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V TEJ ŠTEVILKI LAHKO PREBERETE:
• Širokopasovna infrastruktura v 42 naselij
• Spominska slovesnost pri spomeniku padlim nad Češnjicami
• Predstavniki moravške mladine na srečanju Evropskega 

charter programa na Madžarskem
• 25 let prvomajskega srečanja v Tuštanju

iz Moravške doline 



Obvestila

Nujno obvestilo DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
MORAVČE svojim članom

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV 
Gorenjske v sodelovanju z DU Moravče in Občino 
Moravče organizira  letno srečanje upokojencev, ki bo 
7. junija 2018 na prireditvenem prostoru  na CEGUNCI 
(Tuštanj), z uradnim pričetkom ob 10. uri.
Ne glede na to, da bo to v našem kraju, je obvezna 
kotizacija, znaša 7,00 € na osebo (BON  ZA  HRANO).  
V tem znesku je zagotovljena prehrana z možnostjo 
izbire med tremi meniji: 
- cela  kranjska klobasa s prilogo in kruhom, 
- golaž s kruhom,
- mešano meso na žaru s prilogo in kruhom.
Naročilo bonov 18. maja ali 21. maja na telefon 
031-634 377.
Pri naročilu bonov vas prosimo, da se zaradi lažje 
organizacije predhodno odločite in izberete med tremi 
meniji. Boni bodo v treh različnih barvah. 
Vstop na prireditveni prostor bo mogoč le z bonom, ki 
jih bodo udeleženci oz. DU predhodno naročili.

OBČINA MORAVČE 

vabi

v nedeljo, 24. junija 2018 ob 21. uri 
v središče Moravč na osrednjo kulturno 
prireditev počastitev dneva državnosti. 

V programu bodo sodelovali:
- Pihalna godba Moravče,
- Komorni zbor Limbar,
- Grajski oktet,
- Vrtčevska folklorna skupina,
- Moravške mažorete,
- Folklorna skupina DU Moravče

Gostujoča skupina bo: Klapa SIDRO

Slavnostni govornik bo župan Martin Rebolj. 

Po prireditvi bo zabava pred Gasilskim domom z 
ansamblom Gamsi.

Za hrano in pijačo ter veselo vzdušje bo poskrbljeno.

Vstop bo prost. 

Vljudno vabljeni!

PGD PEČE VABI
NA DVODNEVNO GASILSKO VESELICO POD 

VELIKIM ŠOTOROM
SOBOTA, 18. 5. 2018 OB 21H 

SKUPINA HARMONK'N'ROLL IN SKUPINA ZVITA 
FELTNA

NEDELJA, 19. 5. 2018 OB 21H
SKUPINA GAMSI

VABLJENI!

 

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
MORAVČE 

       v sodelovanju s  

Čebelarsko zvezo Slovenije vabi na  

DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v petek,  
18. 5. 2018, od 10. do 13. ure v 
Čebelarskem domu v Zalogu 25a.  

Vljudno vabljeni! 

Kulturno izobraževalno društvo LIMBAR Moravče
vas vabi na ogled domače predstave

GRAJSKI VRTNAR,
ki jo bomo uprizorili v atriju gradu Tuštanj.

petek, 8. junija 2018, ob 20.30 uri
- premiera

Ponovitve bodo:
sobota, 9. junija 2018, ob 20.30 uri
sobota, 30. junija 2018, ob 20.30 uri
nedelja, 1. julija 2018, ob 19 uri
sobota, 18. avgusta 2018, ob 20 uri.

Vabimo vas, da se nam pridružite in preko igre 
spoznate del zgodovine edinega ohranjenega gradu 
Moravške doline.

V primeru močnega dežja predstava odpade, 
priporočamo pa času in vremenu primerno oblačilo.

Lepo vabljeni na grad Tuštanj!

Tamburaški orkester 
KUD Vrhpolje 

vabi na,
letni koncert s temo:

»Milanovih prvih 20 let«,
v petek, 25. maja 2018, ob 20.00 uri v
dvorano Kulturnega doma Moravče.

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 14. junija 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 31. maja.
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!
Za vse tiste, ki ne živimo v centru občine in smo po raz-

pršenih naseljih po dolini in hribih, se obetajo boljši časi, 
vsaj kar zadeva hiter in gotov dostop do internetnih pove-
zav. Napoved župana, da bomo že zgodaj jeseni deležni 
širokopasovne infrastrukture in to še po dostopni ceni je 
zagotovo dobrodošla. Tako se razlika med urbanimi in 
ruralnimi naselji vztrajno tanjša. Sledite navodilom, da 
ne boste zamudili ugodne priložnosti.

Mladi Moravčani so nas dostojno zastopali na sreča-
nju evropskih ruralnih občin. Taka zbliževanja mladih 
pripomorejo k tesnejšim vezem znotraj EU in bistrijo po-
glede na sodobno življenje. To dokazuje tudi  tema delav-
nic: toleranca in solidarnost. Še posebej pa so ponosni na 
doseženo prvo mesto na »Olimpijskih igrah«.

Pišemo tudi o izjemni organizaciji prvomajskega sre-
čanja v Tuštanju. Poleg cele vrste aktivnosti je k rekordne-
mu obisku ljudi od blizu in daleč  bistveno pripomoglo še 
lepo vreme. Drugo, nič manj pomembno društvo, pa je ob 
30 letnici prireditve Pohod po nagelj na Limbarsko goro, 
obeležilo še z izdajo zbornika.

20 letnico obstoja so praznovali Leseni rogisti, ki so 
jo obeležili s slavnostnim koncertom. Kulturno dogajanje 
sta popestrila še Noč knjige v Knjižnici Daneta Zajca in 
srečanje s Tonetom Kuntnerjem v organizaciji KID Lim-
bar. Šolarje pa je razveselil s svojim obiskom vsestranski 
Tone Partljič.

Vsem zvestim bralkam in bralcem želimo prijetne po-
mladanske dni.

Odgovorni urednik
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Županova stran

Širokopasovna 
infrastruktura v 42 naselij

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan,kakšna je najnovejša novica za današnji po-
govor?
Ravno  danes (pogovor opravljen 9.5., op.p) sem se 
sestal z g. Šalamun Stankom, direktorjem Eurocon-a, ki 
je izvedbeni partner RuNe d.o.o, nosilcem projekta hitra 
širokopasovna infrastruktura na podeželju. Ta bo v naši 
občini zgradil širokopasovno infrastrukturo v 42 naseljih 
s 1153 priključki. Naša občina bo skupaj z litijsko prva, 
kjer bo prišlo do realizacije tega projekta. Cilj je doseči 
vsaj 25% penetracijo v vsakem naselju, da se začne 
gradnja do končnih uporabnikov.
Kako pa bo potekalo priključevanje uporabnikov?
Najprej bo potrebna registracija priključka na info točki 
(www.ruralnetwork.eu), nato podpis pogodbe in plačilo 
priključnine.  Na istem naslovu lahko preverijo ali so 
vključeni v program. Tehnična ekipa bo obvestila zain-
teresirane o gradnji do hiše in izvedbi hišne instalacije.
Kaj pa cena in stroški?
Notranja instalacija se bo zaračunala v enkratnem zne-
sku 150,00 EUR skupaj z DDV in se mi zdi zelo ugodna, 
še posebej, ker je v ceni vštet tudi modem.  Pri tem je 
potrebno poudariti, da izgradnja optičnega priključka v 
objektu še ne pomeni takojšnjega  delovanja storitev. To 
bo omogočil ustrezni operater, ki si ga lahko naročnik 
svobodno izbere. Priključek bo mogoče naročiti tudi 
kasneje, vendar bo cena znatno višja.
Bistveno vprašanje je, kdaj se bo gradilo in  kako bomo 
obveščeni?
Seveda. Začetek gradnje se pričakuje v začetku letošnjega 
julija in naj bi trajala predvidoma 3 mesece. Na občini 
se bomo potrudili, da bodo občani čim boljše obveščeni 
preko naših spletnih strani, socialnih omrežij, občinskega 
glasila, preko krajevnih skupnosti, letakov in celo obiskov 
na domu.
Naj samo omenim še način financiranja. Del sredstev 
bo nepovratno prispevala EU, del pa privatni kapital.
Že večkrat sva govorila o domu starejših. Ali napredu-
jete?
Izdelana sta PZI in PGD, ki sta usklajena s koncesionar-
jem, ki bo izvajal dejavnost v domu na osnovi podeljene 
koncesije. Nadaljujemo s postopki za pridobitev kredita in 
vsemi drugimi aktivnostmi za izbiro izvajalca. Za prido-
bitev gradbenega dovoljenja je zbrana večina potrebnih 
soglasij in ne pričakujem, da bi v upravnem postopku 

prišlo do kakšnih težav.
Ali bi omenili še kakšno trenutno aktivnost?
Aktualna je tudi novica, da smo včeraj začeli z agrome-
lioracijskimi deli, ki je v celoti financirana iz sredstev 
EU. Mi bomo prispevali le za DDV. Občina bo z izvedbo 
komasacije in agromelioracije, ki bo končana v letošnjem 
septembru, za kmetijstvo naredila veliko. Celoten prostor 
med Sotesko in Drtijo skupaj z Drtijščico in vsemi potmi 
ni bil opredeljen in niti olastninjen. S komasacijo, ki 
smo jo zaključili pred dobrim letom, smo, kar zadeva 
lastništva in geodetske odmere, problem v celoti rešili. To 
velja tudi za stari oz. novi vodotok Drtijščice in vse cestne 
povezave, ki jih gradimo letos. Naj se zahvalim odboru 
za komasacijo za vzorno sodelovanje. Zahvala gre tudi 
vsem lastnikom zemljišč za razumevanje pri izpeljavi tako 
delikatnega postopka. Zavedam se, da pri delitvi zemljišč 
ni šlo vedno po individualnih željah. 
Proces agromelioracije bomo izpeljali v sodelovanju z 
lastniki zemljišč tako, da ne bomo ovirali njihovih kme-
tijskih opravil. Tu še posebej mislim na del, ki je povezan 
s čiščenjem agromelioracijskih kanalov. 

EV

www.moravce. si
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Občina

Po sledeh napredka 
naše občine

Omogočite dostop intervencijskim in delovnim vozilom

Spoštovani lastniki drevja in gozdnih zemljišč ob občin-
skih cestah.
Vsako leto se srečujemo z rednimi sezonskimi težavami, 
ki jo predstavlja drevje in grmovje, ki zraste ali se nagne 
v cestni prostor. Prosta vozna pot in preglednost vozišča 
sta elementa varne vožnje, na katerega lahko vplivamo z 
vzdrževalnimi deli, medtem ko je previdnost in strpnost 
pri vožnji prepuščena samim voznikom.
Vzdolž javnih cest je zakonsko predpisan  varovalni pas, 
kjer je raba prostora omejena v korist varnosti v prometu. 
Občina Moravče je kot upravljavec občinskih cest dolžna 
poskrbeti za odstranjevanje ovir v cestnem prostoru, skrb 
za drevje ki raste na zemljiščih v varovalnem pasu pa so 
dolžni izvajati lastniki zasebnih  zemljišč.
Obveščamo vas, da smo tudi s strani podjetja Prodnik, ki 
skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja 
v naši občini, prejeli poziv za odstranitev ovir to je drevja v 
zračnem prostoru cest, katerega navajamo v nadaljevanju:
»V zadnjem času je na nekaterih območjih občine Morav-
če delovnim vozilom večkrat otežen ali celo onemogočen 
dostop zaradi neustrezno obrezanega drevja in žive meje 
na zemljiščih v zasebni lasti, katerih veje se raztezajo v 
območje javnih cest. Ob odvozu odpadkov in izvajanju 
drugih storitev javne službe varstva okolja zaradi tega na 
vozilih nastaja škoda, na nekaterih območjih pa je dostop 
tem vozilom celo onemogočen. Rastline, ki se raztezajo 

na cesto, ovirajo dostop do objektov, zmanjšujejo pregle-
dnost cest in ogrožajo varnost tako voznikov kot občanov.
Občane zato prosimo, da odstranijo veje in uredijo svoje 
zunanje površine tako, da zagotovijo zadosten prostor za 
dostop delovnih vozil, v nasprotnem primeru storitev ne 
bo mogoče izvesti. Za varen in nemoten dostop tovornih 
vozil mora biti namreč zagotovljena določena širina (2,7 
m) ceste, pa tudi višina (4 m).«
Vsem občanom se že v naprej zahvaljujemo za razume-
vanje in sodelovanje.

Občinska uprava občine Moravče 
in Javno komunalno podjetje Prodnik

Na Zg. Dobravi se ureja hudournik, kjer je večja količina 
padavinske vode ob močnejših nalivih ogrožla dve sta-
novanjski hiši.

Po rušenju stanovanjskega objekta, ki ga je izvedel lastnik, 
je cesta na ovinku v Vodicah proti Limbarski gori sanirana, 
tako da je varna za vožnjo. Po izdelavi projektne dokumen-
tacije, se bo cesta na tem delu uredila z odvodnjavanjem, 
širitvijo in novo prečno rešetko.

Po pogodbi, ki jo je občina podpisala z Ministrstvom Za 
kmetijstvo, je občina pristopila k izvedbi projekta ureditve 
vseh potrebnih cest za dostop do kmetijskih zemljišč in 
čiščenja melioracijskih kanalov. 
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Občina

Spominska slovesnost pri spomeniku padlim nad 
Češnjicami

V organizaciji občine in ZB Moravče 
se vsako leto pri spomeniku NOB 
nad Češnjicami zberejo obiskovalci 
spominske slovesnosti za padle akti-
viste 23. aprila 1945, tik pred koncem 
druge svetovne vojne. Zadnja leta 
se odvije prireditev v popoldanskem 
času pred praznikom, dnevom upora 
proti okupatorju. Zato se slovesnost 
namenja tudi prazniku, ki ohranja 
spomin na ustanovitev Osvobodilne 
fronte.
Prisotne je letos na prireditvi naj-
prej pozdravil župan Martin Rebolj. 
Med drugim je poudaril, da trpljenje 
borcev in aktivistov ter civilnega pre-
bivalstva zasluži naš spomin in hvale-
žnost ter da zgodovine ni mogoče ne 
spreminjati in ne potvarjati. Zaključil 
je: «Zato se zbiramo na spominskih 
srečanjih, zato občina Moravče ob 
tem sodeluje skupaj z zvezo borcev 
za vrednote NOB.«  
Tokratni slavnostni govornik je bil 
Matjaž Nemec, podpredsednik Držav-
nega zbora. V govoru se je poklonil 
uporu slovenskega naroda proti oku-
patorju, prav tako tudi moravškemu, 
čeprav mnogokrat na žalost za ceno 
najdragocenejšega – življenj. Dejal 
je med drugim še: »In ob tem bi želel 
poudariti, da nas naša slovenska, 
težko priborjena svoboda, ki je, če se 
lahko izrazim – mati naše identitete, 
nalaga veliko odgovornost. Tudi nam 
politikom. Sam kot predstavnik mlaj-

še generacije to odgovornost vidim v 
dejanjih strpnosti, solidarnosti, spre-
jemanju in razumevanju različnosti, v 
sprejemanju dejstva, da se verjetno 
res ne bomo nikdar v nečem popol-
noma strinjali, a vendar smo kljub 
temu sposobni premagovati razlike in 
živeti v harmonični skupnosti. Menim, 
da so te vrednote preveč dragocene, 
trdožive in odporne, da bi jih lahko 
ali politika ali posamični interesi 
tolmačili po svoje. Ravno nasprotno. 
Te vrednote moramo ne samo pre-
poznavati, temveč jih živeti. In jih še 
v večji meri kot do sedaj vključevati v 
procese odločanja za skupno dobro.«
Spominu posvečeno prireditev so 

oblikovali še: Pihalna godba Morav-
če, peti razred osnovne šole Jurija 
Vege pod vodstvom mentorice Jane 
Keržan s pesmijo, recitacijami in 
inštrumentalno izvedbo primernih 
pesmi, Moški pevski zbor Tine Kos ter 
povezovalec Lovro Levačič. Župan in 
člani ZB za vrednote NOB Moravče so 
ob spremljavi godbenih taktov položili 
venec k spomeniku štirim žrtvam.
Ob zadnjih taktih žalostinke pa so 
se na prostor spomina ulile deževne 
kaplje. Kot da je vreme počakalo, saj 
godba v dežju ne bi mogla igrati in 
brez nje nikakor spomin ne bi bil tako 
globoko doživet.

VR

Turistično društvo Moravče vabi k prijavi za Zlati lipov list 2018

Ocenjevalna akcija Zlati lipov list je že stalnica med 
vsakoletnimi nalogami Turističnega društva. Moravče. 
Z njo želimo pritegniti občane k skrbi za urejenost sta-
novanjskih hiš, kmečkih domov in okolice in s tem k 
lepšemu videzu celotne občine. 
V letu 2018 bomo izbrali:
a) najlepše urejeno stanovanjsko hišo (izgled hiše, 

okensko in balkonsko cvetje, okolica),
b) najlepše urejen kmečki dom (stanovanjska hiša in 

gospodarska poslopja z okolico, vrt) 

Popis in prvo ocenjevanje bo v začetku julija, drugo bo 
v avgustu.
Zaključek akcije načrtujemo v mesecu novembru na 

prireditvi Martinov večer, ko bomo najboljšim podelili 
priznanja in nagrade. 

Zelo cenimo Vaše znanje in izkušnje z gojenjem okrasnih 
rastlin ter prizadevanje za urejenost domov. 
Vabimo Vas k sodelovanju in pričakujemo Vaše prijave 
do 30. junija 2018. Pošljite jih na naslov: Turistično 
društvo Moravče, Vegova 7, 1251 Moravče ali po tel. 
041 326 292 ali na e-naslov: td.moravce@gmail.com

(Dobitniki priznanj v prejšnjih letih so izvzeti iz ocenje-
vanja.)

Dani Jančar
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Občina

Predstavniki moravške mladine na srečanju Evropskega 
charter programa na Madžarskem

Mladi člani naše občine so se med 
19. in 22. aprilom udeležili še enega 
v nizu Evropskega programa ruralnih 
občin, ki je bil pod sloganom »People 
meet people« organiziran v malem 
mestecu Nagycenk na Madžarskem.
Predstavniki osem držav Evropske 
unije so bili nastanjeni pri prijaznih 
domačinih, ki so s svojim gostolju-
bjem in prijaznostjo poskrbeli za 
odličen prvi vtis, ki smo si ga o Na-
gycenku ustvarili.
Dostopne cene, odlična hrana, vino in 
pivo so na Madžarskem poleg ljubezni-
vosti domačinov na vrhunskem nivoju.
Namen našega obiska je bila izvedba 
delavnic, katerih tema je bila »Toleran-
ca in  solidarnost kot temeljni vrednoti 
prihodnosti Evrope«. Sam program je 
poleg delavnic vključeval razne igre 
ter okrogle mize tekom katerih sta bili 
izpostavljeni temi tudi diskriminacija 
in stereotipi. 
Domačini so program popestrili z 
obiskom županove pisarne, kratkimi 
učnimi uricami madžarščine, ogleda 
dvorca Szechenyi in tamkajšnje mu-
zejske zbirke, obiskali pa smo tudi 
bližnje mesto Sopron. Razkazali so 
nam nacionalni park, v katerem smo 
imeli možnost opazovanja ptic ter 
nam v lokalni vinski kleti organizirali 
degustacijo njihovih vin.
Poskrbljeno je bilo tudi za ljubitelje 
športnih aktivnosti. Vsi smo imeli 
možnost preizkusa poletne bob steze, 
Moravčanom pa so najbolj v spominu 
ostale Olimpijske igre, v katerih smo 
zavzeli častno prvo mesto na kar 
smo, glede na vloženi trud, izjemno 
ponosni.
Zadnji dan je se zaključil s skupno ve-
čerjo, kjer so predstavniki vseh osmih 
udeleženih držav pripravili degusta-

cije svojih neznačilnejših jedi. Poleg 
odlične madžarske hrane smo imeli 
možnost okušanja raznovrstnih jedi, 
ob čemer smo bili ponosni pohval 
našega domačega narezka.Bogat 
štiridnevni program je navdušil mlade 
udeležence in obljubili smo si, da se 
z veseljem še srečamo. 
Cilj tokratnega srečanja je bilo pove-
zovanje razmišljanja mladih Evropej-
cev ter primerjava njihovih izkušenj o 
zgoraj navedenih temah.
Moravčani iz prve roke vemo, da ni 
lepšega od avtentičnega življenja na 
vasi, o čemer smo se prepričali tudi 
tekom tokratnih delavnic, katere so 
v naših očeh presegle vsa pričakova-

nja. Mladi smo imeli, poleg spozna-
vanja madžarske kulture, možnost 
spoznati številne ljudi iz različnih 
Evropskih držav, kar je glede na 
tokratno temo stereotipiziranja in 
predsodkov, do katerih prihaja ravno 
zaradi neznanja in nepoznavanja 
drugih kultur, ključnega pomena. 
Med drugim nam je tovrstno sre-
čanje omogočilo, da iz prve roke 
spoznamo, da smo si, ne glede na 
nacionalnost, zelo podobni.

Katja Ribič

www.moravce. si

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

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
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 03/17) Občina Moravče objavlja:

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v občini Moravče v letu 2018

I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Naročnik javnega razpisa je Občina 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Mo-
ravče.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje nakupa in vgradnje malih 
(individualnih ali skupinskih) čistilnih 
naprav za čiščenje komunalne odpa-
dne vode, zmogljivosti čiščenja do 50 
populacijskih ekvivalentov (PE) na ob-
močju občine Moravče. Populacijska 
enota oziroma populacijski ekvivalent 
(PE) je enota za obremenjevanje 
vode, ki ustreza onesnaževanju, ka-
terega povzroči en prebivalec na dan.

III. UPRAVIČENCI
Za sofinanciranje po tem razpisu lah-
ko zaprosijo fizične osebe, s stalnim 
prebivališčem v občini, ki imajo do-
kazila o načrtovani gradnji objekta za 
čiščenje komunalne odpadne vode, 
skladno s pogoji javnega razpisa.

IV. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva v višini 20.000,00 EUR so 
zagotovljena na proračunski postav-
ki 052215 Subvencioniranje hišnih 
čistilnih naprav, konto 431400 Inve-
sticijski transferi posameznikom in 
zasebnikom

V. RAZPISNI POGOJI in MERILA ZA 
DODELITEV FINANČNIH SRED-
STEV

1. Čistilna naprava mora imeti certi-
fikat oziroma listino o skladnosti 
izdelka z zahtevami glede dosega-
nja mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15).

2. Čiščenje komunalne odpadne 
vode v mali komunalni čistilni na-
pravi mora biti skladno z določili 
4. člena Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Ura-
dni list RS, št. 98/07 in 30/10) 
glede ustreznosti čiščenja v mali 

komunalni čistilni napravi;
3. Čistilna naprava mora biti izven 

območij naselij, znotraj katerih se 
predvideva izgradnja kanalizacije;

4. Lokacija objekta mora biti pozna-
na, vlagatelji morajo razpolagati z 
lastniško pravico oziroma morajo 
predhodno skleniti služnostno 
pogodbo, overjeno pri notarju;

5. Čiščenje komunalne odpadne 
vode v mali komunalni čistilni na-
pravi mora biti skladno z ostalimi 
določbami Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15).

6. Upravičenci lahko pridobijo sred-
stva za isto naložbo le enkrat. 
Kolikor je upravičenec že prejel 
javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravi-
čen.

7. Do subvencije niso upravičeni 
investitorji objektov, kjer je bila 
gradnja MČN pogoj za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

V primeru povezovanja lastnikov 
večstanovanjske stavbe oziroma 
večstanovanjskih hiš na skupno 
čistilno napravo, morajo vsi lastniki 
večstanovanjske hiše oz. posamezne 
stanovanjske hiše, priključene na sku-
pno čistilno napravo, podati skupno 
vlogo za dodelitev sredstev. 

Upravičenci, ki bodo za več objektov 
postavili skupno malo komunalno 
čistilno napravo, morajo priložiti pod-
pisan medsebojni dogovor vseh upo-
rabnikov MKČN, ki ni časovno omejen 
in določiti osebo, ki bo zadolžena 
za upravljanje MKČN ter kateremu 
upravičencu se nakažejo sredstva za 
prvo enoto.

VI. VSEBINA RAZPISNE DOKUMEN-
TACIJE

Upravičenec mora vložiti vlogo (iz-
polnjen obrazec z zahtevanimi pri-
logami). 

Razpisna dokumentacija je od dne-
va objave javnega razpisa do izteka 

prijavnih rokov dosegljiva na spletni 
strani Občine Moravče  www.mo-
ravce.si. Zainteresirani prosilci lahko 
dvignejo razpisno dokumentacijo v 
času uradnih ur tudi v vložišču Ob-
čine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče.

VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo 
vloge-prijavne obrazce za dodelitev 
finančnih sredstev skladno s Pravil-
nikom, do porabe sredstev oz. najka-
sneje do 30. oktobra 2018.

Prijave oziroma vloge je potrebno 
oddati osebno na vložišču Občine 
Moravče ali poslati s priporočeno 
pošto na naslov:
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 
1251 Moravče.

Vlogo je potrebno oddati oziroma 
poslati v zapečatenem ovitku, ovitek 
pa mora biti na sprednji strani ozna-
čen z napisom »NE ODPIRAJ-MČN 
2018«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov vlagatelja.

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE 
VLOG in OBVEŠČANJE O IZIDU 
RAZPISA

Vse prejete vloge bo obravnavala tri 
članska komisija, ki jo imenuje župan. 
Odpiranje vlog ni javno. Komisija 
bo vsak začetek meseca odpirala 
vloge, ki bodo prispele v preteklem 
koledarskem mesecu, do porabe 
sredstev v proračunu. Upoštevale 
se bodo izključno v celoti izpolnjene 
vloge ter pravočasno oddane vloge, 
na priloženem obrazcu.
V primeru, da vloga ni popolna skla-
dno s pogoji in merili javnega razpisa 
za sofinanciranje, bodo prosilci pozva-
ni, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če 
tega ne bodo storili, oziroma bo vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, 
bo vloga s sklepom zavržena.
Občina Moravče bo vse prosilce 
obvestila o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 15 dni od dne, ko 
komisija pripravi predlog dodelitve 

www.moravce. si
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VOLIŠČE 4.10.25 - KULTURNI DOM MORAVČE
 Vegova 9, Moravče
Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, Malova ulica, 
Marokova ulica, Partizanska cesta, Šlandrova cesta, To-
manova pot, Trg svobode in Vegova ulica.
Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah in 
Zalog pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.26 - GOSTILNA NAD LOGOM MORAVČE
 Cesta heroja Vasje 13, Moravče
Češnjice pri Moravčah, Drtija, Moravče: Cesta heroja Vas-
je, Cesta na Grmače in Masljeva cesta; Spodnja Dobrava 
in Zgornja Dobrava.

VOLIŠČE 4.10.27 - PRI URANKARJU
 Gabrje pod Limbarsko goro 6 
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska gora, 
Mošenik, Ples ves, razen št. 8 in 9 in Selce pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.28 - PRI FRANCU MAJDIČU 
 Negastrn 8  
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah in  Vinje 
pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.29 - PGD KRAŠCE  
 Krašce 4  
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, Prikrnica 
in Sv. Andrej.

VOLIŠČE 4.10.30 - GASILSKI DOM PEČE  
 Peče 50  
Križate, Peče, Gora pri Pečah, Ples št.: 8 in 9, Podgorica 
pri Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.

VOLIŠČE 4.10.31 - DOM KRAJANOV HRIB 
 Hrib nad Ribčami 7  
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Velika 
vas, Zalog pri Kresnicah in Zgornji Prekar.

VOLIŠČE 4.10.32 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE 
PRI MORAVČAH
 Vrhpolje pri Moravčah 14
Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri Mo-
ravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Vrh-
polje pri Moravčah, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj.

VOLIŠČE 4.10. 901 – DOMŽALSKI DOM
 Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.

 
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.

REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA 4. VOLILNE ENOTE  

Številka: 041-5/2018
Datum: 20. 4. 2018
  

PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE

HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 
35/14 – odl. US in 23/17), izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP  O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za  izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, 

v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 3. junija 2018 

proračunskih sredstev. Z upravičenci 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljeni pogoji in način ko-
riščenja proračunskih sredstev.

Komisija bo upoštevala pri oblikovanju 
seznama prejemnikov proračunskih 
sredstev datum prispelih popolnih 
vlog. Sredstva se dodeljujejo enkrat 
letno do porabe finančnih sredstev 

sprejetega proračuna. Popolne vloge 
vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih 
sredstev v tekočem proračunskem 
letu ne bodo realizirane, se prenese-
jo v naslednje leto, ob upoštevanju 
vrstnega reda prispelosti.

IX. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem raz-
pisom lahko zainteresirani pridobijo 

na Občini Moravče, pri Luku Djorovi-
ču, tel. št. 01/ 724 71 49.

               OBČINA MORAVČE
      Martin Rebolj, župan, l.r.

       
Datum: 17.5.2018
Številka: 430-0058/2018-1

www.moravce. si
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Policija svetuje

POLICIJA SVETUJE

ZAVARUJTE SE PRED VLOMOM V STANOVANJE 
ALI HIŠO

V zadnjem času na območju občine Mo-
ravče in Lukovica prihaja do povečanega 
števila vlomov v stanovanjske hiše in 
ostale objekte. V nekaterih primerih so 
objekti odklenjeni, zato ne bo odveč nekaj 
praktičnih nasvetov kako zavarovati svoje 
premoženje. V večjih primerih je iz odkle-
njenih pomožnih objektov prišlo do tatvin 
motornih žag in ostalih strojev.

Na območju občine Moravče predvsem 
izstopa območje Moravč in pa Češnjice 
pri Moravčah ter Peče.

Število vlomov v stanovanja ali stano-
vanjske hiše, pa tudi vikende, iz leta v 
leto narašča, storilci pa so čedalje bolj 
predrzni ali nasilni. “Prilika dela tatu” 
in vlomilec bo raje izbral tisto stanova-
nje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje 
najmanj ovir in tveganje za odkritje 
najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, 
ker so stanovalci na primer na dopustu 
ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj ver-
jetno tarča vloma kot obratno. Posebno 
“vabljiva” za vlomilce so odprta vrata ali 

okna, razpoložljivo orodje za dostop (na 
primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop 
do drugače nedosegljivih oken ipd.), vr-
tnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec 
nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali 
visoke ograje ...
 
Zato pred daljšo odsotnostjo z doma:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
• predtem ne pozabite zapreti plina in 

vode ter izklopiti elektrike, predvsem 
na aparatih (da vam zaradi puščanja 
vode ali požara ne bo treba predčasno 
prekiniti dopusta),

• vklopite alarmno napravo,
• ključev ne puščajte na “skritih mestih”, 

kot so nabiralniki, predpražniki, lončki 
za rože ipd.,

• ne puščajte doma dragocenosti in de-
narja (med dopustom raje najemite sef),

• o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil 
(na telefonskem odzivniku, na listikih ?),

• poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo 
vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed 
redno prazni poštni nabiralnik, dviguje 
rolete; vgradite časovna stikala za 

samodejno prižiganje luči, odpovejte 
dostavo časopisov?.)

• doma parkirana vozila zaklenite ter 
varno shranite dokumente in ključe, 
tudi rezervne,

• ne puščajte orodja ali drugih priročnih 
sredstev v okolici hiše,

• z vidnih mest umaknite vrednejše 
predmete,

• povejte sosedom, kako ste dosegljivi,
• preglejte zavarovalne police, kako je s 

kritjem škode pri vlomu,
• zapišite si serijske številke vrednejših 

predmetov ali jih celo fotografirajte, po 
možnosti pa tudi označite (umetniške 
slike, nakit, tehnične predmete idr.).

 
Če ostanete doma (zlasti to velja za 
starejše osebe in otroke), pa:
• zaklepajte vrata,
• ne odpirajte vrat neznancem,
• varnostno verižico imejte vedno zata-

knjeno, še zlasti, če ste sami,
• Uporabljajte domofone in videodomo-

fone ter kukala na vhodih.
 Vir; Gradivo MNZ-Policija

Policijska akademnija Tacen - Šmarna gora, 
7. april 2018 – Danes se je s pohodom na 
Šmarno goro pričela letošnja komunikacijska 
akcija ozaveščanja širše javnosti o problema-
tiki raka pri moških in preventivi pred njim 
Zakorakaj k zdravju. Izvaja jo Društvo onko-
loških bolnikov Slovenije v sodelovanju z On-
kološkim inštitutom Ljubljana, Ministrstvom 
za zdravje RS in Fakulteto za šport UL. Letos 
se akciji Pravi moški aktivno pridružujeta in 
jo podpirata Policija in Sindikat policistov 
Slovenije. Skupni pohod na Šmarno goro 
pomeni skupni korak k zdravju. Policisti bodo 
v svojih vrstah ozaveščali o moških rakih 
in zdravem načinu življenja s pomembno 
komponento – rednim gibanjem in slovensko 
javnost spodbujali k hoji. Pridružite se jim in 
svoje korake za zdravje objavljajte na spletni 
strani izogniseraku.si. Hoja je namreč narav-

no zdravilo brez stranskih učinkov.
Akcija Zakorakaj k zdravju je nadaljevanje 
vseslovenskega projekta - ozaveščanja o 
moških rakih Pravi moški, ki je bila prvič 
izvedena leta 2016 s ciljem, da bi v Slove-
niji čim manj moških zbolelo za rakom in 
da bi čim več zbolelih premagalo bolezen. 
Letošnja akcija je nadaljevanje lanske in 
s sloganom Zakorakaj k zdravju poudarja 
pomen redne telesne dejavnosti, ki občutno 
zmanjša tveganje, da bi zboleli za rakom. 
Neaktiven življenjski slog je namreč eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki lahko vodijo 
v težke bolezni – tudi raka.
Namen akcije je povabiti širšo javnosti k hoji, 
ki ima vrsto zdravilnih in blagodejnih učinkov; 
hoja je ena najbolj naravnih, učinkovitih, 
celovitih, varnih in dostopnih oblik vadbe; 
ko hodimo, korakamo k zdravju. 

Slovenski policisti v skrbi za zdravje 
V Policiji in Sindikatu policistov Slovenije z 
aktivnostmi in ukrepi spodbujajo kolegice in 
kolege k pridobivanju kompetenc za uspešno 
premagovanje vsakodnevnih obveznosti ter 
za zmanjševanje in odpravljanje škodljivih 
posledic stresa pri opravljanju poklicnih na-
log. To je tudi razlog, da sta obe organizaciji 
podprli delo in prizadevanja Društva onko-
loških bolnikov Slovenije pri ozaveščanju 
širše javnosti o problematiki raka pri moških 
ter se aktivno vključili v njihove projektne 
aktivnosti. 

»Poklic policista je zagotovo stresen, tako 
zaradi nevarnosti, ki so ji policisti nenehno 
izpostavljeni pri opravljanju svojega dela, 
kot tudi zaradi obremenilnih situacij, kot so 
tragični prizori hudih nesreč, čustvene situa-

Zakorakaj k zdravju s slovenskimi policisti
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cije, prizadetost in ranljivosti ljudi, ki so vpeti 
v zanje neprijetne dogodke. Poleg stresa na 
zdravje policistov vplivajo tudi velika delovna 
obremenitev, nenehno izmensko delo, ki ruši 
naravni bioritem, pomanjkanje časa, ki botru-
je izpuščenim ali hitrim, nezdravim obrokom 
itd. Policisti se sicer nenehno usposabljajo 
za svoje delo, kar vključuje tudi psihofizične 
treninge, poleg tega pa si prizadevamo, da bi 
jih skozi različne delavnice naučili obvladova-
nja stresa, tehnik sproščanja itd. Z različnimi 
letnimi preizkusi, kot so npr. policijske igre 
in druga športna tekmovanja, pa jih spod-
bujamo k redni in še bolj intenzivni telesni 
aktivnost, tudi v prostem času. Ta je namreč 
izjemno pomembna, saj z njo nevtraliziramo 
negativne učinke našega, sicer lepega in ple-
menitega poklica. V Policiji je od dobrih 8000 
zaposlenih nekaj več kot 6000 moških. Zato 
smo se odločili, da se v Policiji pridružimo 
projektu Zakorakaj k zdravju in tako pod-
premo prizadevanja za bolj zdrav življenjski 
slog. Današnjega pohoda na Šmarno goro, 
ki jo policisti zelo dobro poznamo, saj smo jo 
zaradi bližine akademije že zdavnaj 'vzeli za 
svoj kondicijski poligon', se zato udeležujemo 
tudi zaposleni v policiji in upamo, da bo ta-
kšna gesta spodbudila tudi druge, da zase in 
svoje zdravje storijo nekaj več,« je dejal Žiga 
Planinec iz Policije.
Podobno bodo za zdravje skrbeli v Sindikatu 
policistov Slovenije: »Zavedamo se, da usluž-
benci policije zaradi narave in zahtevnosti 
dela, pa tudi prepričanja, da je treba najprej 
pomagati drugim in šele potem sebi, prepo-
gostokrat pozabijo nase in na lastno zdravje. 
Zato si prizadevamo, da sporočila, opozorila 
in nasveti članov Društva onkoloških bolnikov 
Slovenije v okviru projekta Pravi moški skrbi 
zase preko internih publikacij in obveščanja 
dosežejo čim več uslužbencev Policije in 
Ministrstva za notranje zadeve. Želimo, da 
se zavedajo pomena in vpliva zdravja na 
kakovost življenja ter da lahko z zdravim in 
aktivnim načinom življenja občutno zmanj-
šajo tveganje, da bi zboleli za rakom,« je 
povedal Adil Huselja, vodja projektne skupine 
Sindikata policistov Slovenije.
Statistični podatki o raku v Sloveniji
Slovenija sodi po umrljivosti raka pri moških 
med 10 držav v Evropi, kjer je rak med najpo-
gostejšim vzrokom smrti, takoj za boleznimi 
srca in ožilja. Med značilne moške rake sodita 
rak mod in rak prostate. Moški pogosteje 
zbolevajo za rakom debelega črevesa, danke, 
pljučnega raka ter raka glave in vratu.
Obenem smo na tretjem mestu v Evropi po 
incidenci raka pri moških in na enajstem 
mestu po umrljivosti zaradi raka pri moških.
Vse to se odraža tudi na pričakovani življenj-
ski dobi slovenskih moških. Pričakovana 
življenjska doba dečkov, rojenih leta 2014, 
je 77,9 let, kar je le malo nad povprečjem 
razvitih evropskih držav (76,6 let). 
Podatke o pogostosti in umrljivosti za rakom 
pri moških v Sloveniji je strnila izr. prof. dr. 
Vesna Zadnik, dr. med., specialistka javnega 
zdravja z Onkološkega inštitut Ljubljana, 
Epidemiologija in register raka:
• V letu 2014 je za rakom zbolelo skoraj 

14.000 prebivalcev Slovenije (54 % mo-
ških in 46 % žensk); ocena je, da jih bo 
leta 2017 zbolelo že blizu 15.000. 

• V letu 2014 je za rakom umrlo blizu 6.000 
Slovencev (56 % moških in 44 % žensk).

• V Sloveniji je konec decembra 2014 žive-
lo več kot 98.000 ljudi, ki so se kdajkoli 
srečali z diagnozo rak. 

• Od rojenih leta 2014 bo do svojega 75. 
leta starosti predvidoma za rakom zbolel 
eden od treh moških in ena od štirih žen-
sk.

Več o statističnih podatkih o raku v Sloveniji 
si lahko ogledate tukaj.

Redna telesna dejavnost zmanjša tveganje, 
da bi zboleli za rakom 
Redna telesna dejavnost zmanjša tveganje, 
da bi zboleli za rakom debelega črevesa za 52 
%, pri raku prostate za 6 %, v obeh primerih 
ne glede na telesno maso. 
Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na 
prognozo pri že zbolelih za rakom, saj zmanj-
ša tveganje za ponovitev bolezni: pri raku 
debelega črevesa za 49 %, pri raku prostate 
pa zmanjša tveganje za smrt zaradi raka za 
61 %. Redna hoja je v pomoč tudi onkološkim 
bolnikom pri okrevanju; med zdravljenjem je 
priporočljivo hoditi večkrat tedensko, inten-
zivnost pa je potrebno prilagoditi splošnemu 
počutju in telesni zmogljivosti. 

Hoja - naravno zdravilo brez stranskih 
učinkov
• Hoja je preprosto in naravno gibanje, ob 

primerni intenzivnosti je tudi zelo udobna 
in varna. 

• Hoja najbolj koristi srcu in pljučem, saj 
preprečuje srčne motnje in motnje krv-
nega obtoka.

• Hoja ne škoduje mišicam, v primerjavi s 
tekom pa tudi bistveno manj obremenjuje 
sklepe, vezi in mišice.  

• Pri hoji je možnost poškodb minimalna, 
saj je med hojo napor manjši.  

• Hoja sprošča in je odlična za vsakodnev-
no borbo proti stresu.

• Hoja je primerna za vse starostne skupi-
ne.

• Za hojo ne potrebujete posebne opreme. 
Malo spodbude, nekaj volje in že ste na-
redili korak v pravo smer: korak k zdravju 
in boljšemu počutju.  

Doc. dr. Vedran Hadžić s Fakultete za šport je 
na podlagi ključnih in znanstveno preverjenih 
trditev o hoji, ki so v skladu s Harvardsko 
šolo javnega zdravja in njihovimi priporočili, 
predstavil t.i. Manifest o hoji, ki izpostavlja 
pomen hoje za izboljšanje kakovosti življenja 
in splošnega počutja: »Hoja znižuje krvni tlak, 
raven krvnega sladkorja in raven škodljive-
ga holesterola ter zvišuje raven koristnega 
holesterola v krvi. Hoja krepi srce in ožilje, 
zmanjšuje delež maščevja v telesu in nega-
tivne posledice stresa ter preprečuje redčenje 
kostne mase. In kot je dejal že F. Nietzsche, 
so tudi vse resnično velike misli zasnovane 
med hojo.«
Pravi moški naj prehodi 10.000 korakov 
na dan  

Priznana raziskovalka hoje, profesorica Tu-
dor-Locke in kolegi, priporočajo spremljanje 
stopnje sedečega življenjskega sloga z upo-
rabo števca korakov. V ta namen so sestavili 
priročna navodila o priporočenemu dnevne-
mu številu korakov za določene starostne in 
specifične populacije. Priporočeno število 
korakov je: 
• Vsaj 10.500 korakov za predšolske otroke 

(4–6 let).
• Vsaj 11.500 korakov za otroke v osnovni 

šoli (deklice med 6–11 letom starosti).
• Vsaj 13.500 korakov za otroke v osnovni 

šoli (fante med 6–11 letom starosti).
• Vsaj 10.500 korakov za mladostnike 

(12–19 let).
• Vsaj 7.500 korakov za odrasle (20–65 

let).
• Vsaj 7.500 korakov za zdrave starejše 

(>65 let).
• Vsaj 7.000 korakov za osebe z gibalnimi 

težavami ali kroničnimi boleznimi.
Redna hoja pomeni, da naj zdravi moški 
prehodijo 10.000 korakov vsak dan, tisti s 
težavami in starejši pa vsaj 7.000.
Po ideje za zdrave sprehode na Naj lokacije
Da bi sporočilo o blagodejnih učinkih hoje 
doseglo čim več Slovenk in Slovencev ter 
jih dodatno spodbudilo k hoji, smo na spletni 
strani izogniseraku.si odprli podstran Naj 
lokacije;  tu lahko objavite svoje prehojene 
poti in jih izmerite v korakih, delite nasvete 
za manj znane in še neodkrite poti in se tako 
medsebojno spodbujate. Akcijo in njene po-
hodniške dogodke in nagradne igre za najbolj 
pridne pohodnike lahko spremljate tudi na 
Facebook strani Pravi moški.

Ambasadorji
V naših prizadevanjih nas podpirajo tudi naši 
ambasadorji: glasbenik Aleksander Mežek, 
gledališka igralka Ana Dolinar Horvat, Mar-
jan Doler, prostovoljec Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije ter gledališki igralec Janez 
Starina. 

Pravi moški hodi vsak dan. Pravi moški 
se izogiba slabim razvadam. Pravi moški 
je pozoren na telesne spremembe, ne 
okleva, pravočasno obišče zdravnika 
in se odzove na vabilo programa SVIT.
Sodelovanje v akciji pomeni korak v 
pravo smer. Pridružite se nam!

Nosilec  akcije  Zakorakaj k zdravju je Društvo 
onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju 
z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Fakulteto 
za šport UL in z Ministrstvom za zdravje RS.  

Dodatne informacije:
Bilka Demšar, bilka.demsar@sm-studiomar-
keting.com, 040 162 750
Breda Brezovar Papež, Društvo onkoloških 
bolnikov Slovenije, breda.breza@gmail.com, 
dobslo@siol.net, 041 640 435
Žiga Planinec, ziga.planinec@policija.si, 041 
600 346
Adil Huselja, adil.huselja@sindikat-policistov.
si, 051 280 135

Sporočilo za medije
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Društva

25 let prvomajskega srečanja v Tuštanju

Že pogled na prizorišče oziroma na 
praznovanje in za obiskovalce pri-
pravljeno Cegunco je bil drugačen 
kot navadno. Veliko boj prazničen, 
saj so vhod v šotor krasile slavno-
stne rože, ki se navadno postavijo za 
rojstnodnevne praznike žena, tokrat 
pa za 25 let prvomajskega sreča-
nja v Tuštanju. Veliko miz so tokrat 
postavili tudi izven šotora. Pri zelo 
naklonjenem vremenu so te mize 
dajale še večji užitek za praznovanje v 
moravški naravi. To poudarjamo zato, 
ker obiskovalci seveda niso bili samo 
domačini, pravzaprav so prihajali od 
vsepovsod. V domači občini nas je 
veliko premalo za tak obisk, kot ga je 
bila deležna Cegunca 2018.

Naj kar izdamo, da nam je predsednik 
Franci Cerar, vodja vseh dejavnosti v 
Društvu Tuštanj, opomnil na  zavze-
tost članov društva za delo za to pri-
reditev. Ko je našteval razna opravila, 
ki so jih opravili, od kuhinje, srečelova, 
nabiranja donatorstva, postavljanja in 
pospravljanja miz, do samega pospra-
vljanja po prireditvi in še marsikaj, je 
vsakokrat omenil število preko 100 
članov. Vsi vemo, da je pri skupinskih 
delih nujno potreben dober vodja. Za 
Francija Cerarja pa se je s to priredi-
tvijo  tudi že do sedaj izkazalo, da je 
vodja, kakršnega po uspešnosti daleč 
naokoli ne najdemo. Ne samo, da po-
zna zadevo, tudi živi zanjo. Toda kot 
pravi sam, brez tako delavnih članov 
društva, takega srečanja ni možno 
pripraviti. Tako odmevnega srečanja 
po vsej Sloveniji le malo kje najdemo. 

Pa še to povejmo, da večkrat koga 
zanimajo njihove finance. Vsekakor 
so prigarane. Pravijo pa tudi, da gre-
do izključno v skupno dobro.
Ko iščemo še maj opazne, toda za 
marsikoga pomembne razlike, z 
dobro oceno, je to tekoča voda pri 
straniščih. Pohvalimo lahko tudi 
strežbo. Malo kje dobiš ribice, kot so 
v Tuštanju, iz domače ribogojnice, či-
sto sveže. Palačinke so že bolj pogost 
pojav na veselicah, toda te so bile 
posebej dobre.
Tudi program je bil letos posebno bo-
gat. Organizatorji so tokrat predstavili 
tudi osnovnošolski program. Našo en-
kratno pihalno godbo so še dodatno 
obogatile moravške mažoretke. Lepo 
so obiskovalci sprejeli prvič v pro-
gramu uporabljeno domačo otroško 
folkloro. Neverjetno dober obisk je 
bil tudi na živ-žavu z Alenko Kolman. 
Oder pa je bil ves čas dobro zaseden 
na glasbo ansamblov: Nemir, Svetlin 
in še posebej na Mambo Kings. Za 
kotiček za ustvarjanje, poslikavo obra-
za in otroški športni program pa se 
je z obiskom izkazalo, da je za mlade 
družine nepogrešljiv. Ne smemo pa 
pozabiti omeniti društev, ki ob vsaki 
priliki in tudi tukaj pridno razstavlja-
jo svoje izdelke ter vabijo na obisk 

v naše kraje. Zbiratelji oldtimerjev 
pa prisegajo na vsakoletno in tudi 
letošnjo povorko.
Naj še omenimo brošuro, ki so jo iz-
dali v domiselni vsebinski obliki. Pred-
vsem slikovno so prikazali dogajanje 
iz zgodovine jubilejnih let. Gotovo 
pa so pripovedke, od ust do ust, zelo 

zanimive. Ali so res nekoč ljudje čutili, 
da so čarovnice del vsakdana? Našli 
smo tudi veliko zabavnih štorij.
Iskrene čestitke ob enkratni organiza-
ciji in ob lepem jubileju! 

VR
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Društva

30 LET prireditve Pohod po nagelj na Limbarsko goro

Naj nagelj na Limbarski gori še dolgo cveti
18. marec 2018 je v mrzlem vremenu 
pričakal vztrajne obiskovalce vseslo-
venske prireditve. Limbarska gora se 
je zavila v neprijazno vreme in čakala 
tudi na eminentnega gosta, predse-
dnika države. Ni šlo vse po načrtu, 
tudi tokrat ne, kot vsa leta doslej, ko 
so se morali organizatorji prilagajati 
trenutnim možnostim in razmeram.
Prav gotovo je na ta jubilejni dan 
ostal zapisan trajni spomin na zadnjih 
deset prireditev, ki so obeležene v 2. 
zborniku, svojevrstnem nadaljevanju 
prvega, ki je izšel ob 20. obletnici 
prireditve. Zbornik zajema čustveno 
napisan uvodnik vsebinske snovalke 
zbornika Francke Toman, ki preta-
njeno razkrije radosti in napore, ki 
jih skupina zavzetih ljudi, združenih 
v Društvo krajanov Limbarska Gora, 
ob organizaciji vsako leto doživlja. 
Iskreno se veseli vseh besed, ki jih 
obiskovalci zapišejo ali izrečejo. 
Sledijo pregledi vseh prireditev sko-
zi različne podatke: vreme, število 
podeljenih nageljnov, organizatorji, 
sponzorji in donatorji, prostovoljci, 
društva, nastopajoči, slavnostni go-
vorniki idr. V zborniku so obeležene 
tudi največje atrakcije prireditev skozi 
vsa leta. Nadaljevanje je namenjeno 
predstavitvam prireditev od 20. do 
30. prireditve. Za vsako prireditev so 
izbrane fotografije, ki govorijo svoj 
jezik. Vsaka prireditev je predstavlje-
na s podatki o kulturnem programu, 

glasbenih gostih, osrednjem govor-
niku, veznem besedilu in vodenju, 
zabavnem delu, sodelujočih, spre-
mljajočem programu, posebnostih, 
zanimivostih in vremenu. Dodan je 
pripis iz medijev, vtis iz knjige vtisov 
ali drugih virov. Snovalci pa so si za-
mislili še inovativen pristop, s katerim 
so utečeno obliko podobnih zbor-
nikov postavili še v umetniško luč, 
saj je Karmen Vehovec za vsako leto 
spretno napisala izmišljeni dnevnik 
obiskovalke. V njem razkriva zgodbo 
deklice, ki je prihajala na Goro, dožive-
la osebne mladostniške izkušnje, med 
katere sodi tudi ljubezen, s srečnim 
in nesrečnim koncem … O tem boste 
prebrali v zborniku. Zaključni del 
zbornika je namenjen povabljenim 
piscem, ki so ali so bili povezani z lim-
barskim nageljnom. Zapisali so svoj 
pogled na prireditev in tako zborniku 
dodali noto objektivnosti.
Vsekakor je zbornik dosežek in se 
dekleta iz uredniškega odbora (Franc-
ka Toman, Erika Mlakar in Karmen 
Vehovec) lahko odkrito in ponosno 
veselijo naložbe v moravški domo-
znanski zbirki knjižnih virov, ki bo z 
leti pridobila na vrednosti. Zbornik 
je tudi oblikovni dosežek, je majhen, 
priročen, z domiselnim okrasjem in 
oblikovanjem po zamisli Erike Mlakar.
Verodostojen zapis ostaja kot pohvala 
dosežkom, kot povabilo za vztrajanje 
na nečem, kar uspeva in kot dokaz  

življenja v določenem okolju in času. 
Poleg knjižne izdaje je zbornik dose-
gljiv na spletnih straneh Društva kra-
janov Limbarska Gora in Limbarske 
gore. Povabljeni k ogledu in branju.
Zalivajmo to čudovito rož’co z Lim-
barske. 

Bernarda Mal

Čebelarsko društvo Moravče vabi občane k sodelovanju
Prihodnje leto bomo obeležili stoletnico organiziranega čebelarstva na območju  Brdskega sodnega okraja, ki je 
zajemalo območje današnjih občin Lukovica, Moravče, Domžale in Dolsko. Ob tem jubileju nameravamo čebe-
larska društva omenjenih občin pripraviti monografijo, v katero bi radi vključili še ohranjene pisne in slikovne vire 
čebelarske dediščine tega območja. 
Zato naprošamo vse občane, ki imajo kakršnekoli dokumente o delovanju Čebelarske družine Moravče ali Če-
belarskega društva Moravče (stare fotografije čebelnjakov ali čebelarjev, društvene članske izkaznice, zapiske, 
priznanja,…) da nam pomagajo pri zbiranju teh dokumentov. Dokumente bomo preslikali in vam jih takoj vrnili.
Vse, ki imate omenjeno dokumentacijo, vabimo, da nam to sporočite na elektronski naslov cdmoravce@gmail.
com ali obvestite predsednico društva Ireno Urbanija na telefonsko številko 070 213 168.
Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

Upravni odbor ČD Moravče
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Društva

Tudi letos smo se krajani Češnjic pri-
družili občinski čistilni akciji in tako 
poskrbeli, da je bil letošnji Svetovni 
dan Zemlje vsaj malo čistejši. V Dru-
štvu krajanov Češnjice smo se v sobo-
to 21. aprila zbrali v vasi, se razdelili 
v skupine in očistili večji del Češnjic. 
Bilo je manj smeti, kot prejšnja leta, 
vendar pa moramo upoštevati, da 
nam je malce težav delala že visoka 
trava, tako da nekaterih mest nismo 
mogli očistiti. Vsekakor si bomo v 
društvu prizadevali, da bomo ohra-
njali vas čisto skozi vse leto in tako 
ohranjali prijetno okolje. 
Zahvaljujemo se vsem udeleženim, 

vas pa tudi vabimo, da se nam pridru-
žite naslednje leto. Anamarija Vesel

Čistilna akcija pred Svetovnim dnevom Zemlje

Čistilna akcija v Pečah
Tudi KŠD Peče se je udeležilo čistilne 
akcije, ki je potekala 21. aprila po celi 
občini. Najprej smo v soboto dopoldne z 
otroci očistili kraj Peče do Kosez in do Ve-
like Vode, posebej pa je ekipa očistila še 
Križate do glavne ceste. Ker je območje 
okrog ceste v zadnjih letih prenevarno, 
da bi pri čiščenju pomagali otroci, smo 
drugi del čistilne akcije na ponedeljek 
izvedli odrasli. Z veseljem smo ugotovili, 
da je sicer manj smeti kot prejšnja leta, a 
smo bili razočarani, da okolica ni zdržala 
čista niti nekaj dni, saj so se že naslednji 
dan pojavile nove smeti. Očitno pa se stanje počasi a vztrajno izboljšuje. AL

Z vrtcem na potep 
V torek, 10. aprila se je 45 pohodni-
kov odpravilo proti slapu Orglice.
Iz Kamniške Bistrice smo se odpra-
vili proti partizanski bolnici Bela, 
nadaljevali do slapu nad bolnico in se 
odločili, da pot zaključimo. Odločitev 
se je izkazala za pravilno, saj se je po 
vkrcanju na avtobus vlil močan naliv.
Raziskovanje naravnega spomenika 
je postreglo z mnogimi zanimivimi 
vprašanji; medosebnih odnosov, o 
pomembnosti razreševanja konfliktov 
po mirni poti… Pot so nam usmerjale 
dobro razporejene markacije. Tudi 
dodatnih obvestilnih in smernih ta-
bel je bilo dovolj, da so otroci sami 
iskali pot. Gozd je bil še brez listov in 
zanimivo je bilo opazovati gola debla 
dreves. Ugotovili smo, da je okolica 

popolnoma drugačna, kot če gremo 
na pot pozno pomladi ali poleti. Ker 
pa se je vse naokoli dobro videlo, smo 
lahko tudi dobro raziskali delo žolne, 
ki je popolnoma zdelala deblo. Spra-

ševali smo se, če je delala sekance…
Komaj se je pohod zaključil, že je bilo 
postavljeno vprašanje –“Kam pa juter 
gremo?!”

Anka Ropret
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Med prvomajskimi prazniki z nami športni duh in Pihalna 
godba Moravče

V Društvu krajanov Češnjic si že leta 
rezerviramo 27. april, da lahko orga-
niziramo tradicionalni Turnir v nami-
znem tenisu. Tako je med nami tudi 
med prazniki prisoten športni duh, 
ki ga poskušamo ohraniti in prenesti 
na vse generacije. Tekmovalci so bili 
tokrat razdeljeni le v 3 skupine, ki 
so se med seboj pomerile. Po koncu 
tekmovalnega dela je sledila pode-
litev medalj za najboljša tri mesta v 
vsaki skupini in pa druženje. Vsem 
tekmovalcem iskreno čestitamo in se 

zahvaljujemo za 
obisk, vse ostale 
pa vabimo, da se 
nam pridružite 
prihodnje leto. 
Vsakoletnemu 
srečanju kraja-
nov za 1.maj so 
se pridružili  tudi  
člani Pihalne god-
be Moravče, ki so 
s svojim nasto-
pom v Češnjicah 

zaključili z budnico.  Letošnje srečanje 
je popestrila tudi povorka oldtimerjev, 
ki so se popeljali skozi vas. Zahvalju-
jemo se vsem udeleženim in Pihalni 
godbi Moravče, ki nas vsako leto 
razveseli s svojim obiskom. 

Anamarija Vesel

Praznik žena v tuštanjskem društvu

Predsednik društva Franci Cerar 
je na letošnjem srečanju žensk na 
Cegunci ponovno poudaril:« Žene 
nam v našem društvu veliko pome-
nite. Hvaležni smo vsem, ki kljub 
obilici dela z družino in po službah 
postorite dela, ki jih v društvu lahko 
tako dobro opravite samo ve. Veseli 
smo, da se teh srečanj vedno rade 
udeležite. Zelo spoštujemo, da so 
med nami tudi starejše, kot je moja 
mama in  Pepca Urbanija. Vsem 
čestitam ob marčevskih praznikih!« 
Žene je pozdravil in jim čestital tudi 
župan Martin Rebolj. Skupaj sta jim 
potem podelila cvetje. 
Srečanje se ja nadaljevalo s kultur-
nim programom: recitacije o mamah. 
Za presenečenje in darilo pa je bilo 
poskrbljeno z nastopom klape Sidro. 
Ob dobrem kosilu se je druženje 
nadaljevalo še dolgo. V Tuštanju se 
pač zavedajo, kako se dobri odnosi 

vzdržujejo. Verjamemo pa, da bo 
za njihove žene tudi čez leto kakšna 

rožica, topel objem in dobra beseda.
VR
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Društva

PD Moravče na Kum
V soboto, 14. 04. 2018, se nas je 23 
planincev PD Moravče v sodelovanju 
s planinskim krožkom OŠ Moravče, 
OŠ Dob in OŠ Dragomelj, odpravilo 
na najvišji vrh Posavskega hribovja, 
na Kum.
Zbrali smo se na treh avtobusnih 
postajah in se z  avtobusom odpeljali 
proti Dobovcu, kjer smo začeli naš po-
hod proti vrhu. Pohod je vodil Marjan 
Kocjančič. Pot ni bila zahtevna niti za 
najmlajša predšolska planinca. Do 
vrha smo se nekajkrat ustavili, malo 
zato, ker so nas mamile dobrote v na-
hrbtnikih, predvsem pa zato, ker smo 
občudovali pomlad v razcvetu. Vrh 
smo dosegli v slabih dveh urah. Tam 
nas je najprej prevzel pogled, ki je v 
daljavi segal vse do Triglava. Prevzeti 
od lepote smo pomalicali, opremili 
planinske knjižice z žigi, najmlajši so 

se nato sprostili na igralih, ostali pa 
smo veselo klepetali.
Ker nas je sonce grelo, se nam ni 
mudilo nazaj. A ker je vsega lepega 
enkrat konec, smo se okrog dvanaj-

stih pričeli spuščati proti izhodišču, 
od koder smo se prijetno utrujeni 
vrnili varno domov.
 

Vera Vene

Iz Društva upokojencev Moravče

Vsako leto Pokrajinska zveza Go-
renjske priredi skupaj z enim od 
svojih 46. društev enodnevno 
srečanje. Letos bo to srečanje v 
naši občini, na Cegunci (Tuštanj). 
Pričakuje se 2.500 udeležencev in 
do 50 avtobusov.
Mešani pevski zbor je nastopil na 
reviji pevskih zborov Pokrajinske zve-
ze Gorenjske v Kamniku. Po svojem 
izboru so zapeli dve pesmi: Domov v 
slovenski kraj in Ljubezen do domo-
vine. V zadnji točki  prireditve je vseh 
14 zborov skupaj zapelo pesem Po je-
zeru. Svoj nastop so Moravčani dobro 
opravili. Imeli pa so tudi cel avtobus 
(navijačev) obiskovalcev prireditve iz 
moravškega društva.
Folklorna skupina ima novo vodstvo, 
dva študenta, ki pa imata na tem po-
dročju že bogate izkušnje. 

Videti je, da bodo še hitreje napre-
dovali. V načrtu imajo več nastopov. 
Tudi na srečanju upokojencev Gorenj-
ske bodo nastopili.
Izletniki so obiskali Mozirski gaj, park 
cvetja in etnografski muzej ter poslu-
šali razlago o posameznih delih parka. 
Takrat so bili tulipani v bujnem raz-

cvetu. Izlet so 
nadaljevali v 
organizaciji Tu-
rističnega dru-
štva Braslov-
če, ki so eno 
najstarejših 
naselij v Spo-
dnje Savinjski 
dolini, na skraj-
nem jugoza-
hodnem delu 
Celjske kotline. 

Izpred avtobusne postaje v Braslovčah 
so se v spremstvu lokalnega vodnika 
odpeljali mimo dvorca Ruhental in 
Žovneškega jezera do vznožja gradu  
gospodov Žovneških, kasneje Celjskih 
grofov in knezov, kjer je zadnja leta 
svojega življenja živel knez Friderik II. 
Celjski. Do gradu jih je vodila pešpot, 
seveda malo navzgor. Zato pa so bili na-
grajeni s čudovitim razgledom in dobro 
razlago. O obnovljenem obrambnem 
stolpu in razvalinah enega najstarejših 
gradov na Slovenskem so slišali skriv-
nostne zgodbe. Polni novih in lepih 
vtisov in malo utrujeni so si zaslužili tudi 
kosilo. Pravzaprav so ugotovili, da je bil 
to za njih poleg izleta tudi dan kulture. 
Zato so se odločili, da bodo dokončno 
zaključili izlet zopet s kulturo in obiskali 
so revijo pevskih zborov v Kamniku. 

VR
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Društva

Pohod po Moravški Planinski Poti 

1. maja smo se 23. zbrali na prvomaj-
skem pohodu po Moravški Planinski 
Poti (MPP). Tokrat se je pohoda ude-
ležilo 46 pohodnikov.
Vreme nam je dobro služilo, saj 
ni bilo prevroče. Na trenutke smo 
bili tudi hvaležni za kakšno jopico 
z  dolgimi rokavi. Pot je potekala v 
mirnem vzdušju, prevladala je misel . 
»Gremo!« »Prišli bomo!« In res – varno 
smo prispeli do cilja. 
Pot še vedno velja za mali »bav-bav« 
in marsikoga je že zamikalo, da se 
pohodu pridruži, pa vendar je dvom v 
zmožnosti prevelik… Brez skrbi, odsto-
piti je človeško, je odgovorno – če ne 
zmoreš! Včasih si telesno in psihično 
dobro pripravljen, pa ti nagajajo že 
preizkušene nogavice ali čevlji. Vse 
to je naravno!

Vsekakor pa vse pohvale tistim, ki so 
premagali vse te strahove in izgovore, 
prišli zjutraj ob 4.00 na planinski dom 
Ušte – Žerenk, se prijavili in podali na 
pot. Pot, ki je razgibana, saj se kar ne-
kajkrat vzpne (Sv. Miklavž, Murovica, 
Sv. Mohor, Limbarska gora, Pivkelj). 
Te »strmine« niso zahtevne, jih pa 

začini dolžina poti, ki je dolga 48 km.  
Vedno večkrat jo premagajo tudi že 
osnovnošolski otroci druge triade. 
Vas je zamikalo? Pridružite se nam 
naslednje leto, 1.maja ob 4.00 pred 
planinskim domom Ušte – Žerenk – 
takrat se bomo na pot podali 24.

Anka Ropret

Peš ali s kolesom? S KOLESOM!!!
Tokrat že 5. za prvega maja so se tur-
no-kolesarji s kolesom podali na pot 
po MPP (Moravška Planinska Pot). Pot 
velik del poti sledi planinski pešpoti, v 
določenih odsekih pa zavije na svojo 
traso, ki je kolesom prijaznejša.
Tokrat jih je v Moravčah startalo 6. 
Osnovnošolec si je že v naprej določil, 
kateri del trase bo zanj izziv – tega je 
tudi uspešno opravil! Taka pot s kole-
som je prav poseben izziv, kar potrjuje 
tudi dejstvo, da se za premagovanje 
te poti ne odloči veliko korenjakov. 
Je pa zato zadoščenje po premagani 
poti še toliko večje. Trasa poteka po 
različnih terenskih podlagah, zato se 
tempo vseskozi prilagaja udeleženim.
Kako je potekala sama trasa, si lahko 

ogledate tudi na FB strani društva. 
Morda ste prihodnje leto ravno vi 
na vrsti, da se nam pridružite. Tak  
cilj je dobra motivacija za večkratno 
vadbo na prostem, s katero si izbolj-

šamo počutje, dvignemo raven naše 
kondicijske pripravljenosti ter s tem 
zadovoljnejši zremo v svet. 

Anka Ropret

Mladi igralci v KŠD Peče
Otroška dramska skupina KŠD Peče 
je s Slovensko Karitas sodelovala že 
konec preteklega leta, ko smo na 
predstavi Trnuljčica zbirali darila za 
otroke iz socialno šibkejših družin. 
Ko so se sodelavci Karitas v začetku 
pomladi začeli spraševati o novem 
gradivu za njihovo vsakoletno huma-
nitarno akcijo Pokloni zvezek, so se 
tako spomnili na nas in nas povabili 
k sodelovanju. Po sestankih in pisanju 
scenarija smo v aprilu v dveh dneh 

posneli kratek dokumentarni film, ki 
bo služil kot gradivo za omenjeno ak-
cijo. Pri akciji Pokloni zvezek namreč 
sodelujejo skoraj vse slovenske šole 
in vrtci, ki dobijo DVD-je z gradivom, 
katerega si ogleda več deset tisoč 
otrok. V filmu je zajeta naša resnična 
zgodba o tem, kako smo se letos pri-
pravljali na predstavo in medse prvič 
sprejeli deklico Evo, ki ima posebne 
potrebe. Pri snemanju so sodelovali 
skoraj vsi otroci, na kar smo izredno 

ponosni. Pečani so še enkrat dokazali, 
da so vedno pripravljeni sodelovati in 
pomagati, saj je bila tudi dvorana za 
snemanje prizora same predstave, 
praktično polna. Film si lahko ogle-
date na YouTube kanalu Slovenske 
Karitas, naslov ima Pokloni zvezek 
2018. Tisti, ki pa ste še v šoli, ali pa 
imate šoloobvezne otroke, pa seveda 
povabljeni k sodelovanju pri akciji.

AL
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20-letnica skupine LESENI ROGISTI

20 let že deluje etno skupina Lese-
ni rogisti, katerih člani prihajajo iz 
Moravč in Kresnic. Njihova zgodba 
se je začela pred več kot dvajsetimi 
leti, ko sta na sprehodu z ženo našla 
čudne skrivljene veje in se je v Jo-
žetu Setničarju, sicer ljubiteljskemu 
izdelovalcu malih lesenih izdelkov, 
porodila ideja, da bi ustvaril glasbeni 
instrument. Morda tudi zaradi tega, 
ker je Jože tudi godbenik od svojega 
12. leta (trenutno jih šteje 69), ki je 
svojo glasbeno pot začel v godbi 
Litija, potem pri ansamblu, je pa tudi 
član Pihalne godbe Moravče že več 
kot 25 let.

Svoj prvi nastop so pred 20-imi leti 
imeli v Športni dvorani Kresnice, ki 
se za potrebe kulturnih dogodkov 
spremeni v primerno dvorano. Tam 
je imel svoj koncert Kresniški ženski 
pevski zbor in Leseni rogisti, ki sploh 
še niso imeli imena, so prvič nastopili 
v javnosti.
Jože je v svoji delavnici izdelal pre-
ko 350 rogov, iz različnega lesa, 
predvsem iz smrekovih vej, kasneje 
pa tudi iz drugih vrst lesa, razen iz 
lipovega. Včasih uporabi vrhače, 
včasih korenine, največkrat pa  veje z 
razpoznavnimi grčami, uporabnimi za 
odmevnike. To niso serijsko izdelani 
rogovi, pač pa je vsak drugačen. Vsi 
rogovi so tudi poslikani, z različnimi 
slovenskimi narodnimi motivi. Svoj 
izum je tudi patentiral.

V 20 letih delovanja so nastopili po 
mnogih krajih doma, v Sloveniji, in 
po svetu, predvsem po evropskih 
državah  Že dvakrat so se udeležili 
srečanja rogistov v Balingenu v 
Nemčiji, kjer je tudi muzej različnih 
lesenih rogov iz vse Evrope, med 
drugimi so tam razstavljeni tudi 3 
Jožetovi rogovi. Avgusta 2015 so se 
v kraju Ahlsdorf blizu  Berlina udeležili 
mednarodnega srečanja in tekmo-
vanja lovskih rogistov, kjer so v svoji 
tekmovalni skupini osvojili 2. mesto. 
To je bil pomemben dosežek, saj se je  
na tej prireditvi v nekaj dneh zvrstilo 
kar 37 skupin iz 5 držav. Posebnost 

je tudi to, da Leseni rogisti igrajo na 
lesene, ročno izdelane, inštrumente, 
ki povsod, kjer nastopajo, vzbujajo 
veliko pozornosti. 
Nastopili so na Poljskem,  večkrat v 
Nemčiji, v Avstriji, Italiji, na Madžar-
skem, v Srbiji, na Hrvaškem. Nastop v 
Švici pa je za rogiste najpomembnejši 
in največji nastop, ker so igrali na le-
deniku Jungfrau (3454 m nadmorske 
višine) in so rogisti iz cele Evrope s 
svojim igranjem želeli postaviti rekord 
za Guinessovo knjigo: skupno igranje 
na največji višini. Tako igranje je zelo 
zahtevno, kajti na višini 3454 m n.m. 
so pogoji drugačni.
21. aprila so svoje praznovanje obele-
žili s koncertom v isti dvorani, v kateri 
so pred dvajsetimi leti tudi začeli. Na 
praznovanje so povabili tudi Mešani 

pevski zbor KUD Jevnica ter skupino 
Lovskih rogistov iz Gradca. Rogisti iz 
Gradca, ki jih že vrsto let vodi Peter 
Pavel Meierhofer, so njihovi stari prija-
telji, s katerimi se srečujejo na nasto-
pih predvsem po Avstriji in Nemčiji. 
Poseben gost in slavnostni  govornik 
na koncertu je bil mag. Igor Cvetko, 
etnomuzikolog, ki je skupino že pred 
leti predstavil na mednarodnem 
etnografskem kongresu v Falunu na 
Švedskem. 

Leseni rogisti sodelujejo na vseh 
pomembnih dogodkih Društva za 
priznanje praženega krompirja kot 

samostojne jedi, zato je društvo tudi 
sodelovalo ob tem pomembnem 
jubileju, in sicer so za druženje po 
koncertu pripravili pražen krompir 
z dodatkom, slovensko kranjsko 
klobaso.
V dvorani je bila tudi  razstava raz-
ličnih rogov, ki so pri obiskovalcih 
vzbudili precej pozornosti, saj  so si 
jih lahko ogledali čisto od blizu ali pa 
se jih tudi dotaknili. 
Koncertu je sledil še sproščen klepet 
s prijatelji in podpornih glasbenikov, 
pa tudi  o načrtih za naprej so se že 
kresale iskrice. 

Božena Groboljšek

Avtor fotografije: Sašo Šinkovec
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Umetniško srečanje s Tonetom Kuntnerjem, pesnikom, igralcem, prijateljem, Človekom

Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo.

Leto 2018 je posvečeno Ivanu Can-
karju, je Cankarjevo leto, v katerem se 
vrstijo dogodki v počastitev njegove-
ga veličastnega dela ob 100-letnici 
njegove smrti. Tudi v Moravčah se je 
17. aprila Cankarjeva beseda znova 
oglasila na predstavitvi Kuntnerjeve 
knjige Zamrznjena pomlad v organi-
zaciji KID Limbar.
 Slovenci svoje literarne ustvarjalce 
spoznamo v času šolanja. Je pa 
zanimivo vprašanje, koliko smo se 
pripravljeni spustiti v globine njihovih 
umetniških besedil. Cankarjev jezik je 
jezik simbolov, primeren za zahtev-
nejše bralce; vsak od njih najde nove 
in nove globine. Tako smo se na sre-
čanju s Tonetom Kuntnerjem spustili 
globoko v Cankarjeva, Prešernova, 
Menartova in Kuntnerjeva besedila. 
Med besedili smo našli izjemna spo-
ročila: Kurentovo občudovanje prele-
pe dežele, v kateri živimo; Slovenci 
smo narod, ki se bori za preživetje in 
z lahkoto pokaže na mnoge kulturne 
dosežke; smo narod, ki vnaprej sluti 
usodne trenutke zgodovine in se 
nanje pripravimo; priznavamo, da je 
ljubezen gonilo vsega, brezpogojno 
ljubezen gojimo do svojih mater in 
mati je tudi naša domovina, a ljubezni 
do domovine se ne da zapovedati, 
ukazati, prisiliti.
Skozi umetniške besede je spodbu-
dil tudi razmislek o mnogih težkih 
vprašanjih slovenske sodobnosti: z 
znojem in krvjo grajene hiše tonejo, 
mladi svoj sen vidijo v mestih, za-
puščajo mir, naravo, sožitje; še več, 
verjamejo v boljši kruh tujine, kakor 
da rod ni zaveza krvi in kakor da kruh 

ni plod zemlje; kaj se je nam, Sloven-
cem, zgodilo, da smo postali mi in vi …
V besedilih je bil gost predvsem 
tankončuten igralec s srčno interpre-
tacijo, kot pripovedovalec pa je razlil 
vso strast v besede, ki jih je podel s 
poslušalci, da bi budil pomlad, o ka-
teri ne le govori, jo živi in spodbuja. O 
sebi pravi, da je preprost Slovenec, z 
ljubeznijo do domovine in Slovencev.
Srečanje je zaključil z dvema izjemni-
ma mislima. Kaj moram in morem sto-
riti, da kdaj v prihodnosti mojih sinov 
in vnukov mene ne bo sram? Vpra-
šanje in smerokaz za vsakega izmed 
nas. V Molitvi za spravo se obrača na 
Boga, ki ljubi še tiste, ki njega ne ljubi-
jo. Prišel je čas za čast ter čas za nov 
začetek in upanje. Vsak človek, veren 

ali neveren, stremi k svoji izpolnitvi, k 
smislu svojega obstoja.
Dogodek sta zaokrožala v celoto go-
vornika Milka Novak in Lojze Štefan z 
besedo o gostu in skupnih doživetjih 
ter Komorni zbor Limbar, ki je zapel 
tudi Kuntnerjevo pesem Ptice selivke.
V času sodobne tehnologije je vsa-
komur vsak hip dostopna katera koli 
informacija. Toda kakšno korist ima, 
če je ne precejamo skozi sito čutov, 
po Cankarjevih besedah pa oči so po-
korni organ moje duše. Vsaka duša pa 
je le ena od mnogih, s katerimi sobi-
vamo na tem planetu, dokler smrtna 
postelja ne postane nova zibel. Vredni 
smo, da smo srečni in da osrečujemo.

Bernarda Mal

Noč knjige v Knjižnici Daneta Zajca
23. aprila 2018 je Krajevna knjižnica 
Daneta Zajca Moravče organizirala 
tako imenovano noč knjige. Ob tej 
priložnosti so v svoje vrste povabili 
Mileno Miklavčič, eno najpomemb-
nejših slovenskih avtoric zadnjega 
časa. Njena prva knjiga z naslovom 
Ogenj, rit in kače niso za igrače je še 
veno na lestvici najbolj prodajanih 
knjig v Sloveniji, na tej lestvici pa se 
ji je pridružil še drugi del z naslovom 
Matere, hčere in vnukinje. Knjižni-

čarka Katarina Peterc, ki je otvorila 
srečanje s pisateljico, je povedala 
tudi, da sta obe knjigi najbolje izposo-
jani in imata najdaljšo čakalno dobo 
na listi rezervacij. Bernarda Mal, ki 
je srečanje povezovala, je spretno 
krmarila med občutljivimi temami, 
ki jih v svojih knjigah opisuje ga. Mi-
klavčič. Sicer je po poklicu učiteljica 
angleščine in slovenščine, dolga leta 
je delala kot novinarka na radiu in 
pisala bloge ter zaupne besede, ves 

čas pa jo je zanimalo več o življenju 
naših prednikov; predvsem o tistem 
delu, ki je bil očem skrit. V avtoričinem 
otroštvu so bili pogovori o spolnosti 
velik tabu in dobro se spomni, kako je 
bila kaznovana, ko je vprašala, zakaj 
oče in mama lahko spita skupaj, če 
so moški takšni packi. Iz te dvojnosti 
informacij je izšla njena radovednost 
o spolnih navadah Slovencev v pre-
teklosti, ki je pripeljala do knjig, ki 
jih imamo danes pred sabo. V njih je 
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brez olepševanja opisala, kako je bilo 
včasih s spolnostjo, osebno higieno, 
vzgojo otrok in še veliko drugimi 
stvarmi, ki se jih je sicer raje skrilo. 
Avtorica je mnenja, da se otroke in na 
splošno ljudi še vedno zavija v vato in 
jo zelo skrbi za prihodnje generacije; 
kaj se bo zgodilo, če pride kaj hudega? 
Njene knjige so zato res zakladnica 
zgodb iz slovenskega podeželja v  
devetnajstem in dvajsetem stoletju. 
Zbiranje tako intimnih zgodb pa za-
gotovo ni bila lahka naloga. Zgodbe 
za obe knjigi je avtorica zbirala prek 
tridesetletnega dela najprej na radiu, 
potem pa obiskovanja starejših ljudi, 
ki so se jim odprli največkrat takrat, 
ko se je o svojem otroštvu izpovedala 
ona sama. Tudi na našem srečanju je 
bilo vzdušje zelo sproščeno, nasmejali 
smo se do solz, pri marsičem zmaje-
vali z glavo v nejeveri, da so naši pred-

niki res tako veseli, po drugi strani pa 
ugotavljali, da tudi preveč informacij 
s katerimi smo obdani v tem času, ni 
ravno dobro. Ura in pol je minila kot bi 

trenil in večer nas je pustil navdušene, 
predvsem pa radovedne. 

AL

Pred oltar cerkve sv. Martina v Dobu stopila Maša Svetlin  

Kot se spodobi, če greš pred oltar, 
tudi Maša Svetlin ni šla sama, ampak 
s številnimi pevkami in pevci otroške-
ga pevskega zbora Zvončki. Vajeti, že 
dobro utečenega in številčnega zbo-
ra, je od Barbare Fale sprejela Maša 
Svetlin in tako v Dobu v cerkvi sv. 
Martina imela svoj prvi javni nastop 
izven domače fare. Na tokratni reviji 
otroških, mladinskih in družinskih 
pevskih zborov dekanije Domžale je 
nastopilo devet zborov, skupno okrog 
dvesto nastopajočih otrok iz sedmih 
župnij, ki so s petjem navdušili tisto 
malo številno občinstvo. Kar vajeni 
smo, da poleg domačih župnikov, ki 
se zavedajo pomena prisotnosti na 
revijah, saj dajejo mladim pevcem 
in zborovodjem priznanje za njihov 
trud, le redko kdo od ostalih faranov 
pride prisluhnit mladim. Starše in 
ostale prevoznike pač tu ne štejemo. 
Pevke in pevci vseh devetih zborov 
so prosto nedeljsko popoldne preži-
veli ob prepevanju sebi v veselje in 
Bogu v čast. Na začetku je zbranim 
spregovoril Jure Ferlež, župnik v Dobu 
in jim poleg napotkov za potek revije 
zaželel še dobrodošlico v cerkvi svete-
ga Martina v Dobu. Zatem sta mlada 
povezovalca Martin Otrin in Anže 
Zidanšek, ki sta zamenjala dekliško 
ekipo iz prejšnje revije, začela revijo 
z molitvijo, kajti začni dan z Bogom, 
da bo dober tek imelo in je šlo. V 

zadnjem času veliko slišimo o novih 
obrazih in tisti, ki redno spremljamo 
revije smo ugotovili, da tudi pri zborih 
na plano stopajo novi obrazi. No saj 
ne, da bi se vsi zamenjali, le malce 
starejše je zamenjala mlajša moč, 
a starejši še vedno bdijo nad delom 
zborov, saj ne morejo kar takoj prepu-
stili vajeti čisto iz svojih rok. Kot prvi je 
zapel na tokratni reviji otroški pevski 
zbor župnije Brdo z zborovodkinjo 
Petro Avbelj in violinistko Dorotejo 
Kink. Pridružili so se jima še pevci in 
pevke mladinskega pevskega zbora 
in skupno so zapeli eno pesem, nato 
pa še eno sami. Sledil je nastop otro-
škega pevskega zbora Sončni Žarki 
iz župnije Domžale, z zborovodkinjo 
Lili Sever in solistko Špelo Sever. 
Otroški pevski zbor Ihanski zvončki iz 

župnije Ihan je prepeval pod taktirko 
zborovodkinje sestre Mirjam Ferčak, 
ter ob glasbeni pomoči Mirjam Starin 
na kitari ter Debora Pirnat na violini. 
Solo vložke so dodale Lori Cerar, 
Sara Primožič Rupnik, Julija Skobe in 
Katarina Hribar. Otroški pevski zbor 
župnije Jarše nam je pod taktirko 
zborovodkinje Jerce Letnar zapel tako 
kakor ostali dve pesmi ob spremljavi 
organistke Neža Pogačar. Otroški 
pevski zbor župnije Krašnja je na ki-
tari spremljal Miha Kralj, peli so pod 
taktirko zborovodje Marka Juterška. Iz 
Moravške doline in župnije sta prišla 
dva pevska zbora. Otroški pevski zbor 
Zvončki pod vodstvom zborovodkinje 
Maše Svetlin so spremljali organist 
Blaž Pirnat, Nuša Šter na kitari in 
Benjamin Štefan na cajonu. Zapeli 
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so nam Razsvetli našo pot , Marija in 
Peter, Jakob , Janez. Mladinski pevski 
zbor Zmaji iz iste župnije je prepeval 
pod taktirko zborovodkinje Elizabete 
Pirnat. Spremljal jih je organist Domi-
nik Štefan. Pri pesmi »Hozana, Oče 
tebi izročam se« so jih spremljali Blaž 
Pirnat na klavirju, Rok Štefan na bas 
kitari, Dominik Štefan na kitari ter Be-
njamin Štefan na cajonu. Kot zadnji so 
zapeli še gostitelji, otroški pevski zbor 
Mavrica iz župnije Dob pod taktirko 

zborovodkinje Tine Grošelj, na orglah 
jih je spremljala Ana Češnjevar. Zbra-
ne pevke in pevce ter zborovodje in 
ostale je nagovoril še Marko Košir žu-
pnik v cerkvi sv. Mihaela v Mengšu in 
animator za cerkveno petje dekanije 
Domžale. V kratkem nagovoru se je 
zahvalil vsem, ki so peli in poslušali, 
ter gostiteljem za sprejem. Zahvalil 
se je tudi staršem, ki podpirajo svoje 
otroke in jih navdušujejo za lepoto 
petja, saj so tako baza za kasnejše 

odrasle zbore in to ne le cerkvene. Po 
njegovem nagovoru so združeno vsi 
zapeli še pod taktirko zborovodkinje 
Jerce Letnar in se nato odpravili na 
agape, saj ni, da bi domov odšli žejni 
in lačni. Zborovodje in župniki so se 
med tem že dogovarjali kdaj naj bo 
prihodnje leto revija otroških, mla-
dinskih in družinskih pevskih zborov, 
a do takrat bo preteklo še kar nekaj 
časa in vaj. 

DJD 

Nastop FS » Moravški mački« na festivalu »Pleši, pleši, črni 
kos« v Grobljah 

OFS Moravški mački se je odzvala 
povabilu predsednika folklornega 
društva Groblje g. Franca Hribovška 
za sodelovanje na 1. festivalu otroških 
folklornih skupin. Konec januarja 
sem oddala prijavo za sodelovanje in 
kmalu zatem smo začeli pripravljati 
odrsko postavitev, ki sem jo poime-
novala Moravšk i mački. 
21. aprila 2018 zgodaj zjutraj, že ob 
7.45 smo se zbrali pred šolo, preverili 
prisotnost ( na žalost je bilo prisotnih 
samo 12 članov ) , razdelili malico v 
nahrbtnike in se odpeljali v KD Gro-
blje. Tam smo imeli še čas, da smo 
imeli delno vaje že zunaj, potem pa 
še tehnične vaje na odru. Težko smo 
čakali na svoj nastop v garderobi, saj 
smo bili na vrsti kot 5. OFS. No, tudi 
za nas je končno prišel čas nastopa, 
sezuli smo čevlje in bosi odkorakali 
ven iz garderobe skozi zunanja vrata 
na oder. Blaž Luznar je prebil led in 
zelo suvereno v moravškem narečju 
povedal legendo o moravškem mač-
ku in že na začetku nastopa vzbudil 
zanimanje publike, sledila je koreo-
grafija na pesem: Kaj je tebi mucek 
mali, igra Siva mačka v brezje gre in 

plesi: zibenšrit, štajeriš, na klinčku in 
na koncu cvajnšrit. Folkloristi so na-
logo odlično opravili. Po nastopu smo 
imeli priložnost v dvorani spremljat 
prireditev do konca in si ogledat še 
tri nastope OFS in podelitev Marol-
tovih značk, ki jih JSKD podeljuje za 
sodelovanje na folklornem področju. 
Priznanja so bila podeljena članom iz 
občine Domžale za različna obdobja 
aktivnega sodelovanja. Prireditev si 
lahko ogledate na občinskem portalu 
domzalec.si – kultura-prireditve.
Že naslednji dan zvečer je sledil te-

lefonski klic, da smo tako »zažgali« 
z moravško legendo , da si želijo to 
odrsko postavitev videti na njihovi pri-
reditvi Pod lipami, ki bo konec maja. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalila Mariji 
Stele in Sonji Sever iz TD Moravče 
za spremstvo in upam na sodelova-
nje tudi na 2. otroškem folklornem 
festivalu.

Marija Gotar- mentor 
OFS Moravški mački

Foto: Marija Stele

Predšolska folklorna skupina »Lilije« se predstavi doma in v gosteh

»Ob bistrem potoku je mlin, cin-cin...«

Tudi v tem mesecu je bila otroška fol-
klorna skupina vključena v nekaj pri-
reditev in se je pokazala in dokazala 
s svojimi plesnimi koraki in pesmimi.
V začetku meseca, v soboto, 7. 4. 
2018, smo se predstavili na dogodku 
Turističnega društva Moravče, sreča-
nje vasi Selo-Sela-Sele v KD Moravče. 

Predstavili smo se s krajšo točko v 
sklopu kulturnega programa in seve-
da poželi velik aplavz iz dvorane.
Spet kmalu, v soboto, 21. 4. 2018, 
smo se udeležili 1. otroškega fol-
klornega festivala v Domžalah, v KD 
Groblje. Tokrat smo sodelovali pri 
območnem festivalu, kjer so se pred-

stavile vrtčevske in osnovnošolske 
folklorne skupine. Otroci folklorne 
skupine »Lilije« so se predstavili s 
plesi in plesnimi igrami: Igramo se, 
igramo se, To je tista muha, Kruh 
pečen in Diradičindara. Po končanem 
nastopu so vsi prejeli tudi medalje za 
sodelovanje na dogodku.
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In še nastop pred nekaj dnevi, 1. maj 
2018, na tradicionalni prireditvi v Tu-
štanju. Otroci so se v sklopu otroške-
ga programa predstavili z novo točko, 
ples Ob bistrem potoku in plesna igra 
različnih plesov. Tudi tokrat so poželi 
velik aplavz, spet so se predstavili v 
svoji najboljši luči.
Ob koncu zapisa bi se rada zahvalila 
vsem otrokom za udeležbe na nasto-
pih, velika zahvala pa tudi staršem 
naših plesalcev za sodelovanje, razu-
mevanje in vedno številčno udeležbo 
otrok na naših nastopih – brez vas 
nam ne bi uspelo!

Prijazen pozdrav vsem! Otroci, Gregor 
in Karmen!

Zapisala: Karmen Mihelčič, 
vzgojiteljica.

Cankar in zaključek bralne značke
Tudi za učence od 1. do 4. razreda 
smo pripravili prireditev ob zaključku 
bralne značke. Učenci začnejo za 
bralno značko brati 17. septembra, 
uradno pa zaključijo 2. aprila, ob 
svetovnem dnevu knjig. Na razredni 
stopnji večina otrok opravi bralno 
značko, le nekaj redkih izjem ne želi 
uživati v svetu branja, zato so se pri-
reditve udeležili le značkarji.
V prireditev nas je s harmoniko po-
peljal učenec 5. a razreda, Jaka Grilj, 
sledila pa je igrica gledališkega krožka 
Muca Copatarica.
Na vseslovenskem kulturnem po-
dročju je leto 2018 zaznamovano s 
100. obletnico smrti pisatelja Ivana 
Cankarja. Obletnica je priložnost, 
da poskusimo mladim na sodoben, 
komunikativen in dinamičen način 
približati Cankarjevo delo. 
Tudi na naši šoli smo obeležili Cankar-

jevo leto. Razredi od 1. 
do 4. so dobili nalogo, 
da se seznanijo z življe-
njem in delom Ivana 
Cankarja. To so storili s 
pomočjo slikanice Ivan 
in skodelica črne kave, 
avtorice Mojiceje Pod-
goršek, sicer knjižničar-
ke na naši šoli. Učenci 
so slikanico prebrali 
pri uri slovenščine ali 
na razredni uri, se o 
vsebini pogovorili ter 
si poskušali zapomniti 
čim več podatkov o velikem pisatelju.
Na prireditvi je bila vsakem oddelku 
zastavljena knjižna uganka o Cankar-
ju. Učenci so kar tekmovali, kdo bo 
prej dvignil roko in povedal pravilni 
odgovor. Nekaterim je to uspevalo 
bolj, nekaterim manj. Iz vsakega 

oddelka je en učenec prejel knjižno 
nagrado, slikanico o Ivanu Cankarju. 
Prireditev smo zaključili z glasbo in 
z obljubo, da učenci ostanejo pridni 
bralci še naprej ter da berejo še tudi 
potem, ko bralno značko opravijo.

Božena Groboljšek

Obiskal nas je Tone Partljič
Ob zaključku branja za bralno značko je zveste bralce obiskal 
Tone Partljič, slovenski pisatelj, dramatik, dramaturg, nekoč 
politik.
V telovadnici se je zbralo okrog 130 značkarjev od 5. do 9. 
razreda. Pisatelj nas je že na začetku spravil v smeh, ko nam 
je pripovedoval, s čim vse se ukvarja. Povedal nam je tudi dve 
zgodbici iz svojega življenja: kako se je pri devetih letih skoraj 
poročil in zgodbico o Mišku, psu, ki ga je njegova vnukinja želela 
imeti, nazadnje pa je ta psiček pristal pri dedku in babici (pri 
njem in njegovi ženi).
Učenci naše šole so pod njegovo taktirko odigrali dva dramska 
prizora,  sodelovali so tudi nekateri učitelji, ki jih je izbral naš gost.
Srečanje se je hitro oz. prehitro zaključilo. Večina otrok je bila 
mnenja, da si bodo to srečanje s pisateljem zapomnili in v bližnji 
prihodnosti prebrali kakšno njegovo zgodbico.

Božena Groboljšek
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Novejša zgodovina nekoliko drugače

25. aprila so se učenci 9. razredov 
podali na ekskurzijo v Ljubljano in 
Pivko. Ogledali smo si Muzej novejše 
zgodovine v Ljubljani in Park vojaške 
zgodovine v Pivki. Stroške ogleda je 
učencem krila Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo in se ji na tem mestu za 
to najlepše zahvaljujemo.
Zjutraj smo se najprej podali v Ljublja-
no, kjer smo si v omenjenem Muzeju 
novejše zgodovine ogledali stalno 
razstavo Slovenci v 20. stoletju. Pod 
vodstvom muzejskih kustosinj so si 
učenci lahko malo drugače ogledali 
preteklo dogajanje pri nas in se tudi 
izkazali s svojim znanjem in vedoželj-
nostjo.
Sledil je odhod v Pivko v omenjeni 
Park vojaške zgodovine. Tudi tam 

so imeli učenci zanimiv 
ogled razstave težkega 
orožja iz druge svetov-
ne vojne in povojnega 
obdobja, nato pa še raz-
stavo o Jugoslovanski 
ljudski armadi, kjer so 
lahko učenci spoznali 
tudi služenje vojaškega 
roka svojih očetov ali 
dedkov v socialistični 
Jugoslaviji. Sledil je tudi 
del razstave o osamo-
svojitvi Slovenije in vojni 
za Slovenijo. Na koncu pa so si učenci 
lahko ogledali notranjost jugoslovan-
ske žepne podmornice.
S to ekskurzijo so učenci 9. razredov 
lepo ponovili učno snov tega šolske-

ga leta o zgodovini Slovencev v 20. 
stoletju s posebnim poudarkom na 
osamosvajanju Slovenije. Učenci so 
bili z ekskurzijo zadovoljni in spozna-
vali zgodovino na drugačen način.

Simon Zalar

Regijsko preverjanje OŠ ekip iz prve pomoči

V sredo, 18. aprila, so se na naši 
šoli zbrale štiri ekipe prve pomoči, 
da bi pokazale, kaj znajo. Po šest 
osnovnošolcev iz Hrastnika, Zagorja, 
Šmartnega pri Litiji in Moravč je naj-
prej preverilo svoje teoretično, nato 
pa še praktično znanje. Ob ogledu 
slednjega smo se lahko prepričali, da 
prva pomoč ni zgolj naključje, ampak 
sestavni del izobrazbe in kulture ter 
da se jo treba preprosto naučiti, zna-
nje pa obnavljati in dograjevati.
Naša ekipa v sestavi Ane Ogrin, Lare 
Rokavec, Lucije Vehovec, Ajde Brnot, 
Alenke Ravnikar in Maje Orehek je 
zmagala in se bo 12. maja udeležila 
državnega preverjanja OŠ ekip iz PP 
na Debelem rtiču.
Ostali učenci, ki obiskujejo interesno 

dejavnost pa so svoje delo opravili kot 
imitatorji poškodovancev ali spremlje-
valci ekip. Za možnost in organizacijo 
takšnega dogodka se lepo zahvaljuje-

mo OZRK Domžale in koordinatorici 
ge. Majdi Mernik.

Martina Razoršek

Noč v šolski knjižnici
Mesec april je v znamenju knjig. V 
šoli 2. aprila zaključimo z branjem 
za bralno značko, 2. april pa je tudi 
rojstni dan velikega danskega pravlji-
čarja Hansa Christiana Andersena. 
Mednarodna zveza za mladinsko 
književnost je Andersenov rojstni 
dan proglasila za Mednarodni dan 
knjig za otroke. Na ta dan po vsem 
svetu prirejajo branja, podeljujejo 
nagrade, odpirajo razstave in razmi-

šljajo, kako obdržati bralno kulturo 
med mladimi bralci. 
Tudi pri nas na šoli se je veliko go-
vorilo o knjigah. Nekaj prizadevnih 
članov knjižničarskega krožka je zato 
v petek, 6. aprila, v petek popoldne, 
v šolsko knjižnico prišli s spalnimi 
vrečami, blazinami in pižamami. Že 
nekaj dni prej smo se veselili knji-
žne zabave, za katero smo se vneto 
pripravljali. 

Malo po prihodu smo pojedli pico, 
sledile so družabne igre. Zelo smo 
se zabavali, smejali in predvsem ve-
liko brali. Brali smo zgodbe iz 1001 
noči, potem pa smo se lotili iskanja 
knjižnega zaklada. Okoli enajste ure 
zvečer smo si sami spekli palačinke, 
okoli ene zjutraj pa smo zaključili z 
večerjo. Lahko bi tudi gledali film, a 
smo ugotovili, da se raje sami veliko 
bolj zabavamo. Brali smo skupaj, ne-
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kateri pa raje svojo knjigo. Ni nam bilo 
dolgčas, saj je knjiga naša najboljša 
prijateljica. 
Pozno smo zaspali, zato je bila noč 
kratka. Ob zajtrku smo še izmenjali 
svoje vtise. Vsi smo bili mnenja, da je 
bila to čudovita noč. Po zajtrku smo 
pospravili svoje stvari, se še malo 
poveselili, nato pa se okoli desete ure 
odpravili domov. Ta dogodek nam bo 
za vedno ostal v lepem spominu.

Učenci knjižničarskega krožka
OŠ Jurija Vege Moravče

in mentorica Mojiceja

Gledališče Kamišibaj
Meseca aprila nas je spremljala knjiga 
Nekega deževnega dne (C. Butler). 
Prisrčna pravljica nam prikaže, kako 
je lahko muhasto aprilsko vreme in 
da si prijatelji med seboj vedno poma-
gajo. Vzgojiteljice smo se odločile, da 
pravljico prikažemo v Kamišibaj gle-
dališču, za vse otroke 1. starostnega 
obdobja. Kaj pa je Kamišibaj? 
Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: 
gledališče) je edinstvena oblika pri-
povedovanja zgodb ob slikah. Slike 
(ilustracije) so vložene v lesen oder, 
imenovan butaj. Pripovedovalec (ka-
mišibajkar) ob pripovedovanju menja 
slike, ki prikazujejo dogajanje v zgod-
bi. Kamišibaj uvrščamo med pred-
stave manjšega tipa oz. komornega 
gledališča. Slike (formata A3) vabijo 
k bližini in vključenosti gledalcev v 
vzdušje zgodbe.
Otroci so z veseljem prisluhnili pra-
vljici in vzgojiteljicam, ki smo s po-
sebnimi efekti še dodatno popestrile 
dogajanje (ksilofon, kitara, grom). 
Predstavo pa smo pripravili še za otro-

ke iz skupine Gumbki v telovadnici, 
bila jim je zelo všeč, skupaj smo zapeli 
še nekaj deževnih pomladnih pesmi 
in se poslovili.
Seveda pa smo izkoristili lepe dni in se 

veliko gibali v naši lepi naravi.

Otroci iz skupine Muce,
Nina Puc in Simona Uštar.

Izkustveno učenje
Izkustveno učenje je v predšolskem 
obdobju zelo pomemben dejavnik. 
Prednost te oblike učenja je, da otroci 
dajejo ideje, vplivajo na zasnovo, vodi-
jo dejavnost v izbranem okolju in tako 
razvijajo svoje zamisli in raziskujejo.
Otrokom v našem oddelku zato 
skozi vse leto nudimo dovolj časa in 
priložnosti, da z opazovanjem, pre-
izkušanjem in eksperimentiranjem 
začutijo lastnosti narave in njen 
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Obisk vrtnarja
Narava nas pridno vabi na sprehode, 
kjer jo lahko opazujemo, spoznavamo, 
raziskujemo v pomladnem prebu-
janju. Nagajivo se nam smehlja in 
nas prijazno kliče k spomladanskim 
opravilom. Tudi v našem vrtcu smo 
se lotili prav posebnega opravila. 
Obiskal nas je vrtnar Domen, ki nas 
je s svojim prihodom še posebej raz-
veselil, saj smo z njim preživeli prav 
posebno dopoldne. Ob prihodu nas 
je najprej seznanil z delom vrtnarja, 
nato pa nas povabil na bližnji trav-
nik, kjer smo sadili trobentice. Vsak 
izmed nas je vzel svoje vedro, lopato 
in se odpravil po zemljo. Ko smo imeli 
dovolj zemlje, smo odšli po cvetlični 
lonec in vanj posadili trobentico. Nato 
smo se z zalivalkami odpravili po vodo 
in jih zalili. Ko smo vse opravili, smo 
pospravili pripomočke in trobentice 
postavili pred našo igralnico, kjer so 
krasile prostor na terasi. Tako smo 
skozi dejavnost opazovali in posne-
mali vrtnarja pri nekaterih opravilih ter 
doživljali nova doživetja in spoznanja. 
Bili smo pravi mali radovedneži, ki 

nam vprašanj ni in ni zmanjkalo, saj je 
bilo za nas to povsem nekaj novega. 
Ugotovili smo, da vrtnarjenje lahko 
postane užitek, zato bomo z vese-
ljem priskočili na pomoč tudi doma. 
Tudi vam želimo veliko dobre volje in 

užitkov ob spomladanskih opravilih, 
ki vas čakajo te dni.

Otroci iz skupine Žabice
Napisala Mojca Vozel

pomen povezave z ekologijo. Otroke 
učimo o varovanju in zaščiti narave, 
jih spodbujamo, da jo raziskujejo z 
vsemi svojimi čutili. Na ta način nara-
vo doživljajo in vzljubijo, da bi jo znali 
ceniti in ji ne škodovati.
Bivanje v gozdu nudi veliko aktivnosti 

in tako otrok z aktivnim raziskovanjem 
pridobiva določena znanja in veščine, 
ki jih bo uporabljal skozi celo življenje. 
Otroci se radi gibajo in gozd jim ne-
moteno omogoča naravne oblike gi-
banja in premagovanje naravnih ovir. 
Ker otroci spoznavajo raznolikost 

narave skozi različne oblike so preko 
zgodbe DREVO KRIŠTOF izdelali prav 
posebno drevo, ki krasi eko kotiček 
našega vrtca.

Zapisala: Neža Urankar

Čebelice v aprilu
Ko je pomlad v razcvetu, so najbolj aktivne tudi čebele. 
Seveda tudi otroci iz skupine Čebelice nismo prav nič dru-
gačni. V tem mesecu smo zajemali pomladno dogajanje 
s polno žlico. 
Navduševali smo se nad bujnim pomladnim razcvetom 
in se podajali na raziskovalne sprehode po okolici vrtca, 
proti ribnikom, na travnik, v park in v gozd. 
Narava je najlepša, ko je čista. Zato smo še posebej pazili, 
kako smo ločevali odpadke, si ogledali ekološke otoke v 
Moravčah in se trudili za čisto okolje okrog nas. 
Na sprehodih nismo pozabili na varno hojo v prometu. 
Ogledali smo si varne poti okrog vrtca, se učili pravilno 
prečkati cesto in si zapomnili, da zebre niso le v Afriki, 
ampak  tudi na cesti.
Skupaj s starši smo se trudili za vestno pripenjanje z varno-
stnim pasom. Tako smo v projektu Pasavček zapolnjevali 
kartončke z žigi in nekateri so si že prislužili nagrado- tatoo 
Pasavčka.
Upamo, da se pomlad še ne bo prehitro poslovila, ker nas 

v mesecu maju čaka še veliko pomladnih izzivov.
Lep pozdrav 

od otrok iz skupine Čebelice 
ter od Vide, Špele in Joži!
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Vam je že KLIKnilo?

Preventivni program za večjo var-
nost otrok v prometu je v letošnjem 
šolskem letu 2017/2018 izvajalo 
vseh 14 vrtčevskih skupin. Oddelki 
2. starostnega obdobja so aktivno 
sodelovali tudi pri projektu Pasavček, 
katerega osnovni namen je seznani-
tev otrok, ter njihovih spremljevalcev 
s pomenom pravilnega in varnega 
pripenjanja v vseh vozilih, ter tako 
zmanjšati posledice prometnih ne-
sreč. Vzgojno delo v posameznih od-
delkih smo izvajali strokovni delavci 
vrtca, v sodelovanju z Javno agencijo 
RS za varnost prometa, občino Mo-
ravče in ostalimi pomembni službami.  
Prometne vsebine smo spontano in 
načrtovano, predvsem pa smiselno 
vključevali v naš vsakdan in jih spre-
tno prepletali skozi različna področja 
dejavnosti v vrtcu. Rdeča nit, ki nas je 
vodila skozi posamezne aktivnosti je 
bilo spoznanje, da je vzgoja in izobra-
ževanje najmlajših otrok, na področju 
prometne vzgoje temelj za pridobiva-
nje kulture o prometu. S svojim vede-
njem in ravnanjem v prometu, smo 
odrasli vzor otrokom, zato je bila za 
vse nas, vsaka prometna situacija zelo 
pomembna učna ura. Za doseg ciljev 
smo si zamislili in izvedli vsebinsko 
pester in bogat program dejavnosti, v 

želji, da bi otrokom, njihovim staršem 
in ostalim obiskovalcem vrtca, na 
igriv, prijeten, zanimiv, predvsem pa 
razumljiv način, predstavili različne 
prometne situacije in reakcije. Poseb-
no skrb smo namenili varnosti naših 
najmlajših, ter spoznavanju kako (p)
ostati varni udeleženec v prometnem 
okolju. Počasi a vztrajno so otroci spo-
znavali promet, pravila in zahteve, jih 
postopno sprejemali in se po njih rav-
nali. Zdaj vemo, da vsak odgovoren 
voznik pred vožnjo najprej preveri, ali 

so vsi potniki pripeti? Le en KLIK, ki ga 
slišimo, ko se pripnemo z varnostnim 
pasom, lahko reši življenje, zato je 
uporaba pasu življenjskega pomena. 
Mi že vemo, kaj je prav in kaj je red: 
Red je vedno pas pripet! KLIK!

Strokovni delavci vrtca, želimo vsem 
bralcem moravških novic prijetno in 
predvsem varno vožnjo. Srečno!

Prispevek napisala koordinatorica 
prometne vzgoje v vrtcu: 

Suzana Trivič

Članska ekipa proti vrhu, dobro tudi ostale selekcije
Nogometna tekmovalna sezona 
17/18, se zelo hitro bliža koncu 
prvenstva. Z dosežki naših nogome-
tašev smo lahko zadovoljni. Nekaj 
selekcij nas je razveseljevalo z dose-
ženimi rezultati, nekaj pa predvsem 
z napredkom v znanju nogometa, 
oziroma s prikazano igro, kljub temu, 
da marsikdaj rezultat tekme ni bil v 
korist naših igralcev.
Na domači nogometni zelenici nas 
zelo razveseljujejo najmlajši člani 
našega kluba, mlajši od sedmih let, 
ki kljub temu, da se še ne udeležujejo 
tekmovanj, s treningi dokazujejo, da 
je njihov napredek v znanju nogome-
ta velik.
Nekoliko starejši nogometaši, se-
lekcije do 9 let, pa na prvenstvenih 
turnirjih že nastopajo z odločno in 
borbeno igro, brez predsodkov, tudi 
če naletijo na močnejšega naspro-
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tnika. V spomladanskem delu sezone 
se naša ekipa meri z nasprotniki NK 
Bravo Publikum, NK Dren Vrhnika, NK 
Krim in ŽNK Radomlje.
Selekcija U11 je od zadnjega prispev-
ka odigrala tri srečanja. Pomerili so se 
z ekipo Črnega Grabna, Roltek Dob 
in vrstniki kluba Virtus Kamnik. Na 
vseh srečanjih so nastopili dobro in 
prikazali lepo moštveno igro.
Mlajši dečki, selekcija U13, so brez 
težav premagali vrstnike iz Jevnice, 
premoč pa so morali priznati naspro-
tnikom iz Grosuplja, NK Brinje ter 
vrstnikom iz Podzemlja, NK Kolpa. 
Starejši dečki, U15, so si na vseh za-
dnjih treh tekmah priigrali nove točke 
na lestvici MNZ Ljubljana. Premagali 
so nasprotnike iz NK Ivančna Gorica 
in NK Arne Tabor, proti vrstnikom iz 
Kamnika pa so tekmo odigrali z neod-
ločenim rezultatom.
Morda se kaže nekoliko slabši izku-
piček naših kadetov in mladincev, 
pa vendar gre za dobro igro naših 
nogometašev. Kadeti so na zadnjih 
treh tekmah morali priznati premoč 
nasprotnikov, mladinci pa so odigrali 
tekmo manj in zabeležili eno zmago 
in en poraz.
Dekleta so odigrala štiri srečanja. Po-
ražene so bile s strani nasprotnic ŽNK 
Ločan in ŽNK Košana, točke za zmago 
pa so si priborile proti ekipama ŽNK 
Car Center Radomlje in ŽNK Bled.

Veteranska ekipa se letos kosa z dokaj 
neugodnimi nasprotniki, kjer imajo 
slednji morda prednost le v starostni 
razliki. Naša ekipa ima kar nekaj neo-
digranih tekem, ki so bile prestavljene 
zaradi vremenskih razmer ali kakega 
drugega razloga. Na zadnjih srečanjih 
so premagali nasprotnike Črnega 
Grabna in ekipo Dnevnika, izgubili pa 
so proti veteranom izpod Kamniških 
planin. Z ekipo NK Dnevnik so odigrali 
tudi zaostalo tekmo jesenskega dela. 
Tokrat pa je bil uspešnejši nasprotnik.
Članska ekipa se je do oddaje prispev-
ka s svojimi dobrimi nastopi povzpela 
do 3.mesta na lestvici Regionalne 
Lj. lige. Na zadnjih štirih srečanjih je 

zabeležila tri zmage in en poraz. Z 
dobro igro našega moštva so klonile 
ekipe NK Jevnica, NK Litija in vedno 
neugodna ekipa iz Bele Krajine, pora-
ženi pa so bili s strani moštva Cockta 
Kresnice. Pred seboj imajo še štiri 
srečanja, proti ekipi Slovan, Roltek 
Dob, drugo uvrščeni ekipi Interblock 
ter prepričljivo vodilni NK Svoboda 
Ljubljana. 
Vsekakor se veselimo vseh še priha-
jajočih nastopov do konca prvenstva, 
saj so vse naše ekipe sposobne 
presenetiti tudi (na lestvici) boljše 
nasprotnike.

B.B.

Ocena potreb po socialnem učenju oziroma projektu 
Učenje za življenje v občini Moravče

Študenti in študentke, ki smo vklju-
čeni v Študentski inovativni projekt 
za družbeno korist (sofinanciran s 
strani ESS, MIZŠ ter JŠRIPSRS), smo 
v okviru podpore projektu socialnega 
učenja – Učenje za življenje, ki že 20 
let deluje pod okriljem Centra za soci-
alno delo Domžale, naredili raziskavo, 
s katero smo hoteli izvedeti v kolikšni 
meri otroci in mladostniki, ki prihajajo 
iz družin z mnogimi izzivi, v občinah 
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in 
Moravče potrebujejo pomoč, v obliki 
učne pomoči, učenja socialnih veščin, 
obvladovanja čustev ali podporo v 
obliki pogovora in druženja.
V raziskavi ugotavljamo, da v občini 
Moravče med 15 in 20 otrok potre-
buje dodatno učno pomoč na domu. 
Poleg učne pomoči pa ti otroci potre-
bujejo tudi pomoč pri razvoju oseb-

nosti, čustveno podporo, pomoč pri 
učenju socialnih veščin, komunikacije 
in spodbujanju želja po drugačnem 
življenju, kot ga imajo v družini, saj 
običajno le-to ni optimalno za njihov 
razvoj.
Zaradi pomanjkanja kadra v organiza-
cijah (šole in vrtci), ki otrokom zago-
tavlja psihosocialno in učno pomoč 
ter potrebe po tovrstni pomoči tudi 
v popoldanskem času in v domačem 
okolju otroka, CSD Domžale v okviru 
navedenega projekta poskuša zago-
tavljati, da otroci in mladostniki preko 
laičnih prostovoljnih sodelavcev kon-
tinuirano prejemajo potrebno pomoč.
Če vas zanima sodelovanje s projek-
tom Učenje za življenje in bi lahko nu-
dili pomoč otrokom in mladostnikom, 
vas vabimo, da se nam pridružite pri 
soustvarjanju projekta Učenje za ži-

vljenje. Več o njem si lahko preberete 
na spletni strani CSD Domžale ali 
izveste preko elektronskega naslova 
vodje projekta Veronike Rajk, univ. 
dipl. soc. del. veronika.rajk@gov.si.

Avtorica: Maja Gnidovec
Foto: Tamara Rape Žiberna
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Politika

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

TINA HEFERLE
»Kot predstavnica mlajše generacije verjamem, 
da zmoremo s trdim delom, poštenimi nameni 
in kompetentno ekipo ustvariti za državljanke 
in državljane prijaznejšo ter dostopnejšo državo, 
ki bo polna sveže energije za lepšo prihodnost 
vseh generacij.«
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DeSUS/ Mag. BOJAN ARH, PREDSEDNIK OO DeSUS 

VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO!
Stranka DeSUS želi državljankam in državljanom povrniti zaupanje v socialno državo, zaupanje v delovanje 
pravne države in zagotoviti pogoje za človeka vredno življenje. Njen Program vsebuje dosegljive cilje, v skladu 
z njeno politično močjo. Seveda je program namenjen vsem generacijam, vsem državljankam in državljanom 
Slovenije, zvesta pa ostaja pri prizadevanjih za pravice starejših. Tako se DeSUS zavzema za:

1. Popravo krivic upokojencev – povrniti kar jim je bilo v času gospodarske in finančne krize odvzeto, zaradi 
neusklajevanja pokojnin, minimalna pokojnina za polno delovno dobo se mora dvigniti nad prag revščine (iz 
sedanjih 500 evrov na vsaj 612 evrov), zvišanje vdovskih pokojnin, sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki 
bi zagotavljal kakovostne javne zdravstvene storitve vsem državljanom in zagotovil kakovostno javno institu-
cionalno varstvo, oskrbovanih stanovanj ter pomoč na domu.

2. Ustanovitev demografskega sklada – iz državnih podjetij in ostalega državnega premoženja se oblikuje sklad, 
ki bi zagotavljal trajna sredstva za pokojnine mlajših generacij.

3. Javno šolstvo in javno zdravstvo – le-ta oblika lahko zagotovi, da se ne bo še bolj drastično in brezobzirno 
nadaljevalo razslojevanje ljudi v državi.

4. Zagotovitev pogojev za uspešno delovanje gospodarstva – posebna pozornost stranke je namenjena razvoju 
obrti in družinskih podjetij, predvsem oblikovanju uravnoteženega in razvojno naravnanega gospodarstva.

5. Ponovna uvedba služenja obveznega vojaškega roka za moške – trenutne varnostne razmere in stanje Slo-
venske vojske zahteva ukrepanje.

DeSUS-ov program je jasen in odločen. Celoten program sledi enemu cilju: Vrnimo ljudem dostojanstvo! Ge-
slo stranke DeSUS je isto kot pred štirimi leti, ker vemo, da naše delo, da vrnemo ljudem dostojanstvo, še ni 
končano. S preteklim delom smo dokazali, da nam lahko zaupate. Naredili bomo vse, da bomo vaše zaupanje 
upravičili tudi v naslednjem mandatu.
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LJUDMILA
NOVAK

MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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TADEJA SAVNIK, rojena 1968, po izobrazbi magistrica upravnih ved, zaposlena v Ministrstvu za javno 
upravo, Inšpektoratu za javni sektor kot upravna inšpektorica višja svetnica. V državni upravi sem zaposlena 
30 let, od tega 25 let v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer sem pridobila izkušnje s področja financ, vodenja 
upravnih postopkov in inšpekcijskega nadzora. Zadnjih 5 let sem zaposlena v Inšpektoratu za javni sektor 
na področju upravnega nadzora. Od leta 2010 sem sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču 
v Ljubljani na področju socialnih sporov, sodnica porotnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani v kazenskih 
zadevah ter članica Nadzornega odbora Občine Domžale. Prav tako sem bila 5 let članica nadzornega 
sveta Doma starejših občanov Ljubljana Moste Polje. 
Glede na to, da stanujem na Viru v Občini Domžale, sem podrobneje seznanjena s potrebami občank in 
občanov v našem volilnem okraju, kjer se srečujemo s previsokimi cenami odvoza komunalnih odpadkov, 

premajhnim številom subvencioniranih mest v domovih za starejše, primanjkljajem na področju nudenja pomoči na domu v okviru javne zdravstvene 
mreže, Domžale so ena izmed redkih občin, ki staršem novorojenčkov ne nameni denarne pomoči ob rojstvu otroka, s sredstvi EU in proračunskimi 
sredstvi je bila zgrajena garažna hiša, ki je prazna in zato ekonomsko neupravičena investicija ipd. 
Verjamem, da je predsednik Stranke modernega centra - SMC dr. Miro Cerar in njegova ekipa, prava izbira za prihodnost Slovenije. Zato sem se 
odločila, da na letošnjih parlamentarnih volitvah kandidiram za poslanko v Državnem zboru. 
V poslanskem mandatu se bom zavzemala za:
• spremembo zakonodaje na področju določanja cen za odvoz komunalnih odpadkov v občinah;
• uvedbo otroškega dodatka za vse otroke ne glede na višino dohodkov staršev;
• sprejetje predpisov za določanje obveznega števila subvencioniranih mest v domovih za starejše, vezano na starostno strukturo prebivalcev v občini;
• vzpostavitev učinkovitejših mehanizmov nadzora nad porabo občinskih sredstev s spremembo obstoječih predpisov;
• večjo odgovornost predstojnikov organov javne in občinske uprave in javnih uslužbencev.
Spoštovane volivke in volivci, da bom lahko aktivno pomagala krojiti našo skupno prihodnost in da bo BOLJE ZA VSE, potrebujem Vašo podporo.
Hvala za Vaš glas.

Tadeja Savnik, mag.

Spoštovane volivke in volivci, prebivalci Moravške doline! 
V nedeljo, 3.junija 2018, boste imeli priložnost, da na predčasnih parlamentarnih volitvah  odločate o 
tem, kdo Vas bo naslednja 4 leta zastopal v najvišji predstavniški in zakonodajni instituciji-Državnem 
zboru Republike Slovenije.
Državljanke in državljane Slovenije že vrsto let in vedno znova razdvaja politika, katere glavna usmeritev 
je le strankarska pripadnost, zato sem se odločil, da Vam ponudim možnost, ki ne bo več ločevala na 
»te in one«, pač pa nas bo vse skupaj združevala in usmerila k boljšemu jutri. 
Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije bo na volitvah za Državni zbor 2018 nastopila skupaj z neka-
terimi drugimi strankami in s številnimi partnerji v obliki društev, gibanj ter članov civilne družbe. 
Zeleni Slovenije so bili v Državnem zboru dva mandata, pri tem pa smo prepričani, da bomo s skupnimi 
močmi ponovno prestopili prag Državnega zbora.

Prav je, da sem Vas povabil na volitve, a pravilno je seveda tudi, da Vam povem še nekaj o sebi.
Sem GREGOR HORVATIČ, rojen 1977 v Ljubljani. Po izobrazbi sem usnjarski tehnik in sem že 
več, kot 15 let zaposlen v kemijskem podjetju Helios Domžale. 
Svoje delovne izkušnje sem si pred tem nabiral tudi v podjetju Petrol. V svojem domačem kraju 
Dobu pri Domžalah sem bil  eden izmed ustanoviteljev Mladinskega društva Quercus Dob. V 
mladinski politiki sem bil aktiven predvsem v Mladinskem svetu Domžale(MSD) ter Mladinskem 
svetu Slovenije(MSS). Poleg redne zaposlitve sem aktiven tudi v  Nogometnem klubu Roltek 
Dob, kjer vodim Službo za stike z javnostjo.
PROGRAMSKE SMERNICE ZA DELO V PARLAMENTU
• Od ideologije se ne da živeti - čas je za menjavo generacij!
• Vzpostavitev ravnovesja med človekom, naravo in kapitalom
• Za dostojanstvo delavca in pošteno plačilo njegovega dela 
• Več priložnosti za mlade in slovenski šport
• Moderen izobraževalni sistem, ki bo mladim odpiral priložnosti
• Za dostojno življenje starejših 
• Okolje je naš zaklad in tega se premalo zavedamo
• Enakomeren razvoj vseh pokrajin
• Okrepitev suverenosti znotraj Evropske unije
• Zdravo zdravstvo je predpogoj za zdravo družbo 
• Pravna država in odgovorno upravljanje državnega premoženja
• Javna uprava je servis državljanom in gospodarstvu

Življenje stranke predstavljamo ljudje, naša energija in želja do spre-
memb. Skupna lista že prejema številno podporo po Sloveniji, tako v 
obliki simpatizerjev, kot v obliki članstva. Seveda s prostovoljnim delom 
mnogih podpornikov in članov dosežemo marsikaj.
A brez Vas, prebivalk in prebivalcev Moravške doline, nam to ne bo 
uspelo, zato sem zelo vesel, ker vem, da 3.junija lahko računam na Vašo 
podporo in vaše glasove.
HVALA VAM ZA VAŠ GLAS!

Občanke in Občane občine Moravče vabim, da se mi pridružijo s svojimi 
pobudami in predlogi za boljšo Slovenijo. S skupnimi močmi, tako na 
lokalnem kot na državnem nivoju, in ob zadostni meri vzajemne proak-
tivnosti, zmoremo več.

Gregor Horvatič, kandidat za poslanca v DZ
gregor.horvatic@gmail.com    

Za podrobnejše informacije o našem delu obiščite našo spletno stran 
https://andrejcus.si/
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Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018

S 1.5.2018 se je pričela uporabljati 
sprememba Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih 
(ZSDP-1) o očetovskem dopustu, 
ki velja za očete otrok rojenih po 
1.5.2018. 

Očetovski dopust je dopust, name-
njen očetom, da bi že v najnežnejši 
dobi otroka skupaj z mamo sodelovali 
pri negi in varstvu otroka.
  

Koriščenje dopusta za očete 
otrok, rojenih po 1. 5. 2018 
Oče izrabi prvi del očetovskega dopu-
sta v trajanju najmanj 15 koledarskih 
dni v strnjenem nizu v obliki polne 
ali delne odsotnosti z dela od rojstva 
otroka do najpozneje enega meseca 
po poteku starševskega dopusta v 
strnjenem nizu oziroma pravice do 
starševskega dodatka za tega otroka. 
Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preo-
stanek do 15 dni propade. Oče lahko 
izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni 
v enem delu, npr. ob rojstvu otroka.
 
Oče izrabi drugi del očetovskega do-
pusta v trajanju največ 15 koledarskih 
dni v strnjenem nizu v obliki polne ali 
delne odsotnosti z dela najpozneje do 
končanega prvega razreda osnovne 
šole otroka, v skladu s predpisi, ki ure-
jajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi 
tega dela dopusta vodi center.
 

Kje se uveljavlja očetovski 
dopust
Očetovski dopust se uveljavlja na 
centru za socialno delo, na katerem je 
mati uveljavljala pravico do materin-
skega dopusta oziroma starševskega 
dodatka. 
Center prizna pravico do očetovskega 
dopusta z odločbo in obvesti deloda-
jalca o priznanju pravice.

Pri uveljavljanju pravice do 
očetovskega dopusta bodite 
pozorni:
• najkasneje dan pred nastopom 

očetovskega dopusta (po rojstvu 

otroka) se oglasite na centru za 
socialno delo, na katerem je mati 
uveljavljala pravico do materin-
skega dopusta oziroma ji je bila 
priznana pravica do materinskega 
dopusta. Center za socialno delo 
Domžale vodi postopke in izdaja 
odločbe materam, ki imajo stalno 
prebivališče na področju občin 
Domžale, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče in Trzin

• vlogo si lahko natisnete s spletne 
strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
oziroma jo dobite na Centru za 
socialno delo Domžale

• najkasneje 30 dni pred predvide-
nim nastopom očetovskega dopu-
sta obvestite vašega delodajalca o 
nameri izrabe dopusta

• ker se pravica do očetovskega 
dopusta pridobi šele po rojstvu 
otroka, vlogi priložite obvestilo 
porodnišnice o rojstvu otroka ozi-
roma rojstni list otroka

• v primeru zunajzakonske sku-
pnosti je treba za uveljavljanje te 
pravice po rojstvu otroka predložiti 
zapisnik o priznanju očetovstva

• o izrabi 15 dni očetovskega do-
pusta po koncu starševskega 

dopusta za tega otroka mora oče 
obvestiti center za socialno delo 
zaradi izplačila nadomestila.

Pravico do očetovskega 
dopusta ima oče otroka in je 
neprenosljiva
Ne glede na to, lahko očetovski do-
pust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi 
pogoji izrabijo tudi:
• druga oseba ter materin zakonec, 

materin zunajzakonski partner in 
partner ali partnerka registrirane 
istospolne partnerske skupnosti, 
ki dejansko neguje in varuje otro-
ka,

• zakonec, zunajzakonski partner 
ali partner registrirane istospolne 
partnerske skupnosti osebe, ki 
koristi materinski dopust.

Center za socialno delo Domžale

31maj 2018



Oglasi

LETOVANJA 2018 V ORGANIZACIJI ZPM 
DOMŽALE

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok 
Ljubljana v času poletnih počitnic pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in pred-

vsem zdrave poletne počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih 
vzgojiteljev-animatorjev. Na voljo bo več terminov s pestrimi počitniškimi programi tako na 
morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Srednjem vrhu nad Goz-

dom Martuljkom in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.

ZDRAVSTVENA LETOVANJA
Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do zdravstvenega letovanja je 
upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah 
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, če je bil v času od preteklega razpisa (od 25. 2. 
2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi 
bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Zdravniški predlogi bodo na razpolago pri zdravnikih predvidoma konec aprila, točen datum 
pa bo objavljen na spletni ZPM Domžale  in Facebook strani. 

Na voljo je več terminov letovanja na morju na različnih lokacijah: 
KRAJ LETOVANJA TERMIN LETOVANJA ŠTEVILO  DNI

POREČ
SAVUDRIJA
UMAG
PIRAN
SAVUDRIJA
PIRAN

30.06.-07.07.2018
07.07.-17.07.2018
20.07.-27.07.2018
27.07.-06.08.2018
06.08.-16.08.2018
16.08.-26.08.2018

7
10
7
10
10
10

CENIK LETOVANJ ZA POLETJE 2018
Vrsta letovanja 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 69,90 € 48,93 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih / 157,50 €

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.
 
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo objavljene na spletni strani 
Zveze prijateljev mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki jih bomo dostavili osnovnim šolam, vrtcem v 
UE Domžale in Srednji šoli v Domžalah do konca aprila 2018.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041 367 808 ali na telefonsko številko: 01/721-27-91, 
vsako sredo med 1600  in 1800 uro oziroma pišete  na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net in vas prosimo, da 
pripišete še vašo telefonsko številko.
Prijavnica bo objavljena na naši spletni strani:  www.zpm-domzale.si  ali pa jo osebno prevzamete v naši pisarni, 
v času uradnih ur, predvidoma od konca aprila 2018 do zasedbe prostih mest.

mag. Karlina Strehar
predsednica ZPM Domžale
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Jubilanti v občini Moravče

Osemdeset je praznovala:

Ustar Ivana iz Dešna

 Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev 
za šolsko leto 2018/19 bodo potekali 

v petek, 25. maja 2018, od 16. ure dalje in
v soboto, 26. maja 2018, od 9. ure dalje

v prostorih Glasbene šole Domžale (v 
soboto tudi v prostorih oddelka Mengeš in 

oddelka Moravče).

Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 3. do 
23. maja 2018.

Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje 
otroke predprijavite: 

1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-
domzale.si) preko klika na zavihek PRIJAVA NA 

SPREJEMNI PREIZKUS,
ali

2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka 
od 10. do 12. ure). 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku 
dveh delovnih dni prejeli natančna navodila z uro 

in lokacijo sprejemnega izpita.

Celoten razpis z izobraževalnimi programi, 
instrumenti oziroma predmeti, za katere se bo 
izvajal pouk ter s pogoji za vpis, bo objavljen 

na spletni strani Glasbene šole Domžale in na 
oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.

PGV - predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo 
otroke rojene v letu 2013)

GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke 
rojene v letu 2012)

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, 
Ljubljanska c. 61, Domžale

4. in 5. junija od 8. do 15. ure.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP ne opravljajo 

sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih do 
zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!

Šola s posluhom.

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

VR

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, 
da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del

Center za ravnanje z odpadki Dob
od ponedeljka, 21. 5. 2018, 

do vključno sobote, 26. 5. 2018,
ZAPRT ZA UPORABNIKE KOMUNALNIH 

STORITEV.
PREDAJA ODPADKOV V TEM ČASU NE 

BO MOGOČA. 

Vzdrževalna dela so nujna za zagotavljanje varnejše 
in bolj organizirane predaje odpadkov ter prijetnejše 
uporabniške izkušnje, zato se uporabnikom zahvalju-
jemo za razumevanje v času del.

Dodatne informacije: 01 729 54 30 I
     info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si
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V SPOMIN
Devetega maja je minilo dvajset let odkar nas je 

zapustil naš dragi mož, oče, dedek in brat

JAKOB RAVNIKAR 
iz Limbarske gore.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče ter 
se ga spominjate!

Vsi njegovi

Osmrtnice

Mali oglasi
Na Kmetiji Šraj imamo na prodaj jarkice - MLADE KOKOŠI 
NESNICE, redno cepljene. Izvaljene so bile 28.12.2017, 
torej so stare 20 tednov, že začenjajo z nesnostjo. Možna 
brezplačna dostava v Moravče, po dogovoru pa tudi na 
dom. Tel. 031 751 675 

Odšel si tja, od koder več vrnitve ni.
Nam pa zapustil si lep spomin
na skupaj preživete srečne dni.

www.moravce. si

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 74. letu starosti 

sklenila naša draga mami, babica, sestra in teta

ANGELCA CERAR 
iz Moravč

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sostanovalcem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Kancijanu Čižmanu in pogrebni 

službi Vrbančič za lepo opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Pomlad bo na naš vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

V SPOMIN
2. junija bo minilo 20 let, odkar nas je zapustil

JANEZ KUNAVAR 
po domače Pirovčev iz Mošenika

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, ter z lepo 
mislijo postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči.

 
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 
MESTNI TRG 2, DOMŽALE 1230 

 
                                              

    
 

Zdravje je v veliki meri odvisno od  
našega življenjskega sloga. 

 

VABIMO VAS  
NA ZDRAVSTVENO VZGOJNO 

PREDAVANJE  
  

111...   DDDEEEJJJAAAVVVNNNIIIKKKIII   TTTVVVEEEGGGAAANNNJJJAAA,,,      
AAAnnndddrrreeejjjaaa   HHHeeeiiinnneee,,,   ppprrrooofff...zzzdddrrr...vvvzzzggg,,,   

kkkiii   bbbooo   vvv   pppeeettteeekkk,,,   111555   ...666...   222000111888   oooddd   999hhh   dddooo   111222hhh      
vvv   KKKuuullltttuuurrrnnneeemmm   dddooommmuuu   vvv   MMMooorrraaavvvčččaaahhh   

 
 
 
 

 
Pridobili boste informacije o bioloških  
dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak,  

zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor), 
 o njihovem vplivu na nastanek kroničnih  

bolezni in o njihovi povezanosti  
z življenjskim slogom. 

 
 

Po predavanju boste imeli možnost  
meritev holesterola, krvnega sladkorja  
in krvnega pritiska ter interpretacije 
 rezultatov in stanja vaše ogroženosti  

za nastanek različnih bolezni.  
Meritvam bo sledilo testiranje vaše  
telesne pripravljenosti s preprostimi  

in enostavnimi testi. 
 

 
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 
MESTNI TRG 2, DOMŽALE 1230 
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dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak,  

zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor), 
 o njihovem vplivu na nastanek kroničnih  

bolezni in o njihovi povezanosti  
z življenjskim slogom. 

 
 

Po predavanju boste imeli možnost  
meritev holesterola, krvnega sladkorja  
in krvnega pritiska ter interpretacije 
 rezultatov in stanja vaše ogroženosti  

za nastanek različnih bolezni.  
Meritvam bo sledilo testiranje vaše  
telesne pripravljenosti s preprostimi  

in enostavnimi testi. 
 

 
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 
MESTNI TRG 2, DOMŽALE 1230 

 
Pridite in naredite nekaj  

zase in za vaše dobro počutje! 
 

V upanju na uspešno sodelovanje  
vas lepo pozdravljamo! 

 
Heine Andreja, prof.zdr.vzg.,  

vodja zdr. vzgojnega centra ZD Domžale 
Jozeljić Darija, dipl.med ses. 

Jereb Manca, dipl.fiziot. 
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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

IZDELAVA IN MONTAŽA
ALU in PVC okna * vrata * zasteklitve 

* dvižna garažna vrata * senčila * 
police * požarna in kovinska vrata * 

ČISTILNI CENTER KODERMAN
KLEMEN KODERMAN S.P.
GORIČICA 3, 1251 MORAVČE

     070 804 044
     klemenkoderman@gmail.com

- PRANJE in LIKANJE TEKSTILA
- NAJEM KUHARSKIH OBLAČIL
- ŠIVILJSKA POPRAVILA
- ČIŠČENJE PROSTOROV
- NEGA VOZIL in PLOVIL
- ČIŠČENJE STEKEL

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto 
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne 
servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. ***Velja ob nakupu preko Nissan Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na Nissan.si. Pooblaščeni 
uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si. 

7 LET JAMSTVA* / 3 LETA VZDRŽEVANJA**

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI PRODAJALCU 
NISSAN KRULC MORAVČE 

Juke 1.6 16v visia
že za 120 €/mesec***

1.2 DiG-T visia
že za 150 €/mesec***

1.6 DiG-T X-TRAIL
N-CONNECTA

QASHQAI

že za 260 €/mesec***

WWW.NISSAN-KRULC.SI,  tel: (01) 72 31 200

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto 
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne 
servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. ***Velja ob nakupu preko Nissan Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na Nissan.si. Pooblaščeni 
uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si. 

7 LET JAMSTVA* / 3 LETA VZDRŽEVANJA**

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI PRODAJALCU 
NISSAN KRULC MORAVČE 

Juke 1.6 16v visia
že za 120 €/mesec***

1.2 DiG-T visia
že za 150 €/mesec***

1.6 DiG-T X-TRAIL
N-CONNECTA

QASHQAI

že za 260 €/mesec***

WWW.NISSAN-KRULC.SI,  tel: (01) 72 31 200
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TEČAJI CPP-pričetki: 28.5., 2.7. in 23.7.2018 ob 17ih

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

PRI VPISU SE PODPISE SOGLASJE; za ostale je cena: 120,00 eur)

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetek:  

11.6.2018 ob 16ih (zadnji pred poletnimi počitnicami 

in še po nespremenjenem programu)

Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

• Velika izbira zlatega in srebrnega nakita
• Izdelava, popravilo, predelava in odkup zlatega in 

srebrnega nakita
• Izdelava poročnih prstanov
• Prodaja naložbenega zlata

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

C. na Grmače 16, MORAVČE,  (01) 723-18-68

Delovni čas: pon.-pet. 14.00-18.00 sob. 9.00-12.00

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA,  (01) 899-53-93

Delovni čas: pon.-pet. 9.00-18.00 sob. 9.00-12.00

Cesta zmage 33, ZAGORJE, (03) 566-43-02

Delovni čas: pon.-pet. 9.00-17.00 sob. 9.00-12.00

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

strokovnjaki za
mešanje avtolakov
avtokozmetika - SONAX

peleti               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU
               NASPROTI
TRGOVINE
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

plin

36 Novice iz Moravške doline


