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V interesu občine je odkup nekaj zemljišč
Novoletni koncert z domačo kulturo in Tanjo Žagar
Člani Rokodelskega centra Moravče iz leta v leto dejavnejši
Postati krvodajalec je plemenito dejanje

Obvestila
OBČINA MORAVČE
vabi
v sredo, 7. februarja 2018 ob
19. uri v Kulturni dom Moravče
na osrednjo občinsko prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku.
V programu bodo sodelovali:
• Komorni zbor Limbar,
• Kvartet cvet,
• Tamburaški orkester Vrhpolje,
• Vokalna skupina ODA,
• učenci OŠ Jurija Vege,
• pevski zbor Muc – art,
• Eva Gorjup - ples
• v besedi: Matjaž Barlič in Natalija Brodar
Z nami bo gost večera: Matej Primožič, vodja
območne izpostave JSKD Domžale.

vabi na

Valentinov koncert
14. februar 2018 ob 19.30,
kulturni dom Moravče

gostje večera:
Glasbena skupina Amabile

Vstop bo prost! Vljudno vabljeni!
OBČINA MORAVČE vabi
v Kulturni dom Moravče na četrto
abonmajsko predstavo v sezoni 20172018 ali posamezen ogled komedije, ki bo
v soboto, 17. februarja 2018 ob 19. uri
KD GORNJI GRAD, komedija KADAR MIŠI NI
DOMA.
Iz vsebine: Mihova žena in tašča odhajata čez vikend
in povsem normalno je, da Poldi in prijatelji prosto
stanovanje izkoristijo za snemanje striptiza. Stvar bi
uspela, če ne bi bilo zapletov pa še žene in tašče…
Vstopnice po 7€ bodo na voljo pol ure pred predstavo
v Kulturnem domu.
Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE
vabi
na kulturno-zabavno prireditev
ob mednarodnem dnevu žena,
ki bo v petek, 9. marca 2018 ob 19. uri v
Kulturnem domu
V programu bodo sodelovali zanimivi izvajalci.
Pride tudi gostja.
Vstop bo prost! Vljudno vabljeni!
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MORAVČE
Vabi svoje člane v četrtek, 1. februarja 2018 ob 14. uri na redni
letni občni zbor v gostilno Peterka Marija s. p. Drtija.
Vašo cenjeno prisotnost nujno potrdite na GSM
031/634377 do 29. januarja.
Vljudno vabljeni!
Predsednik Jože KVEDER
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VSTOPNICE NA VOLJO V KAVARNI DETELCA
OZ. ENO URO PRED KONCERTOM
REZERVACIJE : grajskioktet@gmail.com, 041/356-755

Ob slovenskem kulturnem prazniku
KUD Vrhpolje vabi na predstavo

SNEGULJČICA

v soboto, 3. februarja 2018, ob 18.00 uri v
dvorano Gasilskega doma na Vrhpoljah.
Predstavo bo odigral podmladek dramske
skupine KUD Vrhpolje.
Vabljeni!
Lepo vabljeni na predstavitev knjige avtorja Ivana
Sivca z naslovom NE POZABI NAJINE LJUBEZNI.
Romantična zgodba med grajskim vrtnarjem Lukom Pirnatom in grofico Maksimiljano vpeta v
moravško okolje.
Grad Tuštanj sobota 3.2.2018 ob 19h.
Društvo upokojencev Moravče
vabi
svoje člane v četrtek, 15. februarja 2018 ob 14. uri
na redni letni občni zbor v gostilno Frfrav Krašce.
Vašo prisotnost nujno potrdite na GSM 031/634377
do 12. februarja.
Vljudno vabljeni!
Odbor

www.moravce.si

Obvestila

Spoštovane bralke in bralci!
Da je s strpnimi pogovori mogoče doseči marsikaj,
je dokazal obisk našega župana v kranjskem zavodu za varstvo kulturne dediščine. Tisti, ki smo imeli
opravka z njim, namreč z zavodom, vemo, da vedno
ni enostavno in nemalokrat se je naložba kar precej
zavlekla. Upati je, da bo tokrat šlo lažje in kot bi si vsi
želeli, » kot po loju«.
Tisti, ki jim spomin seže nekaj let nazaj, se bodo
spomnili zadreg, ki so zadevale zemljišče, na katerem se nahaja nogometno igrišče. Hvala bogu(?) se
je sedaj zadeva uredila in občina bo postala lastnik
parcele.
Pišemo o vrsti prireditev, ki so bile povezane s praznovanjem božiča in novega leta. Gre za bogata dogajanja , ki so se odvijala v kulturnih in sakralnih
objektih. Vsi, ki smo se udeležili kakšne, vam lahko
zagotovimo, da je bilo lepo.
Mladi Moravčani dokazujejo, da niso od muh. V
vsaki številki poročamo o dosežkih, ki presenečajo.
Petošolci PŠ Vrhpolje so v tekmi vrstnike OŠ Ledina
iz Ljubljane premagali v naravoslovju, družboslovju,
matematiki in materinem jeziku. Tako se dela. Čestitamo!
Naj nam zima še prizanese. Pomlad prihaja!
Čestitke ob kulturnem prazniku!
Odgovorni urednik

Naslednja številka izide 1. marca 2018.
Vaše prispevke pričakujemo do 15. februarja.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja
besedil glede na tehnične in materialne
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.
Novice iz Moravške doline
Januar 2018, Letnik XIX, Št. 1.
Novice iz Moravške doline je informativno glasilo
občine Moravče, ki je tudi izdajateljica. ISSN 25364057. 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.

Seznam uradnih ur institucij in
organizacij v občini Moravče
KARITAS
RDEČI KRIŽ
Tel: 031/291-564
ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055
OBČINA MORAVČE
Tel: 7247-140;
Faks: 7231-035
BANKA
Tel: 7231-017
POŠTA
Tel: 7296-510
POLICIJSKA
PISARNA
OŠ JURIJA VEGE
Tel: 7231-003,
7231-210
VRTEC
Tel: 7231-227
POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233
KNJIŽNICA
Tel: 7231-359
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
GASILSKA ZVEZA
MORAVČE
Tel: 7231-234
Zavod za gozdove,
revir Moravče
KMEČKA
TRŽNICA
Info oddaja o
občini na ATV
LEKARNA
Tel: 7770-245

tretji ČET v mes: 17.45 - 18.45
prvi PON v mes.: 17 - 19
PON in PET: 9 - 10; 16 - 18
PON: 8 - 10.30; 11 - 15
SRE: 8 - 12; 13 - 17
PET: 8 - 10:30; 11 - 13
PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17
PON - PET: 8 - 10.30; 14.30 - 17
SOB: 9 - 11
PON: 16 - 18, PET: 8 - 10
zad. NED v mes: 8 - 10
PON - PET: 7 - 15
informacije tudi na:
www.osmoravce.si
PON - PET: 7 - 15
PON - PET: 7 - 15
TOR, ČET: 14 - 19.00
SRE: 7-9 in 11-14, SOB: 9 - 12
TOR: 10 -12
24-urna dežurna služba na tel 112
TOR, SRE: 7 – 9
Tel: 7247-147, 041/657-223
SOBOTA 8 - 13
SRE 20.00
ČET 21.00
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
AMB. ZA OTROKE
IN MLADINO
Tel: 7232-943

Patronažna služba,
tel 7232-944
DIAG. LAB.
ZOBNA AMB.
Tel: 7231-150
ZOBNA AMB ZA
OTROKE
Tel: 7232-750

PON in SRE: 13 - 19, sprejem do 18
TOR, ČET in PET: 7 - 13
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
PON – PET : 7 - 8
PON in SRE: 13 - 18,
TOR, ČET, PET: 7 - 12
PON, SRE: 6.45 - 13.15
TOR, ČET: 12.45 - 19.15
PET: 6.45 - 12.45
PON, SRE: 7 - 14
TOR, ČET: 13 - 19
PET: 7 - 13.30
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Županova stran

Pogovor z županom Martinom Reboljem

V interesu občine je
odkup nekaj zemljišč
G. župan, o tem, da je dom starejših največji investicijski
zalogaj v občini, ni nobenega dvoma. Kako potekajo zadeve?
To drži. Ravno včeraj (pogovor je potekal 17.t.m. op.p.)
sem obiskal kranjski zavod za varstvo kulturne dediščine.
Pregledali so projekte za dom, ki so v skladu s PUP-om in
zagotovili so mi, da bo njihovo soglasje izdano. Čakamo še
na soglasje ARSO in Telekoma . Prvo je povezano s plazovi,
čeprav seveda na tem območju nevarnosti ni. Menim, da ne
bo nobenih zadržkov in da bomo lahko v kratkem zaprosili
za gradbeno dovoljenje. Pripravlja se popis del in dobili
bomo projektantsko oceno investicije, ki bo osnova za razgovore s SID banko, pri kateri načrtujemo najetje kredita. V
vmesnem času pa bomo poskušali pri EKO skladu in drugje,
pridobiti nepovratna sredstva za toplotni ovoj.
Ob najinem zadnjem razgovoru je bilo prav v zvezi z
omenjenim zavodom vprašanje zamujanja s projektom
prenove starega trškega jedra. Ali ste jih spomnili na ta
pereč problem?
Seveda. Tudi to vprašanje je bila tema pogovora. Govorili
smo o pripravi strokovnih podlag. Dogovorjen je postopek
in imam ustno zagotovilo, da bo postopek končan do konca
marca. Nato se bo občina posvetila pridobitvi nepovratnih
sredstev pri gospodarskem ministrstvu. Gre za postopek, ki
poteka preko LAS-a (Lokalna akcijska skupina). Po razrezu
bi nam pripadalo okoli 148 tisoč evrov.
Še več. Obravnavali smo tudi izdelavo OPPN za južno obvoznico, kjer trasa posega v hruškov drevored in nadejamo
se, da se bo tudi ta zadeva ugodno uredila. Govorili smo
tudi o OPPN za center Moravč in za športno igrišče pri šoli.
Vsi ti projekti vključno z domom za starejše, razen seveda
obnove starega dela, ki je v samem centru, so ostali zgolj
v vplivnem območju kulturne dediščine in ne pričakujemo
večjih zapletov. Bo pa potrebno zavod stalno vključevati v
postopke izdelave.
Vse te naloge nas bodo okupirale v prvih mesecih tega leta.
Torej izdelava vrste OPPN in vzporedno kreiranje finančnih
konstrukcij, ki tudi ne bodo mačji kašelj. Naj tu omenim še
drugi razpis LAS-a, ki bo šel preko kmetijskega ministrstva,
tako imenovani »mehki projekt«, ki ga pripravljamo skupaj
z Društvom upokojencev Moravče. Zgornji del njihovega
doma bi preuredili v manjši muzej. Kamniški muzej ugotavlja, da so prostori primerni. Stare občinske prostore, ki so
bili tudi v igri, so ocenili kot prevelike in neprimerne.
Spoštovane občanke in občani!
Kultura je pomemben temelj družbe. Tega se
včasih premalo zavedamo. Čestitam vam ob kulturnem prazniku.
Martin Rebolj, župan

4

Novice iz Moravške doline

Ali bi v zvezi s prostorom še kaj poudarili?
Da, rad bi omenil še nekaj zadev.
Prvo je avtobusna postaja in parkirišče, ki je bilo od leta
1969 v lasti SAP Ljubljana, nato pa je prehajalo iz enih
rok v druge. Preko lokacijske informacije smo izvedeli,
da se to zemljišče prodaja in da obstajajo tudi potencialni
kupci. Občina Moravče bo izkoristila predkupno pravico
in bo v letih 2018/19 2.150 m2 veliko parkirišče odkupila.
Ta prostor je v skladu z dokumenti LUR-a (Ljubljanske
urbane regije) predviden za sistem P+R (Park and Ride).
Postavljeni smo bili pred dejstvo, ali parkirišče kupiti ali
prepustiti komu drugemu. To zadnje seveda za občino ne
bi bilo sprejemljivo.
Letos bomo še dokončno odkupili nogometno igrišče, ki
bo tako postalo last občine; in tretjič, odkupujemo del zemljišča, ki bo potrebno za izgradnjo športnega igrišča pri
šoli. Nalog ne zmanjka.
Trenutna ekonomska situacija v državi je ugodna. Letna
rast BDP v 2017 je skoraj 5%. Ali se odraža tudi v naši
občini?
Se! Rast se pozna v večjem številu novogradenj in posledično tudi v večjem priseljevanju ljudi, ki so dobro izobraženi in z majhnimi otroki. To čutimo npr. pri povečanem
povpraševanju po otroškem varstvu. Danes imamo v vrtcu
že 14 oddelkov. Če je bila stopnja izobrazbe pred kratkim
še relativno nizka, se sedaj ta kazalec naglo izboljšuje.

Občina
Potrebe po raznih storitvenih in družbenih dejavnostih z
rastjo naselij se večajo. Moravče bodo v kratkem imele že
tisoč prebivalcev. Vse to povzroča tudi potrebe po novih
delovnih mestih. Gre za cel sklop dejavnikov, ki so med seboj povezani in včasih je potrebno nekaj časa in znanja, da
to dojamemo. Recimo, lekarna postaja premajhna. Dobili
bomo večjo in modernejšo. Lani smo kot občina participirali
že na dobičku Kamniških lekarn, ki bodo investitor nove
ob domu starejših.
Kljub ugodnim gospodarskim gibanje je pritisk javnega sektorja na plače izjemno močan. Kakšno je vaše mnenje?
Mislim, da bi morali javni uslužbenci razumeti, da velika
večina ljudi v gospodarstvu, ki dobivajo minimalno plačo

ali celo manj, mora zaslužiti za javni sektor. Ko zahtevajo
enormni dvig plač, jemljejo tistim, ki bi si zaslužili povišico.
Sam vidim rešitev v tem, da se država dokončno odloči in
javni sektor spravi v okvir, ki ga lahko prenese. Prepričan
sem, da je izjava predsednika države v času, ko je bil na
čelu vlade, da je državni aparat za tretjino preobsežen, drži.
Sam sem občinsko upravo, kljub konstantni širitvi del, ki
nam jih nalaga prav država, racionaliziral. Razumem, da
si pač vsak želi več. Dvig plač javnega sektorja pomeni
tudi dodatno povečanje stroškov občinskega proračuna.
Ta denar pa se lahko dobi le s povečanjem davkov. Tega
kroga se ljudje premalo zavedamo.
EV

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

POVRNITEV TROŠARINE ZA
2017
Povrnitev trošarine za goriva, ki se
uporabljajo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije poteka pod
enakimi izhodišči kot za pretekla
leta. Vrača se 70 odstotkov zneska
povprečne trošarine za dizel gorivo
za leto 2017. Obrazec je enak kot
preteklo leto. Edina sprememba je
rok za oddajo vloge, ki je letos tudi
do 30. junija 2018. Upravičenci do
vračila dela trošarine za leto 2017 so
uporabniki, ki imajo na dan 30. junij
2017 v RS v uporabi toliko gozda in
kmetijskih zemljišč po posameznih
vrstah dejanske rabe (GERK), da
skupna normativna poraba znaša
vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov
za gozd. Če je lastnikov gozda več,
izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je
del zahtevka (2. stran obrazca). Normativna poraba znaša za travnike,
njive, travniški sadovnjak 200 l/ha,
intenzivni sadovnjak 420 l/ha in za
gozd 15l/ha.
Tudi letos velja, da računov, ki so
osnova za izpolnitev zahtevka ni potrebno pošiljati z izpolnjenim obrazcem, ampak jih morate hraniti doma
(10 let). Račune bo potrebno poslati

edino v primeru poziva pristojnega
organa.
Izpolnjen obrazec TRO-A – dobite ga
na spletnih straneh finančne uprave
www.fu.gov.si ali v lokalni KSS pošljite na naslov: Finančni urad
Ljubljana, Oddelek za trošarine,
Šmartinska 152a, 1524 Ljubljana.
Za izpolnjevanje zahtevka se lahko
obrnete tudi na nas.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Ponovno opozarjamo, da je glede
na predloge sprememb uredb za
leto 2018 predvideno, da bo prenos
plačilnih pravic za leto 2018 mogoč
le do 28. 2. 2018. To pomeni veliko
spremembo za vlagatelje, ki so v
zadnjih letih lahko prenašali plačilne
pravice hkrati z oddajo zbirne vloge.
Zato vam svetujemo, da čim prej
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 smiselno
prenesti.
Prenos plačilnih pravic (zakup ali
prodaja) je možen le elektronsko v
pisarnah KSS po predhodnem dogovoru.

URADNE URE:
ponedeljek, sreda: 8h–11h
ostalo po dogovoru
Tel.: 01/724-18-45 ali 01/724-48-55
E-naslov: irena.zlatnar@lj.kgzs.si
pavla.pirnat@lj.kgzs.si
petra.burja@kgzs.si

OSNOVNI TEČAJ FFS
Osnovni tečaj varstva rastlin za izvajalce ukrepov bo potekal od ponedeljka, 26. do srede, 28. februarja od
14.30 do 19.30 v sejni sobi občine
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Tečaj se zaključi s pismenim izpitom
na osnovi katerega dobite izkaznico,
ki je potrebna ob nakupu sredstev
za varstvo rastlin. Zainteresirani se
lahko še prijavite. Prijava je obvezna.
Za ostale informacije in prijave se
obrnite na KSS v času uradnih.

ZBIRNA VLOGA 2018
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kmetijske politike bo od 26.02.2018 do
6.05. 2018.
Prijave za vnos zbirnih vlog bomo
začeli zbirati od 21.2.2018 dalje.
Vse nadaljnje podrobnejše informacije glede vlog sledijo v naslednji
številki.
IRENA ZLATNAR,
terenska kmetijska svetovalka

www.moravce. si
januar 2018
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Novoletni koncert z domačo kulturo in Tanjo Žagar
Na novoletnem koncertu v organizaciji občine ob zaključku leta 2017 so na
odru Kulturnega doma Moravče učenci POŠ Vrhpolje predstavili Pavčkovo
pesem Sreča. V času okoli novega
leta si radi voščimo srečo in tudi na
tem koncertu smo slišali veliko lepih
želja v besedi in pesmi. Gotovo pa
ima Pavčkova razlaga sreče poseben
pomen, ki se vtisne v spomin.

oktet pa drugo. Obe nagrajeni pesmi
smo tudi slišali. Lepo je bilo slišati
tudi instrumentalista Mašo in Žiga
Svetlin.
Ta čas se delajo obračuni preteklega
leta in načrti za prihodnje. Za občino
je o tem kratko spregovoril župan
Martin Rebolj. Gotovo bo investicija,
dom starejših v Moravčah na že znani
lokaciji, največji projekt v letu 2018.

Župan se je zahvalil
vsem inštitucijam in
društvom v občini za
dobro delo in zaključil
svoj govor: »Nenazadnje se obračam na
vse vas, spoštovane
občanke in občani,
brez vašega cenjenega
sodelovanja napredka
občine v taki meri ne
bi bilo. Želimo si, da
ste tudi v prihajajočem
letu z nami. Naj bo to
leto polno zdravja, raZopet so nas z odra z lepo pesmijo
pozdravile vse moravške pevske in inštrumentalne zasedbe: Mešani pevski
zbor Društva upokojencev Moravče,
Vokalna skupina Oda, Moški pevski
zbor Tine Kos, združeni zbor Vokalne
skupine Oda in Moškega pevskega
zbora Tine Kos, Peški oktet, Komorni
zbor Limbar, Grajski oktet, Tamburaški
orkester Vrhpolje in Pihalna godba.
Povezovalka Tina Filipič je ob tej priliki
posebej poudarila obe pevski skupini,
ki sta na regijskem tekmovanju v
Škofji Loki 2017 zasedli odlični mesti:
Komorni zbor Limbar prvo, Grajski
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A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.
(verz iz pesmi Toneta Pavčka)

zumevanja, spoštovanja in veselja.«
Navdušenje nad programom in domačimi izvajalci je bilo burno. Lepo
so obiskovalci sprejeli tudi gostjo
večera, pevko Tanjo Žagar, ki naš

Občina

oder že pozna in je bila ta večer še
posebej razigrana. Zapela je nekaj
znanih pesmi. Skupaj s Pihalno godbo
pa so izvedli pesem Nora noč. Tudi
Žagarjeva je pohvalila prireditev in
našo domačo kulturo.
Škoda, da je bila dvorana premajhna
za vse obiskovalce. Bodo pa med
letom še prireditve na katere ste lepo
valjeni!
Srečno vsem!
VR

Veseli december v Moravčah
Veseli december v Moravčah je čedalje boljši in tudi bolje obiskan. Kako
tudi ne, veliko število nastopajočih je
privabilo tudi več obiskovalcev. Vsi
skupaj pa so znali narediti prav čarobno, praznično vzdušje, ki je trajalo
v tednu pred božičem vsak dan od
17. do 20. ure in še čez. Vse večere
je bila na devetih stojnicah tržnice
pestra praznična ponudba. Komur
za preganjanje mraza niso pomagali
»vroči« in topli napitkih pod jurčkom
bara Rosfrej, si je premrle prste lahko
pogrel ob toploti tlečega debla, za katero je vsak dan skrbel naš član Jože
ali ob dobrem starem »šporhetu«, ki
je prvi dan prav nagajivo zakadil ves
prostor, a smo ga naslednji dan ugnali
in dim speljali v pravo smer.
Ponedeljkov program je bil v znamenju malčkov iz vrtca in prvošolčkov,
ki so ob pomoči učiteljic, staršev in
moravških gasilcev okrasili smreko. V

knjižnici so se igrali s Katarino Peterc,
na rdečem odru pa so se vrstile: male
moravške mažoretke in obe otroški
folklorni skupini - Lilije iz VVO in Moravški mački iz OŠ. V dvorani KD so
učenci iz Vegove ulice pripravili igrico
Zajčkov čarobni lonček. Brez pihalne

godbe v Moravčah ni dogodka! Za
veseli december so nam pripravili lep
praznični program. Ob koncu večera
smo prisluhnili še ubranim zvokom
moškega pevskega zbora Tine Kos.
Torkov večer se je pričel v KD z enournim božično – novoletnim koncertom
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Glasbene šole Domžale, najmlajši so
se medtem na poligonu pod šotorom
lahko pomerili na športnem poligonu, ki ga je zanje pripravil Boštjan,
najmlajši iz najbolj znane moravške
športne družine. Nato smo lahko sledili nastopu mešanega pevskega zbora
DU Moravče, ki ga je vodil in spremljal
na kitari g. Milan kokalj. Z glasbo so
privabili na oder Mamo Maro in ljudske pevke, ki jim ni zmanjkalo ljudskih
pesmi s hudomušnimi besedili, a
hkrati globoko vsebino.
Sreda je bila v znamenju Božička, ki je
obiskal otroke v knjižnici. Na odru pa
se je predstavilo Vrhpolje: nastopile so
prikupne Pojoče čebelice z vodjo Barbaro Fale, v KD je malčke strašil Cestni
ropar, zunaj na odru pa se je izkazalo,
da je nastop tamburašev vprašljiv, ker
strune njihovih inštrumentov »niso
vajene mraza«, kakršen je bil ta večer.
A tamburaši se niso dali in so vseeno
odigrali le malo krajši program. Nato
je oder zavzel Grajski oktet, katerega
pevci so tako in tako vsi v letih, ko
jim mraz nikakor ne pride do živega.
Zvezda večera je sijala v KD. Prelestna
Jasna Kuljaj nam je suvereno in ne da
bi se ji zatresel glas ali naredil cmok v
grlu, razkrila svoje »dogodivščine« od
pubertete dalje.
Četrtkov program se je pričel v Knjižnici z igralno urico za družine. Igraj se
z mano! To je gotovo najlepša od vseh
prošenj, ki jih starši ali stari starši slišimo od svojih otrok ali vnučkov in je
nikakor ne gre preslišati! Nadaljevanje
programa so zapolnili prvošolčki OŠ J.
Vege, njihov Mali zborček in dramska
skupina z Mojco Pokrajculjo. Sledil je

koncert Peškega okteta. Rock skupina
Mates je med mladimi Moravčani že
dobro znana in priljubljena. Navdušenih poslušalcev ta večer ni manjkalo!
Tudi med starejšimi!
Petek je bil dan Dedka Mraza. Več kot
petdeset malčkov iz vrtca ga je čakalo
pod šotorom, pelo in ga klicalo. Končno se je le prikazal! V prelepi svetleči
kočiji s parom čisto pravih vrancev
in v spremstvu snežink! Navdušenje
je bilo veliko in komaj si je utrl pot
do odra, kjer so ga čakali otroci. V
kratkem nagovoru je vsem naročil,
da se moramo imeti radi in osrečevati
drug drugega. Snežinke so medtem
razdelile otrokom bombone in sadje.
A Dedku se je mudilo dalje. Moravče
so med prvimi kraji, ki jih obišče in do
Novega leta ima še ogromno dela.
Presenečenj za otroke še ni bilo
konec. V kulturnem domu jim je

dramska skupina KŠD Peče pripravila
predstavo Trnuljčica.
Petkov večer in hkrati moravški Veseli
december je z veselimi zvoki zaključil
mladi harmonikar Ožbej.
Turistično društvo Moravče se za
sodelovanje na prireditvi najlepše
zahvaljuje nastopajočim glasbenim,
dramskim in folklornim skupinam,
OŠ, VVO, Knjižnici, društvom in
vsem, ki so pripravili prizorišče,
skrbeli za gostinsko ponudbo in
prodajalcem na praznični tržnici ter
članom društva, ki so se trudili za
dobro počutje nastopajočih.
Najlepša hvala Občini Moravče za
finančno pomoč.
Turistično društvo Moravče,
D. Jančar
Foto Sebastijan Kovačič

Božiček pri planinskem domu Ušte - Žerenk
Na dan, ko goduje sv. Štefan se je 50 pohodnikov podalo
na pot proti Uštam. Otroke je po poti navzgor vodila pripoved iz slikanice Želim si postati božično drevo (Colleen
Monroe). K pravljično obarvanem pohodu pa so pripomogli tudi različni motivacijski pripomočki ob poti. Ti so
na poti proti vrhu pomagali predvsem otrokom, ki so v
želji po iskanju novih škratkovih hišic na napor pri vzponu
povsem pozabili.
Na vrh smo prinesli vsak svoj novoletni okrasek in ga
obesili na smreko. Po okrasitvi osamljene smreke, so nas
oskrbniki planinskega doma Ušte - Žerenk pogostili s pico
in čajem. Kmalu se je zaslišal tudi zven kraguljčkov. Obiskal nas je Božiček. Pogovoril se je z vsakim, ki je to želel.
Obdaril pa nas je tudi z nekaj sladkimi dobrotami.
Anka Ropret
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OZVVS Moravče: Pohod na Limbarsko goro
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Moravče je 9. decembra
2017 priredilo že skoraj tradicionalni
pohod iz Moravč na Limbarsko goro.
Pohoda smo se udeležili veterani vojne za Slovenijo in naši družinski člani.
V noči pred pohodom je zapadlo nekaj
centimetrov snega in tako smo pohod
opravili v zimskih razmerah .
Udeleženci pohoda smo se zbrali na
parkirišču pri šoli v Moravčah. Po
šilcu žganega za večjo moč smo se
odpravili na pohod. Pot nas je vodila
po cesti mimo Soteske in Serjuč proti
Negastrnu, kjer smo zavili na gozdno
pot proti Limbarski gori. Višje smo se
vzpenjali, bolj debela je bila snežna
odeja. Pot nas je peljala v čudovito
zimsko idilo skozi zasnežene gozdove
in travnike in ponovno smo se prepričali, da živimo v čudoviti deželi. Rahlo
zadihani in dobro razpoloženi smo
prispeli na vrh Limbarske gore. V gostilni Urankar nas je čakalo okrepčilo.
Postreženi smo bili z odlično domačo
hrano in rujno kapljico. Po zaužitih dobrotah smo se ob kozarčku pogovorili
in poveselili. V spomin na prijetno dru-

ženje smo se tudi fotografirali. Pozno
popoldne smo se odpravili nazaj v
dolino. Mimo Vodic in skozi Serjuče
smo po zasneženi in drsni poti prispeli
na izhodišče pohoda.
Za dobro pripravljen in izpeljan pohod moramo pohvaliti predsednika
OZVVS Moravče g. Miha Žavbija. Le-

tošnji prednovoletni pohod veteranov
OZVVS Moravče na Limbarsko goro je
bil že tretji po vrsti. Namenjen je obujanju spominov na čase osamosvajanja, takratno energijo in povezanost
slovenskega naroda.
C. D.

11. tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera
V petek, 5. 1. 2018, se nas je 53 planincev iz PD Moravče ob 17-ih zbralo
na parkirišču pri Gradiškem jezeru,
da se odpravimo na naš prvi letošnji
pohod.
Vreme je bilo že cel dan deževno, a kot
pravijo slabega vremena ni, lahko je le
neprimerna oprema. Tako smo se dobro opremljeni planinci vseh starosti
odpravili z lučkami okrog Gradiškega
jezera. Jezero letos ni bilo zaledenelo,
saj so bile temperature za to obdobje
prijetne. Tako se nam kljub rahlemu
dežju ni mudilo in smo se večkrat
ustavili, tudi zato, ker so nam deževno
pot nekajkrat popestrili močeradi, ki
smo si jih z lučkami radovedno ogledovali. Pot smo premagali brez težav
in naš prvi letošnji pohod se je kmalu
zaključil.
Okrog sedme ure zvečer smo prišli
nazaj na parkirišče in se ob koncu

še posladkali z dobrotami, ki so jih
prinesli planinci, mentorji pa smo
poskrbeli še za topel napitek in tako
obeležili naš 11. pohod okrog Gradiškega jezera.
Kljub dežju, smo pod dežniki in pele-

rinami še malo poklepetali, potem pa
se razšli z željami, da bodo vsi pohodi
v letu 2018 tako družabni in zanimivi,
kot je bil ta, prvi v letu 2018.
Vera Vene

www.moravce. si
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Člani Rokodelskega centra Moravče iz leta v leto
dejavnejši

Preteklo koledarsko leto se je za rokodelce zaključilo z novoletno delavnico,
na četrtek, 7. decembra 2017. Zadnja
delavnica v letu je bila namenjena
temu, da so se dobili, naredili pregled
preteklega leta in razmislili katera področja rokodelstva bodo zanje letos
najbolj zanimiva. V društvu so tako v
preteklem letu izvedli 66 delavnic s
kar 995 udeleženci. Od tega je bilo
izven društva izvedenih 12 delavnic,
katere je soustvarjalo 26 rokodelcev.
O rokodelskih razstavah ste lahko prebirali v preteklih številkah Novic, med
njimi o razstavi v Knjižnici Daneta
Zajca Moravče in Razstavi izdelkov
v Medgeneracijskem centru Bistrica
Domžale. Pripravili so Velikonočno
razstavo v planinskem domu Moravče. Na Gradu Tuštanj je potekal Dan
odprtih vrat. 20. obletnica društva,
ki je potekala v okviru Slovenskega
rokodelskega festivala 2017 je
bila prav tako na Gradu Tuštanj. V ta
namen je bila posneta tudi oddaja za
ATV Litija. Potekal je 2. rokodelski tabor na Svetem Mohorju. V preteklem
letu je izšla Rokodelska kronika, ki jo
je zbrala in uredila Branka Bizjan. Na
strokovno ekskurzijo so se odpravili
v Prlekijo in Goričko. Izveden pa je
bil tudi dobrodelni projekt pri katerem so bili izdelani trije klekljani prti
za cerkev na Hribcah. Sodelovanj
na različnih prireditvah se je tekom

lanskega leta zvrstilo kar 34 z 92 sodelujočimi rokodelci. Sodelovali so
še z Zvezo društev upokojencev Slovenije na delavnicah v Delfinu, v Izoli.
O rokodelskem delu se je poročalo v
domačih občinskih Novicah, Slovenskih novicah, Kamniško-Domžalskih
novicah, v Slamniku, na ATV Litija,
VTV Velenje in na TV Slovenija, 1.
program. Prav tako so pripravili osnutek programa za leto 2018, ki se je z
mesecem januarjem že začel izvajati.
S 17. januarjem je bila odprta rokodelska razstava, v Knjižnici Domžale, z naslovom »Zgodbe Moravških
rok«, ki si jo bo možno ogledati vse
do 3. februarja, in sicer v delovnem
času knjižnice. Januarski rokodelski
delavnici ter prva februsarska bodo
namenjene izdelavi rož iz krep papirja

za prihajajočo Razstavo rož iz krep
papirja na Vranskem, ki bo potekala
v mesecu marcu. Z rokodelci in njihovimi izdelki se boste lahko srečali
tudi na Limbarski Gori. Delavnice v
mesecu marcu bodo namenjene izdelavi velikonočnih pirhov, ki si jih boste
lahko ogledali na Velikonočni razstavi, ki bo potekala od petka, 23. marca
pa do nedelje, 25. marca, v sejni sobi
nad knjižnico. V naslednjih mesecih
si bodo sledile delavnice izdelave
darilnih embalaž, kvačkanih obrob in
organizacija ali udeležba rokodelcev
na napovedanih prireditvah, ki se bodo
zvrstile pred poletjem. Naj ne zmanjka
delovne rokodelske vneme! Ob vseh
obetih in načrtih za letošje leto se tega
ne gre bati.
Eva Babnik

Zbiranje oblačil v Pečah
V KŠD Peče težko počivamo, zato smo takoj po novem letu nadaljevali
s prireditvami in akcijami v naši organizaciji. V soboto 13. 1. 2018 smo
organizirali zbiranje rabljenih oblačil, obutve in drugih dobrin za ljudi
v stiski. Nabrali smo zajeten kup stvari za Rdeči križ in za Vincencijevo
zvezo dobrote. Slednja deluje pod okriljem Slovenske Karitas in oskrbuje
brezdomce. Prejemniki oblačil bodo zagotovo veseli, vsaj toliko, kolikor so
tisti, ki so oblačila prinesli veseli, da bodo našla nov dom.
AL
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Rokodelski vajenci se učijo plesti košare
Sodelovanje Rokodelskega društva
in Društva krajanov Zgornjega in
Spodnjega Tuštanja je privedlo do
izvedbe zanimivih delavnic na katerih se bodo priučili pletenja košar, ali
po domače korb. Prav tako se bodo
spoznali z izdelavo peharjev in opletanjem steklenic. Mojster izdelovanja
Iztok Urbanija je delavnice začel
izvajati pred nekaj leti in vsako leto
se za izdelavo uri nekaj znanja željnih
posameznikov, ki spoštujejo obrt in si
s tem prizadevajo za njeno ohranitev.
Skupno je izvedenih osem srečanj,
kjer se udeleženci delavnic spoznajo s
tehniko izdelovanja košar in se je tudi
naučijo. Les je potrebno nabrati in pripraviti za uporabo že jeseni. Ponavadi
to mojster stori skupaj s tečajniki, da
se spoznajo s celotnim postopkom pridobivanja materialov, ki so potrebni za

izdelavo končnih izdelkov. Navdušeni
člani rokodelskega društva se veselijo
osvojitve novih, koristnih znanj, ki jih

bodo pri svojem ustvarjanju zagotovo
s pridom uporabljali.
Eva Babnik

Pečani skupaj vstopili v novo leto
KŠD Peče, ki je skozi celo leto pridno
delalo in skrbelo za pestro dogajanje
v domačem kraju, tudi na silvestrovo
ni počivalo. Kot že skoraj 20 let poprej, smo spet organizirali silvestrski
pohod. Pohod, ki je sprva potekal z
baklami, že nekaj let iz finančnih in
praktičnih razlogov izvedemo kar s
pomočjo baterijskih svetilk, saj so
bakle ne le drage, ampak tudi sila ne-

praktične, sploh kadar je pot spolzka
in korak ni čisto siguren. Tudi letos
je pot skoraj 70 pohodnikov vodila
izpred gasilskega doma v Pečah
skozi vas, nato na Goričane in do zg.
Kosez, kjer nam je ga. Anka postregla z odličnim čajem. Nato smo pot
nadaljevali čez Ravne in na Stanarja,
kjer je gospod Janez starejše pogrel z
odličnim domačim žganjem, mlajšim

pa postregel s piškoti. Ob vrnitvi nazaj
v Peče so pohodniki dobili topel napitek in majhno pozornost, nato pa se
razšli in polnoč pričakali po domovih.
Ker je bil letos pohod eno uro prej, je
bilo tokrat med pohodniki malce več
otrok, ki so poskrbeli za še bolj veselo
in razigrano vzdušje. Naj bo takšno
tudi celo leto 2018. Srečno!
AL
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Silvestrovanje ob kresu in kuhanem vinu
Lahko bi rekli, da je silvestrovanje ob
kresu, kuhanem vinu in čaju v Društvu
krajanov Češnjic, že tradicija, saj ga
organiziramo že kar nekaj let zapovrstjo. Tudi letos so se Češenjčani rade
volje zbrali nekaj dni pred božičnimi in
novoletnimi prazniki, da so s skupnimi
močmi postavili kres, ki so ga prižgali
na starega leta večer, ob njem spili
toplo pijačo, s prijatelji in sosedi malo
poklepetali in tako v dobri družbi pričakali novo leto, si zaželeli veliko sreče
predvsem pa zdravja in uspeha.
Anamarija Vesel

Iz DU Moravče
Ravno začelo se je novo leto pa se
že vrstijo nastopi sekcij. Zelo radi
jih sprejmejo v domovih za starejše.
Mešani pevski zbor je imel samostojni koncert v domu starejših Kamnik.
Folklorna skupina je nastopila v domu
starejših v Trnovem. Povabljeni so ponovno v goste kar že za marec.

2. januar je že označen kot srečanje
pohodnikov iz Lukovice in Moravč na
Limbarski gori. Letos je bilo v dolini
megleno, na vrhu pa vse čisto. Družba je bila dobra, postrežba tudi, zato
Moravčani pravijo, da jih bo naslednje
leto še več na gori.

Telovadba na pogodbo v sodelovanju
Društvo upokojencev in Občine Moravče teče brezplačno vsak četrtek,
v zimskem času od 18. do 19. ure, v
poletnem pa uro kasneje. Večinoma
telovadci prihajajo redno, ni pa to obvezno, kakor je nujno za folklorni ples.
Četrtki so čas za rekreacijo, druženje
in zabavo. Vabijo medse.
VR

12

Novice iz Moravške doline

Društva

Obisk dražgoške spominske svečanosti
»Dražgoše bodo ostale nesmrten spomenik, svetilnik, ki vedno znova dviguje našo zavest in samozavest, ki jo kot
mali narod še kako potrebujemo,« je
naglasila Lara Jankovič, igralka in aktivistka, v svojem slavnostnem govoru
na spominski svečanosti v Dražgošah.
Bila je kritična do vseh, ki hočejo zgodovino spreminjati. Tudi tokrat se je
zbralo veliko število obiskovalcev, ki
mislijo tako. Med njimi tudi moravška
Zveza Borcev s praporom.
VR

Goveja župca na Vrhpoljah
Tradicionalni novoletni koncert
vrhpoljskih tamburašev, ki je vsako
leto drugače obarvan, je tudi letos
pripravil presenečenje.
Zvok tamburic je specifičen. Način
igranja kljub petim strunam, poseben.
Melodija, ritem...vse pa je odvisno od
orkestra, njihovega znanja, energije in
veselja. Vsega tega imajo naši tamburaši dovolj. Za zvesto občinstvo pa se
vedno še posebej potrudijo.
Tema letošnjega koncerta je bila
narodno zabavna glasba. Tamburaši
so se na takšen način poklonili vsem
ansamblom, ki jo izvajajo. Na programu so bile skladbe ansamblov Toneta
Rusa, Lojzeta Slaka, Franca Miheliča,
Slavka Avsenika, Rudija Karošca,
Modrijanov ter Elde Viler in Alpskega
kvinteta. To je dediščina, ki jo puščamo za sabo. Lepe pesmi – nekatere že

ponarodele so bodo ohranile.
Te skladbe imajo seveda besedila in
sporočila, ki so ga spretno podajali
fantje ansambla Skomini. Mladi fantje
iz Posavja: Andrej Lisec, Aleš Tomažin,
Zvone Lešnjak in Matjaž Živic so s
seboj pripeljali še pevko Nino Prah in

lepo zaokrožili naš koncert. Večglasno
petje potrjuje talent, delo in veselje, ki
ga delijo in je nekaj, kar lahko podariš
drugemu kot neprecenljivo darilo.
Dramska skupina je gledalcem in poslušalcem podarila svojo dozo smeha
z dvema skečema, ki sta odmevala v
dvorani.
Večer smo zaključili z glasbo, plesom
in veselim druženjem. Z novimi idejami, lepimi željami v prihajajočem letu.
Ko po prireditvi lahko poklepetamo
z obiskovalkami in obiskovalci o njihovih vtisih, mnenjih, ko sproščeno
in brez treme stopimo prednje in se
zahvalimo za zvestobo, ki jo izkazujejo
ob naših nastopih, ki jih spremljajo.
Hvala vsem!
Skupaj pojdimo novim izzivom naproti
v novem letu!
Natalija Brodar
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Čudovit praznični koncert Peškega okteta
Praznični koncert Peškega okteta je
že tradicionalen, pa vendar so nam
letos še bolj polepšali praznike, saj je
koncert potekal prav na božič. Oktet
je v cerkvi sv. Jerneja v Pečah pripravil lep program, poln božičnih pesmi
različnih žanrov; od znanih napevov,
ponarodelih in ljudskih pesmi, do
popevk. Skozi program je spretno
krmarila Bernarda Mal, fante pa sta
na klaviaturi spremljala Katja Kos
in na kitari Gašper Barlič. Po prvem
delu programa so nastopili gostje;
Komorni zbor Limbar iz Moravč pod
vodstvom zborovodje Tomaža Pirnata.
Tudi oni so zapeli štiri božične pesmi
in poželi bučen aplavz nabito polne
peške cerkve. Nato so se pred oltar
vrnili fantje iz okteta, zapeli še nekaj
pesmi in se na koncu zahvalili vsem,
ki jim pomagajo pri izvedbi koncertov.
Še posebej so se zahvalili svojemu
umetniškemu vodji, Petru Pirnatu,

peškemu župniku Francu Povirku, ki
jim vedno odstopi cerkev in županu
Martinu Rebolju. Po koncu koncerta
smo pred cerkvijo lahko poklepetali
ob toplih napitkih in se ob prijetnem

druženju še malce zadržali. Peškemu
oktetu je tudi tokrat uspelo praznike
narediti še malce bolj čarobne.
AL

Tradicionalni božični koncert Komornega zbora Limbar
V torek, 26. decembra 2017, je v polni
cerkvi sv. Andreja odzvenel že 22.
božični koncert v izvedbi Komornega
zbora Limbar.
Z Marijo in Jožefom smo se v veznih
besedah avtorja Alojzija Štefana in
ob božičnih pesmih zbora podali na
pot – od Nazareta do Betlehema - od
strahu in iskanja do male sreče v
njunem naročju in nebeške Glorie.
Prijeten pripovedni program smo doživeli v različnih izvedbah: moški del
zbora nam je zapel skladbo Janeza
Močnika Svet’ Jožef in Marija sta
rajžala, Rutterjev Clare benediction
nam je zapel ženski del zbora, celoten
zbor pa nam je božično zgodbo orisal
še v skladbah U. Vrabca, Damijana
Močnika in Alojzija Mava. Tudi tokrat
je zven zbora z orgelsko spremljavo
obogatila dr. Veronika Šarec. Posebna
zgodba je bila pesem Alojzija Mava
Ne bojte se, kjer so ob zboru zablesteli
solist Andrej Gaberšek in trio deklet:
Polona Capuder, Eva Pirnat in Patricija Štefan. Celoten koncert je nastal
pod umetniško roko Tomaža Pirnata.
Doživeto sta ga povezovala Polona in

Jože Kerin.
S koncertom vsako leto praznujemo
tudi državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. Slavnostna govornica predsednica NSi in poslanka
v Državnem zboru Ljudmila Novak
nas je v nagovoru spomnila na pomembnost dogodkov ob tem dnevu
za našo državo in na pomembnost
praznovanja. Spodbudila nas je k
zavedanju dosežkov naše države in k

povezanosti tudi v časih, ko nam ne
gre vse po načrtih.
Ob zahvalah predsednice KID Limbar
Elizabete Pirnat in nepogrešljivih
skladbah Otrok v božični noči (A.
Vodopivec) in Sveta Noč (prir. M. Cuderman) smo se stežka poslovili. Do
naslednjega leta.

www.moravce. si
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Jelovškove poslikave z dvorca Zalog pri Moravčah na
premičnih nosilcih
Po požaru je bil z interventnim posegom rešen večji del Jelovškovih poslikav sprejemnice dvorca.
Freske sta po nalogu dr. Frana Šijanca, z Zavoda
za varstvo spomenikov, snela akademska slikarja
Rajko Slapernik in Riko Debenjak, pri tem je bil
uporabljen včasih popularen način obdelave
snete poslikave, ki je potekal po naslednjem
postopku: zaščita lica z gazo, snemanje poslikave s stene, obračanje slike z licem navzdol na
podlago, pritrditev lesenega okvirja z na sredini
vpeto kovinsko mrežo, zalivanje z macem (včasih
z polnili kot so: slama, lesni ostruški), obračanje
poslikave , snemanje facinga ter zapolnjevanje
praznih mest z gipsem še z lica poslikave (povzeto
po R. Hudoklin). V našem primeru so bili mavcu
primešani lesni ostružki. To polnilo je preprečilo
pokanje in posledično odpadanje mavca.
Postopki restavriranja 7-ih fragmentov
V atelje ZVKDS, Restavratorskega centra smo
prejeli sedem fragmentov na posamičnih nosilcih,
s skupno površino petnajstih kvadratnih metrov.
Največja fragmenta merita 5,4 in 3,7 kvadratnih
metrov. Na posameznih fragmentih je intonaco
(fini omet, ki nosi barvno plast) začel odstopati,
zato smo te dele pred prevozom zaščitili.
S površine poslikave smo odstranili precej površinskih nečistoč, ki so bile razmeroma lahko odstranljive, razen na mestih, kjer so bili na površini
tudi ostanki saj. Na fragmentu Moški s sokolom
se je izpod nečistoč pokazala slikarjeva signatura
z letnico (1725 Illouscheg). Deloma jo prekriva
grafit; kasneje vrezana letnica 1812. Najdemo pa Fragment s prizorom Lovke s sokolom in pejsaž po konservtorskotudi druge grafite, bodisi vrezane ali napisane.
restavratorskem posegu. (foto: Saša Snoj)
Intonaco je mestoma začel odstopati od mavčne
podlage, zato smo ta področja injektirali in s tem
zapolniti nastale prazne prostore. Poškodovani
deli ometa so se drobili, zato smo jih utrdili. Po
utrjevanju in injektiranju votlih predelov smo
zapolnili prazna mesta manjkajoče poslikave z
apneno malto ter v finalizaciji kitanja površino
približali hrapavi strukturi originalnega baročnega ometa. V še svežem ometu večjih plomb
smo ponovili tudi v originalnem ometu prisotne
vrezane črte, s katerimi si je slikar pomagal pri
sestavljanju kompozicije.
Pred izvedbo retuše smo izvedli računalniške
simulacije za primerjavo različnih pristopov
dopolnjevanja lakun z barvo, na osnovi katerih
smo se odločili za nevtralno retušo z nekaterimi
dodelavami. Rekonstrukcija večjih manjkajočih
površin se nam ni zdela smotrna, saj so figure
na treh fragmentih preveč poškodovane. Posledično tudi naslikani okvirji, ki obdajajo figure,
niso bili primerni za popolno rekonstrukcijo, saj
Med odstranjevanjem površinskih nečistoč s površine poslikave (foto: bi tako manjkajoči deli prizorov postali le še bolj
poudarjeni.
Petra Benedik)
Zakitane površine smo najprej tonsko podložili,
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naslednji sloj barve pa nanesli s »tufkanjem«; s tem smo imitirali nepravilnosti, poškodbe, t.i. izpranost barvne
površine, ter delno nakazali svetlobe
in sence okvirjev, ki zaokrožajo prizore
s figurami. Retuša ni rekonstrukcija,
pač pa zapolnitev praznih mest in
povezava ohranjenih delov v harmonično celoto.
Restavrirali smo tudi lesene okvirje.
Večje nepravilnosti v lesu, kot so bile
luknje, nastale od žebljev, udrtine,
manjkajoči robovi in druge poškodbe,
ki so nastale pri rokovanju s fragmenti,

so bile dopolnjene, lokalno odpadli
deli pa zalepljeni. Površina okvirjev
je bila nato zbrušena s čimer smo
odstranili nečistoče in druge površinske nepravilnosti. Površino lesa
smo na koncu še površinsko zaščitili
s premazom.
Kljub požaru, snemanju v težkih razmerah izpod ruševin, prezentaciji na
premičnih togih nosilcih in hranjenju
po depojih, Jelovškova poslikava še
vedno kaže svojo veličino. Ko si ogledujemo, kako spretno je slikar izvršil
svoje delo, nedvomno lahko rečemo,

da so bile prav stenske poslikave tiste, ki so ob boku z izjemno notranjo
opremo in impozantno stavbarsko
arhitekturo dvorec Zalog postavile
na višji nivo.
Konservatorki-restavratorki:
Saša Snoj in
mag. Jelka Kuret

Trnuljčica pričarala pravljico na odru KŠD Peče
Otroška dramska skupina KŠD Peče
je v tej sezoni pripravila svojo pravljično sedmo otroško predstavo.
Ko sva se z Nuško Mlekuž odločali,
katero zgodbo bi uprizorili, sva vedeli, da mora biti številki primerno
predvsem PRAVLJIČNA. Odločili
smo se za zgodbo Charlesa Perraulta
Trnuljčica, ki smo jo morali za našo
dramsko skupino kar precej prirediti.
V tej sezoni nastopa namreč okroglih
štirideset otrok!
Morda ne veste, a oder v Pečah je
majhen! Toliko otrok spraviti nanj pa
je… no ja, projekt! Še dobro, da nam
ne manjka idej in pridnih rok, ki so
pomagale, da je vse teklo tako kot je
treba. Katja in Tanja Brate sta skrbeli
za sceno in za kostume, kasneje pa
tudi za masko. Andrej Rokavec je
s svojimi idejami poskrbel za lažjo
postavitev scene in nekaj pomemb-
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nih rekvizitov, prav tako pa je Marija
Brvar naredila prav tiste kostume,
zaradi katerih so bili otroci tako zelo
usklajeni. Omeniti moramo še Ervina
Mlekuža in Luko Vesela, ki sta poskrbela za nekaj detajlov, ki so zaokrožili
celoto naše predstave.
Po skoraj dveh mesecih vaj, vmes
je bila tudi ena intenzivna, ki nam
je vzela celo soboto, smo bili nared.
Premiera 17. 12. 2017 v Gasilskem
domu v Pečah nam je vzela dih, saj
je bila dvorana tako polna, da so
nekateri morali oditi in se vrniti na
kakšno od ponovitev.
Ponovno so možnost ogleda naše
predstave dobili naslednji dan na
Mlinšah in 22. 12. v Moravčah. Tudi
ponovitvi sta bili odlično obiskani.
Na koncu smo bili izjemno zadovoljni
tako z obiskom, kot tudi z nastopom
naših otrok. Najmlajši, ki nastopajo

so namreč stari komaj nekaj več
kot dve leti in v ponos nam je, da
so kljub kakšni nesreči na vajah in
tudi na predstavah, kljub kakšnem
strganem kostumu, pozabljenemu
besedilu in podobnih pripetljajih, ki
se na odru pač lahko zgodijo, vedno
speljali predstavo do konca in to tako,
da gledalci zapletov večinoma niso
niti opazili.
Na koncu prvega dela projekta, ja, še
bomo nastopali, se moramo zahvaliti
vsem, ki so sodelovali pri pripravi
predstave, pa tudi gledalcem, ki so
nas obiskali v tako velikem številu.
Hvala tudi Piceriji Pri Jurku iz Moravč,
ki je skrbela za naše želodčke na
najdaljših vajah.
Se še vidimo! Kje? Za devetimi gorami in devetimi vodami!
AL

S šolo za šolo

Čarobni dnevi v skupini Žabice
Mesec december je mesec veselja in
pričakovanj. December je zagotovo
najlepši in najbolj čaroben mesec v
letu. V tem mesecu nas še posebej
obdaja pravljična čarobnost, ki nas
spremlja na vsakem koraku. Tudi v
naši skupini smo poskrbeli za čarobno vzdušje, ki smo ga popestrili
z okrašeno igralnico, lučkami, raznovrstnimi dogodki in dejavnostmi, ki
so nas popeljale v svet čarobnosti in
pravljice. Ogledali smo si kar nekaj
otroških predstav, ob katerih smo zelo
uživali. V najbolj veselem mesecu pa
ni manjkalo niti dobre glasbe. Veliko
smo rajali in plesali. Še posebej smo
uživali ob zvokih harmonike in se zavrteli s svojimi prijatelji.
Praznični december je čas, ko v hišah
zadiši ne samo po prihajajočih prazni-

kih, temveč tudi po domačih piškotih.
Tudi v naši igralnici je v torek, 12. 12.

2017, zadišalo po domačih piškotih.
Obiskala nas je mamica dečka, ki je po
poklicu slaščičarka in nas razveselila s
svojim obiskom. Že ob prihodu v igralnico, smo začutili, da bo danes prav
poseben dan. Čeprav sprva še nismo
vedeli, kaj nas čaka, smo že nestrpno
čakali, da smo pričeli z delom. Vsak
si je nadel predpasnik in se pridružil
prijateljem za mizo. Tam smo imeli
na voljo različne medenjake in jih
okrasili z različnimi jedilnimi barvami
in okraski. Sprva smo le opazovali
našo slaščičarko, kako lepo je krasila
piškote, nato pa smo se okraševanja
lotili tudi sami. Pri okraševanju sta
nam malo pomagala tudi Mojca in
Domen, in nastali so čudoviti piškoti,
ki se jim nismo mogli upreti. Bili so
tako dobri, da smo jih nekaj lahko
odnesli tudi domov. Ta dan je bil
zagotovo eden izmed posebnih dni,
ki se ga bomo še posebej spominjali
po dobrih in lepih piškotih. Za vse to
pa se moramo zahvaliti naši mamici,
ki nas je z veseljem obiskala.
Za nami je najbolj čarobni mesec v
letu, poln presenečenj in veselja. Čas
hitro beži in že smo zakorakali v novo
leto. Otroci iz skupine Žabice vam z
Mojco, Vido in Domnom želimo veliko
zdravja, uspehov, drobnih radosti in
iskrivih trenutkov v krogu najbližjih.
Prispevek napisala
Mojca Vozel

www.moravce. si
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Dvojna zmaga na tekmovanju in nove knjige
Peti razred podružnične osnovne šole
Vrhpolje se je konec novembra odpravil na Knjižni sejem v Ljubljano.
V Cankarjevem domu, kjer se je dogajal sejem, so si ogledali dve prireditvi,
nekateri pa so si kupili še knjige. Na
prvi prireditvi sta Mateja Gomboc,
avtorica knjige Matic in Meta za
ohranitev planeta, in predstavnica
društva Ekologi brez meja Katja Sreš
predstavili knjigo o Maticu in Meti, ki
se trudita postati ekofrajerja, in nam
razložili pomen ekofrajerstva. Na drugi
prireditvi pa sta obiskovalce zabavala
Rok Terkaj - Trkaj in njegov pomočnik
Igor Saksida, ki sta zarapala nekaj
ljudskih pesmi na sodoben način in se
zraven še malo pošalila. Ob koncu so
se Vrhpoljčani še udeležili tekmovanja
proti OŠ Ledini. Štirje petošolci so se
v dveh ekipah pomerili v znanju matematike, družboslovja, naravoslovja
in slovenščine. Vrhpoljski ekipi sta
premagali nasprotnike in se v finalu
pomerili med sabo. Zmagala je ekipa
Neže in Jake.

A to še ni bilo konec obiska sejma.
Po nesreči so nekateri Vrhpoljčani
zaostali za skupino. Ko so hiteli iskat
sošolce, so naleteli na Primoža Suho-

Spoštovane občanke in občani!
Zimski čas je kot nalašč, da se temeljito pripravijo projekti, ki se
bodo izvajali v letu 2018 in tudi v letu 2019. Potrebno je pridobiti
zemljišča ali soglasja za gradnjo infrastrukture, gradbena dovoljenja, oceno vrednosti posameznega projekta, izvedbo javnega
razpisa za izbiro izvajalca. Seveda pa je vse skupaj odvisno od
finančnih sredstev, ki v občinskem proračunu poleg zakonsko
določenih obveznosti ostanejo za izvedbo investicij. Občina z
lastnimi sredstvi vseh investicij ne more izpeljati, zato izkoriščamo vse možnosti za pridobitev dodatnih sredstev, predvsem
nepovratna sredstva s strani RS, eko - sklada, Evropske unije
pa seveda tudi s strani zasebnega investitorja, če se pokažejo
možnosti. Tudi v letošnjem letu so v pripravi projekti, s katerimi
nameravamo izkoristiti vse omenjene možnosti. Da bi izpeljali
nekatere projekte, je pred izvedbo potrebna umestitev v prostor.
Zato imamo v izdelavi tri OPPN-je in to za center Moravč, ki je
v zaključni fazi, za južno obvoznico, kjer je trenutno v izdelavi
geodetski posnetek, da se bo lahko pripravil idejni načrt za
obvoznico ter za šolski športni center pri OŠ, kjer sočasno peljemo pripravo projektne dokumentacije za komunalno opremo.
Našteli smo le nekaj projektov, za katere so potrebni dolgotrajni
postopki priprave, tudi z umestitvijo v prostor. V letošnjem letu se
bo realiziralo kar nekaj drugih projektov, med katerimi je sigurno
dom starejših v Moravčah največji zalogaj za občino. Vsi našteti
projekti imajo dolgoročni pomen tako za občane pa tudi za šolo
in gospodarstvo.
Naša lista z županom na čelu je poglobljena v vse delo v zvezi z
naštetimi projekti in v tej smeri za napredek ter dobro v občini,
smo pripravljeni napeti vse sile tudi naprej.
Čestitamo vam ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabimo vas,
da se srečamo na občinski prireditvi ob prazniku, ki bo 7. februarja
ob 19. uri. Družinam želimo prijetne šolske počitnice!
SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA REBOLJA
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dolčana, avtorja Košarkar naj bo!, in
še z njim rekli par besed.
Aja Petrović,
učenka 5. c POŠ Vrhpolje

Zdravstvena reforma, evidentiranje
nepremičnin za nepremičninski
davek, rešitev mejnega problema
s Hrvaško, rešitev NLB, delovanje
pravne države – vse to obljublja
vlada Mira Cerarja. Ne 18. 9. 2014,
ampak danes, ko se bodo do volitev
odvile le še tri seje parlamenta. Pa
jim verjamete? No, takšne obljube so v duhu vlade, ki pol leta pred
volitvami razpada. Ne mine dan, ko ne bi ministri ene koalicijske
stranke obračunavali z ministri druge koalicijske stranke. Ker si pri
tem ne ostanejo dolžni, se spirala javnega polemiziranja vladnih
mož samo stopnjuje.
To sicer sploh ni težava. Težava nastane tedaj, ko ni več kompasa, ki
bi kazal smer razvoja. Ko se vlada začne ukvarjati sama s seboj, ko
pač neha slediti smeri. Vse prevečkrat krene s smeri, celo vzvratno.
Si predstavljate, da bo to trajalo še pol leta?
Strateški, verbalni, pravni in vsebinski zdrsi se ponavljajo z dneva v
dan, vse od samega vrha vlade navzdol. Danes se predsednik vlade
zavzame za posebni tretma sirskega brivca, jutri si premisli. Včeraj
premier Cerar zagovarja uzakonitev odločbe Ustavnega sodišča glede
financiranja obveznega pouka v zasebnih osnovnih šolah, danes
povozi to stališče in raje začne spreminjati ustavo. Že naslednji dan
pa namerava zasebnim šolam odvzeti še financiranje obveznega
šolanja. Danes zagovarja in podpira vodstva UKC, jutri zahteva
njihovo zamenjavo. Vodstva se menjajo po tekočem traku. Hkrati
pove, da imamo odlično zdravstvo, za čakalne vrste pa smo tako ali
tako krivi sami, ker hodimo k zdravniku za vsako malenkost. Milojka
Kolar Celarc je bila v celotnem mandatu na primer pri zdravniku
samo enkrat! In še bi lahko naštevali ...
Nad vlado Mira Cerarja smo že tako ali tako naredili križ in bo šla v
zgodovino kot tista, ki je grobo povozila obljubo novega upanja in
preporoda Slovenije. Prihajajo novi obrazi, nova upanja, politični
prevaranti. Danes so v eni politični stranki, jutri so lista, pojutrišnjem
bodo ti isti novi obrazi.
OO SDS Moravče

Iz naših krajev

Moravška kmečka tržnica je nudila pokušino vina
Veselje je videti, kako moravška kmečka tržnica živi, saj ljudje znajo ceniti
dobro domačo robo.
Večkrat se najde kak ponudnik, ki
nudi brezplačno pokušino. Gotovo
pa ima s seboj zalogo za tiste, ki jim
je degustirano prijalo. Med nami je
bil Jože Geršak, vinarstvo Geršak z
dobrim vinom. Zraven je postregel s
pečenim kostanjem in domačim pecivom. No, tudi z veselim decembrom
se je krasno ujemalo. Se priporočamo
še za kdaj.
VR

Srečanje starejših krajanov v KS Dešen
Še eno od daril, ki jih je »dobri mož«,
Sveti Miklavž, namenil najstarejšim prebivalcem vasi Dešen je bilo
njihovo srečanje, ki smo ga zanje
organizirali člani Krajevne skupnosti Dešen. Predzadnjo decembrsko
soboto lanskega leta, 23. decembra,
smo se sestali v Planiskem domu v
Dešnu. Iz vseh strani vasi, ki se razprostira od doline reke Save pa vse
do Osoletove jame in Štancih Laz, pod
kamnolom do Slivne in Zapodja, so
se zbrali starejši, da bi drug z drugim
malo popraznovali ter si ob koncu
koledarskega leta voščili z dobrimi
željami. Poleg dobih želja pa je bilo
veselje srečati se z ljudmi s katerimi
so včasih veliko bolj aktivno sobivali v
vasi in ustvarjali in ohranjali življenje v
njej. Srečanje starih znancev prinese
s seboj veliko mero spominov, dobrih
zgodb, takšnih navihanih in zgodb, ki
so za vas pisale napredek. Pogovor je
tekel o trenutnih aktualnih temah in
dogodkih v vasi. Spomini na mladost
in odraščanje pa so s seboj prinesli
zgodbe, ki jim je vredno prisluhniti.
Veselila sem se z njimi in postala za
kakšen odtenek modrejša. Zagotovo
je modrost tista, ki spremlja starost.
Hudomušnost pa jo še pozlati. In prav
takšne zlate krofe je že navsezgodaj

zjutraj pred srečanjem napekla Ivanka
iz Dešna in so bili odlična sladica za
vse goste, ob dobri hrani in pijači, ki
jo je pripravilo osebje Planinskega
doma, pa so dodali piko na i. Ja, sta-

rost je tudi sladka, predvsem pa izkušena. Še mnogo zanimivih srečanj, in
dobrih, včasih hudomušnih dni želimo
vsem starejšim prebivalcem!
Eva Babnik
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Sveti trije kralji obiskali tudi Peško cerkev
Župnija Peče je v sodelovanju s KŠD
Peče na praznik svetih treh kraljev poskrbela za popestritev praznične svete
maše. Štirje otroci iz otroške dramske
skupine KŠD Peče so namreč pripravili kratko dramatizacijo na temo svetih
treh kraljev. Na oltar so simbolično položili darove, ki so predstavljali darove,
katere so otroci pri verouku v prazničnem času zbirali za misijone. Ljudje so
naše male kralje zelo dobro sprejeli
in že razmišljamo, da bi v prihodnje
morda organizirali tudi kolednike, ki
po hišah v naši župniji zaenkrat še ne
delijo blagoslova v prazničnem času.
Morda pa že prihodnje leto!
AL

Otroci za otroke
V Pečah je decembrska dobrodelnost
že tradicionalna in traja vsaj toliko
časa, kolikor prirejamo otroške predstave. Vsako leto se z otroci namreč
dogovorimo za eno od oblik dobrodelnosti in letos smo se že drugo leto
zapored odločili za zbiranje daril za
otroke iz socialno šibkejših družin. Na
vseh treh decembrskih uprizoritvah
naše predstave Trnuljčica smo zbirali
vse, česar bi bili otroci veseli, med počitnicami, 27. 12., pa smo se dobili in
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darila lepo zapakirali in uredili. Otroci
so pri nastajanju daril sodelovali od
začetka do konca in v veselje nam je
bilo opazovati, kako srečni so bili ob
darilih za druge otroke. To je naložba
za prihodnost in odrasli ljudje, ki bodo
zrasli iz teh otrok, bodo zagotovo bolj
pozorni na dobrobit sočloveka. Darila
smo predali Slovenski Karitas, ki jih je
prek župnijskih Karitas razdelila otrokom, ki so bili v prazničnih dneh manj
ali pa sploh nič obdarovani. S Karitas

smo prejeli zahvale in pohvale za lepa
in bogata darila. Naša gesta se jih je
dotaknila celo v tej meri, da so nas
predlagali za članek o dobrodelnosti
v časopisu NeDELO. Čeprav pohvale
in zahvale niso naš namen, je vseeno
lepo, da so otroci lahko ponosni tudi
na svoja dejanja na področju dobrodelnosti.
AL

Policija svetuje

POLICIJA SVETUJE
Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na
internetu
Računalniki in internet so v današnjem času del vsakdanjika. Internet otrokom ponuja številne zabavne, uporabne in koristne vsebine, po drugi strani pa jih izpostavlja
novim nevarnostim. Uporabljajo ga namreč tudi ljudje, ki
imajo slabe namene oz. ki lahko preko interneta otroka
tudi zlorabijo.
Otroci, zavedajte se, da lahko postanete neposredne ali posredne žrtve spolne zlorabe, ne da bi se tega zavedali.
Povsem verjetno je, da ljudje, s katerimi se pogovarjate
preko spleta, v resnici sploh niso to, za kogar se predstavljajo. Zato svetujemo, da ste pri uporabi interneta izjemno
previdni in svojih podatkov ne razkrivate.
Nekdo, ki na primer pravi, da je desetletna deklica, je lahko
v resnici starejši moški. Spolni napadalci, ki uporabljajo
internet, so lahko katere koli starosti, moški ali ženske, in
nikakor ne drži stereotip, da so storilci spolnih deliktov
»zanemarjeni in hudobni stari moški«.

•
•
•
•
•

Policisti vam svetujemo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pri vstopu v klepetalnico vedno uporabi vzdevek, ki
ni tvoje ime.
Ne posreduj svojih podatkov (svojega imena, domačega ali elektronskega naslova, telefona ali mobitela,
v katero šolo hodiš, kje delajo tvoji starši, kako je ime
tvojim staršem ...).
Nikomur ne pošiljaj svojih slik, tudi z mobitelom ne.
Ne dogovarjaj se za srečanje z nekom, ki si ga spoznal
preko interneta.
Ne odpiraj elektronskih sporočil, ki jih prejmeš od ljudi,
ki jih ne poznaš. Lahko vsebujejo neprijetne slike ali
viruse, ki poškodujejo tvoj računalnik.
Ne klikaj na povezave, ki ti jih pošilja znanec iz interneta. Lahko vsebujejo slike in zapise, ob katerih ti bo
neprijetno.
Če te je kdo na internetu spravil v neugoden položaj
ali te muči in nadleguje, povej staršem ali skrbnikom.
Nisi ti kriv, da dobivaš takšna sporočila.
Nekatere spletne strani imajo možnost blokiranja osebe, tako da se ne more več pogovarjati s teboj. Lahko
ga prijaviš moderatorju spletne strani.
Pri klepetalnicah ne uporabljaj funkcije »zasebno«.
Ne odgovarjaj na opolzka in nesramna sporočila.

Preventivni nasveti za starše:
•
•

Pridobite si informacije o internetu, njegovih možnostih, ponudbi, uporabi ...
Preživljajte čas z otrokom na internetu. Naj vas kaj
nauči o svojih najljubših spletnih straneh.

•
•

Pogovarjajte se z otrokom in mu razložite o seksualni
viktimizaciji in potencialni nevarnosti na spletu.
Imejte nadzor, kdaj in koliko časa otrok preživi na
internetu. Računalnik naj bo v sobi, v katero vstopajo
vsi člani družine.
Računalnik, ki ga otrok uporablja, naj bo zaščiten s
filtrom, ki blokira neprimerne vsebine (družinski filtri,
filtri vsebin ...).
Pozanimajte se, kakšen je nadzor nad internetom v
šoli vašega otroka ali pri prijatelju, pri katerem se vaš
otrok veliko zadržuje.
Z otrokom se dogovorite, da:
- brez vašega dovoljenja in vedenja nikomur ne pove
svojega imena, priimka, naslova, telefonske številke,
v katero šolo hodi, kje delate vi;
- nikomur ne sme pošiljati svojih fotografij, ne da bi
prej o tem povedal vam;
- naj se nikoli ne dogovori za srečanje z nekom, ki
ga je spoznal preko interneta, ne da bi vam o tem
povedal oziroma dobil vaše dovoljenje;
- če na spletu najde strani, zaradi katerih se počuti
neprijetno ali ga je strah, naj vam to takoj pove;
- naj ne odgovarja na sporočila, zaradi katerih se
počuti slabo ali neprijetno (povejte mu, da ni on
kriv, da je dobil takšno sporočilo; o tem naj vam
pove takoj).
Povejte mu, da ljudje, s katerimi se pogovarja preko
interneta, morda niso to, za kar se predstavljajo.
Če vam otrok pove, da je naletel na neprimerne vsebine oziroma jih zasledite sami, o tem obvestite svojega
ponudnika internetnih storitev in policijo ali posredujte
prijavo na Spletno oko.

Nekateri posamezniki iščejo svoje tarče preko interneta in
jih potrpežljivo zavajajo s pozornostjo in prijaznostjo, pa
tudi z obljubami in darili. Ti ljudje so pripravljeni porabiti
veliko časa, denarja in energije, da bi dosegli svoj cilj. Otroka poslušajo, ga razumejo in mu pomagajo reševati težave.
Pridobijo si otrokovo zaupanje in potem ga počasi zvabijo
v razgovore s spolno vsebino. Nekateri se zadovoljujejo z
razgovori o spolnosti, drugi to počnejo, da bi pridobili slike
ali posnetke, ki jih označujemo z izrazom pornografsko
gradivo, ki jih zbirajo ali z njimi trgujejo, lahko pa so to le
pripravljalna dejanja za srečanje z otrokom v živo.
Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva je kaznivo dejanje po 176. členu Kazenskega
zakonika.
Vir MNZ, splet

www.moravce. si
januar 2018
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Postati krvodajalec je plemenito dejanje
Med nami so ljudje, ki rešujejo življenja, a se tega morda niti ne zavedamo.
Morda so naši sosedje, sodelavci, ki jih
vsak dan srečujemo, morda neznanci,
ki jih nismo in jih ne bomo nikoli srečali. So neopazni heroji, ki z darovanjem
dela sebe rešujejo življenja
Prostovoljno krvodajalstvo slovenskemu zdravstvu zagotavlja vir varne
krvi.
Ustrezni nadomestki za kri žal ne
obstajajo, zato ostaja uporaba pripravkov iz krvi še vedno edina možnost
izbire pri določenih oblikah zdravljenja. Pri tovrstnem zdravljenju so zato
stari in novi krvodajalci ključni, ter
predstavljajo pomemben dejavnik
v marsikaterem primeru reševanja
življenj.
Iz odvzete krvi nastanejo krvni pripravki, ki vsebujejo nekatere sestavine
krvi in plazmo, oziroma zdravila. S
pripravki zdravniki nato pomagajo
bolnikom, ki dobijo tisto sestavino
krvi, ki jim jo primanjkuje. Zato z enim

samim darovanjem lahko pomagate
več bolnikom hkrati.
Veseli nas visoka osveščenost glede
zadevne tematike tudi pri številnih
občanih naše občine, ki so se letos
znova, v organizaciji Rdečega križa
Moravče, množično odzvali povabilu
ter nesebično darovali življenjsko pomembno tekočino – kri.
V četrtek, 11.1.2018, se je v zgodnjih
jutranjih urah skupina, ki je štela
preko trideset Moravčanov, zbrala
na avtobusni postaji, od koder so se
z avtobusom odpeljali v Center za
mlade Domžale, kjer je potekala akcija
odvzema krvi.
Potek postopka je zelo hiter in enostaven, po poročilu naših krvodajalcev pa
se je medicinsko osebje potrudilo, da
je bilo tudi prijetno in neboleče.
Po vpisu v bazo darovalcev sledi izpolnjevanje vprašalnika, odvzem manjše
količine krvi z namenom določitve
krvne skupine ter predzadnji korak,
pregled pri zdravniku, ki odloči, ali je

oseba primerna za darovanje. Sam odvzem krvi na koncu traja štiri do osem
minut, odvisno od količine odvzete
krvi ter posameznega darovalca.
Po uspešno zaključeni akciji so se darovalci okrepčali z malico, ob 9.30 pa
jih je avtobus pripeljal nazaj v Moravče, kjer je v znak zahvale za nesebično
dejanje sledilo še zasluženo kosilo v
gostišču Peterka.
Obiskanost krvodajalske akcij dokazuje močno solidarnost naših občanov,
na kar smo še posebej ponosni.
Postati krvodajalec je plemenito dejanje. Humanitarna akcija zagotovo ni
bila zadnja in prepričana sem, da se
je bomo v prihodnosti udeležili še v
večjem številu. Kot se je izrazila ena izmed tokratnih darovalk krvi: »Darovati
kri je preprosta in nesebična gesta, ki
od posameznika zahteva le malo, a
naredi veliko. Podati roko sočloveku
je čudovit občutek».
Katja Ribič

Očetovski dopust v letu 2018 bo trajal 30 dni
Plačan očetovski dopust bo trajal v
letu 2018 največ 30 dni, neplačanega dopusta pa ne bo več. V letu 2018
se bo ukinil neplačan del očetovskega dopusta v korist plačanih dni.
V letu 2016 se je namreč začelo postopno preoblikovanje neplačanega
očetovskega dopusta v plačanega.
Plačani očetovski dopust se je tako
najprej podaljšal s 15 na 20 dni, v letu
2017 na 25, letošnje leto pa torej na
30 dni. Vendar pa se hkrati skrajšuje
neplačani očetovski dopust, ki ga lahko
očetje koristijo do dopolnjenega 3.
leta otrokove starosti. Leta 2016 je bil
ta dolg 50 dni, v letu 2017 25 dni, v
letošnjem letu pa neplačanega očetovskega dopusta ne bo več.
Očetovski dopust v letu 2018 bo torej
trajal 30 koledarskih dni, za katere bo
država očetom zagotovila očetovsko
nadomestilo.
Kako se koristi očetovski dopust v
letu 2018?
Prvih 15 koledarskih dni očetovskega
dopusta mora oče izrabiti do šestega
meseca otrokove starosti. Po 1.1.2018
ima oče pravico še do 15 koledarskih
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dni plačanega očetovskega dopusta,
ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu
po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda
osnovne šole otroka.
Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti pa se bo verjetno koriščenje
očetovskega dopusta spremenilo v
prvi polovici leta 2018 zaradi spremembe zakonodaje.
Predlagano je naslednje. Očetje bodo
lahko porabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj. Pri tem morajo
najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od
rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta
v strnjenem nizu. Preostanek pa do
končanega prvega razreda osnovne
šole. Lahko ga bodo npr. izrabili v
celoti istočasno z materjo otroka takoj
po rojstvu ali v celoti po poteku starševskega dopusta, lahko pa ga bodo
delili na dva dela.
Kdo lahko koristi očetovski dopust
v letu 2018?
Ureditev za očetovski dopust v letu
2018 velja za vse očete novorojenč-

kov, ki prvič uveljavljajo pravico do
očetovskega dopusta (vloge vložene
po 1. 1. 2018).
Plačane dneve očetovskega dopusta
po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh
let, ki še niso v celoti izrabili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če
so v letu 2016 že pridobili pravico do 5
plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10
plačanih dni. Če so jih že izrabili, bodo
imeli možnost izrabiti še 10 oziroma 5
dni. Če pa teh 10 oziroma 5 plačanih
dni še niso izrabili, pa bodo lahko izrabili 15 dni v strnjenem nizu.
Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne
velja. Pravice do neplačanega dopusta,
ki se preoblikuje v plačani dopust, namreč nimajo več oziroma je ne morejo
uveljavljati.
Očetovski dopust se uveljavlja na
centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega
dopusta z odločbo in o tem obvesti
delodajalca.
Center za socialno delo Domžale

Pisma bralcev

Pisma bralcev

Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Petarde

Ko misliš, da je evforije s petardami že konec, se zgodi tole.
Čeprav je bilo letos samih petard in pokanja s karbidom
manj, pa je to kar ostaja postalo del vandalizma in uničevanja tako javne kot zasebne lastnine. Žalostno je, da si
ljudje, domnevam da brez slabe vesti in zgolj za zabavo in
hipni užitek, dovolijo posegati v tujo lastnino in jo pri tem
uničiti, za konec pa pustiti razdejanje in se mirno obrniti
od škode. Govorim o tem kar se je zgodilo med prazniki
na Hribcah.

Recepti iz Moravške doline
Ajda je nezahtevno, a hranilno bogato in zdravo žito. Iz ajde
oziroma ajdove kaše bomo danes spekli pečeno ajdovo
kašo, ki jo lahko ponudimo kot samostojno jed, prilogo ali
sladico. V kašo lahko dodamo tudi razno zelenjavo ali sadje
ali oreščke. Spodaj prilagam osnovni recept.

Pečena ajdova kaša
Sestavine za 4 osebe:
• 400g ajdove kaše
• 1l mleka
• 2 jajci
• sol
• 200ml kisle smetane
• 100g skute
• olje za pekač

Ajdovo kašo dobro operemo in osušimo. Osoljeno mleko
zavremo in vanj stresemo kašo, ki jo kuhamo okoli 20
minut. Kaša bo nabreknila, nato jo pustimo,da se ohladi.
V posodi penasto vmešamo jajci ter dodamo kislo smetano in skuto. Pečico segrejemo na 180°C. Jajčno maso
vmešamo v ohlajeno ajdovo kašo in vlijemo v namaščen
pekač. Pečemo približno 20 min, da se naredi skorjica.
Pečeno ajdovo kašo ponudimo kot prilogo ali sladico,ki jo
posujemo s sladkornim prahom.
Bog žegnaj!

Nekdo ali pa skupina ljudi, se je odločila, da bi bilo zabavno
s petardami, razstreliti smetnjak, ki tam stoji z namenom,
da mimoidoči vanj odložijo smeti in tako ohranjajo naravo
čisto. Poleg uničenega smetnjaka, so za seboj pustili smeti,
ki so zaradi moči petard oz. eksplozivnega sredstva poletele
vse do polovice travnika. Na slikah je žal slabo vidno.
Takšna dejanja pokažejo, da nekateri žal nimajo spoštovanja
do tuje lastnine, ne glede na to ali je ta javna ali zasebna, do
narave, živali in lastnikov okoliških travnikov, ki so zaradi
vandalizma zdaj zasmeteni.
V upanju, da ta objava doseže storilce, vse ostale pa vsaj
malo zbode in jih spodbudi, da premislijo o tem.
AV

vabi na

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
ki bo potekal v Domžalskem domu (Ljubljanska 58,
Domžale) v soboto, 17. 2., 24. 2., 10. 3. 2018 (+ praktično
delo) od 9. do 13. ure. Cena celotnega tečaja: 40 €.
Prijave in več informacij: andreja.videmsek@gmail.com,
051 204 436 (Andreja), 041 323 249 (Jože)
www.ajda-domzale.si
VABLJENI!

januar 2018
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VETERINARSKI DOM DOMŽALE d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA
Ihanska cesta 19a, Zaboršt, 1230 Domžale

Veterinarski dom Domžale d.o.o.
Ihanska cesta 19 a, Zaboršt, 1230 Domžale
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, izdaja
pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
širjenja in zatiranja stekline. Na podlagi tega pravilnika,
se bo vršilo splošno cepljenje psov proti steklini, po
sledečem razporedu v občini Moravče.

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA
PSOV PROTI STEKLINI
Dne: ČETRTEK, 01.03.2018
09.00 - 09.15 Velika vas pri Gasilskem domu
09.30 - 10.00 Sp. Prekar pri Dom krajanov, Hrib nad
Ribčami 7
10.15 - 10.45 Katarija pri Srenjščku, Katarija 11
11.00 - 11.15 Zg.Prekar pri Ribiču Zg.Prekar 6
11.30 - 12.00 Dešen pri Ribiču Dešen 6
12.15 - 12.40 Gora pri Pečah na križišču za Sp. in Zg.
Goro
12.45 - 13.10 Peče pri Malu, Peče 3
13.15- 13.30 Zgornje Koseze pri Vidergar, Zgornje
Koseze 1
13.35 - 13.55 Mošenik pri Klopčiču, Mošenik 6
14.00 - 14.30 Gaberje pod Limb.goro pri Jožetu Trdinu
Gabrje 12a
14.45 - 15.15 Drtija pri Mrčunu, Drtija 14
Dne: PETEK, 02.03.2018
09.30 - 10.00 Sp. Javoršica pri Nemec Joahim Sp.
Javoršica 8
10.15 - 10.45 Vrhpolje pri Gasilskem domu
11.00 - 11.45 Krašce pri Gasilskem domu
12.00 - 12.30 Dole p.Krašcah pri Tomažu Cerarju,
Dole p.Krašcah 26
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12.45 - 13.30 Češnjice p.Moravčah pri Cirilu Veselu,
Češnjice 16
13.45 - 14.45 Moravče pri Gasilskem domu
15.00 - 15.30 Negastrn pri Martinu Koviču
Cepljenje psov za zamudnike je v krajih, ter mestih
kot v rednem cepljenju.
Dne: SOBOTA, 03.03.2018
9.00 - 9.30 Vrhpolje
9.45 - 10.30 Moravče
10.45 - 11.00 Peče
Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov
»POTNI LIST – MODRA IZKAZNICA«.
Ob cepljenju na terenu bo možno kupiti ampule
proti bolham in klopom.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti
steklini med 12. in 16. tednom starosti. Breje in
doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo jih
lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem cepljenju
morajo biti psi označeni z mikročipom in registrirani
v skladu s predpisom, ZATO S SEBOJ PRINESITE
enotno matično številko (EMŠO) LASTNIKA
PSA, številko čipa matere mladička in podatke
o lastniku matere mladička. Stroški cepljenja
znašajo 31,42 EUR. Ob prvem cepljenju se k tem
prištejejo še stroški označitve, izdaje potnega lista
in registracije v znesku 29,90 EUR.
Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM
DOMU DOMŽALE, IHANSKA CESTA 19 a,
ZABORŠT, vsak delavnik med 7. in 12. uro ter med
15. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro.

Oglasi / Obvestila

vabi na tradicionalno prireditev

30. POHOD PO NAGELJ
NA LIMBARSKO GORO
ki bo v nedeljo, 18. marca 2018

Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA
v cerkvi sv. Valentina
Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM
Za zabavo bodo skrbeli

Skupina Bojsi
Ansambel Jureta Zajca

Generalni sponzor Nissan Krulc
ŐċèċŞìōĮŖŸĮěĨÆĂìġěäìĞ
ċĨōŐìƊċŸċŞìŞŐìŞěĮĨìèìġěĮŸħÆŐâţ
ŸōŐċěìŞĨìħèŐţƊìĨěţŸĨÆŐÆŸċċĨħìèōŐċěÆŞìġěċʭ

Turistično društvo Moravče

OB KULTURNEM PRAZNIKU

NOČNI POHOD PO UČNO
SPREHAJALNI POTI RAČA
Turistično društvo Moravče ob Kulturnem prazniku
vabi na NOČNI POHOD Z LUČKAMI PO UČNO SPREHAJALNI POTI RAČA, v soboto 3. februarja
2018, ob 18. uri izpred gasilskega doma v Krašcah.
Pri Mohorjevem mlinu pod Dvorjami bo postanek za
kratek kulturni program in okrepčilo.

Društvo rokodelcev – Rokodelski
center Moravče
vabi na

velikonočno
ra zstavo
od petka, 23. marca
do nedelje 25. marca
v sejni sobi nad knjižnico (Vegova 7).
Poleg ogleda razstavljenih del članic
in članov društva, si bodo obiskovalci
lahko ogledali prikaze izdelave različno
okrašenih pirhov, butaric in rož iz krep
papirja.
Seveda bo možno butarice, košarice,
pisane šopke iz krep papirja in prtičke
tudi kupiti.
Razstavo bomo odprli v petek 23.
marca ob 17. uri, v soboto bo odprta
od 9. do 18. ure, v nedeljo pa od 9. do
17. ure.
Dobrodošli!

Hoja ni naporna, potrebna je primerna obutev in baterijska svetilka.
Prijavnine ni, hoja je na lastno odgovornost.
Otroci naj bodo v spremstvu staršev.
Če bi bilo vreme zelo!!! slabo, ali če bi bila pot neprehodna zaradi obilice snega, bo pohod v soboto, 17.
feb., po enakem programu.
Lepo povabljeni!

januar 2018
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Osmrtnice
Končane skupne so poti…
v spominu so ostale,
kot biser dni,
kot sen noči,
čas jih več ne rani…

ZAHVALA
V soboto, 23. decembra 2017 smo se še zadnjič
poslovili od

FRANČIŠKA KOSA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice,
prababice in tašče

KAROLINE – DRAGICE BIRK
iz Prikrnice 7

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem ter osebju DSO Trzin, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli
radi ter jo spoštovali. Hvala vam za tolažilne besede, stiske rok, izrečena
sožalja, darovane sveče, svete maše in darove cerkvi. Hvala podjetju
Filc Mengeš, praporščakom za spremstvo ter pevcem za ganljivo zapete
žalostinke. Iskrena hvala gospodu župniku Kancijanu Čižmanu in
pogrebni službi Vrbančič za lepo opravljen pogrebni obred.

po domače Špingelnovega Franceta
iz Rudnika
Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani. Hvala za izrečeno
sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi gasilcem
za žalni govor, častno stražo, praporščakom za spremstvo, gospodu
župniku Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen obred ter pogrebni
službi Vrbančič. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti in ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše drage
mame in pospremili na njeni zadnji poti.
Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Vsi njeni.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 76. letu starosti sklenil
naš dragi ati, dedek, brat in stric

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

ZAHVALA
V 91. letu starosti se je tiho poslovila od
nas naša draga mami, babica, prababica,
praprababica, sestra in teta

ANTON PROSENC
po domače Malinov Tone
iz Češnjic pri Moravčah 11

IVANKA CAPUDER
Škavarjeva Ivanka
iz Zaloga pod Sv. Trojico,
živeča v Domžalah

Ob njeni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, tople besede, cvetje
in sveče. Zahvala gre tudi patronažnima sestrama Martini in Kristini,
gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen obred ter
pogrebni službi Vrbančič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in
kakršnokoli pomoč ob naši izgubi. Hvala g. Kancijanu Čižmanu in g.
Dragu Lavriču za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem ter Pihalni
godbi Moravče za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala službi
Vrbančič za organizacijo pogreba in cvetličarni Markuš za cvetje.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti.
Vsi njegovi

Hvala tudi vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in našo
mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Ti ne veš, kako boli,
ko te med nami več ni.

ZAHVALA
Dovolite, da se v imenu hčera in v svojem imenu zahvalim najprej
gospodu županu občine Moravče za tople besede in vsem zaposlenim v občinski upravi za poklon ob slovesu.
Hvala sosedom za izraze sožalja, za podarjeno cvetje, za lepe misli,
besede spoštovanja, ki ste ga izkazali ob naši boleči izgubi.
Hvala, ker smo se lahko v vaši družbi poslovili od našega dragega
moža Draga

PavličA, očeta in dedka.

V SPOMIN
16. 12. 2017 je minilo 20 let, odkar si mnogo
prezgodaj po težki bolezni odšel od nas, naš
dragi mož, ati, dedi, tast, zet, brat in stric.

TOMAŽ VOZEL st.

po domače Vslu Tomo iz Mošenika
Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate
sveče ter ga ohranjate v molitvi in lepem spominu.
Vsi njegovi

Konec leta nam je žal pripravilo težko preizkušnjo, ki pa bo lažja z
mislijo na vse vas,
ki boste skupaj z nami ohranili Draga v trajnem spominu.
Hvala vam.
Slavi Pavlič
Dole pri Krašcah

Mali oglasi
Kozlička in zajca prodam, info tel. 031 267 040, popoldne.

www.moravce. si
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Oglasi
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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
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planinskidom.uste@gmail.com

izdelava in montaža
ALU in PVC okna
vrata
zasteklitve
dvižna garažna vrata
senčila
police
požarna in kovinska vrata

*

*

*

*
*
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Oglasi

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

ALU in PVC VRATA IN OKNA
izbor
Bogat vrat!
ih
vhodn
Branko Peterka s.p.
Šlandrova 9a,
1251, Moravče, Slovenija
Tel: 01/ 7232 - 868
Gsm: 041/ 753 - 617
peplast@siol.net

Cesta na Grmače 16, Moravče,
tel. 01 7231 868
Ulica Mire Pregelj 4, Litija,
tel. 01 8995 393

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

TEČAJI CPP-pričetki: 19.02.2018, 19.03.2018 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:
27.02.2018 ob 16ih
Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

VAINA
NOGOVOM
TR A D
Z

NASPROTI
NE HOFER
VI
GO
TR
A
N VIRU
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barve, laki
fasade - svetovanje
laki za parket
strokovnjaki za
mešanje avtolakov
avtokozmetika - SONAX
peleti
plin

Novice iz Moravške doline

www.peplast.si

•
•
•
•
•
•
•

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

