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V tej šteVilki lAHkO PReBeRete:
Veliko opravljenega in veliko nas še čaka• 
Nižji prispevki za uporabo stavbnih zemljišč• 
Zlati komorni zbor limbar• 
Hic procul a curis/tukaj, daleč od skrbi• 

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA MORAVČE 

vabi

na tradicionalni novoletni koncert 
v Kulturni dom, v petek, 29. 

decembra 2017 ob 19. uri

V programu bodo sodelovali:
Pihalna godba Moravče,• 
Tamburaški orkester Vrhpolje,• 
Grajski oktet,• 
Peški oktet,• 
Komorni zbor Limbar,• 
učenci OŠ Jurija Vege,• 
Mešani pevski zbor DU,• 
Moški pevski zbor Tine Kos,• 
Vokalna skupina Oda,• 
Maša in Žiga Svetlin • 

Gostja večera bo pevka Tanja Žagar.

Vstop bo prost!
Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE vabi
v Kulturni dom Moravče na tretjo 
abonmajsko predstavo v sezoni 2017-
2018, ki bo v soboto, 20. 1. 2018 ob 
19. uri 
DRAMSKI ODSEK PROSVETNEGA DRUŠTVA  
STRANDREŽ bo igral komedijo avtorja Jeana 
Jacquesa Bricairea, DOHODNINA.
Iz vsebine: 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... 

Vstopnice bodo na voljo po 7€ eno uro pred predstavo 
v Kulturnem domu.

Vljudno vabljeni!

VESELI DECEMBER V MORAVČAH

Decembrska prireditev za otroke in odrasle VESELI 
DECEMBER V MORAVČAH  je že tradicionalna in v 
Turističnem društvu Moravče skrbimo, da je iz leta v 
leto boljša in pestrejša. Letos sodelujejo  učenci  OŠ, 
VVO, domača društva in glasbeniki in tudi priznani 
izvajalci 
Program v četrtek 21. 12.:
16:00 Knjižnica: družinska igralna urica: Igraj se z mano
17:00 pevski zbor OŠ JV Mali zborček
17:30 igrica učencev OŠ JV: Petelinček z zlato rožo
18:00 igrica učencev 1.a in 1.b OŠ JV:  Mojca Pokrajculja 
18:30 Peški oktet
19:00 koncert mlade moravške rock skupine MATES

Program v petek, 22.12.:
17:00 pevski zborček VVO – nastop pred prihodom 
Dedka Mraza
Prihod Dedka Mraza s kočijo in spremstvom 
snežink,
18:30 otroška dramska skupina KŠD Peče: Trnuljčica
19:30 harmonika pred božičem

Turistično društvo Moravče

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                    Peški oktet in KŠD Peče  
                                           Vabita na božično novoletni koncert, 
                                                            ki bo 25.12. ob 19.uri  
                                                         v cerkvi sv.Jerneja v Pečah. 
                                                                    Gostje večera:  
                                                              Komorni zbor Limbar. 
 
                                                                        Lepo vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MORAVČE
vabi na osrednjo slovesnost ob 76-letnici dražgoške bitke pri 
spomeniku v Dražgošah, ki bo v nedeljo, 14. januarja 2018, 
ob 12. uri. Odhod iz AP Moravče bo ob 9. uri. Obvezna prijava 
na GSM 031-634377 do 5. 1.

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

Obvestila

Naslednja številka izide 25. januarja 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 11. januarja.
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

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

Spoštovane bralke in bralci!
Le še nekaj dni nas loči od novega leta. Za veliko ljudi in 

institucij je datum mejnik, čeprav le namišljeni, za pregled 
opravljenega in načrtovanje prihodnjega.

Sprememb na bolje se, že po definiciji, ljudje hitro nava-
dimo in pozabimo, kaj vse se je spremenilo. Glavne dosež-
ke preteklega leta, z vidika župana Martina Rebolja, si lah-
ko preberete v njegovem intervjuju. Nekateri rezultati bi bili 
nedosegljivi brez uspešnega črpanja državnih in evropskih 
sredstev. Občina je postala atraktivna za nove občane. Vsako 
leto se poveča število prebivalcev za do 150. Prihajajo sveže 
in izobražene moči. Tega smo lahko veseli, čeprav to pomeni 
določen pritisk na infrastrukturo in socialne odnose. 

Pregovorna aktivnost naših društev ima, tudi v zadnji leto-
šnji številki glasila, odsev v člankih, ki jih toplo priporočamo.

Ne moremo pa mimo izjemnih dosežkov v kulturi. Tako 
pišemo o imenitnem nastopu Komornega zbora Limbar, ki 
je z zahtevnim in bogatim programom osvojil zlato prizna-
nje in še posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske 
ljudske pesmi. Tej so se v svojem koncertu posvetili tudi pevci 
Kulturnega društva Tine Kos.  Imeniten uspeh pa so dose-
gle tudi plesalke iz PK Miki na svetovnem prvenstvu v show 
dance-u. Iskrene čestitke vsem!

Na koncu naj še omenimo prispevek, ki zadeva bogato 
arhitekturno, kiparsko in slikarsko dediščino, ki je ostala od 
izginulega renesančnega gradu Zalog pri Moravčah. Čisto 
mogoče je, da veliko naših občanov o tem ne ve veliko.

Drage bralke in bralci, želimo vam prijetne božične in 
novoletne praznike. Preživite jih med svojimi najdražjimi 
in prijatelji in ne pozabite na osamljene in bolne. Čestita-
mo tudi ob prazniku samostojnosti in enotnosti.

Odgovorni urednik
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Županova stran

Veliko opravljenega in 
veliko nas še čaka

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, letošnje leto se poslavlja. Kako gledate na 
njega?
V iztekajočem letu smo realizirali kohezijski projekt izgra-
dnje vodovodov, ki je za našo občino pomenil velik zalogaj. 
Žal še vedno nismo dobili s strani države vseh sredstev, 
čeprav smo naše obveznosti poravnali do zadnjega centa. 
Novo vodovodno omrežje pomeni za nas velik napredek, 
saj smo poskrbeli za nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo 
za daljše časovno obdobje. 1750 prebivalcev se oskrbuje 
iz novih cevi, 30 gospodinjstev je na novo priključenih, 
dva zaselka pa sta tako prišla sploh prvič do tekoče pitne 
vode. Brez take finančne konstrukcije bi bili še dolgo brez 
pitne vode.
Sedaj bomo s sredstvi iz občinskega proračuna nadaljevali 
z obnovo zastarelega vodovodnega sistema in menjavo cevi, 
ki so v pretežni meri premajhnega preseka in slabe kvali-
tete. Intenzivno obnavljamo  vodovodne objekte, teh je kar 
56 in velik del jih stoji na zasebnih zemljiščih in lastništvo 
še ni urejeno. Poseben problem je tudi, da niso ustrezno 
zavarovani. Lahko rečem, da pravzaprav ves čas »gasimo 
požar«, saj nam število prebivalcev letno zraste za 100 – 
150 novih občanov, inšpekcije pa zahtevajo, da so objekti v  
primernem stanju in zavarovani. Ljudje se niti ne zavedajo 
kakšen pritisk je to na naš proračun.
Zaradi zniževanja stroškov uvajamo daljinski nadzor, ki 
prav tako povzroča stroške.  Čutijo jih tudi občani preko 
položnic.
Seveda pa to ni edini projekt?
Še zdaleč ne. V letu, ki odhaja je občinski svet sprejel sklep 
o izgradnji doma  za starejše. Projekti so v zadnji fazi iz-
delave in bodo v kratkem posredovani soglasje dajalcem. 
Računam, da bomo lahko januarja posredovali vlogo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Premaknilo se je tudi na  drugih projektih. Za južno ob-
voznico bomo v kratkem naročili geodetske posnetke za 
izdelavo idejnega projekta. S strani DRI (družba za razvoj 
infrastrukture) smo dobili soglasje  za idejno zasnovo.
Zaradi neodzivnosti kranjskega zavoda za spomeniško 
varstvo nam projekt prenove starega trškega jedra zaosta-
ja. Upam, da bomo zadevo kmalu premaknili in pripravili 
dokumentacijo do te mere, da bomo lahko kandidirali za 
nepovratna sredstva države in EU. Če bomo  z jedrom ne-
uspešni, bomo denar porabili za drugi namen.

Tu naj še omenim naše sodelovanje v LAS-u ( lokalna 
akcijska skupina), ki obsega občine od Kamnika do Litije. 
Poskušamo pridobiti nepovratna sredstva. Po razrezu bi 
nam pripadalo 148 tisoč evrov. Tudi iz kmetijskega dela 
sredstev si prizadevamo za določen denar, čeprav v tem 
primeru občina rabi partnerja oz. nosilca projekta, sama 
pa sodeluje le kot partner.
Naj vas spomnim, da se je v tem obdobju preselila občin-
ska uprava.
Tako je. Po večletnem zastoju smo se preselili na novo lo-
kacijo, ki je, tako meni večina občanov, veliko primernejša, 
pa tudi prostori so bolj prijazni za zaposlene in stranke. 
Seveda bo treba urediti še okolico. To je povezano s projekti, 
ki zadevajo ureditev tega dela Moravč.
Ne smem pozabiti na nadaljevanje aktivnosti, ki so pove-
zane z izgradnjo novega športnega parka ob šoli. V teku je 
postopek za izvedbo OPPN (občinski podrobni prostorski 
načrt) in izdelavo projektne dokumentacije. Ta pa je iz-
delana za poslovilni prostor na pokopališču. Prav te dni 
imam ponoven razgovor  z lastniki sosednjih zemljišč, ki bo 
zadeval soglasja za gradnjo.
Ali bi še kaj dodali glede ekologije?
Opravljene so bile analize materialov, ki se dovažajo v opu-
ščene peskokope Termita in jih mešajo s svojo rovnino ter 
vgrajujejo. Analiza  je pokazala, da ni bilo dovoza strupenih 
snovi temveč zgolj nenevarni industrijski odpadki. Občina 

Drage občanke in občani!
Pred nami sta božič in novo leto. Vsem želim, da 
bi ju preživeli prijetno, v prihodnjem letu pa pred-
vsem zdravja, uspehov in osebne sreče.
Čestitam vam tudi ob dnevu samostojnosti.

Martin Rebolj, župan
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Občina

bo, po sprejemu rebalansa, januarja izvedla še dve vrtini 
za spremljanje  podzemnih voda, da bi lahko z gotovostjo  
potrdili občanom, da ni nobenih vplivov na pitno vodo. Po 
tem bo občina z analizami končala. Konec koncev je dvom 
posameznikov kar izdatno obremenil proračun. Kljub temu 
pa dvom ni v celoti odpravljen. Naj še dodam, da so rezultati 
analize objavljeni na spletnih straneh občine  in dostopni 
vsem zainteresiranim. Sam kot župan ne zastopam nobene 
strani. Zastopam interese občanov in trdim le tisto, kar 
potrdijo pooblaščene institucije.
Kaj vas čaka v prihodnjem letu? 
Zagotovo bo najpomembnejši projekt gradnja doma sta-
rejših. Močno upam, da ne bo spet nepotrebnih zapletov 
pri pridobivanju soglasij. Nadaljevali bomo dela na ko-
munalnem in cestnem področju. Na prvem bomo gradili 

nekaj odsekov kanalizacije. Smo v zaključnih fazah prido-
bivanja soglasij ali pa gradbenih dovoljenj. Zagotovo bomo 
nadaljevali z gradnjo na trasi Podstran – Dole – Krašce, 
kanalizacijo v Zalogu pri Moravčah, ki bi jo radi dokončali, 
v Dvorjah in nadaljevali s projektno obdelavo v Češnjicah 
in trasi Vrhpolje – Stegne. Enako velja tudi za kanalizacijo 
na Grmače. Na drugem, torej cestnem področju, bomo že 
januarja pričeli s pridobivanjem soglasij za cesto Mo-
šenik – Rotarjev mlin. Upam, da se bomo z lastnikom v 
Sp. Dobravi dogovorili in končali z asfaltom. Dokončali 
bomo nekatere odseke, ki letos niso prišli na vrsto zaradi 
prerazporeditev v proračunu, ki so bile potrebne zaradi 
nepričakovanih plazov.

EV

Poročilo s seje občinskega sveta

Nižji prispevki za uporabo stavbnih zemljišč

Zadnja seja občinskega sveta v iztekajočem se letu, ki je poteka-
la 13. decembra, se je odvila hitro in brez zapletov. Potem, ko so 
svetniki potrdili zapisnika 22. redne in 23. korespondenčne seje 
ter soglasno sprejeli dnevni red, so se najprej  posvetili točkama, 
ki sta zadevali Knjižnico Domžale. Najprej so potrdili obratovalne 
čase posameznih enot. Vzrok je bil pravzaprav v otvoritvi nove 
enote Ihan. Sicer pa se obratovalni časi drugih enot ne spremi-
njajo. Mimogrede, Knjižnica Daneta Zajca v Moravčah je odprta 
18 ur na teden. Ustanovitev nove že omenjene organizacijske 
enote, zahteva tudi formalno potrditev statusnih sprememb. Te 
so svetniki, brez posebne razprave, tudi potrdili.
Za naslednjo, zadnjo točko dnevnega reda, je bilo potrebno kar 
nekaj obrazložitev. Določiti bi bilo treba nove višje vrednosti 
točk potrebnih za odmero NUSZ za pozidana in nepozidana 
stavbna zemljišča. Toda, občina je prejela  priporočila in mne-
nja MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) in tako predlagala 
občinskemu svetu, da se vrednost točke za odmero NUSZ za 

prihodnja leta, do spremembe zakonodaje, določi v višini kot 
je veljala pred uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine, 
ki ga je Ustavno sodišče sicer razveljavilo. Pravzaprav gre za 
pravno praznino in še en birokratski nesmisel, ko neko določilo 
občinske odloke vrača v uporabo, ne pa tudi v veljavo (!!!). 
Tako so svetniki potrdili nove nižje vrednosti točke: izhodiščna 
vrednost točke za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča    
se z  dosedanjih 0, 00186 zniža na 0,00184 EUR/m2, za neza-
zidana stavbna zemljišča pa iz 0,07771 na 0,07658 EUR/m2. 
Nove vrednosti veljajo od 1.1.2018 dalje. V vsej tej kolobociji 
je uteha, da spremembe ne bodo bistveno vplivale na občinski 
proračun (le okoli 2.700 EUR).
Za konec je bila potrjena še nova povprečna gradbena cena 
za 1m2 stanovanjske površine, ki je osnova za izračun davkov 
na premoženje  občanov. Ta je sedaj višja za 2,13% in znaša 
1.017 EUR/m2.

EV

Po sledeh napredka naše občine
Na Žagi je občina vgradila novo povezavo vo-
dovoda, ki poteka proti Dvorju in naprej proti 
Selu pri Moravčah. Omogočila bo izključitev 
dosedanje povezave med Žago in Imenjami, 
ki je bila v zelo slabem stanju, cevi pa so bile 
nezadostnega preseka. Vgradnja bo omogočila 
tudi nadaljevanje gradnje proti Sv. Andreju in 
postavitev hidrantnega omrežja, kot tudi vodovo-
dnega sistema, ki se bo izvajal v Dvorju sočasno 
ob izgradnji kanalizacije. 

Odsek ceste v Zg. Javoršici pri domačiji Vovk za-
radi vremenskih razmer kljub podpisani pogodbi 
z asfalterjem občini ni uspelo dokončati. Asfalt 
bo položen ob ugodnih pogojih spomladi.

  VR
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Občina

Tradicionalni krst mladega vina v Moravčah

Čeprav vinorodnega področja nima-
mo, se za martinovo radi poveselimo. 
Saj pravijo, da je to vse bolj praznični 
čas v Sloveniji. Vinogradniki radi 
pridejo s svojim vinom in tako ga 
praznujemo tudi v naši občini.
Tokrat so bili na obisku iz Bistrice 
ob Sotli, vinarstvo Geršak. Pripravili 
in prikazali so nam lep krst mlade-
ga vina. Tudi vino je bilo dobro. Po 
običaju Turistično društvo Moravče 
predstavi najlepše urejene domove 
pa tudi jesensko okrasi oder. Večer je 
bil zelo živahen. Že v uvodu je Matjaž 
Barlič napovedal veseli večer: »Kol’ko 
kapljic tol’ko let, bog nam daj na svet 

živet, živijo, oj živijo, oj živijo na svet.« 
Ženska vokalna skupina Oda in Peški 
oktet sta ob glasnem odobravanju 
dvorane zapela času primerne. Obi-
skovalci so z aplavzom lepo nagra-
dili tudi vse boljšo Folklorno skupino 
DU Moravče. Ansambel Zajc se je 
predstavil na začetku, njegov pa je 
bil tudi zaključek. Eva in Lovro sta 

stresala vesele, še bolj vesele pa 
igralci Kulturno-športnega društva iz 
Peč v svojem skeču. Obiskovalci so se 
potem preselili v predverje KD in tam 
nadaljevali veselje s pokušino vina. 
Bistriška harmonika je igrala za ples 
in plesalcev je bilo veliko. Seveda, saj 
tudi to sodi k martinovanju.
Pred martinovim večerom je bilo 

živahno na tržnici pod šotorom. Dru-
štva so prikazala svoje letne dosežke. 
Pridružili so se ponudniki iz tržnice. 
Tako so bile stojnice pisane in zelo, 
zelo lepe. Tudi pod šotorom pa se je 
nazdravilo Martinu in vsem Morav-
čanom. 

 VR

Vaja »POTRES II«
V sredo, 29.11.2017 med 8.00 in 
13.00 uro, je v občini Moravče pote-
kala vaja Civilne zaščite in ostalih enot 
zaščite in reševanja.
Vaja je bila manjšega obsega, teore-
tična ali pogovorno » štabna » vaja.
Namen vaje je bil preveriti delovanje 
sistema zaščite in reševanja v občini 
ter sistema obveščanja in poročanja.
V vaji so sodelovali člani štaba CZ , 
predstavniki PGD Moravče, Krašce 
in Vrhpolje ter poverjeniki za Civilno 
zaščito, ekipa prve pomoči ter člani 
Radio kluba Moravče.
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Dejanske naloge so izvajali le člani 
štaba CZ, medtem ko so ostali udele-
ženci v vaji štabu poročali o
» poteku dogodkov na terenu ». Sce-
narij vaje je predvideval, da je obmo-
čje občine Moravče prizadejal močan 
potres. Najbolj je bilo prizadeto sredi-
šče Moravč, Krašc ter Vrhpolj. 
Na podlagi informacij s terena so 
člani štaba morali ustrezno ukrepati 
in usklajevati delo ekip na terenu. 
Pri svojem delu so izdelali več pisnih 

izdelkov, med njimi tudi Sklep o akti-
viranju občinskega načrta zaščite in 
reševanja v primeru potresa, pripravili 
pisno izjavo za medije, izdelali vmesno 
poročilo ter vodili delovno karto s 
pregledom enot na terenu.
Vajo je zaznamoval resen in prizade-
ven odnos vseh udeležencev. S svojim 
odnosom so vajo približali dejanskim 
razmeram, ki bi nastale ob morebitni 
naravni nesreči.
Vaja je pokazala, da je za uspešno de-

lovanje v izrednih razmerah potrebno 
tvorno in vsebinsko sodelovanje pred-
vsem med gasilskimi enotami, civilno 
zaščito in ostalimi enotami v sistemu 
zaščite in reševanja v občini.
Vajo je spremljal tudi predsednik Ga-
silske zveze Moravče.
Udeležencem se zahvaljujemo za so-
delovanje ter pozitiven pristop, brez 
katerega vaja ne bi opravila svojega 
poslanstva.

Drago Pavlič, CZ 

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

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne 
osebe, ki imajo sedež na območju Občine 
Moravče ali imajo vsaj tri člane iz občine 
Moravče. Druge pravne osebe so lahko 
opravičenci, če se predmet ali dogodek 
pretežno nanaša na Občino Moravče ali v 
primeru, če se odvija v Občini Moravče.
Vse vloge, ki jih ne bo vložila upravičena 
oseba, in vloge oddane po porabi sredstev, 
bodo zavržene s sklepom.

3. Merila javnega poziva
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevana 
naslednja merila:

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

do 50 
točk

2. Kakovost prireditve, 
programa, projekta

do 30 
točk

3. Tradicionalnost, prepo-
znavnost prireditve, progra-
ma, projekta

do 30 
točk

4. Dostopnost javnosti
do 10 
točk

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

Predlagan projekt ustreza merilom tega 
poziva, če:
- bo izveden v letu 2018,

- bo dostopen javnosti,
- za zaprošeni program, projekt ali pri-

reditev niso prejeli sredstev iz druge 
namenske proračunske postavke.

4. Okvirna vrednost:
Skladno s tem razpisom se bodo dodelila 
sredstva na proračunskih postavkah: PP 
01228 v višini 14.900 EUR, PP 047107 v 
višini 3.600 EUR, PP 047108 v višini 4.000 
EUR, PP 047109 v višini 2.000 EUR, PP 
047111 v višini 2.500 EUR, PP 082106 v 
višini 3.000 EUR, PP 082110 v višini 1.000 
EUR, PP 081103 v višini 1000 EUR, PP 
081107 v višini 6.000 EUR, PP 081108 v 
višini 2.000,00 EUR.
Najvišja dodelitev sredstev iz PP 01228 Po-
kroviteljstvo občine je 1.500 EUR. Najvišja 
dodelitev sredstev po drugih PP je višina 
sredstev, ki je določena na PP. 

5. Uporaba meril
Projekte, programe ali prireditve bo pre-
sojal in ocenjeval župan oziroma od njega 
pooblaščen javni uslužbenec. O dodelitvi 
sredstev odloči župan s sklepom, ki je 
dokončen.

6. Vsebina prijav
Vloge za sofinanciranje morejo biti podane 
na ustreznih prijavnih obrazcih, ki so na 
voljo za čas trajanja poziva v času uradnih 
ur na vložišču Občine Moravče, Vegova 
ulica 9, 1251 Moravče in na spletni strani 
Občine Moravče: www.moravce.si.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo prične teči 03.01.2018 in 
traja do 02.11.2018 oziroma do porabe 
sredstev.

8. Način prijave
Pisne vloge na originalnih obrazcih in za-
prtih kuvertah morajo biti predložene na 
naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 
1251 Moravče, z naslovom pošiljatelja in 
pripisom: »Javni poziv 2018«.
V primeru nepopolne vloge, bo vlagatelj 
pisno pozvan k njeni dopolnitvi. Rok do-
polnitve je osem dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki 
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se zavrže. 

9. Obravnava prijave
Pravočasne prispele prijave bodo ovre-
dnotene na osnovi in uporabi meril iz tega 
javnega poziva. Predlagatelji programov, 
projektov in prireditev bodo o izidu poziva 
obveščeni v roku 30 dni po dani vlogi. Z iz-
branimi predlagatelji bo župan Občine Mo-
ravče sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Moravče nakaže odobrena sredstva 
30. dan po predložitvi zahtevka s popolno 
dokumentacijo. Dokumentaciji morejo 
biti predloženi računi in dokazila o plačilu 
računov.

10. Informiranje vlagateljev
Informacije in navodila za sodelovanje pri 
pozivi dobijo predlagatelji v času uradnih 
ur na Občini Moravče, Vegova ulica 9, 
1251 Moravče. Kontaktna oseba: Anuška 
Podvršič, 01 724 71 41, e-mail: anuska.
podvrsic@moravce.si.

Številka : 430-0146/2017-1
Datum:  08.12.2017 

Martin Rebolj
ŽUPAN

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 
7/98) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17) 
izdaja župan Občine Moravče naslednji

JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA IN 
DONATORSTVA V OBČINI MORAVČE
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 02/99) objavlja 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, Moravče

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je podelitev priznanj 
Občine Moravče, ki so najvišja priznanja 
občine za dosežke, ki so prispevali k 
boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejše-
mu življenju občanov in imajo pomen 
za razvoj in ugled občine na področju 
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kul-
ture, športa ter humanitarnih in drugih 
dejavnosti. Priznanja se lahko podeljujejo 
tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost 
in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. 
Priznanja bodo predvidoma podeljena ob 
občinskem prazniku.

Priznanja Občine Moravče so:
• ČASTNI OBČAN, 
• PLAKETA OBČINE,
• PRIZNANJE OBČINE.

Naziv častnega občana Občine Moravče 
se podeli posamezniku, ki doseže po-
membnejše trajne uspehe na gospodar-
skem, znanstvenem, umetniškem, kultur-
nem, športnem, vzgojno¬izobraževalnem 
in humanitarnem področju.

Plaketo občine se podeli posameznikom, 
organizacijam in skupnostim v občini, 
prijateljskim mestom in podjetjem, or-
ganizacijam in posameznikom iz tujine, 
ki s posebnimi prizadevanji in uspehi 
na področju gospodarstva, družbenih 
dejavnosti in drugih področjih dela po-
membno prispevajo h gospodarskemu in 

političnemu razvoju občine in k razvijanju 
družbenih dejavnosti ter medsebojnih 
prijateljskih odnosov.

Priznanja lahko dobijo posamezniki, sku-
pine, organizacije in skupnosti, podjetja, 
društva, zavodi in druge pravne osebe, 
kakor tudi posamezniki, ki niso občani 
Moravč, so pa bili rojeni na območju obči-
ne, ali so živeli določen čas v občini in so 
s svojim delovanjem in dosežki bistveno 
prispevali k ugledu občine.

II. RAZPISNI POGOJI

• predlagatelji so lahko pravne ali fizič-
ne osebe s sedežem oziroma stalnim 
prebivališčem;

• priznanja lahko dobijo posamezniki, 
skupine, organizacije in skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi in druge prav-
ne osebe, kakor tudi posamezniki, ki 
niso občani Moravč, pa so bili rojeni na 
območju občine ali so živeli določen 
čas v občini in so s svojim delovanjem 
in dosežki bistveno prispevali k ugledu 
občine;

• predlagatelj za podelitev priznanj sebe 
ne more predlagati za priznanje;

• predlogi za podelitev priznanj morajo 
vsebovati naslednje podatke:
1. podatke o predlagatelju,
2. vrsto predlaganega priznanja ob-

čine,
3. podatke o predlaganem prejemniku 

priznanja,

4. obrazložitev k predlogu,
5. dokumente, ki potrjujejo dejstva v 

obrazložitvi. 
6. predlagatelj mora pridobiti pisno 

soglasje prejemnika občinskega 
priznanja iz katerega izhaja, da se 
prejemnik strinja s prejemom pri-
znanja in da se bo udeležil podeli-
tve, ki bo na proslavi ob občinskem 
prazniku.

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo predlogov je sreda, 17. 
januar 2018, do 12. ure. 
Predloge lahko pošljete v zaprti kuverti, 
s pripisom »za občinska priznanja«, 
s priporočeno pošto, na naslov Občina 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče 
ali oddate osebno v glavni pisarni.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlo-
gi, ki bodo poslani v zahtevanem roku. 
Po preteku roka za prijavo se nepra-
vočasno posredovane predloge vrne 
pošiljatelju!

IV. DODATNE INFORMACIJE

Morebitna dodatna pojasnila lahko do-
bite pri Luku Djoroviču na telefonski št.: 
01/724-71-49.

Številka: 011-0009/2017-1
Datum: 21.12.2017

Občina Moravče

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

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

1. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče, matična številka: 5880505000, 
davčna številka: 41432851, telefonska 
številka: 01/ 724 71 40, e-pošta: obcina@
moravce.si (v nadaljevanju: Občina). 

2. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem 

ponudb so posebni prostori, Društveni 
prostori na naslovu Vegova ulica 7, 1251 
Moravče:
• Društveni prostor št. 2, v skupni povr-

šini 13,15 m2,
• Društveni prostor št. 3, v skupni povr-

šini 27,46 m2,
• Društveni prostor št. 4, v skupni povr-

šini 23,41 m2,
• Društveni prostor št. 5, v skupni povr-

šini 18,95 m2,
• Večnamenska sejna soba, v skupni 

površini 71,68 m2.

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

8 Novice iz Moravške doline



Občina

www.moravce. si

3. Pogoji najema in vsebina ponudbe
Na predmetni razpis se lahko prijavijo dru-
štva, s sedežem v Občini Moravče, ki so 
registrirana v skladu z Zakonom o društvih 
in imajo urejeno evidenco o članstvu. 

Tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenu-
je župan, bo pregledala prispele ponudbe 
in obravnavala popolne ponudbe. Da se 
bo ponudba štela za popolno, mora vsebo-
vati izpolnjen prijavni obrazec, ki je priloga 
predmetnega javnega razpisa. 

Posebni prostori se v skladu z njihovim 
namenom oddajajo po dnevih in urah. 

Najemnina za najem posebnih prostorov 
se društvom, v skladu s Pravilnikom, ne 
zaračunava.

4. Rok in način prijave
Razpisno dokumentacijo in prijavni obra-
zec so dostopni na spletni strani Občine 
Moravče (www.moravce.si) ali v glavni 
pisarni občinske uprave Občine Moravče 
v času uradnih ur, in sicer od dneva objave 
javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
ponudb. 
Rok za oddajo ponudb je 15.01.2018. Po-
nudbe z izpolnjenim prijavnim obrazcem 
morajo biti oddane ali osebno v glavni 

pisarni občinske uprave Občine Moravče 
ali s priporočeno pošto na naslov: Občina 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, 
v zaprti kuverti, s pripisom »JAVNI RAZ-
PIS – ZA ODDAJO DRUŠTVENIH PRO-
STOROV V NAJEM – NE ODPIRAJ«. 

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

Številka: 430-0147/2017-1
Datum: 08.12.2017

 Martin Rebolj
ŽUPAN

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

URADNE URE:
ponedeljek, sreda: 8h–11h

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

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Glede na predloge sprememb uredb 
za leto 2018 je predvideno, da bo 
prenos plačilnih pravic za leto 2018 
mogoč le do 28. 2. 2018. To pome-
ni veliko spremembo za vlagatelje, 
ki so v zadnjih letih lahko prenašali 
plačilne pravice hkrati z oddajo zbir-
ne vloge. Zato vam svetujemo, da 
že v januarju razmislite o površinah, 
ki jih boste v 2018 obdelovali in to 
uredite na Upravni enoti v Domžalah 
(tel. 7220-100). Le tako boste lahko 
vedeli koliko plačilih pravic je smisel-
no prenesti. 
Prenos plačilnih pravic (zakup ali 
prodaja) je možen le elektronsko v 
pisarnah KSS po predhodnem do-
govoru. 

OBRAČUN PAVŠALNEGA 
NADOMESTILA
Vsi, ki ste v letu 2017 imeli dovoljenje 
za obračun pavšalnega nadomestila 
(8 %) pri prodaji svojih pridelkov mo-
rate do 31. januarja 2018 oddati obra-
zec »Obračun pavšalnega nadome-
stila« v katerega se vpišejo vsi zneski 
obračunanega pavšala za posamezne 
kupce vaših pridelkov (mleko, živali, 
les…). Obrazec morate oddati tudi, 

če prodaje niste imeli. Obvezna je 
elektronska oddaja v sistemu eDavki. 
Vse, ki ste za to pooblastili nas, prosi-
mo, da zberete vse obračune za leto 
2017 in se nam za oddajo obvezno 
naročite v času uradnih ur. 

JAVNI RAZPIS ZA MALE 
KMETIJE
V oktobru je bil objavljen javni razpis 
za nov podukrep 6.3-Pomoč za zagon 
dejavnosti namenjen razvoju majh-
nih kmetij. Namenjena je ohranjanju 
in razvoju majhnih kmetij, ki redijo 
travojede živali in katerih kmetijska 
zemljišča pretežno ležijo na OMD 
(območja z omejenimi dejavniki za 
kmetovanje). Podpora se bo dodelila 
kot pavšalna pomoč v obliki nepovra-
tne finančne pomoči v višini 5.000 
EUR na upravičenca. 

Osnovni pogoji, poleg oddaje zbirne 
vloge v letošnjem letu, so:
• od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih 

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

• stalež živali od 3 do 15 GVŽ, 
• obremenitev s travojedimi živalmi 

(govedo, kopitarji, drobnica, jele-
njad) najmanj 0,7 GVŽ/ha travinja 
oziroma 0,5 GVŽ/ha za ekološke 
kmetije.

Podrobnosti javnega razpisa so 
objavljene na spletni strani MKGP 
in AKTRP. Obvezna je elektronska 
oddaja vloge najkasneje do 31. 1. 
2018. Za preverjanje osnovnih pogo-
jev nas lahko pokličete po telefonu, 
za podrobnejšo obravnavo (točkova-
nje…) in morebitno pripravo podatkov 
za oddajo vloge, pa se je potrebno 
po predhodnem dogovoru oglasiti 
v pisarni. Potencialni vlagatelji, torej 
tisti, ki izpolnjujete osnovne pogoje, 
ste bili povabljeni na predstavitev 
javnega razpisa v novembru na Viru. 
Za vnos vloge pri nas je obvezna 
prijava svoji svetovalki najkasneje 
do konca tega leta.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka 
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Policija svetuje

OBVESTILO ZA JAVNOST - PIROTEHNIKA

POLICIJA SVETUJE

Policija bo v mesecu decembru in 
januarju usmerjala pozornost v ukre-
panje ob zaznavah kršitev s področja 
uporabe pirotehničnih izdelkov ter 
pri tem s striktnim ukrepanjem zoper 
kršitelje poskušala zagotoviti uporabo 
pirotehničnih sredstev, kot je dolo-
čena z zakonodajo, hkrati pa bomo 
izvajali tudi preventivne aktivnosti 
skozi projekt “Bodi zvezda, ne meči 
petard”.
Občane opozarjamo, da je prodaja in 
uporaba pirotehničnih izdelkov dovo-
ljena vse leto, razen izdelkov, katerih 
glavni učinek je pok. Ti so podvrženi 
strožjemu režimu, tako pri prodaji kot 
pri uporabi.
Prodaja pirotehničnih izdelkov kate-
gorije F1, katerih glavni učinek je pok, 
je dovoljena le od 19. do 31. decem-
bra, njihova uporaba pa je dovoljena 
samo v času od 26. decembra do 1. 

januarja.
Prodaja, posest in uporaba ognjeme-
tnih izdelkov kategorije F2 in F3, kate-
rih glavni učinek je pok (npr. različne 
vrst petard), je v Republiki Sloveniji 
strogo prepovedana.
Ognjemetni izdelki kategorije F1 so 
izdelki, ki predstavljajo zelo majhno 
nevarnost, povzročajo zanemarljivo 
raven hrupa in so namenjeni upo-
rabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni 
uporabi v stanovanjskih zgradbah in 
drugih zaprtih prostorih. Ne glede na 
to je uporaba ognjemetnih izdelkov 
kategorije F1, katerih glavni učinek 
je pok, prepovedana v strnjenih sta-
novanjskih naseljih, zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, 
v prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih po-
tekajo javni shodi in javne prireditve. 

V stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih je dovoljeno upora-
bljati le ognjemetne izdelke kategorije 
F1, ki so proizvedeni, namenjeni in 
označeni za tako uporabo.
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih 
izdelkih poleg drugih kazenskih do-
ločb določa tudi, da se z globo od 
400 do 1.200 evrov se za prekršek 
kaznuje posameznik oziroma fizična 
oseba, ki prodaja, kupuje, poseduje ali 
uporablja ognjemetne izdelke katego-
rije F2 in F3, katerih glavni učinek je 
pok  ali uporablja ognjemetne izdelke 
kategorije F1, katerih glavni učinek 
je pok na krajih, na katerih je njihova 
uporaba prepovedana ali jih uporablja 
izven dovoljenega časa.

Igor Kovač
pomočnik komandirja PP Domžale

policijski inšpektor specialist II

Zlati lipov list 2017

Na Martinovem večeru, 17. nov., je TD Moravče podelilo 
letošnje zlate lipove liste  za urejenost kmečkih domov in 
stanovanjskih hiš. Priznanja in nagrade sta dobitnikom 
izročila g. župan, Martin Rebolj in predsednik društva g. 
Sebastijan Kovačič.

Letošnji dobitniki  so:
za urejenost kmečkega doma
- Jože Korošec, Negastrn 12
- Milan Bizilj, Trg svobode 1, Moravče  -   1. mesto

za urejenost stanovanjske hiše z okolico:
- Francka Marolt, Zg. Dobrava 7
- Družina Stegnar, C. na Grmače 4b, Moravče
- Karmen in  Aleš Svetlin, Sp. Tuštanj 8a
- Andreja Žnidar, Detelova 7, Moravče
- Bergant Fani, Krašce 1 A  -  1. mesto

Vsem iskreno čestitamo! 
Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek k lepoti in urejenosti 
Moravške doline.
Hvala vsem donatorjem, ki ste prispevali nagrade. 

Turistično društvo Moravče
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Prva GARAŽNA RAZPRODAJA POD KOZOLCEM V Moravčah
Pri Turističnem društvu Moravče smo 
sledili dobrim zgledom in tik pred 
zimo pripravili garažno razprodajo 
pod kozolcem.
Dogodek je bil v soboto, 18. novem-
bra dopoldan pod Jurkovim kozolcem 
v Moravčah.
 Proti pričakovanju se je zbralo kar 
precej (9) ponudnikov, ki so »prebili 
led predsodkov uporabe stvari iz 

druge roke« in so ponudili vse – od 
najmanjših otroških copatkov do - 
motorja za čoln. 
Moravčani so se tokrat z obiskom lepo 
izkazali. Nekaj jih je seveda prišlo iz ra-
dovednosti, a tudi prodaja je cvetela. » 
Glihanje« ni bilo potrebno, ker so bile 
cene zares ugodne.
Vsi, tako organizatorji, kot prodajalci 
in kupci so se strinjali, da je ideja o 

garažni prodaji zelo na mestu in jo 
velja spomladi zagotovo ponoviti. 
Tudi z ekološkega stališča je prodaja 
in izmenjava rabljenih stvari zelo po-
zitivna, ker gredo v ponovno rabo lepi 
in uporabni predmeti, ki bi prej ali slej 
končali na smetišču. 

Dani Jančar

Rastlinska čistilna naprava na Planinskem domu Ušte – 
Žerenk nad Moravčami

Pred leti je stekel pogovor o tem, 
kako je potrebno odplake kvalitetno 
sanirati. Odločitev je padla, potrdilo 
se je odločitev za postavitev male 
čistilne naprave s pomočjo rastlinske 
predelave.
Začetni zagon je pojenjal, delo je 
počasi a vztrajno vsem prisotnim 
požiralo voljo do dokončanja. Preprek 
je bilo mnogo, nesoglasij prav tako, 
delo je postopoma usihalo, z njim 
finance, ki jih že tako ni bilo na pretek. 
A potrebno je bilo dokončati začeto. 
Dajmo, naredimo to za društvo! Pa 
so nas nekateri malce po strani gle-
dali – češ katero kolesce se nam je 
premaknilo?! 

Številčnost pridnih rok pri gradnji 
planinskega doma je izčrpala pre-
nekatero dobro srce. Črpanje pa še 
ni pojenjalo, tako je bilo pridnih rok 
vedno manj. A nas je obsvetil žarek 
sonca. Dokončano je! Ne le fizično, 
tudi na papirju! 
Rastlinska čistilna naprava obratuje. 
Zdaj upamo na regeneracijo v pravem 
pomenu besede!
Veseli smo in se zahvaljujemo VSEM 
za svoj dodani kamenček k tem mo-
zaiku!

Alenka Ropret

Sveti Primož
V soboto, 18. 11. 2017, se nas je 35 
mladih planincev in planincev mladih 
po srcu PD Moravče odpravilo na 
Svetega Primoža.
Zopet smo se zbrali na štirih avto-
busnih postajah in se z  avtobusom 
odpeljali proti Stahovici, kjer smo 
začeli naš pohod proti vrhu. Pohod 
je vodil Leon Lavrič, predsednik PD 
Moravče.
Pot ni bila zahtevna niti za najmlajše 
planince, a smo se do vrha nekajkrat 
ustavili, ker so nas mamile dobrote v 
nahrbtnikih. Dosegli smo ga v slabih 
dveh urah. Tam smo najprej opremili 
planinske knjižice z žigi, pomalicali, 
nato pa so se najmlajši sprostili na 
igralih, ostali pa smo veselo klepe-
tali. Kljub megli, ki nas je spremljala 
do vrha, nas je nekaj odšlo še do 

cerkve Svetega Petra, potem pa smo 
se skupaj pričeli spuščati nazaj proti 
izhodišču. Na poti navzdol se je pri-
čelo jasniti in lahko smo občudovali 

razgled na dolino Kamniške Bistrice.
Vsi smo bili ob koncu enotni, da komaj 
čakamo naslednji pohod.

Vera Vene
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Dvodnevni pohod na Mrzlico
V petek, 1. decembra smo se podali 
proti Mrzlici. V dnevih pred našim 
prihodom so oblaki nasuli sneg in 
nam pričarali pravo zimsko pravljico. 
Sneg je pohod še popestril, tako je 
bila opremljenost z zgodbami odveč. 
Prijela se je le tista o Bergmandeljcu, 
ki nam je med potjo malce ponagajal 
s tem, da nam je na vsake toliko z vej 
za vrat nasul malo snega.
Mladi pohodniki so bili razigrani in 
pogumno so premagovali pot posuto 
s snegom. V dveh urah smo bili na 
vrhu. Dobro zakurjena krušna peč je 
nudila dobro sušilnico za naša oblači-
la. Po večerji nas je obiskal Miklavž, 
ki nas je nagovoril in tudi vse obdaril. 
Poveselili smo se, posladkali in kmalu 
utrujeni pospali.
Zjutraj pa vrišč – na sneg. Tega je bilo 
res veliko, tako smo dopoldne posve-
tili raziskovanju naravnega okolja. 
Prijetno je bilo gledati, kako različno 
je bilo to raziskovanje. Prav vsa pa zelo 

motivirana.
Po temeljitem preoblačenju in kosilu 
se je pokazalo tudi sonce, ki nas je 
nato spremljalo v dolino. Pokazali so 

se lepi razgledi, ki niso nikogar pustili 
ravnodušnega. 
Lepo nam je bilo.

Alenka Ropret

Mengeška koča na Gobavici

Pa smo odšli… na dolgo pričakovani 
pohod… v torek, 21. novembra 2017, 
iz Cerkelj do Mengša in Mengeške 
koče na Gobavici.
Jesen je postregla z vsemi svojimi 
značilnostmi: hladom, vetrom, raz-
gledom, polno odpadlega listja… Ker 
smo bili na vse to dobro pripravljeni, 
smo se le prepustili uživanju. Tako se 
je 47 pohodnikov vzpelo na pobočje 
Gobavice. Kmalu smo bili nagrajeni 
z razgledom. »Poglej, kok smo visok! 
Tolk, da se tut Triglav vid!« se je zasli-
šalo. Pa smo jih razočarali… Razgled 
je bil res lep – vendar na Kamniško-
savinjski odsek našega gorovja. Ob 
razlagi, da je Triglav na drugi strani pa 
je sledil sklep. »Nas boš pa drugiš bl 
visok pelala, da ga bomo lahko vidl!« 
In gremo naprej…
Za otroke je bil pogovor zaključen – 
drugič… Dodano jih ni več zanimalo.
Na vrhu nam je prijazno osebje go-
stinskega lokala ob našem prihodu 
nemudoma postreglo s toplim čajem. 

Res smo jim bili hvaležni. Glede na 
to, da je vrtčevsko igrišče trenutno 
gradbišče, pa so bila igrala na vrhu 
kot balzam.

Naigrali smo se, nato pa se po trim 
stezi napotili v dolino. Seveda brez 
dodatne telovadbe ni šlo.

Alenka Ropret
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Majhna pozornost za velik nasmeh

V soboto, 18. novembra 2017 je 
Kulturno in športno društvo Peče 
organiziralo delavnico izdelovanja 
novoletnih voščilnic. Tudi letos smo 
voščilnice poklonili Krajevni organiza-
ciji Rdečega križa Peče, ki jih skupaj 
z novoletnimi darili razdeli ostarelim, 
bolnim in invalidnim krajanom. Ker 
je za marsikoga to edina voščilnica, 
ki jo prejme, smo se še posebej po-
trudili, da so bile lepe. Tudi tokrat so 
dogodek obiskali večinoma otroci, ki 
so voščilnicam dodali tisto otroško 
igrivost, ki jo predvsem starejši najraje 
vidijo, ko odprejo kuverto z voščilom. 
Hvala vsem udeležencem, ki ste nam 
podarili čas in ideje.

AL

Spet smo izdelovali praznične venčke

Kulturno in športno društvo Peče je v petek, 24. novem-
bra 2017 na veliko željo krajanov po osmih letih zopet 
organiziralo delavnico izdelovanja prazničnih venčkov. 
Izredno smo bili veseli obiska, saj je prišlo ravno dovolj 
obiskovalcev, da ni bilo prevelike gneče, a je vseeno na-
stalo prav lepo število raznovrstnih venčkov. Nastali so 
številni adventni venčki, bodisi iz ciprese, smreke ali mahu, 
pa tudi takšni za na vrata. Eden je pristal celo na vratih 
gasilskega doma, kjer nas bo pozdravljal ob decembrskih 
prireditvah. Venčke smo krasili z naravnimi materiali in 
živopisnimi okraski – prav za vsak okus se je nekaj našlo. 
V Pečah pa se lahko pohvalimo še s tem, da imamo takšne 
obiskovalce, ki po prireditvah dvorano tudi pospravijo za 
sabo! Bilo je prav prijetno in v zadnjih dneh novembra nam 
je že uspelo pričarati praznično vzdušje.

AL

Kako z bolnikom ali ostarelim na domu?
V ponedeljek, 20. 11. 2017 je Krajev-
na organizacija Rdečega križa Peče 
organizirala zanimivo predavanje na 
temo nege bolnika na domu. Preda-
vanje je vodila priznana in izkušena 
patronažna sestra Martina Lazar, ki 

je bila sicer včasih domačinka iz sose-
dnjih Zgornjih Kosez. Predstavila nam 
je glavna načela skrbi za bolnika in 
ostarelega na domu, predvsem pa je 
realno, včasih tudi kritično pogledala 
na napake, ki jih domači pri negi lahko 

delamo v dobri veri, da delamo najbo-
lje za svojega bližnjega. Opozorila je 
na bolj tehnične stvari, kot so sama 
nega, prehrana, gibanje in higiena, pa 
tudi na tiste malce bolj neotipljive na 
katere včasih raje malce pozabimo, 
kot je osamljenost. Obiskovalcev je 
bilo veliko, četudi bi si želeli več mla-
dih, ki bi lahko svoje znanje kasneje 
uporabili pri svojih domačih. Vsekakor 
je bilo vredno slišati vsako besedo, za 
kar se Martini še enkrat zahvaljujemo 
in upamo, da nam bo še kdaj pripravi-
la kaj podobnega.

AL
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Iz Društva upokojencev Moravče

Martinovo so članice in člani društva 
že tretje leto zapored praznovali v Stu-
dencu ob Sevnici. Tja so jih vsako leto 
povabili prijatelji iz DU Zagorje. Tako 
se jih je tudi letos zbralo lepo število 
in praznovanje je bilo v taki, razširjeni 
družbi, še prijetnejše in zabavnejše. 
Tudi kar je zadevalo ples. Do sedaj so 
bili s programom Sevniškega marti-
novanja zelo zadovoljni, sploh ker so 
tamkajšnji kmetje na pokušino ponu-
dili svoja vina. Zadovoljila jih je tudi 
prehrana. Torej se bo težko naslednje 
leto odločiti za drugo destinacijo.

Prvi četrtek v mesecu ob 8. uri in ob 
taki uri tudi tretji petek so se čez leto 
odpravljali pohodniki na ture. Le en ali 
dva pohoda sta zaradi dežja odpadla, 
ker jih je, kakor sami priznajo, kar vle-
klo v naravo. Decembrski četrtek so 
obiskali Vrh nad  Mlinšami. Odpravili 

pa so se peš iz Hrastnika. Imeli so pri-
jetno vreme, še boljša pa je bila družba. 
Škoda, da ta velikokrat ni večja.
Na prednovoletno srečanje se prijavilo 
veliko število članic in članov. Po poz-
dravu jih je nagovorila predsednica 
in se dotaknila vzroka, zakaj vabilo na 

to srečanje: »Zato da se pogovorijo in 
kaj novega zvedo, ob skupni malici si 
kupijo kozarček in se veselo zavrtijo na 
Konradovo harmoniko. Moto upravne-
ga odbora je, da mora od društva vsak 
član nekaj imeti, predvsem družabne 
dejavnosti po sekcijah, starejši novo-
letno obdaritev, lepo pa se je srečati 
pri Peterki pred novim letom.« Člani so 
bili ob tej priliki, na pobudo ravnate-
ljice,  povabljeni na leposlovje v šolo. 
Veliko veselje je prineslo tudi sporoči-
lo Pokrajinske zveze Gorenjske, da si 
je Zeliščarska sekcija prislužila njihovo 
posebno priznanje med 48. društvi v 
zvezi. Po uvodnem nagovoru so se 
medsebojne debate preselile med 
člane. Videti je bilo, da jim druženje 
prija in da so ga že pogrešali.

VR

Veličina preprostosti – Desa Muck
Na prvi decembrski dan se je v naši 
domači knjižnici, Knjižnici Daneta 
Zajca Moravče, dogajal literarni večer 
katerega gostja je bila Desa Muck. 
Voditeljica in povezovalka je bila 
Nada Mal. Voditeljica večera ni želela 
zastaviti tako, da bi iz nje deževala 
sama obrabljena vprašanja katerih 
je Desa že predobro vajena oziroma 
bolje rečeno naveličana. Zato smo 
udeleženci lahko sledili sproščenemu, 
veselja polnemu, hudomušnemu in 
predvsem prodornemu pogovoru 
med njima. Poslušali smo o tem kako 
je odkrivala in pilila svoj pisateljski 
talent. Kdo so njeni sorodniki in ka-
kšne vloge so imeli v njenem življenju. 
Česa vsega se je učila na televiziji ob 
oddajah, ki so potekale v živo in na 

kaj je morala biti ob tem pozorna. Pri 
vsem njenem humorju, ki ni iz trte zvit, 
je bilo potrebno odločno paziti tudi 
na to, da se koga ne užali ali poniža. 
Njena edinstvenost, odkritost, veličina 
in hkrati preprostost so svojevrstne in 
zato tudi toliko bolj zanimive. Je na-
vihana in pronicljiva oseba, in takšne 
so tudi zgodbe, ki jih posreduje vsem 
generacijam. Z izrazitim in izdelanim 
mnenjem glede marsikatere zadeve si 
jo lahko vzamemo za zgled, ko gre za 
zavzemanje stališč. Spoznali smo še 
dve njeni ljubezni, njenega sopotnika 
in psičko Mili. Povedala je, da ima na 
Moravče lep spomin izpred let, ko je 
bila gostja osnovne šole. Moravški 
šolarji so ji bili všeč in z veseljem je 
še enkrat prišla med nas. Upamo, 

da ji bomo tudi tokrat ostali v lepem 
spominu.

Eva Babnik 
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Revija odraslih pevskih zborov dekanije Domžale 

Tokrat nas je pot na nedeljo Kristusa 
kralja vesoljstva vodila v prelepo 
Moravško dolino točneje v cerkve sve-
tega Martina v Moravčah. Kjer je kar 
enajst odraslih pevskih zborov zapelo 
v cerkvi na reviji, ki ni razkazovanje, 
ali tekmovanje, ampak predvsem 
srečanje, je priložnost za učenje, za 
obogatitev, za sproščeno druženje ob 
pesmi in med seboj. Saj lahko zapoje-
jo brez svete resnosti, ki jo v izvajanju 
cerkvene glasbe zahtevajo obredi in 
liturgična slavja zakramentov, kajti ta-
krat morajo slediti dokaj natančnim in 
uniformiranim liturgičnim navodilom. 
Na revijalnem nastopu se lahko veliko 
bolj posvetijo izvajanju skladb, pevski 
tehniki, morda pripravijo tudi kakšno 
novost. Namen revije je v veliki meri 
medsebojno srečanje in na nek način 
tudi druženje z avtorji skladb. Letos 
so izbrali skladatelje, katerih jubileje 
smo obhajali v letu 2017. Med njih 
zagotovo sodi duhovnik Alojzij Mav, p. 
Angelik Hirbar Ignacij Hladnik, Matija 
Tomc, Stanko Premrl p. Hugolin Sat-
tner in Fran Mlinar-Cigale. Tako smo 
prisluhnili zborom iz župnij Radomlje, 
Peč, Domžal, Vira, Jarš, Doba, Brda 
Trzina in Mengša. Domačini so se 

predstavili z dvema zboroma in sicer 
z moškim zborom, ki nam je zapel 
p. Angelik Hribar: Veselo pesem in 
p. Angelik Hribar: O, sveta in vesela 
noč, zborovodja: Alojzij Štefan, ter 
mešanim pevskim zborom, ki nam je 
zapel Lojze Mav: K tebi, Bog in naš 
Gospod in Fran Mlinar-Cigale: Ave, 
tisočkrat ave na orgle jih je spremljal 
organist: Tomaž Pirnat, zborovodja: 
Dominik Štefan. Na koncu so zbori 
tokrat zaradi prostorske stiske so 
peli kart v klopeh, zapeli pod taktirko 
Tomaža Pirnata in ob spremljavi Do-
minika Štefana na orgle še Alojzija 
Mava Pozdravljena, zemlje ti blago-
slov, s katero se je skladatelj 1922 
prvič predstavil javnosti in nato Komu 
srce naj dam, p. Hugolina Stattnerja 

in Alojza Mihelčiča Kristus mora kra-
ljevati. Spremna beseda iz ust Alojza 
Štefana nas je tokrat vodila od zbora 
do zbora, a na koncu je zbrane pevke 
in pevce, organiste in organistke, ter 
zborovodje in zborovodkinje nagovoril 
še dekanijski animator za cerkveno 
petje župnik iz Mengša Marko Košir, ki 
je zbranim čestital ob prazniku svete 
Cecilije zavetnice cerkvene glasbe, 
glasbenikov, izdelovalcev glasbenih 
instrumentov, pevcev, izdelovalcev 
orgel in pesnikov in jim izrekel še 
zahvalo za njihov prispevek k lepše-
mu bogoslužju. Sledilo je prijetno 
druženje in obujanje spominov ob 
pogostitvi, ki jo je pripravila župnija 
svetega Martina v Moravčah.

DJD

Pesem je sreča vsakega naroda
Koncert Kulturnega društva Tine Kos Moravče

Prvo decembrsko soboto je KD Tine 
Kos Moravče, natančneje Moški 
pevski zbor in ženska vokalna sku-
pina Oda, v kulturnem domu izvedla 
koncert z naslovom Slovenski večer 
in tako vstopilo v praznični mesec 
december. Društvo je izbralo nena-
vaden repertuar pesmi za koncert, 
saj je v celotnem programu izvajalo 
le slovenske pesmi, s tem nas je spo-
mnilo tudi na bližajoči praznik dan 
samostojnosti in enotnosti. V veznem 
besedilu, v sestavi Bernarde Mal, se 
je občutenju slovenstva pridružilo 
tudi Cankarjevo besedilo o stvarjenju 
in lepoti slovenske zemlje. Uspešno 
izvajane slovenskih narodnih, ponaro-
delih in narodno zabavnih skladb so 
še bolje zazvenele ob inštrumentalni 
spremljavi Milana in Gašperja Kokalja, 
Blaža Pirnata, Žiga Svetlina, Nastje 
Grad Osolnik ter ansambla Ideja iz 
Domžal. Na koncertu se je društvo 

poklonilo tudi spominu na letos 
umrlega rojaka Rada Kokalja, pisca 
besedil za ansambel Rudija Bardor-
ferja in citrarja. Med njegovo kulturno 
dediščino Moravčanom sodi tudi 
nepozabna pesem Moravška dolina, 
za mnoge tukajšnje prebivalce prava 
himna, nabita s čustvi. Koncertu sta 
prisostvovali njegova žena Marjanca 
in hči Maja Šumi, ki nista skrivali ve-

selja in ponosa. Koncert so zaključili z 
vabilom za vključitev v njihove pevske 
vrste, saj je biti del sestava, ki visoko 
dviga narodno identiteto, častno in 
zabavno.
Po koncertu smo ustvarjalci in ude-
leženci izmenjali vtise in se veselili 
skupnega doživetja.

Bernarda Mal 
Foto: Miha Ravnikar
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Zlati Komorni zbor Limbar

V soboto, 25. novembra 2017 se je 
Komorni zbor Limbar iz Moravč ude-
ležil regijskega tekmovanja odraslih 
pevskih zborov v Škofji loki. Limbar 
je na tem vsakoletnem imenitnem 
in zahtevnem tekmovanju že večkrat 
sodeloval in vedno dosegel visoka 
priznanja in nagrade. Tudi letos ni bilo 
drugače.  Limbar je pod vodstvom 
zborovodja Tomaža Pirnata navdušil z 
zahtevnim in bogatim programom ter 
dobil zlato priznanje in še posebno 
nagrado za najboljšo izvedbo sloven-
ske ljudske pesmi. Tovrstno  priznanje 
je Limbar dobil že večkrat. Znano je, 
da njegov pristni in naravni zven še 
posebno pride do izraza pri slovenskih 
ljudskih pesmih v zborovski preobleki. 
To je bila letos skladba Nede mi več 
rasla, skladatelja Tomaža Habeta, ki 
jo je napisal leta 2016 ter jo posvetil  
Komornemu zboru Limbar in Tomažu 
Pirnatu. Zbor mu jo je prvič javno zapel 
januarja letos, ob njegovi 70 letnici. 
Odločno in spretno je zbor izvedel tudi 
zahtevno novejšo skladbo Cantate Do-
mino, skladatelja Tineta Beca (*1993). 

Ritmično in vokalno zahtevno delo je 
bil izziv za zbor, ki pa se ga seveda ni 
ustrašil ampak jo je z zavzetim delom 
na rednih in intenzivnih vajah odlično 
osvojil. Zapeli smo jo v štirih manjših 
zborih, kar je nastopu dalo še poseb-
no težo. Balzam  za pevsko dušo, ki 
je v Limbarju ne primanjkuje, je bila 
skladba Johannesa Brahmsa (1833-
1897) Letztes Gluck. Z izjemno in 
mladostno igrivo skladbo April, Uroša 
Kreka (1922-2008), v kateri se čudo-

vito izmenjujeta moški in ženski zbor, 
smo dokazali svojo pevsko zrelost in 
znanje. Zahtevna žirija je Limbarjev 
nastop ocenila z 88 točkami. S tem 
rezultatom se je zbor ponovno uvrstil 
na zlate stopničke in bil obenem 
drugi najboljši zbor tekmovanja. Ve-
seli in ponosni smo na nagrado in 
zlato priznanje, ki pa nam je predvsem 
spodbuda za zavzeto delo in radostno 
prepevanje tudi v prihodnje. 

AŠ

Odlični rezultati plesalk iz PK Miki na svetovnem 
prvenstvu, med njimi je tudi plesalka iz Moravč

Od 20. do 25. novembra je v nem-
škem mestu Riesa potekalo svetov-
no prvenstvo v show dance-u. Plesni 
klub Miki je zastopala mladinska 
formacija ter članski plesalki Lana 
Smolnikar in Klara Senica.
Mladinska skupina se je s koreografijo 
»Prisoners of time«, trenerke in kore-
ografinje Maje Vidonja, prebila v polfi-
nale in se uvrstila na odlično 8. mesto. 
V skupini je tekmovala tudi mlada ple-
salka Špela Tandler iz Moravč. Špela 
je dolgoletna plesalka, predana plesu, 
ki je na svetovnem prvenstvu tekmo-

vala tudi lansko leto. S skupino so 
dosegle odličen uspeh, uvrstile so se 
namreč na 4. mesto. Ponovno pa sta 
dejstvo, da sta izjemni plesalki, potrdili 
tudi članici Lana Smolnikar in Klara 
Senica, aktualni evropski prvakinji. 
Lana si je med ogromno konkurenco 
solistk s koreografijo Jana Ravnika kot 
edina Slovenka priplesala finale in se 
uvrstila na izjemno 6. mesto. S Klaro 
sta se v kategoriji show dance duo 
članic, prav tako s koreografijo Jana 

Ravnika, uvrstili v finale in se zavihteli 
na najvišjo stopničko. V tej kategoriji 
imamo prvič v zgodovini slovenski 
zmagovalki. 
Vseh izjemnih rezultatov, ki so jih 
naši plesalci dosegli na svetovnem 
prvenstvu, ne bi bilo brez predanosti, 
trdega dela in podpore staršev. Za-
hvaljujemo se staršem za zaupanje, 
ter čestitamo plesalcem, trenerjem 
in koreografom. 

Karin Lisjak

16 Novice iz Moravške doline



Kultura

Hic procul a curis / Tukaj, daleč od skrbi

Renesančni dvorec Zalog pri 
Moravčah je Orfej grof Stras-
soldo s pomočjo Martinuzzijeve 
prezidave, Puttijevih kipov in 
Jelovškove poslikave preuredil 
v celostno baročno umetnino. K 
prezidavi je sodila bogata arhi-
tekturna plastika na stopniščih 
in portalih, kar lahko vidimo na 
starih fotografijah, ki jih je v letih 
1933–36 posnel konservator 
dr. France Stele in so hranjene v 
Informacijsko-dokumentacijskem 
centru Ministrstva za kulturo (IN-
DOK). V tridesetih letih minulega 
stoletja je nekaj zaloških skulptur 
odkupil bogat industrialec Rado 
Hribar za svoj prenovljeni dvorec 
Strmol, tako da so danes fragmen-
ti arhitekturnega okrasa dvorca 
Zalog ohranjeni v dvorcu Strmol 
pri Cerkljah na Gorenjskem in v 
Mestnem muzeju Ljubljana.
V muzejski zbirki so od leta 1961 
dalje tri glave iz zahodnega trakta 
dvorca, prepoznavne s predvoj-
nih in tudi kasnejših fotografij 
iz INDOK-a. Zelo fragmentarno 
ohranjeno glavo, ki je bila prek po-
srednika za muzejsko zbirko kupljena 
leto kasneje, lahko pripišemo isti pro-
venienci. Verjetno gre za glavo putta, 
ki je bil vključen v stopniščno ograjo 
zahodnega trakta. Geološke raziska-
ve so potrdile, da gre pri vseh štirih 
glavah za enak moravški peščenjak, 
in tudi glede na stilno analizo lahko 
vse štiri pripišemo kiparju Angelu 
Puttiju. Kronana glava starejšega bra-
datega moža je bila kot konzola del 
stopniščne dekoracije v zahodnem 
traktu dvorca. Po fiziognomiji se vse 
štiri glave iz muzejske zbirke ujemajo 
z drugimi Puttijevimi deli; njihove 
obraze zaznamujejo močne gube, 
speljane od nosu navzdol, globoke 
gube na čelu in poudarjene veke. 
Enake značilnosti lahko preberemo z 
obličij dveh moških glav z zunanjega 
portala zahodnega trakta dvorca, ki 
sta slabše ohranjeni, pa vendar zobu 
časa ni uspelo z njiju izbrisati kiparje-
vega pečata. 
Vse kiparske umetnine izvirajo iz za-
hodnega trakta dvorca, in so nastale 
okoli leta 1712, istočasno z arhitek-
turno prenovo, freske pa so krasile 
sprejemno dvoranico v severnem 
traktu dvorca in so nastale več kot 

deset let kasneje. Odkar je Stele od-
kril Jelovškovo signaturo, veljajo za 
njegovo delo. Freske so signirane – Il-
louscheg – in datirane z letnico 1725, 
kar pomeni, da gre za najzgodnejše 
ohranjene Jelovškove freske, kar jih 
poznamo.
S pomočjo Steletovih fotografij in 
terenskih zapiskov lahko sestavimo 
podobo nekdanje iluzionistično posli-
kane sprejemnice zakoncev Strassol-
do. Skicozen opis dvorane bi se glasil: 
po stenah so bile v štirih medaljonih 
naslikane štiri lovske alegorije v po-
dobah dveh ženskih in dveh moških 
lovcev, vmes so se odpirali pejsaži z 
arhitekturnimi ruševinami, na stropu 
sta dominirali dve alegorični moški 
figuri. Ohranjeni fragmenti iz zbirke 
Mestnega muzeja Ljubljana sta dve 
sopraporti z lovko in lovcem, dva 
velika fragmenta z lovko in lovcem 
ter pod njima pejsažna prizora in trije 
manjši fragmenti iz okenskega oste-
nja. Vzore za slikanje pejsaža lahko 
iščemo nazaj vse do italijanske rene-
sančne krajine. Italijansko umetnost 
je Jelovšek najverjetneje spoznal prek 
grafičnih predlog in Giulia Quaglia. 
Slednjemu je pomagal pri ljubljanskih 
poslikavah v obdobju med letoma 
1721 in 1723 (Semeniška knjižnica, 

kapele in transept stolnice).
O lastniku dvorca Orfeju grofu 
Strassoldu – in naročniku Marti-
nuzzijeve prezidave ter Puttijevih 
kipov in Jelovškove poslikave – 
ne vemo prav dosti, prav tako pa 
ne moremo reči, da vemo malo. 
Arhivski podatki nam razkrivajo 
podatek, da je bila leta 1681 
sklenjena pogodba o dva tisoč 
dukatih dote Lucije degli Oddi, 
soproge Orfeja grofa Strassolda. 
Glede na letnico lahko predvide-
vamo, da sta bila zakonca ob na-
stanku poslikave stara okoli 60 let 
ali več, in s precejšnjo gotovostjo 
zavržemo zelo mamljivo misel, 
da bi se med štirimi figurami 
na freskah lahko skrivala njuna 
portreta. Orfej grof Strassoldo je 
v letih tik pred nastankom fresk 
pridobil pomembne politične 
nazive: imenovanje za deželne-
ga upravnika in upravitelja na 

Kranjskem 1723, imenovanje 
za notranjeavstrijskega tajnega 
svetnika 1723 in imenovanje 
za cesarskega tajnega svetnika 

1728. Odgovor o pomenu, ki so ga 
freske sporočale, je lahko večplasten 
s stališča današnjega opazovalca. 
Na prvi pogled je z lovskimi prizori, 
idiličnimi romantičnimi krajinami in 
nenazadnje napisom na traku okoli 
orlovega vratu »Hic procvl a cvris«/
Tukaj, daleč od skrbi poslikana spre-
jemnica sporočala, da je to kraj, kjer 
zakonca Strassoldo uživata v miru in 
vsem, kar jima dvorec Zalog nudi kot 
podeželska rezidenca. Druga razlaga 
nas lahko popelje v religiozno smer. 
Orel v družbi sonca in verza Hic procvl 
a cvris (gre za verz iz pesmi, ki jo je 
napisal papež Urban VIII.)  pomeni, da 
duša, obrnjena k bogu, uživa popoln 
mir. 
Ne moremo si kaj, da ne bi v prizorih 
ruševin, kljub ležernemu vzdušju, ki je 
velo iz stenskih poslikav, zaslutili na-
poved dvorčeve usode. Naj razstava 
in katalog spominjata in opominjata 
na njegovo prezenco in hkrati tudi 
opozarja na druge grajske stavbe na 
Slovenskem, ki bi lahko končale svoj 
obstoj z nekaj ohranjenimi fragmenti 
v muzejskih zbirkah. 

Ana Pokrajac Iskra, kustosinja v 
Mestnem muzeju Ljubljana

Franc Jelovšek, Sopraporta s prizorom lovke s sokolom in pejsaž, 
sneta freska, 264 x 194 cm, Mestni muzej Ljubljana, foto: Valentin 
Benedik, RC ZVKDS)
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Dan dejavnosti!

Na OŠ Jurija Vege, smo v petek, 1. 
12. 2017 organizirali dan dejavnosti 
za 8. in 9. razrede. Tema je bila Pasti 
odraščanja. Učencem smo pripravili 
različne vsebine, ki v današnjem 
svetu prežijo nanje. Te vsebine so s 
področja spolnosti (odnosi, zaščita, 
higiena), skrb za lastno varnost ter 
zasvojenost – tako različne droge kot 
nove tehnologije (telefon, internet, 
računalniške igrice).
Učenci in učenke so spoznali razlike 
med žensko in moško vlogo v svetu, 
kakšne so zanke pubertete, spoznali 
različne medosebne odnose (prija-
teljstvo, partnerstvo). Pogovorili so 
se tudi o tem, kako izbrati pravega 
partnerja/partnerico, o spolnosti kot 
odgovorni odločitvi in kaj temu sledi; 
kaj pričakovati;... Predstavljeni so 
jim bili načini skrbi za lastno spolno 
zdravje (ginekološki pregledi, ZORA, 
DORA),  kako skrbeti za higieno telesa; 
spoznali so pomen zaščite in nekaj 
kontracepcijskih metod. Na področju 
zasvojenosti z novimi tehnologijami 
so se seznanili z osnovnimi koncepti, 
pravili in nasveti varne in odgovorne 
rabe spleta. Prikazane so bile različ-
ne zanimive interaktivne aktivnosti. 

Zasvojenost so spoznali preko opisa 
komune in življenjske zgodbe osebe, 
ki je uspešno končala zdravljenje.
December je čas zabav in pogosto 
se uporabljajo pirotehnična sredstva. 
Naš cilj je preprečevati uporabo piro-
tehničnih sredstev in ozaveščati o ne-
gativnih učinkih in posledicah. Ta del 
so poslušali učenci osmih razredov. 
Devetošolci z novim šolskim letom 
odhajajo v srednjo šolo, zato so jim 
bile predstavljene kritične točke, pro-
metna varnost, kako poskrbeti zase na 
zabavah, čakanje na postaji ipd.

Dan je bil uspešno zaključen. Zaključili 
smo ga s skupno evalvacijo in podeli-
tvijo sponzorskega materiala, ki sta ga 
donirala Tosama (vložki za dekleta in 
za fante obliži za srčne rane) in Afro-
dita (knjižice Lepa v svoji koži, vzorčki 
intimnega mila natural balance).  
Učenci in učenke so bili zelo veseli 
sponzoriranih  daril, zato ponovno 
hvala Tosami in Afroditi za podporo 
in sodelovanje.

Vodja dneva dejavnosti 
mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.

Božično-novoletni sejem
Čisto na pragu prazničnega decembra 
smo si nekaj rajanja privoščili tudi v 
našem zavodu. Vrtec in šola sta na več 
kot dvajsetih stojnicah v šolski telova-
dnici ponudila pester izbor izdelkov: 
voščilnic, venčkov, okraskov, bunkic 
in živalic za na smrečice, lepotnih 
dekoracij, vrečk … za vsakogar nekaj. 
Osrednja nit sejma so bili mačke in 
mačkoni, ki nas ob letošnji okrogli 
obletnici tudi sicer spremljajo. 
Pogumni prodajalci, večinoma učen-
ci in učenke, so se urili v veščini 
prepričevanja. Začetna zadržanost 
obiskovalcev je prerasla v živahno 
kupovanje, druženje v kavarni Maček 
Muri in nasploh v družaben dogodek. 
Učenci in njihovi učitelji ter vzgojitelji 
so izdelke pripravljali pri likovnem in 
tehničnem pouku, mnogokrat pa po-
žrtvovalno tudi po pouku in pred njim, 
za kar so bili poplačani na sejmu. Vsi 
so bili zadovoljni s prodajo, ob koncu 
je bila le na redkokateri stojnici še 

izbira izdelkov. Srečke za srečelov pa 
so bile razgrabljene v dobri uri. Zbrana 
sredstva se bodo namenila za šolski 
sklad in za »razredne proračune«, 
deveti razredi pa jih bodo porabili pri 
organizaciji valete. Prisotni so letos 

še posebej pohvalili izbiro prostora 
ter skupen nastop vrtca in šole. Hvala 
tudi vsem staršem, ki so radodarno 
pristopili z darilci za srečelov. 

Decembrski mijav.
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Gozdne radosti od igre do pogozdovanja

Ker je Slovenija izrazito poraščena 
z gozdovi, saj prekrivajo kar 58,4 % 
naše države Slovenije (ZGS 2016), 
Moravče pa so pretežno gozdnata 
pokrajina, me je interes do odkrivanja 
gozdov vedno pritegnil.
V skupini Metulji, ki jo v letošnjem letu 
vodiva s strokovno sodelavko Ivanko, 
smo z otroki, ki nas spremljajo že dalj 
časa, pred dvema letoma posadili 
plodove in semena lokalno rastočih 
gozdnih dreves, letos pa so iz njih 
zrasle dve-letne sadike, primerne za 
pogozdovanje.
Glede na interes otrok do narave, 
odkrivanja novega, do raziskovanja, 
opazovanja, beleženja sva se odločili, 
da jim v tem šolskem letu in vse do 
njihovega vstopa v šolo, še bolj pri-
bližava pomembnost lastne vzgoje 
sadik iz semen, skrb zanje in nazadnje 
način, kako se pogozduje dvoletne 
sadike ter kakšen je sploh pomen 
vzgajanja in pogozdovanja najprej za 
rast gozda, za živali ter širše gledano 
pa pomen gozdov za nas ljudi.
Projekt sem začela leta 2014, ko 
je v januarju in februarju moravško 
dolino in tudi njene gozdove močno 
poškodoval žledolom (Ministrstvo za 
okolje in prostor 2014), zato je ideja o 
pogozdovanju vzklila in se nadaljevala 
v realizaciji s predstavitvijo proble-
matike otrokom. Ker se s saniranjem 
posledic žledoloma zaradi narave in 
težavnosti dela seveda nismo mogli 
ukvarjati, smo se odločili, da sami 
skušamo posaditi svoja prva lokalno 
rastoča gozdna drevesa.
Z otroki smo se veliko pogovarjali o 
pomembnosti gozdov za okolje, živali, 
ki prebivajo v njem in končno tudi za 
nas. Skozi spoznavanje pomena dre-
ves za čiščenje zraka, ki ga vdihavamo 
ter za produkcijo novega, svežega 
kisika, smo počasi po temah prešli 
na pogozdovanje samo. S pomočjo 
različne literature o gozdovih in življe-
nju v njem, smo z metodo pogovora 
pridobivali informacije o gozdu.
Nadaljevali smo s spoznavanjem lo-
kalno rastočih gozdnih dreves, ki smo 
si jih ogledali v gozdu. Na sprehodih 
smo drevesa opazovali skozi vse letne 
čase, spoznavali drevesno skorjo z 

risanjem le-te, z opazovanjem spre-
memb, ki nastajajo zaradi letnih časov 
ter z nabiranjem in prepoznavanjem 
semen in plodov ter prirejanje dreve-
som po različnih ključih.
Skozi izvajanje dejavnosti smo z otroki 
spoznavali pomen ohranjanja gozdov 
za ljudi ter na kakšne načine lahko 
otroci sami pripomorejo k temu.
V Moravčah imamo veliko možnosti 
za igro v naravi, saj smo vrtec na 
podeželju. Vsak daljši trenutek, ki ga 
imamo, izkoristimo za obisk bližnjega 
gozda, za igro v njem in velikokrat tudi 
za raziskovanje malih živali, rastlinja in 
seveda dreves, ki jim dajemo letos še 
poseben pomen.
Ker se glede na moje izkušnje otroci v 
takem idiličnem, mirnem in pestrem 
okolju sprostijo, vživijo v naravo, z 
njo dihajo in jo samoiniciativno radi 
raziskujejo, se za obisk gozda res 
velikokrat odločimo. Včasih otrokom 
tam nudiva le prosto igro, velikokrat 
pa smo v njem nabirali tudi material 
za ustvarjanje ter tudi za izdelavo 
hotela za žuželke; nabrali smo vejice, 
odpadlo lubje in kamenje. 
Gozd je naš prostor raziskovanja, 
pridobivanja novih informacij in spo-
znanj ter prostor za igro, v četrtek, 
23. 11. letos pa je postal tudi »naš« 
prostor, kamor smo z gospodom Bo-
štjanom, revirnim gozdarjem, posadili 

svoje prve sadike dreves. G. Boštjan 
nas je z zanimivimi informacijami o 
delu gozdarja, o izkušnjah v gozdu in 
ob njem vodil v gozd, kjer nam je ra-
zložil način pogozdovanja in je skupaj 
z otroki posadil naše prve samostojno 
vzgojene sadike dreves.
Otroci so prvič doživeli izkušnjo po-
gozdovanja od semena oz. ploda do 
sadike, ki so jo vzgojili sami v vrtče-
vskem vrtu.
Gozd je pomemben življenjski prostor 
za rastline, živali, hkrati pa je izredne-
ga pomena predvsem za nas ljudi. 
Gozd nam nudi različne surovine za 
naše življenje, rastline v njem pa nam 
daje najpomembnejše za naše življe-
nje – kisik, ki nas ohranja žive.
sajenja semen in plodov gozdnih 
dreves, skrbjo za uspele sadike sem 
otroke spodbujala k ohranjanju naše-
ga okolja – gozdov, k ozaveščanju o 
pomenu skrbi za gozdove. Otroci so 
čez leto postajali vedno bolj povezani 
z naravo, postali so del gozda, ki ga 
bomo raziskovali še naprej. Gozd je 
bil naš prostor za igro, raziskovanje in 
zavetje. Postal je naše bistvo.

Ana Gerčar, vzgojiteljica. 
Uporabljeni viri so na voljo v 

uredništvu
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Prijateljstvo

Rdeča nit v mesecu novembru je bila 
v skupini Muce prijateljstvo, ki je zelo 
pomembna vrednota v našem življe-
nju. Majhni smo še in pletemo tanke 
niti prijateljstva med seboj, ki se bodo 
stkale v močne in neprecenljive  vezi. 
Veliko smo se gibali na svežem zraku 
v čudoviti okolici vrtca,  ki nam jo po-
nuja moravška dolina. Skrb za zdravje 
je na prvem mestu. Okrasili smo naš 
vrtec v prijetno zimsko vzdušje in 
se s čudovitimi izdelki pridružili šoli 
na novoletnem Bazarju. Tukaj bi se 
radi iz srca zahvalili za vso pomoč, ki 
ste nam jo starši z ogromnim srcem 
posredovali. Skupaj zmoremo več 
in to vsako leto dokažemo. Bilo je 
prijetno druženje. Zdaj pa smo vko-
rakali v čarobni mesec december, ki 
nam vsako leto s svojo čarobnostjo 
pusti poseben pečat. Okrasili bomo 
smrekico, sejali božično žito, zaplesali 
na novoletnem plesu, si ogledali kar 
nekaj predstav in tako tkali drobno 
nit prijateljstva. Kaj vse se nam bo 
dogajalo pa v naslednjem prispevku. 
Želimo vam čudovite praznike objete 
s toplino in prijateljstvom.

Nina Puc in Simona Uštar

Piškoti za dobre može
Spet je prišel ta praznični čas in na 
Vrhpolje prinesel glasbo in ples. V to-
rek, 12. 12. 2017, se je na podružnici 
zgodil že tradicionalni božično-novo-
letni koncert s sejmom. 
Na odru so bile glavne zvezde pevci 
in pevke obeh vrhpoljskih pevskih 
zborov. Na ta čudoviti dogodek jih je 
kot vedno odlično pripravila učitelji-
ca Barbara Fale, spremljali pa so jih 
člani šolske glasbene skupine. Poleg 
krasnih prazničnih melodij so učenci 
pokazali tudi svoje plesne sposobno-
sti, slišali smo lahko tudi nekaj zimskih 
verzov.
Po koncertu smo za starše pripravili 
tudi sejem z bogatim srečelovom. 
Učenci so z učiteljicami kar dober 
mesec ustvarjali in pekli dobrote, s 
katerimi so si prislužili nekaj sredstev 
za poplačilo plavalnega športnega 
dne. 

Veseli smo, da smo na dogodek 
privabili veliko obiskovalcev in jih pri-
srčno vabimo tudi na spomladansko 

prireditev.

Učiteljice POŠ Vrhpolje

www.moravce. si
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Šport

Nogometaši aktivni tudi v zimskem času

Vse selekcije našega nogometnega kluba 
so aktivne tudi v pozno jesenskem času 
in  pozimi, saj vse najmanj dvakrat teden-
sko opravljajo treninge v telovadnici OŠ 
Jurija Vege.
Nekaj selekcij se poleg treningov ude-
ležuje tudi Zimske lige v Ljubljani in 
Radomljah, dekleta pa so nastopila  na 
dvoranskem turnirju v Medvodah.
V športnem centru Triglav Ljubljana, na 
tekmovanju zimske lige, naš klub zastopa-
jo selekcije U8, U9, U10 in U11. Prav vse 
ekipe so nanizale nekaj dobrih rezultatov. 
Bilo je pa nekaj tekem, kjer so bili uspe-
šnejši nasprotniki. Ekipa U8 se je najbolj 
veselila zmage proti ekipi OŠ Olimpija, 
nogometaši do devet let pa nastopajo v 
skupini z zelo močno konkurenco in so 
kljub borbenosti morali priznati premoč 
nasprotnika. Tudi selekcija U10 je nale-
tela na razpoložene nasprotnike, v štirih 
krogih pa je iztržila neodločen izid proti 
vrstnikom iz Idrije. Ekipa U11je za uvod v 
zimsko ligo premagala moštvo Dolomiti, v 
nadaljevanju pa so morali priznati premoč 
nasprotnikov. Vse ekipe so v Ljubljani 
odigrale štiri tekmovalne kroge.
Selekciji mlajši dečki U13 in starejši deč-

ki U15, pa se udeležujeta zimske lige v 
športnem parku Radomlje. Gre za igrišče 
z umetno travo. Obe ekipi sta odigrali tri 
kroge tekmovanja in z dosežki naših no-
gometašev smo lahko zadovoljni. Ekipa 
U13 je zabeležila 2 zmagi in en neodločen 
izid, izkupiček starejših dečkov pa je  ena 
zmaga, poraz in remi.
Naša dekleta so nastopila na turnirju dvo-
ranskega nogometa, katerega organizator 
je bil NK Medvode. Turnir so naša dekleta 
pričela z dvema zmagama v skupinskem 
delu. Najprej je klonila ekipe Borke – Milka 

(Brinje), nato še B ekipa ŽNK Krim. Tretjo 
tekmo proti ekipi Košana (Ilirska Bistrica) so 
dobile nasprotnice, vendar je seštevek točk 
skupinskega dela zadostoval za napredova-
nje v polfinale, kjer so se pomerile z A ekipo 
ŽNK Krim. Igralke Krima so bile uspešnejše, 
naša dekleta pa so odigrale še tekmo za 3. 
mesto. Še drugič so se pomerile z ekipo 
Borke, slednje pa so bile tokrat uspešnejše. 
Naša dekleta so zasedla zelo dobro 4. mesto 
ženskega turnirja v Medvodah.

B.B.

Skupaj za boljšo družbo
Česar ne potrebujemo več, ni nujno za 
stran – predmet lahko uporabi nekdo 
drug, ali pa mu z manjšimi posegi 
dodelimo drugo življenje. 
V okviru Evropskega tedna zmanj-
ševanja odpadkov, ki poteka zadnji 
teden v novembru, so komunalna 
podjetja v sklopu pobude Skupaj za 
boljšo družbo ponovno pristopila k 
skupni ozaveščevalni akciji. V Sloveniji 
sicer pri preprečevanju nastajanja od-
padkov dosegamo vedno boljše rezul-
tate, kljub temu pa zadnji podatki še 
vedno kažejo, da v povprečju vsak od 
nas zavrže več kot deset kilogramov 
še uporabnih predmetov na leto. Med 
zavrženimi predmeti se pogosto znaj-
dejo še vedno popolnoma uporabna 
oblačila, modni dodatki, oprema za 
dom, pohištvo, posoda, igrače in go-
spodinjski aparati. 
Ozaveščevalni akciji se je pridružilo 
tudi Javno komunalno podjetje Pro-
dnik, ki je v petek, 24. novembra, v 
središču Domžal postavilo prikaz pred-
metov, ki jih z manjšim popravilom ali 
dodelavo lahko ponovno uporabimo. 

K sodelovanju smo 
tokrat povabili tudi 
Našo trgovin’co iz 
Domžal, kjer zbira-
jo rabljena, a dobro 
ohranjena oblačila, 
modne dodatke, igra-
če in knjige ter jih po 
simboličnih cenah 
prodajajo v lepo ure-
jeni trgovini, priho-
dek od prodaje pa 
namenjajo društvu 
Verjamem vate, ki 
združuje starše otrok 
s telesno ali duševno 
motnjo. Poleg tega izdelujejo prikupne 
predmete iz odpadnega tekstila: vreč-
ke, odeje, blazine, torbice in hlače. 
Model potrošnje, ki temelji na odno-
su kupi, uporabi in zavrzi, moramo 
spremeniti in začeti bolj trajnostno na-
ravnano uporabljati predmete, spošto-
vati izdelke in naravne vire. Česar ne 
potrebujemo več, ni odpadek, pač pa 
priložnost, da predmet v enaki obliki 
uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi 

posegi dobi drugo življenje. Ko na 
primer zavržemo obleko, ki smo se je 
naveličali, zavržemo tudi vse vire in 
energijo, ki je bila zanjo uporabljena, 
in proizvajamo nove odpadke. 
Zato - preden izdelek zavržemo, naj-
prej pomislimo, ali ga morda lahko s 
kom izmenjamo, komu podarimo ali 
prodamo, ga popravimo ali predela-
mo in mu tako podaljšamo življenje.

Tadeja Jenčič,
Javno komunalno podjetje Prodnik
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Politika

Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se praznične luči.
Naj v naša srca naselita se mir in toplina.
Naj čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi.

BOŽIČ naj vam vsem prinese notranji mir, v vaše dru-

žine pa srečo, veselje, ljubezen in božji blagoslov. 

Čestitke vsem ob prazniku Dneva samostojnosti in 

enotnosti. 

NOVO LETO naj bo radodarno z  uspehi, naj bo v miru, 

zaupanju in sodelovanju preživeto, naj se vsak potrudi 

za naš lepši vsak dan in lepši jutri, saj bogat je tisti, ki 

je v srcu in duši zadovoljen. 

OO SLS MORAVČE

Kako hitro smo zopet prišli do trenutka, 
ko si bomo zopet segli v roke in si zaželeli 
blagoslova in vsega dobrega ob priha-
jajočih praznikih. Decembrski dnevi so 
tudi priložnost za pregled opravljenega dela v preteklem letu. 
Upamo, da lahko vsak izmed nas  leto oceni kot pozitivno.  
V občinskem odboru N.Si Moravče smo si skozi vse leto 
prizadevali delovati v dobrobit naše občinske skupnosti. Na 
sejah občinskega sveta in njegovi delovnih teles smo vseskozi 
aktivno sodelovali, podajali predloge in opozarjali na pomanj-
kljivosti in včasih tudi nepravilnosti, ki se dogajajo pri vodenju 
občine. Naj poudarimo, da v veliki meri predlagane zadeve 
podpremo, kadar pa temu ni tako, pa imamo za to zelo tehtne 
razloge, katere tudi argumentirano predstavimo. Dejstvo je, da 
življenje v naši občini postaja vse dražje, k čemur v veliki meri 
prispevajo odločitve aktualne občinske oblasti. Bojimo se, da 
se bo ta trend v prihodnje nadaljeval, ker gredo vse načrtovanje 
investicije v to smer. Naša naloga je, da na to opozarjamo in 
pokažemo alternativne možnosti razvoja Občine.
V prihodnjem letu nas čakajo tako državnozborske kot tudi 
lokalne volitve. Verjamemo, da bomo imeli verodostojne 
kandidate in dober program, ki bo predstavljal dobro podlago 
za premišljeno odločitev volivcev.
V prihajajočih praznikih vam želimo veliko blagoslova, naj 
se tempo življenja malo ustavi, naj bodo dnevi praznikov 
namenjeni druženju z domačimi in prijatelji. Vabimo pa vas 
tudi, da se udeležite kakšne od kulturnih prireditev. V tem 
času bo ponudba res pestra.

OO NSi Moravče

Leto 2017 se počasi poslavlja 
in  približuje se leto 2018. 
Verjetno bomo lahko leto 
2017 realno ocenili šele po 
novem letu. Osebni uspehi 
so v življenju izrednega 
pomena, a najpomembnejše 
je zdravje. 

Leto 2017 je bilo v naši občini dokaj uspešno, vendar 
pa je potrebno postoriti še marsikaj. Vedno moramo 
strmeti v prihodnost z vizijo razvoja. Pomembno se je 
tudi med seboj poslušati in sprejemati kritiko, ker s 
tem dobimo energijo za nadaljnje delo. 

Leto 2018 bo leto parlamentarnih in lokalnih volitev. 
Odločali bomo, komu bomo zaupali vodenje države in 
občine. Želimo si prave odločitve, prave odločitve ZA 
VAS. V OO SDS Moravče želimo, da se naša občina 
razvija še hitreje, te možnosti imamo. 

V letu 2018 pričakujemo, da se bo problem z okoljem, 
ki ga imamo, rešil v dobro nas vseh. Ta problem 
moramo rešiti s skupnimi močmi. To bo naša prioriteta 
v letu 2018. 

Spoštovani, v letu 2018 Vam želimo zdravja, osebnih 
uspehov in sreče.  Seveda vam želimo tudi srečen in 
miren božič.

OO SDS Moravče

Spoštovane občanke in občani!
Navadno se v zadnjih dneh leta zavemo, tudi s pogledom na 
otroke in vnuke, kako čas neusmiljeno hiti. Zamujeni trenutki 
se nikoli ne vrnejo. Zato moramo današnji čas, s predvideva-
njem potreb prihodnosti,  izrabiti skrbno in odgovorno. Naša 
svetniška skupina skupaj z županom se tega močno zaveda 
in v tem smislu deluje. Rezultati so vidni na vseh koncih 
občine, kot tudi na vseh področji, ki so v domeni občine. Po 
objavljeni raziskavi ugodnosti bivanja, ki je sestavljena iz 
54 statističnih elementov, smo na republiški lestvici napre-
dovali, povzpeli smo se na 28. mesto. To kaže tudi dejstvo, 
da imamo zadnji mandat letno rast prebivalcev v številu 
150. Daleč na okoli je slišati mnenje, da smo se iz zakotne 
občine nekje blizu Domžal, razvili v za slovenske razmere 
prepoznavno dobro razvito podeželsko občino.  
Čeprav se forsira očitke, da se naša lista ne izpostavlja na 
sejah, delamo in to zelo zavzeto, kar se vidi po razvoju.  
Prepričani smo, da gremo v pravo smer tudi s projekti, ki 
jih imamo v načrtu, da s tem dosežemo še večji preboj v 
smeri razvoja občine, dobrega življenja in počutja vas, naših 
občanov. Da nam to čimbolj uspe pa vsekakor potrebujemo 
vašo podporo. In če pomislimo na naše otroke, vnuke, da 
bomo tudi njim tlakovali čim boljšo pot.
V prihajajočih treh praznikih se poskusite spočiti in nabrati 
novih moči za naprej. Želimo vam veliko prijaznih skupnih dru-
žinskih dogodkov. Mogoče boste tudi skupaj obiskali kakšno 
od prireditev, ki jih bo kar precej. V novem letu pa vam želimo 
predvsem zdravja, zadovoljstva in osebnega uspeha!

SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA REBOLJA
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Iz naših krajev

Skrbništvo 
Področje skrbništva je v Sloveniji urejeno 
v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Poleg navedenega zakona 
skrbništvo ureja tudi Pravilnik o postopku 
za popis in ocenitev premoženja oseb pod 
skrbništvom ter o pripravi skrbniških poro-
čil. Skrbništvo je opredeljeno kot posebna 
oblika varstva mladoletnikov, za katere 
ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki 
niso sposobne skrbeti same zase, za svoje 
pravice in koristi. Po določbah Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
država zagotavlja varstvo tudi drugim ose-
bam, ki nimajo možnosti skrbeti za svoje 
pravice in koristi. Skrbništva poznamo več 
vrst. Ločimo skrbništvo nad mladoletnimi, 
skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta po-
slovna sposobnost (stalno skrbništvo) ter 
skrbništvo za poseben primer. Pristojnost 
za odločanje v skrbniških zadevah zakon 
podeljuje centrom za socialno delo. Že vsa 
leta je skrbništvo opredeljeno kot častna in 
prostovoljna funkcija, tako da imenovani 
skrbniki ter skrbniki za poseben primer za 
svoje delo ne prejemajo plačila. 
O tem, da je potrebno nekoga postaviti pod 
skrbništvo ali da mu je potrebna kakšna 
oblika varstva, ki jo daje center za socialno 
delo, pa so dolžni center za socialno delo 
obvestiti matičar, upravni in drugi organi, 
kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za 
tak primer, najbližji sorodniki, člani gospo-
dinjstva in sosedje, krajevne skupnosti in 
druge organizacije ter skupnosti. 
Skrbništvo za mladoletnike pride v poštev 
takrat, ko imamo opraviti z mladoletnikom, 
ki nima staršev ali za katerega starši ne 
skrbijo. Takšnega mladoletnika center za 
socialno delo postavi pod skrbništvo. Na-
men skrbništva za otroke je usposobitev 
za samostojno življenje in delo ter zavaro-
vanje premoženjskih in siceršnjih pravic 
posameznika. 

O stalnem skrbništvu pa govorimo takrat, 
ko gre za odraslo osebo, kateri je po odločbi 
sodišča odvzeta poslovna sposobnost. 
Takšno osebo postavi center za socialno 
delo pod skrbništvo. O tem odloča center 
za socialno delo z odločbo. Postavitev 
pod skrbništvo kot tudi prenehanje skrb-
ništva se vpiše tako v matični register o 
rojstvu, to dejstvo pa se zaznamuje tudi 
v zemljiški knjigi, v kolikor ima varovanec 
nepremičnine. Center za socialno delo pa 
ima pri skrbništvu tudi dolžnost, da odredi 
popis in ocenitev premoženja varovanca. 
Skrbništvo ima namreč tudi namen, da 
se zavarujejo premoženjske koristi posa-
meznikov, kar se izvaja z upravljanjem 
varovančevega premoženja. Popis premo-
ženja varovanca kot tudi popis terjatev in 
obveznosti varovanca pa center za socialno 
delo odredi s sklepom v skladu z določili 
Pravilnika o postopku za popis in ocenitev 
premoženja oseb pod skrbništvom ter o 
pripravi skrbniških poročil. Popisano pre-
moženje varovanca se izroči v upravljanje 
skrbniku. Popis premoženja opravi center 
za socialno delo oziroma s strani centra za 
socialno delo imenovana komisija. S popi-
sanim premoženjem varovanca upravlja 
imenovani skrbnik. Pri tem pa ima skrbnik 
omejitev v tem, da mora pridobiti za posle, 
ki presegajo okvire rednega poslovanja ali 
upravljanja varovančevega premoženja, 
dovoljenje centra za socialno delo. 
Pri skrbništvu za poseben primer center 
za socialno delo postavi skrbnika za pose-
ben primer ali skrbnika za določeno vrsto 
opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni 
znano, pa ta nima zastopnika, neznanemu 
lastniku premoženja, kadar je potrebno, 
da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi 
v drugih primerih, kadar je to potrebno za 
varstvo pravic in koristi posameznika. 
Center za socialno delo ima pri vseh na-

vedenih vrstah skrbništva tudi dolžnost, 
da nadzira opravljanje skrbniških nalog. 
Tako lahko center za socialno delo kadar-
koli zahteva skrbnikovo poročilo in račun o 
upravljanju premoženja. Poleg navedenega 
tudi pregleduje letna skrbniška poročila, 
katera morajo imenovani skrbniki pripraviti 
in posredovati centru za socialno delo do 15. 
februarja vsako leto. Center za socialno delo 
v okviru nadzora skrbništva, skrbi za odpravo 
manjših nepravilnosti in uvede postopek za 
razrešitev skrbnika, če so ugotovljene ne-
pravilnosti večje. Letno skrbnikovo poročilo 
pa mora vsebovati podatke o premoženju 
varovanca, dohodkih, izdatkih ter podatke 
o ukrepih, ki se nanašajo na varstvo varo-
vančeve osebe ter podatke o upravljanju 
varovančevega premoženja. 
V bodoče bo skrbništvo urejeno v že spre-
jetem Družinskem zakoniku. Zakonik bo 
stopil v veljavo v aprilu 2019. Ureditev pa 
prinaša nekaj sprememb tudi na področju 
skrbništva. Družinski zakonik odpravlja 
dosedanjo ureditev podaljšanja roditeljskih 
pravic staršem za otroke po njihovi dopol-
njeni polnoletnosti. Prav tako v novi zako-
nodaji ni več instituta odvzema poslovne 
sposobnosti. Na novo pa se ureja institut 
zagovorništva, ki je namenjen otrokom. Za-
govorništvo za otroke se sicer v dosedanji 
praksi že pojavlja vendar se sedaj izvaja kot 
projekt v okviru Varuha človekovih pravic. 
Tako glede skrbništva za mladoletne otroke 
kot postavitve odrasle osebe pod skrbni-
štvo Družinski zakonik določa, da o tem 
odloča sodišče. Tako bodoča zakonodaja 
prenaša pristojnost odločanja v nekaterih 
skrbniških zadevah iz centrov za socialno 
delo na sodišča. Sodišča bodo v skrbniških 
zadevah odločala v nepravdnem postopku. 
Skrbništvo za poseben primer pa še naprej 
ostaja naloga centrov za socialno delo. 

CSD Domžale

Božiček za en dan
V mesecu decembru se vsi veselimo obiska dobrih mož, še posebno pa tri strice z belo brado nestrpno pričakujejo 
otroci. Center za socialno delo Domžale je tudi letos priskočil na pomoč Božičku, ki je v okviru projekta Božiček 
za en dan obdaril otroke družin, katerih življenje je ubralo nekoliko drugačno pot. Veseli smo, da je Center za 
socialno delo Domžale lahko del tega čudovitega projekta in verjamemo, da smo s podarjenimi darili prižgali 
mnogo iskric v otroških očeh.
Hkrati pa se iskreno zahvaljujemo Vrtcu Urša Domžale, otrokom in njihovim staršem za igračke, ki jih vsako leto 
nesebično podarijo. Na Centru za socialno delo Domžale poskrbimo, da podarjene igračke pridejo do otrok in s 
tem jim vsi skupaj polepšamo praznične dni.
Vsem želimo mirne in čarobne praznike ter srečno v letu 2018.

CSD Domžale
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Iz naših krajev

Miklavževanja

Miklavž obiskal in obdaril otroke ter starejše 
na Hribu

Leto 2017 je hitro minilo in spet je prišel najlepši čas v 
letu, praznični December. Z njim pa nas je  3.12.2017, na 
Hribu obiskal prvi od treh dobrih mož, sv. Miklavž. Upamo 
da so na to leto ostali le najlepši spomini, v prihajajočem 
letu 2018 pa naj se nekateri najlepši še izrišejo. Letošnje 
miklavževanje je organiziralo ŠKTD BICIKL ob pomoči 
občine Moravče. Nekaj  misli nam je ob zaključku leta 
zaželel tudi župan, g. Martin Rebolj. Po kratkem kulturnem 
programu, ki so ga pripravili otroci, je prišel čas za prihod 
Miklavža.  Obdaril je tako najmlajše kot tudi starejše iz 
naših krajev.  Ker pa  je prišel prijeten čas dogodkov in 
družinske  harmonije Vam  želimo, da bi ga preživeli in  
doživeli v osrečujočem okolju. Vsak Vaš korak v novem letu  
pa naj ne bo negotov ampak trden in zanesljiv z upanjem 
na lepo prihodnost. SREČNO 2018!

V.L.

Miklavževanje v Dešnu

Miklavžev večer je z velikim navdušenjem najbolj priča-
kovan med najmlajšimi, vedno pa razveseli tudi tiste malo 
starejše. 5. decembra smo se zbrali pri vaški kapelici v 
Dešnu. Otroci so od Miklavža prejeli vabila na srečanje. V 
veselem pričakovanju dobrega moža smo se družili mladi 
in stari, ki smo spremljali otroke. Še dobro, da nas je prišlo 
toliko, kajti Miklavž je s seboj pripeljal tudi dva parklja. Ta 
dva sta rohnela in renčala nad otroki, ker sta sumila, da 
vse izgovorjene besede o poslušnosti in ubogljivosti čez 
celo leto niso držale kot pribite. Lepa darila, iskre v očeh, 
nasmejani obrazi so bili sinonimi Miklavževega večera. Pa 
ne samo to, utrnila se je tudi kakšna solzica, ki jo je porajal 
strah pred peklenščki. Vedno znova se ga vsako leto raz-
veselimo, sedaj pa že gledamo kako ogenj v njegovi peči, 
namenjeni za izdatno peko piškotov, počasi ugaša. 

Eva Babnik

Miklavž v Pečah letos v prav posebni družbi

Tudi letos je KŠD Peče pripravilo miklavževanje za otroke iz 
Peč in okolice. V nedeljo, 3. 12. 2017 je otroška dramska 
skupina KŠD Peče pripravila najprej kratko predstavo, nato 
pa nas je obiskal pravi sveti Miklavž s svojim spremstvom. 
Še dobro, da so v Pečah otroci tako pridni, da parkeljni niso 
čisto nič zlobni in celo razdelijo kakšen bonbon! Letos pa 
je Miklavž med občinstvom povabil prav posebnega gosta 
in ga povabil na oder. Ta dan se je svete maše namreč 
udeležil ljubljanski pomožni škof g. Anton Jamnik, ki bi 
moral poleti blagosloviti prenovljen oltar, a mu je ponaga-
jalo zdravje. Gospod Jamnik se je z navdušenjem odzval 
na povabilo, da po sveti maši obišče tudi miklavževanje in 
oba z g. župnikom Francom Povirkom sta se lahko srečala 
s pravim Miklavžem. G. Jamnik je bil prav presenečen, saj 
pravega svetnika menda še nikdar ni srečal! No vidite, pa 
smo letos poleg 70 otrok, ki jih vsako leto obdarujemo, 
razveselili še samega škofa, poleg tega pa smo mu poka-
zali, da na podeželju tovrstne tradicije še kako živijo.

AL

Miklavž obdaroval otroke rejniških družin

Rotary klub Domžale je v sodelovanju z Občino Lukovica in 
Centrom za socialno delo Domžale tudi letos organiziral Mi-
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Iz naših krajev

klavžev večer v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici. 
Večer je tradicionalno namenjen otrokom iz rejniških dru-
žin občin Lukovica, Moravče, Domžale, Mengeš in Trzin.
Dogodek obiska Svetega Nikolaja vsem pridnim otrokom 
je letos popestrila predstava Pujsa Pepa in priljubljena 
pevka Alenka Kolman. V prelepem večeru lepe glasbe in 
skupnega petja so otroci priklicali Svetega Miklavža, ki 

jih je bogato obdaroval z lepimi darili. Otroci so v polnih 
nahrbtnikih v toplino svojih domov odnesli igrače, čoko-
ladne dobrote in seveda praktična darila.
Tudi letošnji dogodek so poleg Občin Domžale, Lukovice 
in Trzina finančno in materialno podprli številni donatorji, 
ki so prispevali finančna sredstva in praktična darila. 

Tanja Zajc Zupan

Moški, ženska in najbolj brana knjiga na svetu
V sredo, 15. novembra je Župnija Peče organizirala zani-
mivo predavanje o vlogi moškega in ženske ter svetem 
pismu. Predavanje je vodil laični teolog, sicer domačin 
iz Moravč, Boštjan Hari. Na zanimiv način je znal pred-
staviti vlogi moškega in ženske, ter ju podkrepiti s citati 
iz svetega pisma. Odprl je drugačne poglede na neso-
glasja med spoloma, ki nastanejo zaradi razlik med le 
tema, ne zaradi zlonamernega vedenja. Marsikdo je na 

predavanje prišel z mislijo, da ne more o tej temi nič več 
zanimivega izvedeti, pa se je še kako motil. Ura je minila 
kot bi mignil, občinstvo pa se je ne le kaj novega naučilo, 
ampak tudi nekajkrat dobro nasmejalo. Župljani Peč se 
zahvaljujemo gospodu Boštjanu za krasno predavanje 
in upamo, da se bomo v naši sredi še kdaj srečali ob 
podobni priložnosti.

AL

Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset let so praznovali:

Klopčič Franc, Vrhpolje 

Balazic Ružica, Dole pri Krašcah Smrkolj Emilija, Hrastnik

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

Urankar Frančiška, Cesta Heroja Vasje Moravče
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Pisma bralcev

Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Ker mi je mar
Spoštovane občanke spoštovani občani,
V začetku leta se je javno objavilo na kakšen način podjetje 
Termit sanira peskokope. Zaradi utemeljene skrbi občanov 
je župan obljubil, da bo naročil vse potrebne analize. Z 
opravljenimi analizami je poskušal občane prepričati, da 
je sanacija varna, prijazna okolju in zdravju ljudi. Javno 
dostopna analiza je jasno pokazala, da so na saniranih 
območjih, v tleh in vodi, koncentracije zdravju škodljivih 
snovi presežene. Razen leporečenja in omenjene analize 
Geološkega zavoda se stanje na terenu ni spremenilo, torej 
povišane vrednosti snovi ostajajo del našega vsakdana. Ker 
v času analize ni bilo mogoče ugotoviti izvora preseženih 
vrednosti snovi, je bilo dogovorjeno, da bo Geološki zavod 
opravil dodatne analize v jesenskem času. Te analize, kljub 
obljubam, niso bile opravljene. Župan je v nekaj zaporednih 
številkah Moravških novic navajal podatke, ki je podjetje 
Termit predstavilo v najlepši možni luči, ne upoštevajoč 
realnih številk analize in priporočil Geološkega zavoda. 
Še več kot to, župan je poskrbel, da se javno niso objavili 
podatki, ki jih je občina naknadno prejela od Geološkega 
zavoda, v katerem so podrobno predstavili analizo. V obja-
vljeni analizi lahko ugotovimo vrednosti kemijskih spojin, ki 
so nevarne za zdravje ljudi, saj presegajo mejo dovoljenega. 
V članku Naša lekarna št. 45, september 2010 je zapisano, 
da delovanje težkih kovin – kroma, aluminija, železa, niklja, 
svinca, živega srebra, bakra, cinka – povzroča poškodbe 
živčnega sistema. Poškodbe lahko vodijo do različnih nevro-
loških in psihiatričnih obolenj, do genetskih okvar, ki lahko 
vplivajo na razvoj še nerojenega otroka, vplivajo lahko na 
našo odpornost, pretok krvi, posledično razvoj srčno žilnih 
obolenj in delovanje spolnih organov oziroma inkontinence. 
Težke kovine lahko vplivajo na čustva, mišljenje in na ko-
gnitivne procese. V članku je tudi navedeno da so od vseh 
starostnih skupin najbolj ogroženi otroci, mlajši od 6 let. 
Ogroženost je večja zaradi higienskih navad in fizioloških 
značilnosti organizma, Npr. absorpcija svinca iz prebavil 
otroka je v primerjavi z odraslim kar za 50% večja. Poleg 
tega župan oz. občinska oblast ni storila nič po objavi 
članka Moravška dolina zasuta s sto tisoč tonami odpad-
kov v časopisu Delo, dne 30.10.2017 v sobotni prilogi, kjer 
novinarka podrobno opisuje nečedno dogajanje v moravški 
dolini Sprašujem se ali za odgovorne v podjetju in občini 
Moravče omenjeni podatki nič ne pomenijo? To bi se moral 
vprašati vsak občan občine Moravče in storiti, vse kar je v 
njegovi moči, da prepreči uničevanje naše doline in zagotovi 
varno prihodnost naslednjim generacijam. Župan pa nam 
je dolžen pri tem pomagati, ker ga h temu zavezuje zakon 
ter nam zagotoviti ustrezne odgovore na naša vprašanja in 
pomisleke. Pri tem pa naj župan postane objektiven ter naj 
ne izbira strani ter naj deluje kot podaljšana roka ljudstva. 
Ob vsem tem  naj ne bomo prisiljeni, da izbiramo med 
zdravjem, nas, naših otrok in delovnimi mesti.
Spoštljive in mirne Božične praznike ter zdravo in uspešno 
Novo leto Vam želim 

krajanka Vida.

Podjetje Hofer in Rotary club 
Domažale sta z igračkami razveselila 

otroke iz materialno šibkih družin

V tem zimskem prazničnem obdobju, ko je čas čarobnih 
bitij, druženja in obdarovanja, smo  v Centru za social-
no delo Domžale prejeli  kopico lepih, novih  igračk, ki 
jih otroci obožujejo in s katerimi so v podjetju Hofer in 
Rotary clubu Domžale poskrbeli za veselje med otroci 
iz materialno šibkih družin. 

V imenu vseh obdarjenih, hvala za  prijazno dobrodelno 
dejanje.

Marta Tomec
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DRUŠTVO ŠKTD BICIKL  
ŽELI VSEM SVOJIM   
ČLANOM, KRAJANOM 
IN NJIHOVIM DRUŽINAM  
VESEL IN MIREN BOŽIČ  
TER VSE DOBRO  
V LETU 2018. 

Voščila

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

»	Vsaj	pred	dobrim
	 farmacevtom	smo
	 vsi	enaki«
	 	Tanja Martinjak Podgoršek,	mag.	farm.,	Lekarna	Lekarna	Moravče

	Dežurni	lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
	Lekarna	Kamnik	sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
	Lekarna	Domžale	ned in prazniki: 9.00 - 12.00

Ob prihajajočih praznikih 
želimo vsem občankam in občanom,

še posebno pa vsem našim sponzorjem, donatorjem 
in vsem, ki nas podpirajo že vrsto let

MIRU, ZADOVOLJSTVA in NOVEGA UPANJA
v NOVEM LETU 2018 pa MNOGO SREČE,

ZDRAVJA in USPEHOV NA VSEH PODROČJIH.

S skupnimi močmi bomo zmogli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo krajanov naselij Spodnji in Zgornji Tuštanj 

želi vsem bralcem obilico lepih in iskrivih trenutkov, notranjega miru in                 
zvrhano mero zdravja. 

Vsem našim zvestim pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem pa želimo obilo  
poslovnih uspehov in upamo, da bomo tudi v letu 2018 uspešno sodelovali. 

Vesele in blagoslovljene božične praznike                                                             

in vse dobro v letu 2018. 
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Voščila

Spoštovane 
občanke in občani! 
Želimo vam prijetno 

novoletno praznovanje, 
v letu 2018 pa zdravja 

in sreče!
 OZVVS Moravče

Mnoge poti smo že 

prehodili,

na vsaki smo svoje korake delili,

ob vseh se nekaj novega naučili,

bi z vami jih radi še več odkrili. 

 Vesel in miren božič, 

v prihajajočem letu pa uživajte v drobnih 

stvareh, veselite se prijaznih nasmehov, delite 

svoj nahrbtnik zadovoljstva, predvsem pa 

vam želimo varen korak na poti!

 Planinsko društvo Moravče

Pihalna godba Moravče želi vsem 
občanom in občankam, ljubiteljem 
naše glasbe, vesele božične 
praznike, v letu, ki nam prihaja 
naproti, pa veliko sreče, zdravja 
in medsebojnega razumevanja.
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Voščila

Zveza borcev za 

vrednote NOB 

Moravče

želi

vsem občankam 

in občanom vesele 

božične in novoletne 

praznike ter srčno in 

mirno novo leto!

 
Zahvala in voščilo

Leto 2017 je bilo za PGD Veli-
ka vas zelo pomembno, saj se je po 

dolgem času rešilo vprašanje lastništva 
in lahko smo začeli z gradnjo nove garaže. 
Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste nam z 

različnimi donacijami priskočili na pomoč. 
Vsem občankam in občanom pa želimo 

v miru preživete praznike ter veliko 
lepega v novem letu 2018.

PGD Velika vas

Spoštovane občanke in občani!
Želimo vam, da bi prihajajoče 

praznike preživeli lepo, v krogu 
najdražjih, v novem letu pa trdnega 

zdravja in dobrega počutja!
                            Upravni odbor

Društva upokojencev Moravče

Mir, sreča, zdravje, ljubezen, blagostanje, 
razumevanje, uspeh v šoli in pri delu… 

 so najpogosteje izrečene želje pred prazniki 
in za prihajajoče novo leto. 

Lahko smo srečni, da živimo v kraju in času, 
ko nam je veliko od tega že dano,

… a ostalo si bomo skozi vse leto uresničevali sami.
Želimo vam mnogo uspehov in zadovoljstva 

pri uresničevanju želja.
Lep božič in srečno 2018!

Turistično društvo Moravče
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ZAHVALA
V 84. letu nas je za vedno zapustil naš dragi 

mož, oče, dedek, brat in stric

ANTON BURJA 
Majčev ata  

iz Sela pri Moravčah 8
Beseda HVALA je premalo, a vsi tisti, ki vedo, kako iskreno jo 

izrekamo, jo bodo razumeli. 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovano cvete, sveče in sv. maše, kakršnokoli pomoč in izrečena 
sožalja. Posebna hvala g. župniku Ivanu Povšnarju za lepo opravljen 
obred in za svečano spremstvo na njegovi zadnji poti Konjerejskemu 

društvu Lukovica.

Vsi njegovi 

V SPOMIN
20. novembra je minilo 30 let žalosti in 

praznine brez našega dragega moža, očeta, 
dedija, sorodnika in prijatelja

TIČ IvANA 
iz Spodnje Dobrave 2

Zapustil si globoke sledi. Sledili ti bomo. Čeprav še vedno boli ker 
te ni, vemo, da si nekje nad nami in nas paziš! Iskrena hvala vsem, 
ki ga ohranjate v lepem spominu, in hvala tistim, ki se ga spominjate 
in postojite ob njegovem preranem grobu. Še vedno te neizmerno 

pogrešamo in te imamo radi. 

Osmrtnice

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. 

Ti ljubljen bil si iz vsega srca,
bodi ljubljen še tam,
kjer zdaj si doma.

Mali oglasi
Star mizarski ponk,skrinje,kredence,cizo,kripo, manjši 
voziček lojtrnik, tapicirane stole iz 60-70 let in ostale stare 
stvari kupim. Tel.: 031 878 351

Ljudje, ki jih ljubimo,
ne gredo proč,
z nami hodijo, ne vedoč.
Ne vidimo jih in ne slišimo, a vendar so z nami,
še vedno ljubljeni, pogrešani, 
nam najdražji. 

www.moravce. si

V SPOMIN

vOJKO LAvRINC 
Bajdetov vojko iz Križat

13. decembra je minilo 10 let od njegovega 
nenadnega odhoda v večnost.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu.

Njegovi 

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

Opravičilo
V prejšnji številki smo pomotoma v osmrtnici za Marijo 
Prebil objavili del teksta iz druge osmrtnice. Tokrat 
objavljamo osmrtnico s pravilnim besedilom.
Vsem prizadetim se za napako opravičujem.

Tehnični urednik

KUD vrhpolje vabi na tradicionalni 
NOvOLETNI KONCERT,

26. decembra 2017, ob 19.00 uri v
dvorano Gasilskega doma na vrhpoljah.

Nastopajoči:
• Tamburaški orkester KUD Vrhpolje
• Dramska skupina KUD Vrhpolje
• Ansambel SKOMINI.

Po prireditvi nas bo zabaval ansambel 
SKOMINI.
Vabljeni!

KUD  Vrhpolje vam želi srečno, zdravo in 
uspešno novo leto ter čim več lepih trenutkov 

preživetih v naši družbi!
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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%

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

NAD MORAVČAMI 

planinskidom.uste@gmail.com 

PREKRASEN RAZGLED 

IZLET V 

NARAVO 

PETEK 23.12. 
BOŽIČNI 
ŽUR 

PONEDELJEK 26.12
. 

NOČNI POHOD NA 

UŠTE 

OKRASITEV SMREKICE I
N 

OBISK BOŽIČKA 

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO! 

041 624 727 
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 15.01.2018, 19.02.2018 ob 16ih
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:  

23.01.2018, 27.02.2018  ob 16ih
VSEM OBČANOM OBČINE MORAVČE ŽELIMO 

VARNO VOŽNJO V NOVEM LETU
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.

Sr
eč
no

 

20
18
!

Srečno 2018!

Srečno 
2018

Srečno 
2018!

Blagoslovljene 
Božične 

praznike ter 
srečno v letu 

2018

Srečno 2018!
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