	bile	prvič	po	sedemdesetih	letih	po	
snetju	iz	propadajočega	gradu	pred-
stavljene	širši	javnosti.	Stenska	dela,	
freske,	 so	 dela	 našega	 baročnega	
slikarja	Franca	Jelovška	iz	njegovega	
zgodnjega	obdobja	in	so	zaradi	tega	
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Bert Mihalinec - svetovni prvak
V	Moravški	dolini	točneje	Vrhpoljah	smo	dobili	svetovnega	prvaka	v	plesni	zvr-
sti	street	dance	formacija.	Med	ostalimi	vrstami	plesa	v	PK	MIKI	trenirajo	tudi	
pionirska	ulična	formacija,	kjer	lahko	pleše	največ	24	otrok.	Pravila	velevajo	da	
mora	biti	v	ples	vključena	tudi	zgodba.	Predstavili	so	se	s	formacijo	“Na	paši”,	
kjer	trije	pastirji	čuvajo	ovce	pred	volkom.	Ena	slika	pove	več	kot	tisoč	besed	
zato	bo	najbolje	da	si	pogledate	posnetka	na	priloženih	povezavah.
https://www.youtube.com/watch?v=JY53PyEFryI
https://www.youtube.com/watch?v=SXbf-Fj2UL8
Prvo	tekmovanje	je	bilo	državno	prvenstvo	v	Tivoliju	27.6.2017,	kjer	so	naši	
otroci	postali	državni	prvaki.	S	tem	uspehom	so	si	priborili	vstopnico	za	IDO	
svetovno	prvenstvo	na	Češkem.	Usti	nad	Labem	je	bil	21.9.2017	zaradi	naslova	
svetovnega	prvaka	v	plesu	srečen	kraj	tudi	za	našega	vaščana	Mihalinec	Berta.	
S	skupino	so	konec	avgusta	trenirali	od	ponedeljka	do	petka	in	še	v	nedeljo,	
septembra	pa	v	ponedeljek,	torek,	četrtek	in	nedeljo.	Torej	več	treniraš	več	
znaš	in	več	sreče	imaš.	Za	konec	lahko	omenim	da	se	s	plesom	ukvarja	kar	
nekaj	otrok	iz	Moravške	doline,	ki	pa	za	enkrat	še	niso	bili	tako	zelo	uspešni.	
Verjamem,	da	so	zaradi	predanosti	do	dela	in	zaradi	svoje	nadarjenosti,	tudi	
oni	niso	daleč	od	podobnega	uspeha.

Matjaž	Mihelinec

toliko	bolj	pomemben	del	naše	kultur-
ne	dediščine.	Kiparska	dela	pa	se	pre-
pisujejo	italijanskemu	kiparju	Angelu	
Putti,	 ki	 je	 deloval	 tudi	 v	 ljubljanski	
Stolnici.	 Tretji	 pomembni	 soustvar-
jalec	nastanka	zadnje	podobe	gradu	
pa	 je	 bil	 arhitekt	 Carlo	 Martinuzzi.	
Umetniki	so	pod	okriljem	takratnega	
grofa	Orfeja	Strassoldo	ustvarili	eno	
najlepših	 profanih	 baročnih	 	 celo-
stnih	umetnin	na	Slovenskem.	Poleg	
umetnin	je	bila	predstavljena	tudi	3D	
rekonstrukcija	 Zaloškega	 dvorca,	 ki	
je	bilo	delo	kastelologa	 in	 soavtorja	
razstave	Igorja	Sapača.
Kaj	se	skriva	pod	naslovom	»Hic	procul	
a	curis/	Tukaj,	daleč	od	skrbi«?		Kdo	
so	bili	lastniki,	umetniki	in	kako	so	bili	
konservirani	 in	restavrirani	fragmenti	
ohranjenih	fresk?	Če	vas	to	zanima,	vas	
vabim	k	branju	prispevkov	v	naslednjih	

številkah	Novic	iz	Moravške	doline,	kjer	
bosta	svoja	prispevka	objavili	avtorica	
razstave	kustosinja	Ana	Pokrajac	Iskra	
in	 konservatorki–restavratorki	 Saša	

Snoj	in	mag.	Jelka	Kuret,	ki	se	jim	lepo	
zahvaljujem	za	sodelovanje.	

mag.	Nina	Dorič	Majdič,	
foto	Andrej	Peunik

Prav poseben obisk
V	vrtcu	Moravče	se	vsak	dan	kaj	posebnega	dogaja.	
Zato	poskrbijo	vzgojitelji	in	prav	posebni	gostje.	V	me-
secu	oktobru	smo	tako	spoznali	poklic	gasilca	in	izvedli	
uspešno	evakuacijo.	
Prav	poseben	dan	pa	je	bil	prihod	botre	Jeseni.	Ker	se	
ji	je	tako	zelo	mudilo	in	ker	je	vmes	še	malo	zbolela	je	
obiskala	 le	najmlajše	skupine	vrtca.	Skupaj	so	zapeli	
jesenske	pesmi,	se	družili	ob	kostanjčkovem	pikniku	in	
že	je	s	svojim	čopičem	in	košaro	barv	odhitela	naprej	
proti	gozdu.	Ja,	čaka	jo	še	ogromno	dela,	da	pobarva	
vse	gozdove	v	čudovite	jesenske	barve.

Nina	Puc	in	Simona	Uštar
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Kdo vse nam pomaga
Spoznavanje poklicev v skupini Čebelice in Račke

Mesec	oktober	je	bil	v	skupini	Čebelice	
in	Račke	precej	pester.	V	prvem	tednu	
smo	»spustili	sonce	v	vrtec«,	saj	je	pote-
kal	teden	otroka.	V	kulturnem	domu	smo	
si	ogledali	predstavo	Pikec	Ježek	in	ga-
silko	Jež	v	izvedbi	lutkovnega	gledališča	
Frufru.	Po	Moravčah	smo	imeli	fotoorien-
tacijo.	Hodili	smo	po	poti	škrata	Feliksa,	
ki	se	je	nedavno	sprehajal	po	naših	krajih	
in	nam	pustil	pismo	in	fotografije.	V	tem	
tednu	smo	se	veliko	igrali,	za	zaključek	
pa	smo	imeli	še	kostanjev	piknik.	
V	mesecu	požarne	varnosti	smo	spozna-
vali	poklice	 in	 ljudi,	 ki	nam	pomagajo.	
Obiskali	smo	gasilski	dom.	Tam	so	nam	
gasilci	prikazali,	kako	odidejo	na	mesto	
požara,	pokazali	so	nam	opremo	in	seve-
da	gasilski	avto,	nad	katerim	so	bili	otroci	
navdušeni.	Tudi	v	vrtcu	smo	se	pogovar-
jali	o	gasilcih,	prebirali	knjige	in	slikanice	
ter	prepevali	pesem	Gasilec	prostovoljec.	
Izvedli	smo	tudi	evakuacijsko	vajo	vrtca.	
Z	 gosti,	 ki	 so	 nas	 obiskali:	 zdravnica,	
medicinska	sestra	in	vojak	smo	otroke	
seznanjali,	 kako	pomembni	 so	poklici,	
ki	nam	pomagajo.	Gostje	(vsi	so	starši	
otrok	 v	 naših	 skupinah)	 so	 prinesli	 s	
seboj	tudi	pripomočke,	ki	jih	uporabljajo	
pri	delu,	tako	da	so	jih	lahko	otroci	pre-
izkusili	in	pogledali.	
Otroci	in	vzgojiteljice	skupine	Čebelice	in	
Račke	se		zahvaljujemo	vsem	gostom,	ki	so	
nas	obiskali	v	vrtcu,	pa	tudi	vsem	ljudem,	
ki	nam	v	težavah	pomagajo.	

Petra	Štefan,	vzgojiteljica
Foto:	Lucija	Gorišek

Srečanje starostnikov in prvi nastop vrhpoljskih prvošolcev 
V	nedeljo,	8.	10.	2017,	je	ORK	Vrhpo-
lje	 za	 okoliške	 starostnike	 pripravila	
družabno	 srečanje	 v	 krajevni	 sku-
pnosti	na	Vrhpoljah.	Na	prireditev	so	
bili	 že	 tradicionalno	 povabljeni	 tudi	
prvošolci	 POŠ	 Vrhpolje,	 ki	 so	 prvič	
v	tem	šolskem	letu	pogumno	stopili	
pred	občinstvo	 in	malo	zapeli,	malo	
deklamirali	ter	povedali	še	eno	naviha-
no	izštevanko.	Všeč	so	bili	občinstvu,	
všeč	so	bili	svojim	staršem,	sami	pa	
so	 kar	 pokali	 od	 ponosa	 ob	 prvem	
nastopu.	

Tina	Grabnar
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Maček Muri
Maček	Muri	stanuje	v	Vrtni	ulici,	v	sta-
ri	hiši	na	robu	mesta.	V	Mačjem	mestu	
imajo	same	mačje	stvari	in	predvsem	
nobenega	 psa.	 Mestu	 vlada	 župan	
Veliki	maček,	ki	mu	posebej	kravžlja	
živce	nepridiprav	Veliki	Čombe.	Muri	
zapisuje	 dogodke,	 ki	 se	 zgodijo	 v	
Mačjem	mestu,	zelo	rad	pa	tudi	vidi	
Muco	Maco,	s	katero	se	zaljubita.	
To	so	besede,	zapisane	na	program-
skem	listu	in	tudi	besede,	s	katerimi	
začne	pripovedovalka	v	glasbeno-gle-
dališki	predstavi	Maček	Muri,	katere	
premiera	 se	 je	 zgodila	 v	 petek,	 22.	
septembra.	
OŠ	 Jurija	 Vege	 je	 v	 septembru	 pra-
znovala	v	50.	obletnico	matične	šole	
in	240-letnico	šolstva	na	Moravškem.	
Šola	je	praznovanje	obeležila	z	mno-
gimi	dogodki,	eden	izmed	največjih	in	
najobsežnejših,	vsaj	kar	se	sodelujo-
čih	tiče,	pa	je	prav	gotovo	predstava	
Maček	Muri,	katere	dramsko	besedilo	
je	po	pravljici	Kajetana	Koviča	ustva-
rila	Romana	Ercegovič.
Mentorji	oz.	pet	mentoric	smo	v	ob-
sežno	 predstavo	 vključile	 79	 otrok.	
Sodelovali	 so	 učenci	 	 od	 2.	 do	 9.	
razreda,		sodelovali	pa	so	tudi	dijaki	
1.	letnika	srednje	šole,	ki	so	osnovno	
šolo	zapustili	junija.		
Ideja	o	glasbeno-gledališki	predstavi	
je	tlela	v	nas	mentoricah	od	septem-
bra	2016,	v	marcu	2017	pa	smo	začeli	
z	vajami.		Vsaka	skupina	-	gledališka,	
glasbeni	 projekt,	 mali	 zborček,	 ple-
salci	 iz	 plesne	 šole	 Miki,	 folklorna	

skupina	 -	 je	 	 posebej	 pridno	 vadila.	
Med	poletnimi	počitnicami	so	učenci	
počivali	 in	 začeli	 spet	 vaditi	 zadnje	
dneve	v	avgustu,	ko	so	ostali	učenci	
še	uživali	zadnje	dni	počitnic.	
Za	izdelavo	scene	je	poskrbel	Avgu-
štin	Fale,	za	idejno	zasnovo			Andreja	
Vavpetič,		poslikala	pa	jih	je	učiteljica	
Inge	 Ivartnik.	 	 Za	 kostumografijo	
smo	 poskrbele	 mentorice,	 kostume	
pa	smo	izdelale	učiteljice	OŠ	in	Veri	
Hrovat.	 	Da	so	bili	učenci	tudi	dobri	
mački,	je	poskrbela	ekipa	maskerjev	
–	 učiteljice,	 ki	 so	 resnično	 ustvarile	
realistični	 videz	mačkov.	Da	so	vaje	
in	 predstave	 nemoteno	 tekle,	 sta	 v	

zaodrju	 poskrbeli	 koordinatorki,	 ki	
sta	pošiljali	igralce,	plesalce	in	pevce	
na	oder,	poskrbeli	za	menjavo	scene	
in	še	kaj.	
Skupne	vaje	so	učenci	imeli	v	popol-
danskem	času	in	v	soboto	dopoldne		v		
Kulturnem	domu,	ki	nam	ga	je	veliko-
dušno	odstopila	Občina	Moravče,	za	
kar	se	ji	vsi	sodelujoči	zahvaljujemo.	
Da	 je	predstava	uspela,	gre	zahvala	
tudi	 mojstrom	 luči	 in	 ozvočenja.	
Posebna	 zahvala	 gre	 staršem,	 ki	 so	
vestno		skrbeli	za	prevoz	otrok	na	vaje	
in	nastope.	
Po		premieri		je	sledilo	še	pet	predstav:	
za	učence	šole	v	sobotnem	dopoldne-
vu	dve	predstavi,	 za	 izven	pa	še	 tri.	
Veseli	 	 smo,	da	smo	s	 to	predstavo	
pri	gledalcih	naleteli	na	dober	odziv.	
Vsi	 nastopajoči	 in	 sodelujoči	 	 smo	
bili	navdušeni,	ko	smo	videli,	kako	so	
gledalci	 uživali	 in	 napeto	 spremljali	
zanimive	prizorčke	na	odru	in	po	kon-
čani	predstavi	ter	bučnem	aplavzu	kar	
težko	odšli		iz	dvorane.	
Predstava	je	v	mnogih	otrocih	vzbu-
dila	 navdušenje,	 prav	 zaradi	 tega		
se	 je	 tudi	 povečal	 vpis	 v	 interesne	
dejavnosti	 s	 tega	področja	 in	 vsi	 že	
komaj	čakajo,	da	se	zgodi	še	kakšna	
predstava	(nova).
Pustimo	se	presenetiti.	

Božena	Groboljšek

www.moravce. si
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Obisk naših učencev v Franciji
O	 skupini	 učencev	 za	 mednarodno	
sodelovanje	s	Francijo	sem	v	Morav-
ških	novicah	že	pisal.	Sedaj	pa	sledi	
nadaljevanje.	Če	so	učenci	v	prvem	
letu	 mednarodnega	 sodelovanja	 s	
francosko	šolo	Collège	Saint	Joseph	
iz	 Challans-a	 s	 svojimi	 francoskimi	
kolegi	sodelovali	le	na	daljavo	–	preko	
spletnega	dopisovanja	in	skupnih	pro-
jektov,	pa	v	drugem	letu	sledi	resnična	
mednarodna	izmenjava	–	srečanje	v	
živo.	Naši	učenci	so	se	tako	8.	oktobra	
zgodaj	zjutraj,	ko	je	bila	še	tema,	 iz-
pred	naše	šole	odpeljali	proti	Franciji.	
Najprej	smo	se	z	avtobusom	odpeljali	
proti	letališču	v	Milanu.	Dolga	vožnja	
nam	 je	 hitro	 minila	 ob	 opazovanju	
pokrajine	in	ogledu	dveh	zanimivih	in	
duhovitih	filmov.	Sledilo	je	vkrcanje	na	
letalo	in	let	proti	francoskemu	mestu	
Nantes.	Za	mnoge	učence	je	bilo	to	
prvo	 letenje	 z	 letalom	 in	 zato	 zelo	
zanimiva	 izkušnja,	 ki	 so	 jo	nestrpno	
pričakovali.	 Po	 pristanku	 v	 Nantesu	
smo	 po	 krajši	 vožnji	 prispeli	 pred	
omenjeno	šolo	v	Challans	in	po	celo-
dnevnem	potovanju	odšli	po	družinah	
k	svojim	francoskim	prijateljem,	ki	so	
jih	dotlej	poznali	le	preko	dopisovanja	
po	internetu.
V	ponedeljek	so	se	učenci	zbrali	pod	
drevesom	 pred	 šolo.	 Učence	 je	 s	
kratkim	 nagovorom	 in	 dobrodošlico	
sprejel	ravnatelj	šole,	ki	šteje	kar	1400	
učencev.	Po	kratkem	ogledu	šole	so	
učenci	odšli	k	različnim	uram	pouka,	
kjer	so	se	tudi	na	kratko	predstavili	in	
povedali	učencem	in	učiteljem	nekaj	
o	naši	državi	in	šoli.	Po	kosilu	so	imeli	
učenci	delavnice	z	izkušeno	dramatur-
ginjo,	ogledali	pa	so	si	tudi	odlomke	
iz	filmov,	ki	jih	bodo	kasneje	uporabili	
v	projektu.	Pouk	se	je	končal	ob	17h,	
kar	je	v	Franciji	običajno.

Sprejem v mestni hiši
V	 torek	 so	 se	 učenci	 po	 jutranjem	
zbiranju	 odpravili	 peš	 v	 središče	
mesta	 Challans.	 Najprej	 jih	 je	 čakal	
sprejem	pri	podžupanji	Isabelle	Vollot.	
Povabila	 nas	 je	 v	 mestno	 palačo	 v	
slovesno	poročno	dvorano,	kjer	nam	
je	zaželela	dobrodošlico	in	povedala,	
da	so	pripravili	slovesni	sprejem	v	čast	
naši	domovini.	Povedala	nam	je	še,	da	
so	 projekti	 kot	 je	 naš,	 ki	 povezujejo	
evropske	države	tisto,	kar	gradi	mir	in	
lepšo	prihodnost	v	Evropi	in	učencem	
je	rekla,	da	je	učenje	tujih	jezikov,	po-

sebno	angleščine	zelo	pomembno	za	
njihovo	življenje	in	tudi	za	prihodnost	
Evrope.	 Sledilo	 je	 fotografiranje	 s	
podžupanjo	 in	 pogostitev.	 Nato	 so	
šli	 učenci	 na	 »lov	 za	 zakladom«	 po	
Challansu	 –	 iskali	 so	 informacije	 o	
mestnih	znamenitostih	in	jih	vpisovali	
na	 delovne	 liste.	 Po	 končanih	 aktiv-
nostih	smo	se	podali	nazaj	proti	šoli,	
kjer	so	jih	že	čakali	francoski	vrstniki	
in	 skupaj	 so	 odšli	 na	 kosilo.	 Opazili	
smo,	 da	 so	 pred	 vhodom	 v	 glavno	

stavbo	 šole	 plapolale	 tri	 zastave:	
francoska,	 evropska	 in	 slovenska.	
Tako	 je	ostalo	vse	dni	do	konca	na-
šega	bivanja	v	Challansu.	Za	tem	so	
se	 začele	 popoldanske	 delavnice	 in	
delo	po	mešanih	francosko-slovenskih	
skupinah.	Učenci	so	načrtovali	svoje	
delo	v	prihodnosti	in	sprejeti	so	morali	
nekaj	pomembnih	odločitev	in	vložiti	
precej	truda	v	načrtovanje	in	pripravo	
svojega	projekta.
3.	 dan	 so	 se	 učenci	 z	 avtobusom	
podali	 v	 bližnji	 podeželski	 kraj	 Sal-
lertaine.	 Tam	 smo	 lahko	 videli	 dve	
starejši	cerkvi	–	eno	v	gotskem,	drugo	
pa	celo	v	romanskem	stilu	(11.	in	12.	
stoletje).	 Nato	 smo	 se	 peš	 odpravili	
preko	močvirnate	ravnine	(pot	je	bila	
sicer	 povsem	 suha)	 proti	 staremu	
mlinu	na	veter.	Lahko	so	si	ga	ogle-
dali	 in	 poslušali	 razlago	 sedanjega	
lastnika	mlina	v	angleščini,	ki	pa	je	bila	
tudi	zelo	duhovita.	Na	koncu	so	jim	v	
mlinu	postregli	domače	palačinke	 s	
karamelo.	Ko	so	rešili	delovni	list,	smo	
se	vrnili	v	Challans,	kjer	smo	pobrali	
njihove	francoske	vrstnike	in	se	skupaj	
podali	na	lepo	atlantsko	obalo	z	zelo	

široko	plažo	iz	mivke	in	imeli	piknik.	
Sprehodili	smo	se	skozi	pristanišče	in	
opazili,	da	so	nekatere	manjše	barke	
kot	nasedle	ležale	na	obali	pristanišča.	
Plimovanje	ob	tem	delu	Atlantika	 je	
namreč	zelo	veliko	–	po	več	metrov	
je	razlike	med	plimo	in	oseko	v	istem	
dnevu.

Dan v Nantesu
V	četrtek,	12.	oktobra	smo	se	zjutraj	
odpeljali	proti	največjemu	in	glavne-

mu	 mestu	 Vendejskega	 departmaja	
–	proti	mestu	Nantes.	Po	velikem	in	
z	 zgodovino	 bogatem	 mestu	 nas	 je	
vodila	 tamkajšnja	učiteljica	zgodovi-
ne.	Najprej	smo	si	ogledali	veličasten	
grad	Bretanskih	vojvod	iz	15.	stoletja,	
kjer	je	danes	muzej	(Chateau	de	ducs	
de	Bretagne).	Grad	ima	visoko	obzidje,	
dvižni	most	in	obrambni	jarek	napol-
njen	 z	 vodo	 –	 kot	 nekoč.	 Nato	 smo	
se	po	ulicah	podali	do	katedrale	sv.	
Petra	 in	 Pavla.	 Resnično	 veličastna	
katedrala,	 ki	 po	 višini	 zvonikov	 in	
stropa	 presega	 celo	 slavno	 Notre-
damsko	katedralo,	je	na	nas	naredila	
velik	vtis.	Pred	kratkim	so	jo	obnovili	
(restavrirali),	tako	da	smo	si	jo	lahko	
v	 celoti	 ogledali.	 Zvonika	 dosegata	
višino	67	m.	Nekoliko	nas	je	namočil	
tudi	dež,	vendar	večje	plohe	ni	bilo.	
Ogledali	 smo	 si	 ulico	 razkošnih	 hiš,	
ki	 pa	 so	 nastale	 iz	 denarja	 trgovine	
s	sužnji.	Nantes	je	bil	namreč	glavno	
francosko	pristanišče	za	 ladje,	 ki	 so	
prevažale	sužnje	iz	Afrike	v	Ameriko	
in	so	bile	udeležene	v	t.	i.	tristrani	tr-
govini.	Danes	je	ob	obali	reke	Loare,	
ki	teče	skozi	Nantes,	velik	spomenik	
in	 memorial	 posvečen	 odpravi	 su-

Prihod v Francijo
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ženjstva.	Po	malici	pa	smo	si	ogledali	
umetniško	stvaritev	Les	Machines	de	
l’île	–	imitacija	živali	–	strojev	–	živali	v	
nadnaravni	velikosti,	ki	se	lahko	premi-
kajo	s	pomočjo	strojev	(gosenica,	ča-
plja,	pajek,	in	slon).	Predstava	s	temi	
živalmi	 je	 bila	 zanimiva	 in	 zabavna.	
Slon	pa	je	učence	za	slovo	poškropil	
z	rilcem.	

Na otoku Noirmoutier
Zadnji	skupni	izlet	učencev	mednaro-
dne	izmenjave	v	Franciji	 je	bil	petek	
13.	 oktobra.	 Zjutraj	 so	 se	 učenci	
skupaj	 s	 francoskimi	 vrstniki	 podali	
na	 otok	 Noirmutier,	 ki	 je	 slabo	 uro	
oddaljen	 od	 Challansa.	 Največja	
znamenitost	 je	cesta,	ki	 jo	vsak	dan	
zaradi	plimovanja	zalije	morje	in	pot	
na	 otok	 postane	 neprevozna.	 Sicer	
pa	 se	 na	 otok	 pride	 tudi	 po	 mostu.	
Najprej	 smo	 si	 ogledali	 znamenito	
cesto,	ki	je	bila	v	času	našega	obiska	
poplavljena.	Sicer	pa	je	ta	otok	in	na-
sploh	ta	del	Francije	znan	po	gojenju	
in	nabiranju	ostrig.	Ker	so	te	školjke	
zelo	priljubljene,	smo	se	ustavili	tudi	
v	restavraciji,	kjer	so	nam	postregli	s	
svežimi	ostrigami.	Večina	naših	učen-
cev	jih	je	tudi	poizkusila.	Nato	smo	se	
podali	v	kraj	Noirmoutier-en-l’Île	kjer	
smo	 imeli	 malico	 pred	 tamkajšnjim	
gradom.	 Nato	 pa	 smo	 si	 izposodili	
kolesa	in	se	odpravili	na	izlet.	Ker	nas	
je	 bilo	 kar	 	 veliko	 (60	 učencev	 in	 7	
učiteljev)	smo	bili	za	mimoidoče	prav	
zanimivi	 in	 slišali	 smo	 tudi	 vzklike	
»tour	de	France«.	Pripeljali	smo	se	do	
lepe	peščene	plaže	(turističnega	nase-
lja)	Plage	des	Dames.	Nekateri	so	se	v	
morju	kar	okopali,	drugi	pa	so	nabirali	
školjke	in	se	fotografirali.	Nato	smo	se	
s	kolesi	vrnili	na	izhodišče	in	se	podali	
na	avtobus.	Med	potjo	nazaj	smo	se	
naučili	znano	francosko	pesem	Frère	

Jacque	 v	 francoščini,	 angleščini	 in	
slovenščini.	Zvečer	pa	so	učenci	imeli	
težko	pričakovano	zaključno	zabavo	v	
šoli.	Dogovorili	so	se,	da	se	bodo	mal-
ce	našemili	in	zabava	je	bila	popolna.	
Soboto	so	preživeli	s	svojimi	franco-
skimi	vrstniki	po	družinah.	V	nedeljo	
popoldne,	pa	smo	se	še	zadnjič	zbrali	
pred	šolo	in	se	poslovili.	Slovo	je	bilo	
za	številne	kar	težko	–	kar	nekaj	učen-
cev	mi	je	reklo,	da	bi	ostali	še	tam	in	
prenekateremu	slovenskemu	in	fran-
coskemu	učencu	so	se	utrnile	solze	
ob	slovesu.	A	
že	 čez	 nekaj	
mesecev	 se	
bodo	 učenci	
spet 	 v ide l i	
s	 francoski-
mi	 vrstniki	 v	
živo.	V	marcu	
2018	jih	bodo	
v	 Moravčah	
obiskali	 nji-
hovi	 franco-
ski	vrstniki	 in	
učenci	 se	 že	
veselijo	 po-
novnega	 sni-
denja	z	njimi.
Za	 konec	 bi	
dodal	 le	 še	
eno	 opaža-
nje.	Ko	je	pod-
županja	 ga.	
Vollot	 naše	
učence	 vpra-
šala	kaj	jim	je	
v	Franciji	naj-
bolj	 všeč,	 so	
hitro	 izjavili,	
da	je	to	hrana.	
Opazili	 smo,	
da	so	Franco-
zi	upravičeno	

znani	mojstri	kuhinje	–	njihove	jedi	so	
res	pestre	z	obilo	različne	zelenjave	in	
vsaj	pri	večjih	obrokih	(npr.	večerjah)	
na	 koncu	 po	 sladici	 skoraj	 nikoli	 ne	
izostane	 ponudba	 različnih	 sirov.	 In	
tudi	obrokom	posvečajo	velik	pomen	
–	 ne	 le	 da	 se	 potrudijo	 pri	 pripravi	
hrane	 –	 obroki	 (predvsem	 večerje)	
so	resnično	družabni	dogodki,	ki	jim	
veliko	pomenijo.	Navada,	ki	jo	je	vre-
dno	posnemati.

Simon	Zalar

Skupinska fotografija - otok Noirmoutier
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Simbioza giba
Projekt	Simbioza	giba	združuje	modrost	
in	 mladost	 v	 gibanju.	 	 Z	 gibanjem	 se	
povezujemo	in	ugotavljamo,	da	so	lah-
ko	naš	skupni	 jezik	zdravje,	gibanje	 in	
druženje.	 Z	 medgeneracijskih	povezo-
vanjem	 želimo	 spodbuditi	 tako	 mlade	
kot	starejše,	da	se	družijo	in	prevzema-
jo	 bogato	 znanje.	 Na	 OŠ	 Jurija	 Vege	
Moravče	in	POŠ	Vrhpolje	že	tretje	leto	
spodbujamo	 sodelovanje	 z	 gibanjem.	
Vsako	leto	smo	bolj	uspešni	in	tako	z	ve-
seljem	zremo	v	prihodnost.	Letos	smo	v	
okviru	projekta	med	16.	in	20.	oktobrom	
izvedli	vrsto	aktivnosti.	Vse	generacije	
krajanov	smo	povabili	na:	gibalne	ure	v	
telovadnici	v	Moravčah,	pohod	s	tretje-
šolci	na	Limbarsko	goro,	ter	na	pohod	
z	učenci	podružnične	šole	in	na	gibalne	
ure	 v	 telovadnici	 na	 Vrhpolju.	 Veseli	
smo	vedno	večjega	odziva	in	energije,	

ki	povezuje	generacije.	Hvala	vsem	obi-
skovalcem	za	sodelovanje	in	dobro	voljo,	

ki	jo	prinašate	v	šolski	prostor.
Ana	Kovač

Mesec požarne varnosti na OŠ Roje
Na	osnovni	 šoli	Roje	smo	skozi	celo	
leto	 pozorni	 na	 razne	 preventivne	
dejavnosti	prek	katerih	naše	učence	
učimo	različnih	ukrepov	s	področja	var-
nosti,	samozaščite	in	prve	pomoči.	
V	oktobru	-	mesecu	požarne	varnosti	
se	še	toliko	bolj	osredotočimo	na	var-
nost	pred	požari	 in	tudi	 letos	ni	bilo	
nič	drugače.	V	sredo,	18.	oktobra	so	
se	nekateri	mlajši	učenci	posebnega	
programa	 in	 učenci	 od	 prvega	 do	
petega	 razreda	 programa	 z	 nižjim	
izobrazbenim	 standardom,	 udeležili	
ogleda	Centra	za	zaščito	in	reševanje	
Domžale	na	Viru.	Zelo	smo	bili	veseli	
toplega	sprejema	in	vseh	 informacij	
s	katerimi	gasilci	niso	skoparili.	Lah-
ko	 smo	 si	 ogledali	 garaže,	 opremo,	
centralo,	si	nadeli	gasilsko	čelado	in	
obleko,	nazadnje	pa	smo	lahko	celo	
škropili	s	pravo	gasilsko	cevjo.	Gasilci	
CZR	Domžale	so	bili	celo	tako	zelo	pri-
jazni,	da	smo	na	koncu	dobili	sladko	
presenečenje.	
Presenečenj	pa	za	naše	učence	v	tem	
tednu	še	ni	bilo	konec.	V	petek,	20.	
10.	smo	namreč	organizirali	tehniški	
dan	 »Dan	 varnosti	 pred	 naravnimi	
in	 drugimi	 nesrečami.«	 Tokrat	 smo	
dan	 pričeli	 z	 izdelovanjem	 likovnih	
izdelkov	 na	 temo	 »112,«	 učenci	 pa	
so	mislili,	da	 je	 to	za	ta	dan	vse.	Pa	
še	kako	so	se	motili!	Po	malici	 smo	
pripravili	nenapovedano	evakuacijsko	
vajo.	Po	šolskih	hodnikih	in	stopnišču	

se	je	valil	gosti	dim;	tako	gost,	da	nisi	
videl	niti	metra	pred	sabo.	Učenci	so	
šele	v	tako	realni	situaciji	ugotovili,	kaj	
ob	tovrstnih	nesrečah	naredita	panika	
in	slaba	vidljivost.	Mnogi	so	namreč	
skoraj	izgubili	svoje	sošolce,	a	so	ob	
spretnem	vodenju	učiteljic	vsi	varno	
in	hitro	zapustili	šolo.	Devetošolci	so	
spoznali	 tudi	 to,	 kako	 pomembno	
je	skrbeti	drug	za	drugega,	 saj	 so	v	
zgornjem	 nadstropju	 pozabili	 svojo	
učiteljico.	Ponjo	so	morali	gasilci.	Še	
dobro,	da	je	bila	vse	skupaj	le	vaja	in,	
da	 smo	 lahko	 po	 tem,	 ko	 so	 gasilci	
PGD	 Mengeš	 razpihali	 gost	 dim,	 v	
zbornici	 le	predebatirali	kaj	vse	bi	v	
resnični	situaciji	morali	storiti	druga-
če.	 Če	 bi	 se	 nesreča	 zares	 zgodila,	
popravnega	izpita	ne	bi	bilo.	

Po	razburljivem	dnevu	smo	se	morali	
malce	sprostiti.	Na	šolskem	igrišču	je	
hišnik	Jože	ob	pomoči	Jana	iz	šeste	
stopnje	spekel	kostanj	in	z	veseljem	
smo	ga	zobali.	Tisti,	ki	smo	malce	bolj	
prisluhnili	pogovorom	naših	učencev,	
pa	 smo	 lahko	 opazili,	 da	 je	 vse	 do	
popoldanskih	 interesnih	 dejavnosti	
pogovor	 tekel	 le	o	eni	 stvari	 –	 kako	
zelo	gost	je	bil	dim	in	kako	bi	bilo,	če	
bi	šlo	za	res.	K	sreči	je	bila	vse	samo	
vaja,	 smo	 pa	 veseli,	 da	 je	 na	 naše	
učence	naredila	vtis.	
V	slogu	meseca	požarne	varnosti,	vas	
z	OŠ	Roje	pozdravljamo	z	gasilskim	
pozdravom:	NA	POMOČ!

Ajda	Lalić
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Barvita jesen na OŠ Roje
Spet	 je	 prišel	 čas,	 ko	 listi	 na	 dreve-
sih	 pričnejo	 barvati	 svoje	 srajčke	 in	
povsod	diši	po	pečenem	kostanju	ter	
slastni	bučni	juhi.	
Tudi	 letos	smo	na	osnovni	šoli	Roje	
organizirali	 jesenske	 ustvarjalne	de-
lavnice.	
Pod	 marljivimi	 in	 natančnimi	 prsti	
naših	učencev	so	nastale	prave	ume-
tnine.	Mlajši	učenci	so	 izdelali	 živali	
iz	 gozdnih	 plodov	 in	 listov,	 gozdne	
škratke	 in	 celo	 gospo	 Jesen.	 Malo	
starejši	 so	 buče	 spremenili	 v	 lučke,	
čarovnice,	 hiške,	 živali	 in	 prevozna	
sredstva.	 Iz	 učilnic	 se	 je	 kar	 kadilo	
od	delovne	vneme	in	ob	opazovanju	
končnih	 izdelkov	 smo	 ugotovili,	 da	
otroška	 domišljija	 ne	 pozna	 meja.	
Z	 ustvarjanjem	 iz	 naravnih	 materi-
alov	 naši	 učenci	 urijo	 koordinacijo.	
Z	 rezanjem,	 lepljenjem,	 risanjem	 in	
barvanjem	 razvijajo	 finomotorične	
spretnosti.	 Učenci	 s	 težavami	 na	
področju	 usmerjanja	 in	 vzdrževanja	
pozornosti	se	vadijo	v	tem,	da	izdelke	
dokončajo,	prav	vsi	pa	se	naučijo,	da	
je	skupinsko	delo	lahko	prav	zabavno	
in	da	lahko	iz	buč	ter	gozdnih	plodov	
nastanejo	pravljična	bitja,	če	le	pusti-
mo	domišljiji	prosto	pot.	

Učencem	so	za	malico	člani	turistič-
nega	društva	Rodica	-	Jarše	spekli	pa-
lačinke	z	marmelado,	ki	so	učencem	
še	 polepšale	 ta	 prekrasen	 sončen	
dan.	 Tudi	 učenci	 višjih	 razredov	 in	
oddelkov	 so	 se	 preizkusili	 v	 kuhinji.	
Skuhali	so	bučno	juho	ter	spekli	kra-
sne	bučne	žemljice.	Da	se	tudi	brez	
peke	 da	 pripraviti	 prave	 sladice,	 so	
dokazali	 devetošolci.	 Izpod	 njihovih	
spretnih	rok	so	nastale	okusne	sadne	

presne	kroglice.	
Po	 končanem	 ustvarjanju,	 so	 učen-
ci	 ponosno	 prinesli	 svoje	 izdelke	 v	
preddverje	 šole,	 kjer	 smo	 postavili	
prečudovito	 razstavo	 in	vhod	v	šolo	
je	zasijal	v	barvah	jeseni.	Vabimo	vas,	
da	si	jo	pridete	pogledat.

Petra	Bogataj	Ivančič,	
učiteljica	na	OŠ	Roje

Najmlajši moravški nogometaši gostili Olimpijo

Konec	jesenskega	dela	nogometne	se-
zone	17/18,		je	tik	pred	zdajci,čeprav	
so	 nekatere	 selekcije	 našega	 kluba	
že	zaključile	 s	prvo	polovico	 tekmo-
vanja.
Dogodek	minulega	meseca	pa	je	za-
gotovo	 bila	 prijateljska	 tekma	 naših	
najmlajših	nogometnih	upov,	od	5.	do	
7.leta,	ki	so	na	prvi	tekmi	v	svoji	nogo-
metni	karieri	nasploh,	gostili	vrstnike	
ljubljanske	Olimpije.	Po	uvodni	tremi,	
tudi	 z	nekoliko	 nervoze	 med	našimi	
mladimi	nogometaši,	saj	so	praktično	
vsi	 pred	 dvema	 mesecema	 komaj	
pričeli	z	vadbo	nogometa,	se	je	igra	
hitro	razživela	in	lahko	trdimo,	da	nas	
je	borbenost	naših	otrok	krepko	prese-
netila.	Hitro	so	se	razživeli	tudi	starši,	
ki	so	s	svojim	bodrenjem		še	dodatno	
vzpodbudili	našo	mlado	ekipo.	Igralci	
obeh	ekip,	tako	Olimpija	kot	naše	mo-
štvo,	sta	za	svojo	starostno	selekcijo	
prikazali	lepo	igro.	Zagotovo	je	to	bila	
tekma,	ki	bo	našim	nogometašem	in	
staršem	ostala	v	lepem	spominu.

Vse	druge	naše	selekcije	so	v	zadnji	
srečanjih	pokazale	napredek	in	nani-
zale	nekaj	dobrih	rezultatov.	Ekipa	do	
devet	let	je	zadnji	prvenstveni	turnir	
jesenskega	dela	odigrala	v	Domžalah,	
kjer	je	bila	enakovredna	ali	celo	boljša	
od	obeh	ekip	iz	Radomelj.	Premoč	je	
morala	priznati	le	vrstnikom	iz	Domžal.	
Ekipa	U11	je	na	zadnjih	dveh	srečanjih	
enkrat	z	igrišča	odšla	kot	zmagovalka	

proti	močni	Iliriji,	poražena	pa	je	bila	s	
strani	ekipe	iz	Ribnice.	Mlajši	dečki	do	
13	let	so	zadnjo	tekmo	proti	moštvu	
Bravo	Publikum	zasluženo	dobili,	ima-
jo	pa	pred	seboj	še	eno	prvenstveno	
tekmo	v	gosteh	pri	NK	Šmartno.
Starejši	 dečki,	 kadeti	 in	 mladinci	 so	
jesenski	del	že	zaključili.	Starejši	dečki	
so	po	polovici	prvenstva	na	odličnem	
4.mestu.	 Kadeti	 in	 mladinci	 so	 na	
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predzadnjih	srečanjih	nasprotnike	 iz	
Šmartnega	visoko	premagali,	na	za-
dnji,	proti	kamniškim	vrstnikom	pa	sta	
obe	naši	ekipi	tekmo	izgubili.	Trenutno	
sta	naši	moštvi	na	skupni	lestvici	MNZ	
na	devetem	mestu.
Dekleta	s	prvenstvom	še	niso	končale.	
Na	zadnjih	dveh	tekmah	ženske	lige	
so	zabeležile	zmago	in		poraz.	Prema-
gale	so	ekipo	iz	Bleda,	poražene	pa	so	

bile	s	strani	nasprotnic	iz	Medvod.
Veteranska	ekipa	je	prav	tako	že	za-
ključila	s	prvo	polovico	prvenstva.	Po	
uvodnem,	nekoliko	slabšem	začetku	
sezone,	 so	 naši	 nogometaši	 na	 za-
dnjih	treh	srečanjih	iztržili	dva	remija	
in	eno	zmago.	Z	neodločenim	izidom	
so	tekmo	odigrali	proti	ekipi	NK	Ihan	
in	NK	Dob,	premagali	pa	so	pravniško	
ekipo	FC	Ljubljana	Lawyers.

Tudi	članska	ekipa	še	ni	zaključila	s	pr-
venstvom	v	jesenskem	delu.	Za	seboj		
ima	tri	zaporedne	zmage.	Po	porazu	z	
Interblockom,	so	sledile	zmage	proti	
ekipi	 iz	 Litije,	 NK	 Roltek	 Dob	 in	 ND	
Slovan.	 Pred	 koncem	 prve	 polovice	
sezone	se	bodo	morali	pomeriti	še	z	
ekipo	NK	Svoboda	Ljubljana.

B.B.

Iz megle na s soncem obsijano Limbarsko goro
4. tek na Limbarsko goro

V	nedeljo,	15.	10.	2017,	 je	Društvo	
krajanov	Limbarska	gora	organiziralo	
že	4.	tek	na	Limbarsko	goro,	ki	se	ga	je	
udeležilo	43	tekmovalcev,	35	moških	
in	8	žensk.	Vremenske	razmere	za	tek	
so	bile	odlične,	vzdušje	med	tekmo-
valci	pa	prijetno	in	sproščeno.	
Proga	 je	 dolga	 5,1	 km.	 Tekmovalci	
v	 tej	dolžini	premagajo	359	metrov	
nadmorske	višine.	Na	polovici	poti	je	
za	 tekače	organizirana	postojanka	s	
svežo	vodo.	Tekači	tekmujejo	v	štirih	
kategorijah,	prvi	trije	v	vsaki	kategoriji	
pa	na	cilju	prejmejo	unikatne	pokale.	
Letošnje	leto	pa	je	za	posebno	nagra-
do	vse	tekmovalce	na	cilju	razveselilo	
sonce.	Na	startu	v	Zalogu	pri	Morav-
čah	je	bilo	ozračje	hladno	in	megleno,	
na	 vrhu	 Limbarske	 gore	 pa	 so	 bile	
vremenske	razmere	skoraj	poletne.	
Pokale	 sta	 tekmovalcem	 podelila	
Francka	 Toman	 in	 gospod	 župan	
Martin	 Rebolj,	 ki	 je	 pred	 podelitvijo	
spregovoril	tudi	nekaj	besed.	V	ime-
nu	Društva	krajanov	Limbarska	gora	
je	 tekače	 in	 obiskovalce	 nagovoril	
Primož	Logaj.	

V	kategoriji	Ženske	nad	40	let	so	po-
kale	prejele	Knez	Tadeja,	Žlogar	Ivica	
in	Urbec	Urša,	ki	je	na	cilj	prispela	v	
34:13.	V	kategoriji	ženske	pod	40	let	
so	bile	zmagovalke	Pokleka	Polonca,	
Sotlar	Tjaša	in	Zupanc	Korošec	Klara,	
ki	je	na	cilj	prišla	v	33:08.	V	kategoriji	
moški	 nad	 40	 let	 so	 pokale	 prejeli	
Jesenko	 Andrej,	 Osolnik	 Damjan	
in	Cvet	Miran,	ki	 je	na	cilj	pritekel	v	
22:49	 in	postavil	nov	 rekord	proge.	
V	kategoriji	moški	pod	40	 let	pa	so	
pokale	prejeli	Mlakar	Gregor,	Aljoša	
Smolnikar	 in	Senica	Vid,	ki	 je	prišel	
na	cilj	v	24:26.	
Vsak	 tekmovalec	 je	 na	 cilju	 prejel	
malico	 ter	 vrečko	 izdelkov,	 ki	 so	 jih	
letos	prispevali	Jata	Emona,	Topatlet.
si,	 Žito	 d.o.o.,	 Pivka	 perutninarstvo	
d.d.,	 Prodnik	 d.o.o.,	 Ilirija,	 Gostilna	
in	picerija	Pr’Jurk,	Fritid	 in	Amfibija.	
Sponzorja	4.	teka	na	Limbarsko	goro	
pa	sta	generalni	sponzor	Občina	Mo-
ravče	in	Termit	d.d..	Pri	izvedbi	prire-
ditve	so	sodelovali	zdravstvena	ekipa	
Medi	Gros,	GRS	Kamnik,	As	Timing	
Domžale	in	Picerija	pri	Jurku.

Veseli	 smo,	 da	 je	 tek	 na	 Limbarsko	
goro	postal	priljubljena	športno-dru-
žabna	 prireditev.	 Njena	 prepoznav-
nost	privablja	vse	boljše	tekmovalce	
in	 tako	 sama	 organizacija	 postaja	
vedno	zahtevnejša.	Tekmovalec	Cvet	
Miran,	 ki	 je	 letošnje	 leto	 postavil	
rekord	 proge,	 je	 prišel	 od	 starta	 do	
cilja	skoraj	tako	hitro	kot	ozvočenje.	
Vendar	organizacijska	ekipa	mladih	iz	
Društva	krajanov	Limbarska	gora	ob	
pomoči	že	izkušenih	članov	z	velikim	
veseljem	 sprejema	 izzive,	 ki	 se	 jim	
ponujajo	 in	 se	 kalijo	 tako	 kot	 so	 se	
pred	leti	starejši	člani	z	organizacijo	
pohoda	 po	 nagelj,	 na	 katerega	 vas	
bodo	povabili	naslednje	 leto	marca.	
Društvo	krajanov	Limbarska	gora	je	že	
pričelo	s	pripravo	zbornika,	ki	bo	izdan	
ob	jubilejnem	30.	pohodu	po	nagelj	in	
z	ostalimi	pripravami	na	pohod.

Irena	Ravnikar,	
foto:	Erika	Mlakar	in	Anita	Gantar
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26. pohod po poteh vojne za Slovenijo
Vsako	leto	veterani	vojne	za	Slovenijo	
izvedemo	pohod	v	spomin	na	osamo-
svojitev	naše	države.	Tokrat	 smo	se	
zbrali	pri	gradu	Brdu	nad	Lukovico.	
V	 še	 dokaj	 meglenem	 jutru	 se	 nas	
je	 zbralo	 kar	 lepo	 število,	 poleg	 do-
mačinov	so	bili	z	nami	tudi	veterani	
iz	Ljubljane,	Logatca,	Vrhnike,	Litije,	

Grosuplja,	Moravč	in	Ribnice.	
Ob	gradu	nas	je	pozdravil	župan	ob-
čine	Lukovica	Matej	Kotnik,	ki	nam	je	
opisal	bogato	zgodovino	gradu,	ki	je	
bil	svoje	čase	upravna	enota	za	širši	
okoliš.	Žal	pa	je	bil	med	vojno	požgan,	
vendar	nikdar	ni	bil	popolnoma	obno-
vljen,	saj	stoji	le	obzidje	brez	strehe.

Podali	 smo	se	na	peturno	pot	k	po-
mniku	 na	 Malo	 Lašno.	 Tam	 je	 med	
našo	osamosvojitveno	vojno	delovala	
učna	četa	TO	Domžale,	ki	je	skrbela	
za	 zaščito	 vojakov	 prebežnikov	 iz	
jugoslovanske	 armade	 iz	 bližnje	 in	
daljne	okolice.	Med	nekaj	tedenskim	
bivanjem	so	se	tudi	usposabljali,	takoj	
ko	so	dobili	orožje	po	zavzetju	skladišč	
orožja	pri	Borovnici	pod	Krimom.	Zani-
mivo	je,	da	je	bila	lokacija	tajna	in	so	
zanjo	vedeli	le	poklicani,	ki	so	skrbeli	
za	logistične	zadeve.
Pohod	smo	zaključili	v	gozdičku	nad	
Lukovico,	kjer	 ima	Turistično	društvo	
Lukovica	svoj	prostor	za	prireditve	 in	
so	nam	ob	tej	priliki	tudi	pomagali.	Ob	
prijetnem	klepetu	in	druženju	ob	spre-
mljavi	harmonike	mladega	Razpotnika	
nam	je	čas	hitro	minil.	Župan občine 
Moravče,	ki	je	bil	tudi	z	nami,	pa	nas	je	
za	prihodnje	 leto	povabil	v	Moravško	
dolino.	Vabilo	smo	z	veseljem	sprejeli.

J.	Gregorič

Francu v spomin
V	nedeljo,	8.	oktobra	2017	je	Kulturno	
in	 športno	društvo	Peče	 prvič	orga-
niziralo	 prireditev,	 za	 katero	 smo	 si	
želeli,	da	je	ne	bi	bilo.	Z	glasbo	smo	se	
namreč	še	zadnjič	poslovili	od	našega	
mnogo	 prezgodaj	 pokojnega	 člana	
Franca	Lajevca,	 ki	nas	 je	 zapustil	 to	
poletje.	Ko	smo	prišli	na	 idejo,	da	bi	
Francu	pripravili	 slovo,	 kakršno	bi	 si	
on	najbolj	želel;	s	harmoniko	in	lepo	
slovensko	 pesmijo,	 so	 se	 glasbeniki	
radi	odzvali.	Prav	vsi	so	na	tem	večeru	
sodelovali	brezplačno	 in	se	s	svojim	
nastopom	poklonili	velikemu	ljubitelju	
glasbe,	ki	je	mnogim	od	njih	pomagal	
pri	njihovih	glasbenih	začetkih.	Kon-
cert	 je	po	uvodnem	nagovoru	pove-
zovalke	večera;	Eve	Jančigaj,	otvoril	
domač,	Peški	oktet.	 Fantje	 so	 se	 za	
ta	namen	naučili	dve	Slakovi	 zimze-
leni	viži;	Vrh	planin	in	Kadar	pa	mim	
hišce	grem,	kateri	so	na	inštrumentih	
spremljali	kar	člani	sami,	ob	pomoči	
Gašperja	 Barliča.	 Nato	 je	 nastopil	
Ansambel	 Jureta	 Zajca,	 za	 njim	 pa	
Uroš	in	Tjaša.	Tjaša	Horvat	se	je	kljub	
vse	večji	prepoznavnosti	in	številnim	

glasbenim	projektom	spomnila,	da	ji	je	
prav	Franc	prvi	omogočil,	da	nastopa	
na	 Miklavževem	 koncertu	 v	 Pečah.	
Sledil	je	nastop	Ansambla	Vžig	in	tudi	
njihov	Robert	Koderman	se	je	spomnil,	
kako	mu	je	Franc	na	enem	prvih	nasto-
pov	še	v	drugem	sestavu	na	Limbarski	
gori,	dal	korajže,	da	si	je	upal	povedati	
prvih	nekaj	besed	na	odru.	Večer	so	
zaključili	 Gamsi,	 ki	 so	 se	 spominjali	
Francove	plati,	ki	smo	jo	vsi	poznali.	
Spomnili	so	se,	kako	so	se	le	nekaj	dni	
pred	njegovo	smrtjo	smejali	v	Krašcah	
in	kako	tudi	takrat	ni	skoparil	s	šalami,	
katerih	mu	nikoli	ni	zmanjkalo.	Večer	
se	 je	zaključil	čustveno	a	prijetno	 in	

v	društvu	smo	veseli,	da	smo	se	od	
našega	aktivnega	in	zaslužnega	člana	
lahko	spodobno	poslovili.	Da	pa	je	vse	
uspelo	kakor	je,	se	člani	društva	skupaj	
z	družino	Lajevec	zahvaljujemo	najprej	
vsem	glasbenikom	za	dobro	voljo	 in	
sodelovanje,	Cvetličarni	Urška	 Izlake	
za	dekoracijo	in	cvetje,	Anžetu	Cerarju	
in	 sodelavcu	 za	 odlično	 ozvočenje,	
nazadnje	pa	vsem	obiskovalcem,	tudi	
županu	 Martinu	 Rebolju	 s	 soprogo	
in	 svetnikom	občine	Moravče,	 ki	 so	
dvorano	napolnili	do	zadnjega	kotička.	
Hvala,	da	ste	skupaj	z	nami	Francu	še	
zadnjič	rekli	hvala	in	zbogom.

AL
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Moravški kmetje na obisku pri zamejskih Slovencih
Drugi oktobrski četrtek so se morav-
ški kmetje v družbi kmetijskih sveto-
valk in vodje Oddelka za kmetijsko 
svetovanje Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana, odpravili na obisk 
k tržaškim Slovencem, ki še vztraja-
jo in kmetujejo na območjih z ome-
jenimi dejavniki, ob tem pa se še 
borijo za enakopravnost slovenstva 
v Italiji in zapleteno birokracijo. Naš 
gostitelj na italijanski strani meje je 
bil Edi Bukavec, deželni tajnik Kmeč-
ke zveze na Tržaškem.
Strokovna	ekskurzija	se	je	začela	že	
med	vožnjo,	ko	so	kmetijske	sveto-

valke	 predstavile	 osnove	
neposredne	 prodaje	 in	
predelave	ter	tudi	kasneje	
bile	 na	 voljo	 za	 vprašanja	
z	različnih	področij	kmetij-
ske	pridelave	in	predelave.	
Strokovne	oglede	smo	za-
čeli	na	kraškem	pašniku,	ki	
je	v	lasti	slovenske	agrarne	
skupnosti.	Srenja,	jus,	kon-
trada,	 komunela	 –	 to	 so	
izrazi,	 ki	 označujejo	 eno	
najstarejših	 oblik	 skupne	
lastnine	 in	skupnega	upra-
vljanja	 pravic	 do	 uporabe	
zemljišč	in	drugih	naravnih	
virov.	»Ta	zemlja	nima	tržne	vredno-
sti,	ker	preprosto	ni	naprodaj!	Z	njo	
upravljamo	 vsi,	 ki	 imamo	 to	 pravi-
co,«	je	razložil	dr.	Vladimir	Vremec,	
predsednik	agrarne	skupnosti.	
Po	 panoramskem	 ogledu	 tržaškega	
zaliva	 je	sledil	ogled	turistične	kme-
tije	Milič	v	Zagradcu,	kjer	smo	se	ob	
pogovoru	z	 lastnico	in	njeno	hčerko	
tudi	naužili	odlične	domače	hrane	in	
pokušali	domača	vina.	
Na	Kolonkovcu	nad	Trstom	pa,	obko-
ljen	 z	 večstanovanjskimi	 stavbami,	
vztrajajo	Debelisovi,	 ki	 so	desetletja	
predani	 pridelavi	 visokokakovostne	
zelenjave.	 Sprejela	 sta	 nas	 zakonca	
Debelis	in	nam	predstavila	tako	zgo-

dovino	kmetije,	kot	trenutno	pridelavo	
in	prodajo.
Ekskurzijo	smo	zaključili	v	obnovljeni	
stavbi	ob	luki,	v	kateri	so	včasih	spre-
jemali,	 skladiščili	 in	 prodajali	 vino	
iz	hrvaške	 in	 slovenske	 Istre.	Danes	
je	 tam	 središče	 tržaške	 gurmanske	
ponudbe,	ki	so	ga	poimenovali	Eataly.	
V	njej	lahko	najbolj	zahtevni	kupci	po-
kušajo	in	kupijo	najboljše	prehranske	
izdelke	izključno	italijanskega	porekla	
in	butične	izdelave.	
Strokovna ekskurzija je bila v celoti 
financirana iz občinskih sredstev, 
namenjenih ohranjanju in spodbuja-
nju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Moravče.

Tatjana	Čop

Na enem od tržaških pašnikov, ki je v 
lasti agrarne skupnosti, so nam pred-
stavili bistvo skupne lastnine in delo-
vanja agrarnih skupnosti (z leve proti 
desni) tajnik agrarne skupnosti Karlo 
Grgič, predsednik agrarne skupnosti 
dr. Vladimir Vremec in deželni tajnik 
Kmečke zveze Edi Bukavec.

Udeleženci ekskurzije na dvorišču turistične 
kmetije Milič v Zagradcu.

Z več znanja do boljših mesnin
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Lju-
bljana je sredi oktobra organiziral 
predavanje z delavnico na temo 
predelave mesa. Izobraževanje je 
potekalo v prostorih mesarije Avbelj 
v Drtiji.

Predavateljica	Irena	Kos,	specialistka	
za	predelavo	mesa	na	Kmetijsko	goz-
darskem	 zavodu	 Celje	 je	 pripravila	
zanimivo	 predavanje,	 v	 katerem	 je	
uvodoma	 podala	 osnove	 za	 uredi-
tev	 prostorov	 za	 predelavo	 mesa,	
predvsem	 pa	 se	 osredotočila	 na	
pogoste	napake	pri	 sami	predelavi.	
Udeleženci	so	prinesli	svoje	izdelke,	
ki	pa	niso	bili	namenjeni	klasičnemu	
ocenjevanju,	pač	pa	strokovni	presoji	
s	predlogi	za	izboljšavo.	
Njen	kolega	z	ljubljanskega	zavoda,	
kmetijski	 svetovalec	 Peter	 Indihar	
pa	 je	 predstavil	 pomen	 zorenja	
mesa	in	pravilne	priprave.	Slednje	
je	praktično	prikazal	ob	koncu	teo-
retičnega	dela,	ko	je	na	žaru	različ-
no	 dolgo	 pekel	 krajši	 čas	 zorjeno	
govedino.
Franci	 Avbelj	 je	 iz	 lastnih	 izkušenj	
predstavil	 prednosti	 zorenja,	 njegov	
sin,	 Franci	 Žan	 pa	 je	 prikazal,	 kako	

se	pravilno	 opravi	 t.i.	 »milanski	 rez«	
goveje	četrti.
Izobraževanje je bilo organizirano, 
izvedeno in financirano iz občinskih 
sredstev, namenjenih ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Moravče.

Tatjana	Čop

Franci Avbelj zori vakumirano gove-
dino tudi več tednov. Takšno meso je 
mehko in polnega okusa ter primerno 
za številne jedi. V Sloveniji se zorjenje 
mesa šele uveljavlja, drugod po Evropi 
pa je to že zakonska zahteva.

Peter Indihar je predstavil razloge za 
zorenje mesa ter ob koncu tudi pripra-
vil degustacijo različno dolgo pečene 
zorjene govedine.
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Ohranjanje tradicije ličkanja koruze v Zgornji Javoršici
Na	kmečki	domačiji	Pr*Brk,	gospodar	
Anton	Birk	 z	 ženo	 Tanjo	vsako	 leto,	
odkar	je	prevzel	domačijo,	pripravlja	
ličkanje	koruze.	Obrano	koruzo	znosi	
na	kup	v	stari	 »pod«,	nato	pa	pova-
bi	 domače,	 sosede	 in	 prijatelje.	 Po	
tradiciji	 gospodar	 vsakemu	 ponudi	
*štamprle	šnopca*	ki	ga	Tone	skuha	
sam	ali	pa	kozarec	domačega	*touku-
ca*,	nato	pa	se	ličkarji	posedejo	okoli	
kupa	 in	 delo	 se	 prične.	 Da	 ličkanje	
ne	bi	bilo	dolgočasno,	si	pravijo	vice,	
obujajo	spomine	in	zapojejo	domače	
pesmi,	pa	še	o	politiki	rečejo	kakšno	
mastno	besedo.	Bolj	ko	se	delo	bliža	
koncu,	 bolj	 je	 veselo.	 Še	 najbolj	 je	
vesel	tisti,	ki	najde	steklenico	žganja,	
ki	jo	gospodar	položi	pod	kup	koruze.	
Seveda	jo	ne	obdrži	zase,	temveč	hitro	
zaokroži	med	ličkarji.	
Zličkano	koruzo	smo	po	dve	zvezali	
skupaj,	da	jo	bo	gospodar	lahko	obesil	
na	late	v	kozolcu	kjer	se	bo	posušila	

in	 počakala	 na	 nadaljnjo	 uporabo.	
Tone	 iz	 ličkanja	 napravi	 tudi	 metlo	
za	pometanje	krušne	peči,	kjer	Tanja	
peče	domači	kruh.
Po	končanem	ličkanju	nas	je	gospo-
dinja	povabila	na	bogato	malico,	kjer	

smo	nadaljevali	s	pogovori	in	obujanji	
spominov,	nato	pa	odšli	domov,	saj	so	
nekateri	imeli	zjutraj	službe.
Hvala	Tonetu	 in	Tanji	 za	povabilo	 in	
ohranjanje	tradicije!

Franc	Kos

Leto	dni	nazaj	smo	petdeset	članska	
mladinska	dramska	skupina	KID	Lim-
bar	na	odru	uprizorili	gledališko	pred-
stavo	 po	 Disneyevim	 risanem	 filmu	
»Ledeno	kraljestvo«.	To	je	bil	do	sedaj	
največji	projekt,	zato	smo	z	vajami	za-
čeli	že	v	začetku	leta,	da	smo	novem-
bra	2016	lahko	gledalcem	predstavili	
to	čudovito	zgodbo.	Vaje	smo	imeli	v	
začetku	nekajkrat	mesečno,	v	zadnjih	
dveh	mesecih	pred	premiero	pa	tudi	
večkrat	 tedensko.	 Posledično	 so	 se	
med	nami	igralci	spletle	močne	prija-
teljske	vezi.	Z	veseljem	smo	prihajali	
na	vaje,	 saj	 smo	vedeli,	 da	nas	 tam	

čakajo	stari	 in	novi	prijatelji.	Prav	 te	
prijateljske	vezi	 so	najpomembnejša	
stvar,	 ki	 smo	 jo	 pridobili	 s	 tem,	 ko	
smo	 se	 odločili	 sprejeti	 ponujene	
vloge.	Zima	je	hitro	minila,	s	tem	vsi	
naši	uspešni	nastopi	 in	kaj	kmalu	 je	
napočila	naša	zadnja,	 trinajsta	pred-
stava.	Dobivali	smo	še	nove	ponudbe	
za	nastope	po	Sloveniji,	 katere	 smo	
žal	morali	odpovedati.	Vendar	pa	se	s	
tem	naša	sezona	ni	končala,	saj	nas	je	
čakal	še	skupinski	izlet.	Prvo	soboto	v	
oktobru	smo	se	že	zjutraj	z	avtobusom	
odpeljali	proti	Čateškim	toplicam.	Tam	
smo	do	popoldanskih	ur	plavali	v	ba-

zenih,	se	namakali	v	toplih	jacuzzijih,	
skupaj	 z	 ostalimi	 obiskovalci	 toplic	
sodelovali	 pri	 vodni	 aerobiki	 in	 se	
spuščali	po	toboganih.	Ob	vseh	tem	je	
dan	hitro	minil	in	že	smo	morali	nazaj	
proti	 avtobusu,	 kjer	 smo	 naredili	 še	
zadnjo	skupinsko	fotografijo.	Na	poti	
domov	pa	smo	se	še	ustavili	v	resta-
vraciji	McDonald’s	v	Novem	mestu	in	
s	tem	izletom	zaključili	bogato	sezono	
gledališke	predstave		»Ledeno	kralje-
stvo«.	Mladi	igralci	komaj	čakamo	da	
pričnemo	z	vajami	 za	nov	gledališki	
spektakel.	

Alenka	Urbanija

Ustvarjanje nas še bolj povezuje…
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Če	bi	rekli,	da	je	Dešen	stara	slovenska	vas	bi	se	zadnjega	oktobra	
zagotovo	vsaj	malo	ušteli.	V	čas	šolskih	počitnic	je	bil	vštet	tudi	
dan,	 slovensko	 pogosto	 poimenovan	 Noč	 čarovnic.	 Glede	 na	
to,da	se	prvega	novembra	spominjamo	vseh	svetih	je	v	Zahodnih	
državah	na	večer	pred	tem	dnem	prav	tako	značilen	večer	vseh	
svetih,	od	tod	tudi	beseda,	ki	označuje	ta	večer	–	Halloween	oziro-
ma	All	Hallow’s	Eve.	Ob	dela	prostemu	dnevu	smo	se	spominjali	
reformacije.	Otroci	pa	so	si	ta	dan	vzeli	čas	za	čisto	druge	reči.	
Izrezovali	so	buče	na	najstrašnejše	možne	načine,	v	njih	prižigali	
sveče	in	v	noč	pošiljali	različne	igre	senc.	Poleg	pusta	je	tudi	v	
naši	vasi	 ta	dan	moderno	postal	otroški	dan	za	preobrazbo	v	
najrazličnejše	kostume.	Iz	omar	so	pobegnila	strašila,	iz	omar	
so	padli	tudi	čisto	pravi	pravcati	okosteneli	okostnjaki.	Spremljali	
so	jih	najrazličnejši	zombiji.	Pohvala	gre	najmlajšim	za	izvirnost	
pri	izdelovanju	mask.	Ker	ima	vsaka	noč	svojo	moč,	je	imela	tudi	

ta	prav	posebno	noto.	Čudni	zvoki	so	se	oglašali,	marsikdo	se	je	
ob	tem,	ko	je	odprl	vrata	kar	malo	stresel	od	strahu.

Eva	Babnik

Iz omare pobegla strašila

Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je obvezno
Ločeno	zbiranje	biološko	razgradljivih	odpadkov	je	glede	na	pred-
pise	obveza	vsakega	gospodinjstva.	Biorazgradljivi	odpadki	se	
skladno	z	Uredbo	o	ravnanju	z	biološko	razgradljivimi	kuhinjskimi	
odpadki	in	zelenim	vrtnim	odpadom	namreč	ne	smejo	odlagati	
na	odlagališča,	pač	pa	jih	je	treba	predelati.	Biološko	razgradljive	
odpadke	je	zato	prepovedano	odlagati	v	zabojnike	za	mešane	
odpadke	ali	zabojnike	za	embalažo,	prav	tako	pa	se	jih	ne	sme	
odvreči	ne	v	straniščno	školjko,	saj	povzročajo	zamašitev	odtokov	
in	cevi,	obenem	pa	privabljajo	podgane.
Ločevanje	biološko	razgradljivih	odpadkov,	med	katere	spada-
jo	kuhinjski	odpadki	 (ostanki	hrane,	papirnate	brisačke,	čajne	
vrečke	in	kavna	usedlina…)	in	vrtni	odpadki	(rože,	plevel,		trava,	
listje,	 veje…),	 je	 na	 območju	 občin	 Domžale,	 Mengeš,	 Trzin,	
Lukovica	 in	Moravče	urejeno	z	uporabo	rjavih	zabojnikov,	del	
uporabnikov,	predvsem	tistih	na	bolj	ruralnem	območju,	pa	ima	
ločevanje	in	odlaganje	biološko	razgradljivih	odpadkov	urejeno	
kot	kompostiranje	v	hišnem	kompostniku.	

Uporaba rjavega zabojnika
Odvozi	vsebine	rjavih	zabojnikov	se	v	poletnem	času	izvajajo	enkrat	
tedensko,	v	zimskem	terminu	pa	vsakih	štirinajst	dni.	V	poletnem	
obdobju	so	rjavi	zabojniki	enkrat	na	mesec	strojno	očiščeni.	Ob	tem	
velja	poudariti,	da	lahko	uporabniki	rjavih	zabojnikov	kadar	koli	brez	
dodatnih	stroškov	pripeljejo	v	Center	za	ravnanje	z	odpadki	v	Dobu	
občasno	povečane	količine	zelenega	vrtnega	odreza.
Glavni	namen	ločenega	zbiranja	biološko	razgradljivih	odpad-
kov	 je	 zagotoviti	najprimernejše	 in	 najučinkovitejše	nadaljnje	
ravnanje	s	tovrstnimi	odpadki,	zato	so	vsi	ločeno	zbrani	biološko	
razgradljivi	 odpadki	 ustrezno	 predani	 družbam	 za	 ravnanje	 s	
tovrstnimi	odpadki,	nato	pa	predelani	v	kompostarni.	

Hišni kompostnik je dobrodošla rešitev
Na	območjih,	kjer	ni	predvidenih	rjavih	posod	za	zbiranje	biološko	
razgradljivih	odpadkov,	je	potrebno	le-te	zbirati	v	kompostniku.	
Enako	velja	tudi	za	tiste	uporabnike,	ki	se	odločijo,	da	ne	želijo	
imeti	rjavega	zabojnika	in	oddajo	vlogo	za	hišno	kompostiranje.	
Pri	tem	je	pomembno,	da	hišni	kompostnik	ustreza	vsem	določ-
bam	zgoraj	navedene	Uredbe	in	občinskega	Pravilnika	o	zbiranju	
in	odvozu	komunalnih	odpadkov.	

Odpadki, ki so primerni za kompostiranje: 
Zeleni	 vrtni	 odpad,	 zlasti:	 odpadno	 vejevje,	 trava,	 listje,	 stara	
zemlja	lončnic,	rože,	plevel,	gnilo	sadje,	stelja	malih	rastlinojedih	

živali,	lesni	pepel.	
Kuhinjski	odpadki,	zlasti:	zelenjavni	in	sadni	odpadki	vseh	vrst,			
jajčne	lupine,	kavna	usedlina,	filter	vrečke,	pokvarjeni	prehram-
beni	 izdelki,	kuhani	ostanki	hrane,	papirnati	robčki,	brisače	in	
papirnate	vrečke.	
Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se 
v okolju ne razgradijo,	poslabšajo	kakovost	komposta	in	vsebujejo	
nevarne	snovi:	plastika,	steklo,	kovine,	keramika,	kosti,	maščobe,	
ostanki	tekstila,	vsebina	vrečk	za	sesalce,	zdravila,	oblanci	in	ža-
govina	obdelanega	lesa,	mačji	in	pasji	iztrebki,	plenice.	

Postavitev hišnega kompostnika: 
Za	postavitev	hišnega	kompostnika	na	vrtu	izberemo	polsenčen	
ali	senčen	prostor,	zavarovan	pred	vetrom	in	 lahko	dostopen.	
Hišni	kompostnik	naj	ima	neposreden	stik	s	tlemi	in	naj	bo	z	vseh	
strani	primerno	prezračen.	Postavi	se	ga	tako,	da	ne	povzroča	
motenj	(npr.	smradu)	na	sosednjih	zemljiščih.	

S pravilno tehniko kompostiranja dobimo kakovosten kom-
post
Hišni	kompostnik	mora	imeti	neposreden	stik	s	tlemi.	Osnovna	
plast	 zdrobljenih	 vej	 poskrbi	 za	 dobro	 zračenje	 od	 spodaj	 in	
preprečuje	 zastajanje	vode.	 Za	 optimalen	 razkrojni	proces	 je	
pomembna	zadostna	ponudba	kisika,	ki	jo	dosežemo	tako,	da	se	
suhi	strukturni	material	(veje	in	zeleni	obrez)	in	vlažni	nestrukturni	
material	 (trava,	 kuhinjski	 odpadki)	 vedno	 med	 seboj	 mešajo.	
Kuhinjske	odpadke	in	ostanke	hrane	je	potrebno	takoj	prekriti	z	
listjem,	zemljo,	travo	ali	rahlo	zagrebsti,	da	preprečimo	neprijetne	
vonjave	in	ne	privabljamo	neželenih	gostov	kot	so	podgane	ali	
ptiči.	V	procesu	razgradnje,	ki	poteka	pri	50°C-60°C,	mikroorga-
nizmi,	bakterije	in	glive	proizvajajo	humus	in	hranilne	snovi,	za	
kar	pa	potrebujejo	določeno	vlago.	V	času	daljše	poletne	suše	je	
priporočljivo	vlaženje	kompostnega	kupa.	Ko	je	hišni	kompostnik	
poln	oziroma	po	približno	pol	leta,	njegovo	vsebino	preložimo.	S	
tem	ga	prezračimo	in	pospešimo	razkroj.	Dozorel	kompost	prese-
jemo	s	sitom	z	odprtinami	15	do	20	mm,	preostanek	uporabimo	
za	nadaljnji	razkroj	kot	strukturni	material.

Več	o	urnikih	odvoza	odpadkov,	kompostiranju	in	druge	infor-
macije	o	pravilnem	ravnanju	z	biološko	razgradljivimi	odpadki	
najdete	na	spletni	strani	www.jkp-prodnik.si.

Javno	komunalno	podjetje	Prodnik
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Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset let sta praznovala:

Novak Stanislava iz	Gorice	 Avbelj Frančiška iz	Stegen Balažič Milan iz	Dol

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

Devetdeset let je praznovala:

Garažna razprodaja pod kozolcem

Spoštovane,	spoštovani!

Pred	zimo	ste	gotovo	že		pregledali	svoje	garderobne	omare!		Mogoče	ste	ugotovili,	da	vam	kako	oblačilo	ni	več	
všeč,…	morda	imate	oblačilo,	na	katero	ste	čustveno	navezani	in	ga	ne	želite	vreči	v	smetnjak,…	nekatera	oblačila	
so	se…	preko	poletja	»prav	nesramno	skrčila«,…	morda	pa	ste	med	tistimi,	ki	še	niso	podlegli	zakonom	sodobnega	
potrošništva,	ki	zapovedujejo	zavreči	stare,	a	še	uporabne	stvari	in	kupiti		novo	robo,	ki	je	poceni,	v	akciji,	skoraj	
zastonj,…	pri	pospravljanju	ali	renoviranju	stanovanja	ste	morda	našli	stvari,	ki	jih	že	dolgo	niste	uporabljali,	le	
prostor	v	omari	ali	shrambi	ali	kleti	 	vam	zavzemajo,…	če	imate	otroke,	se	je	gotovo	nabralo	kup	igrač,	raznih	
družabnih	iger,	knjigic,….oblačil.

Če	ste	se	našli	v	tem	malo	daljšem	uvodu,	vam	ponujamo	možnost,	da	se	vsega	tega	znebite:	prodate,	zamenjate	
ali	celo	podarite.

Na	Zahodu	v	ta	namen	ponudijo	stvari	na	garažnih	razprodajah,	pri	nas		že	zelo	dolgo	deluje	bolšji	sejem,	pozna-
mo	sezonske	prodaje	rabljene	športne	opreme,	na	spletu	je	bolha.com.		Pri	Turističnem	društvu	pa	smo	»izumili«		
garažno razprodajo pod kozolcem.

Prva prodaja rabljenih stvari v Moravčah bo v soboto, 18. novembra 2017, od 9h do 
13h pod Jurkovim kozolcem, nasproti črpalke. Vsak ponudnik  bo imel na voljo gasil-
sko mizo. Ker je prodaja prvič, pristojbine ni.

Rabljene stvari lahko prodamo, kupimo, zamenjamo ali podarimo nekomu, ki jih bo lahko uporabil.

Predhodne prijave sprejemamo na e-naslovu: jancar.dani@gmail.com in na tel: 041 32 62 92 

A to še ni vse: če želimo, da prodaja teče, mora biti oboje:  ponudba in povpraševanje! 

Če želite poceni priti do če-sar-ko-li,  morate pohiteti 

na prvo moravško GARAŽNO RAZPRODAJO POD KOZOLCEM.
Na garažno razprodajo sodi: rabljeni	osebni	predmeti,	 	 oblačila,	obutev,	gospodinjski	 aparati	 in	pripomočki,	
predmeti	za	dom	in	vrt,	igrače,	otroška	oprema,	nakit	in		modni	dodatki,	športna	oprema,	knjige,	revije,	zabavna	
tehnika,	predmeti	zbirateljstva,	oprema	za	hišne	ljubljenčke,	ostanki	materiala	za	ustvarjanje	…

Na garažno razprodajo NE SODI:	prodaja	novih	izdelkov,	preprodaja	rabljenih	predmetov,	prodaja	hrane	in	pijače,	
prodaja	izdelkov,	ki	niso	v	prosti	prodaji	na	slovenskem	trgu.	

Turistično	društvo	Moravče
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ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je nepričakovano v 82. 

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

TEREZIJA GRABNAR 
rojena Končar 

iz Gabrja pod Limbarsko goro
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa sožalja, za vsak stisk roke in besede tolažbe. Hvala 
vsem za darovno cvetje, sveče ter darove za svete maše. Zahvaljuje-
mo se g. župniku Kancijanu Čižmanu in pogrebni službi Vrbančič 
za lepo opravljen pogrebni obred ter g. Tinetu Kralju za ganljive 
besede ob slovesu. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na 

njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 96. letu nas je zapustila naša draga mama, 

stara mama, prababica in teta

STANISLAVA UŠTAR 
Kugova mama

 iz Zaloga pri Kresnicah 2

Ob slovesu naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, sosedom in prijateljem za vsa izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. Hvala dr. Dežmanu in patronažni sestri Kristini 
za vso izkazano nego in skrb. Gospodu župniku Kancijanu Čižmanu 
se zahvaljujemo za vso duhovno oskrbo in lepo opravljen cerkveni 
obred. Prav tako se zahvaljujemo gospodu županu Martinu Rebolju 
za ganljive besede slovesa. Hvala pogrebni službi Vrbančič in cvetli-
čarni Markuš. Hvala tudi vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali 

ob strani in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Iz naših krajev / Osmrtnice

V SPOMIN
 Letos mineva 10 let, odkar nas je zapustil naš 

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

MARIJA PREBIL 
(21.10.1935 - 12.10.2017)

Ob slovesu naše mame, stare mame, prababice in tašče se zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 

sožalje, darovane sveče, svete maše in darove cerkvi. 

Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše mame 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni. 

Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame, 
je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš še v spomine. 

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

Mali oglasi
Urejen	40	 letni	 resen	 fant,	ki	ne	kadi	 in	ne	pije,	 lastnik	
manjše	kmetije	iz	okolice	Moravč,	išče	dekle	srednjih	let	
za	skupno	življenje.	Pridi	v	moj	objem	ne	bo	ti	žal.	Pokliči	
me	na	031	879	525.

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

Spoštovani gasilci!
V	 petek,	 27.10.2017	 ob	 19:50,	 je	 zaradi	 kratkega	
stika	na	regulatorju	solarnega	sistema	zagorel	bivalni	
vikend.
Beseda	HVALA	je	premalo	za	vse	kar	ste,	spoštovani	
gasilci	storili	za	nas.	Pomagali	ste	obvarovati	sosednji	
vikend,	 ki	 se	 nahaja	 le	 dva	 metra	 proč	 od	 pogorišč,	
da	ne	bi	končal	v	nemilosti	ognjenih	zubljev.	Našega	
vikenda,	 žal	nismo	uspeli	 rešiti,	 saj	 katastrofe	ni	bilo	
moč	preprečiti.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste priskočili na 
pomoč in pokazali svojo nesebično požrtvovalnost 
ter pomoč sočloveku v stiski. 

Družina	Merela,	Domžale
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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 *	

ZIM
SKI	POPUST

-20%

VEČ INFORMACIJ  

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

NAD MORAVČAMI 

planinskidom.uste@gmail.com 

041 624 727 

PREKRASEN RAZGLED 

ODPRTO VSE DNI 

V LETU! 

IZLET V 

NARAVO 

SILVESTROVANJE 
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 
27.11.2017, 18.12.2017, 15.01.2018, 19.02.2018  ob 17ih

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

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

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetki:  
20.11.2017, 11.12.2017  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!
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