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V TEJ ŠTEVILKI LAHKO PREBERETE:
• Kljub poletju dela v občini potekajo nemoteno
• Prireditev ob dnevu državnosti v Moravčah
• Svečanost ob 90. obletnici PGD Velika vas
• 80 let PGD Krašce

iz Moravške doline 



Obvestila

Društvo upokojencev Moravce vabi 
v četrtek, 16. 8. 2018 na izlet:

Ob 7.30 odhod iz avtobusne postaje Moravče, 
turistični cilj bo Monošter Madžarska.

Prijave zbirajo v pisarni društva vsak torek 
od 10. do 12. ure in na telefon 031-634377 

do zadnjega roka 30. 7. 2018. 
Izlet bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 36 

udeležencev.
Vljudno vabljeni!

 ZB za vrednote NOB Moravče
   v a b i

na pohod iz AP Moravče do spomenika 
NOB v Hrastniku

v soboto, 11. 8. 2018 ob 7.30. uri.
V primeru slabega vremena, 

bo pohod 18. 8.
Obvezna je prijava do 9. 8. 

na tel. 031-634377.
Lepo vabljeni!

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE 
MORAVČE

Vas vabi na že 
40. tradicionalni Kmečki praznik ter 

6. Moravško noč.
Moravška noč bo 27.7. 

s pričetkom ob 20.00 uri za zabavo 
bo poskrbel ansambel Jureta Zajca 

ter Damjan Murko.

Povorka kmečkih vozov dne 28.7. s 
pričetkom ob 16.30 pri Osnovni šoli 

Jurija Vege v Moravčah. 
Potem pa super zabava z Veselimi 

Svati in Vilijem Resnikom.

PRIDITE  IN ZAČUTITE PRAVO 
ZABAVO Z MLADIMI IZ PODEŽELJA! 

VABIMO VAS NA PRAZNOVANJE 
25. OBLETNICE DRUŠTVA, 

KI BO V 
SOBOTO 1. SEPTEMBRA

OB 15. URI PRI PLANINSKEM DOMU 
NA UŠTAH – ŽERENKU.

LEPO VABLJENI VSI ČLANI IN PRIJATELJI 
DRUŠTVA!
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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 6. septembra 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 23. avgusta.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

KARITAS tretji ČET v mes: 17.45 - 18.45
RDEČI KRIŽ
Tel: 031/291-564

prvi PON v mes.: 17 - 19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055

PON in PET: 9 - 10; 16 - 18

OBČINA MORAVČE
Tel: 7247-140; 
Faks: 7231-035

PON: 8 - 10.30; 11 - 15
SRE: 8 - 12; 13 - 17
PET: 8 - 10:30; 11 - 13

BANKA
Tel: 7231-017

PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17

POŠTA
Tel: 7296-510

PON - PET: 8 - 10.30; 14.30 - 17
SOB: 9 - 11

POLICIJSKA 
PISARNA

PON: 16 - 18, PET: 8 - 10 
zad. NED v mes: 8 - 10

OŠ JURIJA VEGE
Tel: 7231-003, 
7231-210

PON - PET: 7 - 15
informacije tudi na:
www.osmoravce.si

VRTEC
Tel: 7231-227

PON - PET: 7 - 15

POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233

PON - PET: 7 - 15

KNJIŽNICA
Tel: 7231-359

TOR, ČET: 14 - 19.00
SRE: 7-9 in 11-14, SOB: 9 - 12

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR: 10 -12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel: 7231-234

24-urna dežurna služba na tel 112

Zavod za gozdove, 
revir Moravče

TOR, SRE: 7 – 9
Tel: 7247-147, 041/657-223

KMEČKA 
TRŽNICA

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!
Spoštovane bralke in bralci!
Letošnje poletje je bolj cagavo. Ni tiste prave vročine, 

ko si iščemo gosto, naravno senco ali vklapljamo klimat-
ske naprave. Je pa, vsaj kar zadeva investicije v občini, 
delovno. O tem pričajo izjave župana, ki jih objavljamo 
v številki, ki jo prebirate in članku Po sledeh napredka 
naše občine. Kot že marsikje tudi v našem glasilu večkrat 
ugotavljamo, da je v državi mnogo preveč birokratizira-
nja in zaradi tega zastojev pri realizaciji za prebivalstvo 
pomembnih projektov. Kdo naj se drži in predvsem pozna 
20 tisoč predpisov. Po tem zagotovo sodimo v sam sve-
tovni vrh.

Zagotovo si največ  pozornosti v glasilu zaslužijo gasil-
ci. Moravška ekipa je pomagala v Črnomlju, v Veliki vasi 
so praznovali 90 v Krašcah pa 80 let delovanja. Časti-
tljivi obletnici.  Ni naključje, da so po raziskavah javnega 
mnenja najbolj spoštovana organizacija. Vselej so pripra-
vljeni na pomoč. Pri tem se nikoli ne obirajo, mislijo nase 
in svojo varnost. Glavno vodilo je pomoč ljudem v stiski. 
Pomembno je,  da so v njihove vrste vključene vse genera-
cije - od šolarjev do sivih glav. Pri takšni heterogeni sesta-
vi pa so vseeno pojem homogenosti. Vsi mislijo in čutijo 
enako. V najboljšem pomenu te besede. Hvala vam!

No, aktivna so tudi druga društva. Naj danes ome-
nimo Turistični društvo, ki je, ob znatni podpori občine, 
odlično organiziralo srečanje Sel. Pohvale so kar deževa-
le. Rokodelci so se prav tako dobro odrezali v Dalmaciji, 
na Lošinju pa so navdušili glasbeniki naše Pihalne godbe.

Spoštovani, želimo vam prijetno branje in lepe počitni-
ce.

Odgovorni urednik
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Županova stran

Kljub poletju dela 
v občini potekajo 
nemoteno

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, rad bi se izognil temam kot so Dom starejših 
občanov, staremu trškemu jedru, ureditvi poslovilnega 
prostora, ki so bili na tnalu najinih zadnjih pogovorov. Se 
strinjate? 

Se. S pripombo, da naprej intenzivno delamo na realizaciji 
vseh omenjenih projektov.

Pa tokrat začniva s komunalo.

Prav. Pravkar končujemo investicijo druge faze kanalizacije 
na trasi Dole – Krašce. Vgrajen je tudi vodovod, narejen 
tlačni preizkus in sistem uvajamo v uporabo. Čaka nas 
še samo odstranitev starega in polaganje novega asfalta. 
Nato sledi tehnični prevzem in priključitev vseh objektov, 
ki se po administrativni plati izvaja preko JKP Prodnik in 
občine. Vsak posameznik bo lahko svobodno izbral svojega 
izvajalca, nadzor pa bo vodilo podjetje Prodnik. Občina 
bo izdala odločbo o povečanem komunalnem prispevku, 
ki bo lahko poravnan v enem ali celo dvanajstih mesečnih 
obrokih. Po podpisu pogodbe in plačilu prvega obroka se 
lahko prične s priključevanjem na kanal.

Hkrati pričenjamo z investicijo v kanalizacijo Zalog pri 
Moravčah (Brinje), kjer bomo po izgradnji kanala 04 in 
04-1 in zamenjavi preostalega dela cevovoda oba cestna 
odseka tudi asfaltirali. Izvajalec je izbran. Pridobljena so 
vsa potrebna soglasja. Pričakujem, da bo izvajalec pričel 
z deli v najkrajšem možnem času in bodo posegi potekali 
čim manj moteče za tamkajšnje prebivalce.

Se preseliva na ceste?

Delamo tudi na tem področju, čeprav dela potekajo dokaj 
kampanjsko predvsem zaradi prezasedenosti asfalterja, to 
je KPL, ki pa je najcenejši izvajalec.

Nadaljevali bomo z deli na trasi Gora pri Pečah (Dajnovec), 
v Logu pri Stremljanu, na Pogledu. Po rekonstrukciji teh 
odsekov jih bomo tudi asfaltirali. Medtem bomo sanirali 
plaz v Gaberjih (pri Škurju) in se lotili plaza v Zgornjih 
Kosezah, saj le-ta ogroža že cestno povezavo Gaberje – 
Koseze. Pričakujemo tudi čim prejšnje soglasje Telekoma 
za gradnjo podpornega zidu v Podstrani, kjer bomo v na-
daljevanju v ta del vgradili še kanalizacijo.

In da ne pozabim, pripravljamo investicijo v podporni zid 
pri POŠ Vrhpolje in gasilskem domu Vrhpolje. Po izvedbi 
bomo uredili ustrezne travnate površine in parkirišča ob 

gasiskem domu.

G. župan bi še kaj dodali?

Kot sem že omenil, nadaljujemo s postopki priprave projek-
tov ureditve starega trškega jedra, poslovilnega prostora 
na pokopališču v Moravčah, športnega igrišča pri osnovni 
šoli, itd.

V zvezi z OPPN za prostor med zadrugo in Nissanom v 
Trznu potekajo intenzivni pogovori med našo občino, Lo-
kusom in Zadrugo Cerklje. Pred nadaljevanjem postopka 
pričakujemo podpis predpogodbe, ki naj potrdi, da zadruga 
dejansko želi premestitev na novo lokacijo. Vzporedno bomo 
opravili tudi cenitev zemljišč in objektov, ki bodo predmet 
menjave oz. pogodbe..

EV

www.moravce. si
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Občina

Poročilo s seje občinskega sveta

Po sledeh napredka naše občine

Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi zapisnika so svetniki 
pod prvo točko, na predlog odbora za šport, v skrajšanem 
postopku potrdili Odlok o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Moravče. Poročevalec je bil Olaf 
Grbec, zunanji strokovni sodelavec za področje športa. Šlo je le 
za uskladitev s črko zakona.. Ravnateljica je svetnike seznanila 
z letnim poročilom Osnovne šole Jurija Vege za leto 2017, ko 
je bilo na šoli 560 učencev, v vrtcu 235 otrok in zaposlenih 
127. Poročilo nima finančnih posledic za proračun. Potrjeno je 
bilo tudi koriščenje skupnega presežka prihodkov nad odhodki 
s strani šole in vrtca v skupni vrednosti 1.444,87€ za delno 
kritje stroškov kolesarnice in klimatskih naprav. Izdano je bilo 
soglasje k sklepu o uporabi normativov in sistematizacije za 
leto 2018, kar pomeni od 1. septembra do 12. oktobra za 
14,5 oddelkov vrtca in za 15 oddelkov od 13. 10. dalje, ker 
je prirast otrok precejšen. Imenovana je bila nova občinska 
volilna komisija.
Potrjena je bila delna povrnitev stroškov za volilno kampanjo. 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za 
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 

volilne kampanje v višini 0,33€ za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator 
volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dosegli 10% od skupnega številna volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,12€ za vsak dobljeni glas. 
Z enajstimi glasovi »za« so svetniki sprejeli proračun Občine 
Moravče za leto 2019, ki je trenutno izdatno namenjen gradnji 
doma starejših, če bo občina investitor. Župan pa je občinski 
svet seznanil, da je občina v pogovoru z zunanjim investitor-
jem, kar na ceno oskrbe ne bo vplivalo, bo pa občina lahko 
normalno dihala tudi v letu 2019 in naslednjih letih. 
Pod pobudo, se je pojavilo vprašanje o ograji okoli odkopov 
podjetja Termit in prahu.

VR

V naši občini precejšen prirast otrok

V Podstrani proti Prikrnici, kjer je v lastništvu občine za-
dostna širina zemljišča, je rekonstruirana cesta v dolžini 
150m.  izvaja se tudi odvodnjavanje. Sledi asfalt. Na osta-
lem delu proti Podstrani  se izvajajo geodetske meritve za 
ugotovitev lastništva.

Na Vrhpoljah je asfaltiran del močno poškodovanega 
cestišča ob cerkvi. 

... nadaljevanje na strani 6
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Občina

Od Gabrja proti Hrastniku se je sani-
ralo posedke na vozišču.

Pri župnišču Moravče je položena 
asfaltna prevleka na delu, kjer se je 
pred leti gradila kanalizacija.

Ob rušenju stare vrhpoljske šole je bila 
stranska cesta Vrhpolje – Sp. Tuštanj 
zaradi prevoza gradbenega materiala 
poškodovana. V tem času se je poško-
dovani del preplastil.

VR

Ob cesti Zg. Koseze proti Mošeniku 
poteka kanal, s katerim odteka hudo-
urniška voda iz Zg. Kosez. Ta kanal 
občina ureja zadnjih nekaj let, v tem 
času so se obnovili prepusti preko 
katerih kmetje dostopajo do svojih 
parcel.

Prireditev ob dnevu državnosti v Moravčah

Tudi letos so se obiskovalci priredi-
tve za dan državnosti na povabilo 
občine zbrali na predvečer praznika 
v središču Moravč. Večerni čas, soj 
luči in osrednji prostor naše največje 
vasi, nasproti parka in spominskega 
obeležja, vse na nek način poudari 
praznovanje. Kaplje dežja niso bile 
ravno napovedane, vendar je letos 
že tako, da smo velikokrat mokri. 
Tako se je prireditev odvijala malo-
dane vsa v rahlem dežju. Vztrajali so 
nastopajoči in obiskovalci. Lepo. Tak 
nastop bi bilo zares škoda zamuditi. 
Namreč petje, igranje, teksti in ples 
so se srečali na nivoju, s kakršnim se 
naša občina in društva lahko pona-
šajo. Letošnji gostje iz Lukovice pa 
so tudi pridali kamenček k mozaiku 
prireditve in moravške kulture. 
Za začetek, kakor je za tak praznik še 
posebej primerno, je Pihalna godba 
zaigrala slovensko Himno, seveda 
sedmo kitico Prešernove Zdravljice. 
Slišali smo nekaj besed o nastajanju 
slovenske države, nakar so Veterani 
vojne za Slovenijo ter župan položili 
venec k pomniku osamosvojitvene 
vojne. Župan Martin Rebolj je v 
svojem govoru poudaril predvsem 

nesprejemljivost delitev, ker eno-
tnost naroda ne pomeni živeti brez 
razlik, saj jih je potrebno spoštovati, 
za skupno dobro pa delovati skupaj. 
Ustavil se je tudi na občinski ravni in 
poudaril gradnjo doma za starejše, ki 
je v pripravi. Zahvalil se je tudi za do-

bro sodelovanje v občinskem svetu, 
društvom, javnim zavodom in vsem, 
ki kakorkoli pomagajo pri napredku 
občine. Ob prazniku je vsem čestital.
Lepo je v Moravčah tudi, ker mladi 
nastopijo na vsaki naši prireditvi. 
Tokrat nas je razveseljevalo petje 

www.moravce. si
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Občina

Malega zborčka in Pojočih čebelic, 
pod mentorstvom Barbare Fale, v 
spremljavi na klavirju: Blaž Pirnat, tro-
benta: Matija Svetlin, s pesmima Ke-
kčeva pesem in Potovanje s prstom. 
Za njimi pa so se predstavile mlade 
moravške mažorete pod vodstvom 
mentorice Barbare Novina. S pihalno 
godbo so se lepo ujele. Sledile so 
domoljubne pesmi, ki so jih izvedli: 
Komorni zbor Limbar s pevovodjem 
Tomažem Pirnatom, in pesmimi:  
Vipavska, Lepe ste ve Karavanke in 
Kantaj Nineta in Grajski oktet pod 
mentorstvom Petra Pirnata: Tam kjer 
teče bistra Zila, Domovina mili kraj 
in Videl dežele sem tuje ter gostje 
Klapa Sidro, s pesmimi: Rož, Pod-
juna, Zila, Barčica in Kam pa fantje 

drev v vas pojdemo. Med petje se je 
vključila Natalija Brodar in čustve-
no recitirala pesem Kajuha, Bosa 
pojdiva, kot ravno prav za praznik z 
moravškimi društvi pa pesem Ivana 
Cankarja, ki pravi, da sta nam bila 
veselje in prešernost položena že v 
zibel. Z mislimi o naši državnosti sta 
prireditev povezovala Eva in Lovro. 
Ker ni nehalo deževati, kar smo ves 
čas upali, so bila tla preveč spolzka, 
da bi Folklorna skupina DU Moravče 
nastopila. Plesalci so to prisiljeno 
odsotnost z obžalovanjem sprejeli. 
Gotovo bi bila prireditev z njihovim 
nastopom še lepša. Svečanost je s 
koračnicama stoje zaključila Pihalna 
godba Moravče.
Po prireditvi so bili obiskovalci va-
bljeni na nadaljnje praznovanje pod 

šotor pri gasilskem domu. Glasba 
Ansambla Gamsi je kljub močnemu 
nalivu napolnila plesišče in šotor. Za 
prigrizek in pijačo so dobro poskrbeli 
iz Društva podeželske mladine.
Kaže torej, da ni nujno, da vreme 
vpliva na nas. Občina Moravče s Pro-
gramskim svetom pa se zahvaljuje, 
da so izvajalci programa in ozvoče-
valec kljub dežnim kapljam vztrajali 
in pripeljali svečanost ob največjem 
državnem prazniku do konca. Torej 
tudi za to čestitke. 
Čestitke pa vsem ob dnevu držav-
nosti!

VR
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Zeliščarska sekcija DU - prejemnica priznanja občine

Na podlagi predloga župana Martina 
Rebolja ja bila prejemnica priznanja 
občine Moravče za leto 2018 Zeli-
ščarska sekcija DU. Na prireditvi za 
občinski praznik je priznanje prevzela 
vodja sekcije gospa Elka Cerar, ki sek-
cijo vodi zadnja leta. 

Priznanje je bilo utemeljeno:
»Ena izmed sekcij Društva upokojen-
cev Moravče je zeliščarska sekcija. 
Deluje že 19 let. Vsi vemo, da nam 
pogosto zelišča lajšajo težave s slabšim 
počutjem ali zdravjem. Vemo pa tudi, 
da je z rastlinami, čaji, mazili in mili, 
ki jih sekcija pripravlja, veliko dela. 

Vendar to sekcijo nikoli ni odvrnilo 
od poslanstva, ki ga čutijo za delo z 
naravnimi učinkovinami. Nasledili so 
ga od svojih babic ali pa osvojili na 
predavanjih, katerih se udeležujejo. 
Svoje izdelke so vedno pripravljeni 
posredovati na stojnicah, na katere so 
povabljeni, ali pa na svoji vsakoletni 
razstavi v Moravčah. Vsako leto so-
delujejo tudi na razstavi Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Gorenjske, 
kjer so osvojili že mnogo priznanj.
Zadnja leta so v centru Moravč zasa-
dili zeliščni vrt s 60 različnimi rastli-

nami, ki ga vzdržujejo in negujejo. Vse 
rastline na njem so označene poimen-
sko in tako nudijo zanimiv učni prostor. 
S svojim delom zeliščarska sekcija 
Društva upokojencev Moravče uspešno 
vzpodbuja zanimanje in nosi dober 
glas tudi zunaj meja občine.«

Tudi letos so bili zeliščarji na ekskurziji 
in tudi letos se še dodatno izobražu-
jejo. Zeliščni vrt pri domu Društva 
upokojencev pa si lahko kar sami 
ogledate. Tudi čebele so ga že našle.

VR

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

ZBIRNA VLOGA 2018
Po oddaji zbirne vloge in po preteku 
zamudnega roka (31. 5. 2018) so 
možne oziroma obvezne naslednje 
spremembe zbirne vloge:
• umik posameznega zahtevka,
• sporočanje višje sile ali izjemnih 

okoliščin (v 15 delovnih dneh, ko 
se to lahko stori),

• umik živali v obdobju obvezne reje 
v primeru izvajanja ukrepa Dobro-
bit živali za drobnico ali za govedo, 

• sprememba kmetijske rastline, če 

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

vpliva na višino plačila ali izpolnje-
vanje pogojev pri ukrepu KOPOP 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo 
(kolobar),

• sprememba kmetijske rastline 
pri izvajanju ukrepa »pridelava 
semenskega materiala avtohtonih 
in tradicionalnih sort kmetijskih 
rastlin« (GEN_SOR, GEN_SEME),

• izločitev in nadomestitev v primeru 
reje avtohtonih in tradicionalnih 

pasem (GEN_PAS),
• sprememba kmetijske rastline, ki 

vpliva na izpolnjevanje pogojev 
za zeleno komponento v shemi 
neposrednih plačil (obveznost 
imajo kmetije z več kot 10 oz. 15 
ha ornih zemljišč) 

• če se spremeni lokacija naknadnih 
posevkov ali podsevkov trave ali 
podsevkov stročnic za zagotavlja-
nje površin z ekološkim pomenom 
(zelena komponenta); spremembo 
lokacije je potrebno sporočiti naj-

Občina
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kasneje do 15. 8.,
• v primeru spremembe pri površi-

nah s konopljo ali vrtnim makom 
oziroma če katerokoli drugo ra-
stlino nadomesti s konopljo ali 
makom,

• oddaja obrazca za oddajo in pre-
jem živinskih gnojil, ki ga mora 
vložiti kmetija, ki tovrstna gnojila 
oddaja in kmetije, ki so od biopli-
narne prejele digestat - zadnji dan 
za oddajo je 15. 12. 2018.

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

OBNOVITVENI TEČAJ FFS
Vsi imetniki izkaznic za izvajalca var-
stva rastlin, ki vam veljavnost poteče 
jeseni 2018 in ste do sedaj potrebna 
izobraževanja opravili pri ga. Tatjani 
Rupnik, ki tega dela ne opravlja 
več, obveščamo, da se za obvezen 
obnovitveni tečaj lahko prijavite pri 
nas. Na območju naše izpostave bo 
izveden samo en tečaj in sicer v če-
trtek, 13. septembra od 9.-12. ure 
v veliki predavalnici Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Domžale, 
Vir, Šaranovičeva cesta 21c (100 
m naprej od naših pisarn). Tečaja se 
lahko udeležijo vsi, ki imajo na dan 
tečaja še veljavne izkaznice!!! 
Prijava je obvezna. Do zapolnitve 
mest sprejemamo samo pisne pri-
jave (KGZS-Zavod-LJ, Gospodinjska 

ulica 6, 1000 Ljubljana). Za prijavo 
in ostale informacije se lahko obrnete 
na nas osebno na zgoraj navedene 
kontakte ali jih poiščete na naši 
spletni strani.

TEČAJI IZDELAVE TORT
Obveščamo vas, da bodo za člane 
kmetijskih gospodarstev v septem-
bru oz. oktobru organizirani trije 
praktični tečaji po 7 pedagoških ur 
na temo: Izdelava tort. Tečaji bodo 
izvedeni v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem in bodo potekali v BIC 
Ljubljana. Za  vse udeležence je 
tečaj brezplačen, ker bo financiran 
iz proračuna Občine Moravče preko 
Javnega razpisa za dodelitev držav-
nih pomoči za programe ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Moravče v letu 
2018. Prijava je obvezna na zgoraj 
navedene telefonske kontakte v času 
uradnih ur ali po elektronski pošti na 
naslov petra.burja@lj.kgzs.si. Ker je 
število mest omejeno, prosimo, da 
se zainteresirani prijavite čimprej. Vsi 
prijavljeni boste naknadno seznanje-
ni o podrobnostih.

PREDAVANJE IN DELAVNICA
Predavanja so namenjena nosilcem 
in članom kmetijskih gospodarstev 
iz območja občine Moravče, ki raz-
mišljate o razširitvi dejavnosti na 
svoji kmetiji ali vas tovrstna tematika 
zanima. V okviru tega izobraževanja 
bo predvidoma v mesecu septembru 
organiziran sklop predavanj, na temo 
predelave in trženja (Od sestavin do 
privlačnega izdelka; Kako doseči, da 
se kupci vračajo; Aktualna zakonoda-

ja na področju prodaje). 
Praktično izobraževanje oz. delavnica 
bo v letošnjem letu namenjena rej-
cem krav molznic in rejcem govejih 
pitancev, ki želijo s skrbnim načrto-
vanjem svojim živalim zagotoviti op-
timalen krmni obrok. Praktično bodo 
spoznali dva računalniška programa 
KOKRA in KOPIT.
Prosimo, da se na predavanja oz. 
delavnico predhodno prijavite na 
zgoraj navedene telefonske kontakte 
v času uradnih ur ali po elektronski 
pošti na naslov petra.burja@lj.kgzs.si. 
Udeležba je v celoti brezplačna, ker 
bo financirana iz proračuna Občine 
Moravče preko javnega razpisa. O 
točnem datumu in programu bodo 
prijavljeni obveščeni naknadno.

STROKOVNA EKSKURZIJA
V okviru Javnega razpisa Občine Mo-
ravče bo predvidoma septembra/
oktobra organizirana enodnevna 
strokovna ekskurzija. Ogledali si 
bomo nekaj primerov dobrih kme-
tijskih praks s področja dopolnilnih 
dejavnosti in se seznanili s potreb-
nimi strukturnimi in tehnološkimi 
spremembami. Prevoz in vodenje 
ekskurzije bosta brezplačna. Vse 
zainteresirane kmete vabimo, da se 
predhodno prijavijo, saj bo število 
mest omejeno. Za predhodne pri-
jave pokličite na zgoraj navedene 
telefonske kontakte v času uradnih 
ur ali po elektronski pošti na naslov 
petra.burja@lj.kgzs.si. Vabilo o odho-
du s podrobnejšim programom bomo 
vsem prijavljenim poslali naknadno.

PAVLA PIRNAT in PETRA BURJA,
terenski kmetijski svetovalki 

POLICIJA SVETUJE

VARNO V POLETJE NA SLOVENSKIH CESTAH
Med poletno turistično sezono se pro-
metna varnost navadno precej poslab-
ša, saj se vožnja poleti v mnogočem 
razlikuje od vožnje v drugih obdobjih 
leta. Večja gostota prometa in raznovr-
stnost prometnih udeležencev sta po-
glavitni značilnosti prometa v najbolj 
vročih mesecih. Najpogostejša vzroka 

prometnih nesreč z najhujšimi posledi-
cami pa sta prehitra oz. neprilagojena 
hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.
Poleg vročine in gostejšega prometa 
oz. zastojev se na cestah v večjem 
številu pojavijo tudi tuji vozniki, ki 
prihajajo iz različnih socialnih okolij, 
z različnimi vozniškimi izkušnjami, 

znanji ter navada-
mi. Zato policisti 
vsako leto med 1. junijem in 31. avgu-
stom pripravimo vrsto preventivnih in 
represivnih ukrepov, s katerimi želimo 
zagotoviti varnost cestnega prometa 
tudi v poletnih mesecih.

Občina
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Policija svetuje

Vse udeležence v cestnem 
prometu v tem obdobju pose-
bej opozarjamo:
• Kljub vročini, gostemu prometu ter 

morebitnim zastojem ostanite str-
pni in upoštevajte cestnoprometne 
predpise! Do cilja vas lahko varno 
pripelje samo defenzivna vožnja. 
Vozniki, počasi, strpno in previdno 
med zastoji!

• Spremljajte prometne informacije 
o morebitnih zastojih in čakalnih 
dobah na mejnih prehodih in ce-
stah. Informacije o razmerah na 
državnih cestah na svoji spletni 
strani objavlja Prometno-infor-
macijski center oz. so dosegljive 
na telefonski številki 1970 ali 01 
518 8 518. Če je le mogoče, se 
na pot odpravite takrat, ko na ce-
stah ni zastojev, oz. za pot izberite 
lokalne, regionalne in druge, manj 
obremenjene cestne povezave. 
Kdaj je pričakovati večje zgostitve 
prometa?

• Pri daljših potovanjih je priporo-
čljivo načrtovati več postankov. 
Pri tem vozilo dobro prezračite, 
naredite nekaj razgibalnih vaj ter 
uživajte osvežilne brezalkoholne 
pijače. To še zlasti velja, če vozilo 
ni opremljeno s klimatsko napravo.

• Poleti se pri voznikih pogosteje po-
javi tudi utrujenost, ki je posledica 
sončne svetlobe in segrevanja av-
tomobila med vožnjo. Utrujenosti 
ali morebitnih prvih znakov slabe-
ga počutja ne gre podcenjevati, 
saj se znakov velikokrat zavemo 
prepozno, ko smo že vpleteni v 
prometno nesrečo. Najpogosteje 
se utrujenost pojavi med 1. in 6. 
uro zjutraj ter med 14. in 16. uro 
popoldne. Na pot se zato vedno 
odpravite spočiti, če postanete 
med vožnjo utrujeni, pa se čimprej 
ustavite in si odpočijte. Če jemljete 
zdravila, jih ne pozabite vzeti s 
sabo. Upoštevajte tudi, da je lahko 
vožnja pod vplivom psihoaktivnih 
zdravil zelo nevarna.

• Najhujše kršitve na avtocestah so 
prevelika hitrost, prekratka var-
nostna razdalja, vzvratna vožnja, 
prehitevanje po desni strani, hoja 
po avtocesti, vožnja v nasprotno 
smer in ustavljanje na odstavnem 

pasu, kadar to ni nujno. Vseh 
“sedem smrtnih grehov” na avto-
cesti je izjemno nevarnih za vse 
udeležence v cestnem prometu! 
Vozniki bi morali zato dosledno 
upoštevati posebna pravila, ki ve-
ljajo za vožnjo po avtocesti in cesti, 
rezervirani za motorna vozila.

• Alkohol, mamila, psihoaktivna 
zdravila in druge psihoaktivne 
snovi bistveno vplivajo na varno 
in zanesljivo udeležbo v cestnem 
prometu. Zato vozite trezni!

• Prilagodite hitrost svoje vožnje ne 
le veljavnim omejitvam, temveč 
tudi svojemu vozniškemu znanju in 
izkušnjam ter lastnostim in stanju 
ceste.

• Pri vožnji poskušajte predvideti 
dogajanje na cesti in ravnanja dru-
gih, da se lahko nanje pravočasno 
pripravite. Posebej izpostavljamo 
pomen zadostne varnostne razda-
lje, na katero smo vozniki žal vse 
premalo pozorni. 

• Za voznike in potnike v osebnih in 
tovornih vozilih je obvezna upora-
ba varnostnih pasov, za voznike 
motornih koles in koles z motorjem 
pa je nujna uporaba zaščitnih če-
lad. Več nasvetov za večjo varnost 
motoristov in kolesarjev

• Med samo vožnjo bodite popolno-
ma zbrani ter pozorni na dogajanje 
na in ob cesti. Vse nepotrebne 
opravke v vozilu odložite na čas, ko 
boste vozilo ustavili. Kadar voziš, 
ne uporabljaj telefona!

• Zavedajte se tudi, da na cesti ni-
ste sami! Od vašega ravnanja ni 
odvisna zgolj vaša lastna varnost, 
temveč tudi varnost vseh ostalih 
udeležencev v prometu. Pravilno 
razvrščanje ob zastoju na avtocesti 
rešuje življenja

• V bližini naselij in v naseljih morate 
spoštovati hitrostne omejitve, na 
zaznamovanih prehodih za pešce 
pa upoštevajte, da imajo pešci 
prednost, in jim omogočite varno 
prečkanje cestišča. Vozniki, pazite 
na pešce!

• Za poletje so značilna tudi po-
gosta neurja s točo. Žal nekateri 
neodgovorni vozniki ob neurju na 
avtocesti svoja vozila še vedno 
ustavljajo v predorih, na odstavnih 

pasovih, obračajo ali celo izstopajo 
iz vozil in podobno. S tem ogrožajo 
tako sebe kot tudi druge udele-
žence v prometu, saj lahko pride 
do zastojev ali nevarnih naletov 
in prometnih nesreč.Vožnja ob 
neurju in toči

• Pokličite policijo na interventno 
telefonsko številko 113, če v pro-
metu opazite alkoholiziranega ali 
utrujenega voznika ali voznika, ki 
s svojim ravnanjem na drug način 
ogroža varen potek prometa. Poli-
cisti bomo zoper takšnega voznika 
ustrezno ukrepali in s tem zagoto-
vili varnost drugih udeležencev in 
njega samega. Vožnja v nasprotni 
smeri je izredno nevarna!

• S svojim ravnanjem moramo sto-
riti vse, da čim bolj zmanjšamo 
možnosti za nastanek prometne 
nesreče. Kadar do nesreče že pri-
de, bodisi da smo v njej udeleženi 
sami bodisi kdo drug, pa moramo 
vedeti, kako ustrezno ukrepati, da 
bi bile posledice nesreče čim blaž-
je. Kaj storiti ob prometni nesreči? 
Za morebitne udeležence prome-
tne nesreče v tujini pa so koristne 
naslednje informacije: Napotki za 
ravnanje ob udeležbi v prometni 
nesreči, mednarodno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti in sis-
tem zelene karte

• Vsem voznikom še svetujemo, naj 
poskrbijo tudi za varnost svojega 
premoženja, da njihovo vozilo na 
parkirišču ali počivališču ne bo 
postalo tarča tatov in vlomilcev. 
Tatvine na avtocestnih počivališčih

• Otrok, starejših oseb ali oseb, ki 
niso sposobne same skrbeti zase, 
se ne sme puščati v zaprtih in za-
klenjenih vozilih na vročini, saj je 
to zanje lahko smrtno nevarno!

VIR:  MNZ - POLICIJA

www.moravce. si
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Društva

Svečanost ob 90. obletnici PGD Velika vas

Prostovoljno gasilsko društvo Velika vas je v soboto 16. 
junija praznovalo 90 let svojega delovanja. 
V tem smislu so najprej ob 15.30. pripravili iskalno reševal-
no vajo, ki je potekala na področju med vasema Senožeti 
in Velika vas. Iskali so dekle, ki je zašlo iz markirane smeri, 
s seboj pa ni imelo niti vode. Dekle so našli še pravi čas. 
Organizacija vaje je bila uspešna. Sodelovalo je 12 društev.
Praznovanje obletnice so pričeli z otvoritvijo nove gasilske 
garaže pri gasilskem domu. V to novo pridobitev so gasilci 
Velike vasi vložili ogromno truda, kajti dolga leta se je 
vleklo pridobivanje lastništva za zemljišče. Sama gradnja 
objekta pa je stekla zelo hitro, saj so stopili skupaj gasilci 
od starejših do najmlajših. Zato je še z večjim ponosom 
ob odprtju spregovoril predsednik PGD Velika vas, tovariš 
Darko Avbelj. Pri gradnji je, ob zavedanju pomembnosti 
gasilstva, pomagala tudi občina, kar je bilo zaznati tudi v 
pozdravnem govoru župana Martina Rebolja. Poleg gasil-
cev iz dvanajstih društev, praporščakov in pihalne godbe 
Moravče je bil navzoč podpoveljnik GZS ter poveljnik regije 
3 Ljubljana Klemen Repovž in mnogi gasilski častniki ter 
seveda predsednik Ivan Lebar in poveljnik Janez Povirk iz 
domače GZ. Gospod župnik  Marko Avsenik je poskrbel 
za blagoslov. Trak pa so svečano prerezali župan občine 
Moravče Martin Rebolj, predsednik PGD Velika vas Darko 
Avbelj in koordinator PGD Velika vas Stane Merela. 
Sledila je svečana parada do prostora, ki je bil namenjen 
svečani proslavi 90 letnice društva. Na čelu so z zapra-
vljivčkom in konji popeljali župana in župnika. Poleg 
gasilcev in praporščakov so sprevod obogatile narodne 
noše in naša Pihalna godba. 
Svečanost ob 90 letnici se je pričela s postrojem gasilcev. 
Vodil ga je poveljnik PGD Velika vas Primož Vozel. Sledila 
je slovenska himna in za njo pozdravi častnikom, trem ča-
stnim članom, praporščakom, županu ter vsem prisotnim. 
Predsednik PGD Velika vas Darko Avbelj je spregovoril 
prvi, za njim predsednik GZ Moravče Ivan Lebar ter pod-
predsednik GZ Slovenije in poveljnik regije 3 Ljubljana. 
Podelili so priznanja društvom in posameznim gasilcem 
ter vsem, ki so pomagali pri gradnji garaže. Podeljena so 
bila tudi priznanja Gasilske zveze Moravče. V programu 
sta sodelovala Tamburaški orkester iz Senožeti in Pihalna 
godba Moravče.
Po svečanosti je za zabavo igral ansambel Bojsi. Veselje 
ob tako častitljivi obletnici, 90 let PGD Velika vas pa se je 

nadaljevalo pozno v noč. 

Iskrene čestitke in na pomoč!
VR

ZAHVALA
PGD Velika vas se najlepše zahvaljuje vsem društvom, 
ki so sodelovala pri njihovem praznovanju 90 letnice, 
zahvaljuje se poveljstvu Gasilske zveze in vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli pri pripravi vaje, parade in slav-
nostne prireditve.
Na pomoč!

11julij 2018



Društva

80 let PGD Krašce

Praznovanje 80 let delovanja so v PGD 
Krašce razširili na tri dni. Prvi dan so 
prikazali požarno vajo, drugi dan so se 
na večer zbrali v gasilskem domu na 
slavnostni seji, tretji dan, 23. junija pa 
so imeli gasilsko parado in praznovanje 
na prostem tudi za ostale obiskovalce. 
V protokolu slovesnosti je bilo med 
drugim povedano, da se je prvi sestav 
prostovoljcev za pomoč pri požarnih 
in drugih nesrečah, ki se je formiral 
v Krašcah leta 1938, imenoval  četa 
svetega Andreja. Vsa leta delovanja pa 
je bilo društvo poleg varovanja pred ne-
srečami, tudi  gibalo vaškega življenja.
Gasilsko parado od glavne ceste do 
gasilskega doma je vodil poveljnik 
PGD Krašce Igor Birk. Spremljala jo 
je Pihalna godba, pred njo pa so kora-

kale Moravške mažorete. Po zaigrani 
himni so se zvrstili pozdravi prisotnim 
častnikom in gostom: predstavniku 
gasilske zveze Slovenije in predsedni-
ku regije Ljubljana 3 Slavku Jalovcu, 

predsedniku Gasilske zveze Moravče 
Ivanu Lebarju, poveljniku Gasilske 
zveze Moravče Janezu Povirku, ča-
stnemu predsedniku Gasilske zveze 
Moravče Ivanu Vidicu in županu ob-
čine Moravče Martinu Rebolju. Prvi je 
prisotne nagovoril domači predsednik 
Jure Božjak, za njim predsednik GZ 
Moravče Ivan Lebar, župan občine 
Martin Rebolj in še predsednik GZS 
Slavko Jalovec, ki je parado posebno 
pohvalil. V programu sta na harmo-
niko zaigrala pionirja Lana in Jaka. 
Podeljena so bila odlikovanja Gasilske 
zveze Slovenije. Prejeli so jih: Bro-
dar Stanislav, Lukan Anton, Stražar 
Boštjan, Cerar Tomaž, Kofol Ivo in 
Kudeljak Jože.
Po končani paradi se je praznovalo še 
dolgo z ansamblom Franca Mihaliča.
Čestitamo!

VR

V Beli krajini priskočili na pomoč tudi moravški gasilci

V petek, 8. junija 2018, so se uresničile napovedi vremeno-
slovcev o močnih neurjih s točo. Neurje s točo je nekaj po 
16. uri najprej prizadelo širše območje Črnomlja. Nastala 
gmotna škoda je številne posameznike pahnila v veliko 
stisko, zato so gasilci iz cele Slovenije v nedeljo izkoristili za 
pomoč tistim, ki so je bili najbolj potrebni. Romali so v Belo 

krajino ter tam domačinom in drugim prostovoljcem do-
brega srca pomagali odpravljati posledice petkove ujme. 
Med temi gasilci so bili tudi iz moravške gasilske zveze in 
sicer David Peterka, Uroš Pestotnik in David Sasso – vsi 
člani PGD Moravče. Iskrena hvala za njihovo nesebično 
požrtvovalnost in pomoč sočloveku v nesreči.
Na pomoč!

Franci Malin
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Društva

Regijsko tekmovanje v orientaciji za gasilsko mladino

V soboto, 9. junija 2018 je bila Ga-
silska zveza Moravče organizator 
regijskega tekmovanja v orientaciji za 
gasilsko mladino za Regijo Ljubljana 
III. Ker so zahteve za organizacijo tovr-
stnih tekmovanj precej visoke, je bilo 
tekmovanje v zadnjem trenutku pre-
stavljeno v PGD Peče, ki je bilo pred 
nekaj leti že organizator tekmovanja 
na ravni zveze. Domače društvo in Ga-
silska zveza Moravče sta pokazala iz-
redno dobro organiziranost in delovno 
vnemo, saj je morala biti celotna stvar 
organizirana v pičlih desetih dneh. Ob 
tem je treba pohvaliti Toneta Stenka, 
ki je direktno sodeloval z regijo, kar 
se tiče priprave proge in tekmovali-
šča in organizaciji namenil nič koliko 
ur, predvsem pa svoje dolgoletne 
izkušnje pri delu z gasilsko mladino. 
Moramo poudariti, da so Peče ta 
dan gostile okrog 400 otrok, kar je 
logistično in organizacijsko zahtevna 
naloga. Domačemu društvu in zvezi 
je organizacija odlično uspela, kar so 
povedali tudi vsi, ki so kakorkoli so-
delovali na tekmovanju; predstavniki 

regije, sodniki, mentorji in obiskovalci. 
Na koncu so vse tekmovalce nagovo-
rili, jim čestitali in podelili medalje in 
pokale: župan občine Moravče Martin 
Rebolj, predsednik GZ Moravče Ivan 
Lebar, poveljnik GZ Moravče Janez 
Povirk, predsednica komisije za mla-
dino GZ Moravče Lidija Vozel, predse-
dnica tekmovalnega odbora Barbara 
Hribar Pavli, ter Slavko Jalovec iz Re-
gije Ljubljana III. V ponos nam je, da 
je tekmovanje potekalo brez večjih 

zapletov, manjši nesporazumi pa so 
bili rešeni sproti in brez večjih težav. 
Zahvala za uspeh tekmovanja gre 
poleg organizacijskega odbora tudi 
vsem članom društev GZ Moravče, ki 
so prispevali svoj čas in opremo, ter 
krajanom Peč za potrpljenje in odstop 
zemljišč za parkirne prostore in potek 
proge. S takšnim načinom dela ni nič 
čudno, da se v GZ Moravče vsi vedno 
radi vračajo. Na pomoč!

AL

Pozdrav poletju v Društvu krajanov Dešen

Tretjo junijsko nedeljo smo se v Dru-
štvu krajanov Dešen - DŠN s šolarji 
vsi veselili skorajšnjega nastopa zaslu-
ženih poletnih počitnic.  V ta namen 
in v počastitev dneva državnosti smo 
tradicionalno pozdravili poletje z 
organizacijo aktivnosti na domačem 
igrišču v vasi. Pripravo dogodka so 
letos prevzele Tina, Patricija in Maja. 
Dekleta so pripravila zabavne igre v 
različnih spretnostih. Sodelujoči pri 
igrah so bili razdeljeni v dve skupini in 
so ju preprosto poimenovali modra in 
rdeča. Vsako od skupin je sestavljalo 
šest igralcev. Med seboj so se pome-
rili v petih igrah. Prva je bila Ciljanje 
vodnih balončkov s puščicami, kjer 
so tekmovalci z razdalje s pikado pu-
ščicami ciljali v tarčo. Vsi zadeti vodni 
balončki so prinesli zmago modri sku-
pini. Nato so se pomerili v Poligonu z 
zavezanimi očmi, kjer so v skupinah 
napravili pare, eden se je odpravil v 
poligon, drugi ga je usmerjal. Ko so vsi 
pari v skupini uspešno opravili poligon 
je slavila rdeča skupina. Nadaljevali 

so z Ugibanjem besed, kjer so se 
zopet najbolje izkazali modri. V četrti 
igri, Prenašanje vode z gobo so bili 
uspešnejši rdeči. Zadnja igra, Igra z 
obročem je zmago prinesla modrim. 
Modra skupina je uspešneje opravila 
več iger in zato na koncu slavila. Tako 
zmagovalci kot poraženci so se na 
koncu posladkali z mrzlim sladole-
dom, ki jih je v toplem popoldnevu pri-

jetno ohladil. Za nagrado je poskrbela 
predsednica društva Irena Rotar.  
Važno je sodelovati, ne zmagati pravi 
pregovor in tudi tokrat se je ta slo-
gan izkazal za pravilnega. Razigrani, 
tekmovalni, sproščeni in nasmejani 
smo vsi skupaj preživeli nedeljsko 
popoldne. Še ploha je počakala na 
zaključek letošnjih poletnih iger.

Eva Babnik
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1. Vseslovenska rokodelska razstava

Že 21. zapovrstjo se je v Koroški ga-
leriji likovnih umetnosti, v Slovenj 
Gradcu, odvijala rokodelska razstava. 
Potekala je od 1. do 21. junija, v okviru 
Slovenskega rokodelskega festivala 
2018. Župan Mestne občine Slovenj 
Gradec, Andrej Čas, je v uvodniku 
zapisal, da je Konzorcij rokodelskih 
centrov Slovenije ob podpori Pod-
jetniškega centra Slovenj Gradec 
in v sodelovanju s Koroško galerijo 
likovnih umetnosti, letos prvič pripra-
vil tematsko razstavo, ki je konceptno 
povzela, kot dosedaj, ohranjanje 
rokodelske dediščine in umetnostne 

obrti, a bo vendarle s svežim in neko-
liko drugačnim pristopom motivirala 
dosedanje in nove razstavljalce, da 
predstavijo svoje izdelke. Med razsta-
vljalci so se zvrstili tudi člani in članice 
Rokodelskega centra Moravče. Svo-
je izdelke so na ogled postavili Sonja 
Jančar, Sebastjan Zajc, Nataša Pirc, 
Ivan Vidic, Ivan Gabrovec, Franc 
Brate in Branka Bizjan. Ponašali so 
se z izredno kakovostnimi in ličnimi 
izdelki. Ponovno so odlično predsta-
vili domač rokodelski center.

Eva BabnikVrtnica je izdelek moravškega rokodel-
ca Janeza Vidica

Rokodelski dan na gradu
V nedeljo, 17. junija 2018, se je na 
gradu Tuštanj pri Moravčah odvijala 
rokodelska prireditev »Rokodelski 
dan na gradu«, ki je bila tretjič del 
Slovenskega rokodelskega festiva-
la, v organizaciji rokodelskih centrov 
Slovenije, ki jih organizirajo v svojih 
krajih. Drugi osrednji  letošnji dogo-
dek festivala je bila skupna 1. Vse-
slovenska rokodelska razstava ro-
kodelskih izdelkov, v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu 
in v izložbah trgovin v tem mestu. Na 
ogled je bila od 1. do 21. junija.
»Rokodelski dan na gradu«, so orga-
nizirali moravški rokodelci na gradu 
Tuštanj,  pridružili so se jim tudi drugi 
rokodelski centri iz Slovenije. Skupaj 
so ponovno pripravili pravi rokodelski 
spektakel. Rokodelci so k sodelovanju 
povabili Turistično društvo Moravče, 
Društvo podeželjskih žena, Zeliščar-
je iz Društva upokojencev Moravče, 
Mažoretno društvo Moravške lilije, 
Društvo krajanov naselij Spodnjega 
in Zgornjega Tuštanja, Lončarstvo 
Kraker, Grad Tuštanj, Kranjske laj-
narje in kočijaža iz Ranča Pr’Osolet 
iz Dešna. Predstavila se je tudi Kme-
tija pr´Cesarju in Sirarstvo Pirnat. 
Za gostinsko ponudbo pa so poskrbeli 
iz gostilne Pr’Jurk. 
Rokodelci Rokodelskega centra Mo-
ravče so razstavili najrazličnejše 
uporabne in okrasne izdelke, ki jih 

izdelujejo sami. Lesene ure, obeske 
za ključe, uhane, metuljčke, kravate, 
vaze, rezalne deske, košare in sklede 
različnih oblik in velikosti. Stojnice 
so krasili kvačkani klobuki, pleti, pon-
či, jopice, različni prtički, klekljane 
umetnine, slike narejene iz papirja, 
kravate, ki so dobile novo uporabno 
vrednost in izpod rok rokodelk po-
stale pravi modni dodatek.  Šopki iz 
krep papirja, dišeče punčke iz sivke, 
nakit iz različnih materialov.  Obisko-
valci so si lahko ogledali vrtičke rož 
iz krep papirja štirih letnih časov, ki 
so bili razstavljeni na 5. vseslovenski 

razstavi rož iz krep papirja v marcu na 
Vranskem. Več članov Rokodelskega 
centra Moravče se je v zimskem času  
udeležilo pletarskega  tečaja  v Dru-
štvu krajanov Zgornjega in Spodnjega 
Tuštanja, ki ga je vodil Iztok Urbanija 
in so na ogled postavili košare in 
peharje različnih oblik in velikosti, ki 
so se jih naučili izdelati.  Tudi pravih 
slamnatih slamnikov ni manjkalo, saj 
moravški rokodelci še znajo plesti sla-
mnate kite in iz njih narediti uporabne 
predmete.
Moravški zeliščarji so poskrbeli za pra-
ve domače čajčke, tinkture in domače 
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kreme brez neželjenih dodatkov. Upo-
rabno lončeno posodje sta razstavila 
Tomo in Marjana Kraker iz Dolskega. 
Okušati in kupiti  je bilo možno grajski 
med. Na gradu je dišalo po krofih, ki 
so jih pred obiskovalci pekle članice 
Društva podeželskih žena Moravče. 
Okušali so tudi domače sire in salame, 
ki sta jih ponujali kmetiji Pirnat in Ce-
sar.  Pletarji so prikazovali izdelovanje 

košar in peharjev in zanimanje za to 
dejavnost je bilo zelo veliko. Večkrat 
na dan so si obiskovalci lahko ogledali 
sam grad, po katerem je vodil lastnik 
Peter Pirnat. Mlade mažoretke so 
pripravile simpatičen nastop in so 
ga na željo obiskovalcev ponovile in 
požele velik aplavz. Kranjski lajnarji 
so igrali na lajne in skrbeli za prijetno  
grajsko vzdušje. Kočijaž je obiskovalce 

popeljal po bližnji okolici, tako je bilo 
grajsko vzdušje popolno.
Rokodelski dan na gradu je kar prehi-
tro minil, vsi zadovoljni so sklenili, da 
se naslednje leto ponovno srečajo v 
tako lepem grajskem zavetju, kjer ti 
zaigra srce in oživijo roke.

Eva Babnik, 
Foto: arhiv društva

Rokodelci zopet del dalmatinske Nostalgije

Od 22. do 24. junija, se je v Novem 
Kaštelu, v Splitsko - dalmatinski 
občini, odvijal festival Nostalgija. 
Nostalgija je ime festivala, ki vključuje 
9. dneve tradicije, Eko etno sejem in 
Sejem rokodelskih izdelkov Kaštela 
2018. Že vrsto let zapored so del tega 
mednarodnega festivala tudi člani in 
članice Rokodelskega centra Morav-
če, moravški rokodelci. V sodelovanju 
s Turističnim društvom Notranjska, 
v letošnjem letu pa tudi z Društvom 
praženega krompirja. Gostje festiva-
la vsako leto pripravijo  predstavitev 
krajev in držav od koder prihajajo.  
Prireditev poteka v organizaciji »Tu-
rističke zajednice Grada Kaštela«/ 
Turističnega združenja Kaštelov. V 
znak dobrodošlice so Slovencem go-
stitelji na dan prihoda pripravili bogato 
večerjo. Vsi udeleženci letošnjega 
festivala so naslednji dan pripravili 
pravo kulinarično doživetje. Ker je 
letošnje leto razglašeno za leto čebel, 
so se v Rokodelskem centru Morav-
če odločili predstaviti z medenimi 
izdelki. Za pokušino so bile medene 
dobrote. Pripravili so medeno potico, 
medenjake in medico. Za degustacijo 
slovenskih dobrot so prav tako pri-
pravili kruhke obložene z domačimi 
salamami, majhne orehove potičke 
ter pehtranovo potico. Kar osemnajst 
članov in podpornikov rokodelskega 
društva se je na festivalu predstavilo 
tudi z ročnimi deli.  Za prepoznavnost 
Slovenije in domače Moravške občine 
so poskrbeli z zastavami in manjšimi 
zastavicami, ki so krasile stojnice in 
hrano. Da je še bolj dišalo po Sloveniji 
in slovenskem so se temu primerno 
oblekli. V mimohodu in predstavitvah 

so bili poenoteni v majicah zelene bar-
ve, ki je barva znamke naše države, I 
feel Slovenia. Slogan znamke sporoča, 
da je potrebno Slovenijo občutiti in 
doživeti - z besedo, zvokom, barvo, do-
tikom, dejanjem in izkušnjo. Vsekakor 
so to dobro storili saj v mimohodu ni 
manjkala niti zastava niti harmonika. 
Razstava ročnih del je bila na ogled 
na obali. Prireditev poteka tudi v poča-
stitev Hrvaškega državnega praznika, 
ki soupada s Slovenskim državnim 
praznikom. Tako je bilo praznovanje 
vzajemno. Ker so se odpravili pred-
stavit v sosednjo državo so si vzeli čas 
tudi zato, da so spoznali znamenitosti 
krajev kamor so potovali. Na izlet so 
se odpravili v bližnji Split in si ogledali 
splitske znamenitosti in mesto samo. 
Manjkala pa ni niti vožnja z barko s 
katero so se popeljali Kaštele ogledat 

z morja, prav tako pa so se napotili na 
bližnji otok Šolta. Vmes ni manjkala 
niti prava morska hrana. Tekom izleta 
so se ustavili v gostilni na obali, kjer so 
jim postregli s svežimi ribami z žara. 
Vseh razstavljalcev so se kot vsako 
leto doslej zelo razveselili in jim tudi 
letos v znak zahvale podelili diplome 
za sodelovanje. Podeljevala jih je 
direktorica Turističnega združenja 
Kaštelov, Nada Maršić in podžupan 
občine. Zagotovo bo na letošnje 
dobro sodelovanje med državami, 
društvi in njihovimi člani ostanal lep 
spomin in zaveza, da se udeležijo 10. 
jubilejnega festivala Nostalgija, ki bo 
prihodnje leto. 

Eva Babnik, 
Foto: arhiv društva
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Izlet mladih folkloristov in članov TD Moravče
Kot vsako leto, smo se tudi letos člani 
TD Moravče , člani FS Lilije in plesalci 
FS Moravški mački odpravili na izlet. 
V soboto, 9. 6. 2018, smo se že ob 
8.00 zbrali pred šolo, v avtobus na-
ložili malico in folklorne kostume ter 
se odpravili najprej proti Trubarjevi 
domačiji na Raščici. Na parkirišču nas 
je že čakala lokalna vodička Martina 
Tekavec. Pred Trubarjevo domačijo 
nam pripovedovala o začetkih Sloven-
stva, tudi najmlajši so z zanimanjem 
poslušali, predvsem pa jim je bil všeč 
mlin. Po ogledu Trubarjeve domačije 
smo si potešili želodčke in se odpravili 
naprej v Velike Lašče. 
Občina Velike Lašče je v tistih dneh rav-
no praznovala občinski praznik. V veliko 
čast nam je bilo, da sta FS Lilije in FS 

Moravški mački nastopali sredi trga na 
občinski prireditvi. Poželi so velik aplavz, 
predvsem Blaž Luznar z moravško 
legendo v moravškem narečju. Občina 
se je izkazala kot dober gostitelj, saj so 
nam takoj ponudili poseben prostor, 
kjer smo se preoblekli v kostume, po 
nastopu pa so za nas pripravili bogato 
okrepčilo in kratek ogled po trgu. 
Pot smo nadaljevali do žage v Robu, 
kjer smo pustili avtobus in se peš, 
najprej po makadamski cesti nato pa 
po gozdni stezi odpravili proti najvišje 
ležečemu slapu na Dolenjskem –Ko-
bilji curek. Vodička nam je v gozdu 
povedala marsikaj zanimivega. Vsem 
je verjetno najbolj ostal v spominu 
ostanek rimskega obzidja. Bili smo 
prav na hribčku, kjer je v davnih časih 

stal stražni stolp. Hoje je bilo 1,5 km v 
eno smer. Po dolgem sprehodu je sle-
dilo kosilo v gostilni Škrabec v Robu. 
Takoj po kosilu je otroke zvabilo ven 
igrišče pri gostišču, sledilo je še nekaj 
iger s padalom. 
Še bi se igrali, a nas je vodiška že 
klicala, saj smo bili dogovorjeni, da 
gremo ob 15.00 uri še na Veliki Osol-
nik. Tam sta nas pričakala, vodičkin 
dedek, prijazen gospod Milan Tekavec 
in njegov vnuk. Pokazala sta nam, 
kako so v Velikolaških krajih nekoč 
izdelovali lesene žlice- kuhalnice. Go-
spod Milan je nazorno prikazal ročno 
izdelovanje kuhalnic s preprostimi 
orodji od debla do kuhalnice, nato 
pa še ročno izdelovanje zobotrebcev. 
Delo je šlo seveda zelo počasi. Potem 

Srečanje vasi SELO – SELA – SELE  2018 v Moravčah

Sobota, 30. junij je bil za krajane  vasi 
Selo pri Moravčah, kakor tudi za ce-
lotno občino Moravče prav poseben 
dan. V goste so prišli krajani vasi iz 
vse Slovenije in tudi iz zamejstva, ki 
v svojem imenu nosijo naziv SELO ali 
SELA ali SELE. Srečanje je vsako leto 
v drugem Selu. Krajani Sela prti Mo-
ravčah, Turistično društvo Moravče in 
Občina Moravče smo »stopili skupaj« 
in organizirali letošnje,  že dvaindvaj-
seto srečanje po vrsti. V Moravče so 
prišle skupine iz 29 krajev, skupno 
585 obiskovalcev.  
Že ob vhodu so jih z domačim peci-
vom in »zdravilno kapljico« sprejele 
prizadevne Selanke. Predstavili so se 
v mimohodu,  za dobrodošlico jim jer 
Mešani pevski zbor Društva upokojen-
cev Moravče pod vodstvom g. Milana 
Kokalja zapel himno Mi smo Selani. 
V kulturnem programu so nastopili 
še Tamburaški orkester Vrhpolje pod 
vodstvom g. Milana Kontračka ter Fol-
klorna skupina Društva upokojencev 
Moravče. Goste in vse obiskovalce sta 
pozdravila  župan, g. Martin Rebolj in  
župnik, g. Kancijan Čižman.
Po kosilu, za katerega je skrbel oskrb-
nik Planinskega doma na Uštah, 
je potekal zabavni in družabni del 
srečanja. Za glasbo je bil zadolžen  
ansambel Odziv, za družabne igre pa 
članice Turističnega društva in Bo-
štjan Peterka. Štiri ekipe Selanov  so 
se pomerile v skupinski hoji s smučmi, 

skakanju z vrečami, prenašanju jajc in 
igri z baloni. Veselo vzdušje in bučno 
navijanje so najbolje izkoristili fantje 
iz Janškovega Sela, ki so zmagali v 
vseh igrah.
Gostom je bilo na voljo več avtobusnih 
prevozov za vodene  oglede gradu Tu-
štanj, Limbarske gore in Planinskega 
doma na Uštah – Žerenku. Zanimanje  
je bilo izredno, kar je dokaz, da so si 
gostje poleg druženja želeli nekaj več - 
pogledati, kaj še zanimivega nudi lepa 
Moravška dolina.
Predstavniki posameznih  vasi so 
medtem v kulturnem domu opravili 
še uradni del srečanja, na katerem 
so se dogovorili, v katerih Selih bodo 

naslednja srečanja. 
Še oblak z osvežilno ploho je »uvidev-
no čakal« , da je se večina gostov od-
pravila proti domu in ohladil ostanek 
domačinov in organizatorje.
Krajani Sela in Turistično društvo 
Moravče se zahvaljujemo Društvu 
podeželskih žena Moravče in gospo-
dinjam za pecivo. Hvala  vsem, ki so 
prispevali denarna sredstva in dobitke 
za srečelov. Dohodek je namenjen 
obnovi kapelice na Selu.
Posebna zahvala gre Občini Morav-
če za izdatno finančno pomoč, brez 
katere prireditve ne bi mogli izpeljati.

V imenu Selanov 
in TD Moravče - D. Jančar
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smo se v dveh skupinah odpravili še v 
delavnico, kjer nam je mladi gospodar 
pokazal današnjo strojno izdelovanje 
lesenih žlic. Kot zanimivost- lesene 
žlice odkupujejo po 10 centov. Vsak je 
za spomin dobil dve leseni kuhalnici. 
Po predstavitvi nas je čakalo veliko 
presenečenje, saj so na domačiji v 
hlevu dobili novega člana – telička. S 
kakšno nežnostjo ga ja mama krava 
vsega oblizala! Otroci tega čudovitega 
prizora gotovo ne bodo nikoli pozabili!
Polni novih doživetij smo se odpravili 
proti domu in se nazadnje v Moravčah 
ustavili še v sladoledarni. Preživeli 
smo lep dan, obenem pa je to nagra-
dni izlet za mlade folkloriste, ki se vse 
leto trudijo na vajah in na različnih 

nastopih v občini in izven nje.
Zahvaljujemo se Občini Moravče za 

kritje stroškov prevoza za naš izlet.
Marija Gotar

Otvoritev obnovljene lovske koče 
Gotovo se moramo zavedati pomemb-
nosti naše lovske družine, njihovega 
upravljanja z divjadjo ter ohranjanja 
in zaščito narave. Koča Lovske dru-
žine Moravče se nahaja na lepem, 
mirnem prostoru ob cesti Moravče 
- Podstran. A po več kot štiridesetih 
letih od izgradnje se je iztrošila do te 
mere, da niso videli smisla v nadaljnje 
vlaganje. Družina in predvsem njen 
predsednik Franc Levičnik, so napeli 
vse sile, vključili tudi občino, podjetje 
Termit in naprosili še druge donatorje 
ter se lotili zahtevnega projekta, ve-
likega izziva tudi finančno. Na novo 
so postavili leseni zgornji del, zame-
njali streho in dodali še novo fasado. 
Uredili so si lepo in prijazno, seveda 
predvsem uporabno kočo za druženje 

in delovanje, ki je tudi do 
sedaj mnogokrat služila za 
srečanje občanov.
Že leta Lovska družina Mo-
ravče vabi okoliške kmete, 
s katerimi sodeluje pri za-
ščiti škode pred divjadjo, 
na letno srečanje pri lovski 
koči. Tokrat so jih povabili 
še z večjim veseljem, saj 
so pripravili otvoritev pre-
novljene, čudovite koče.
16. junija je glasba bratov 
Mrčun vabila na ogled in 
dogodek odprtja koče. 
Gostje in okoliški kmetje 
so zasedli prostor pod šo-
torom. K mikrofonu je naj-
prej pristopil predsednik 
moravške lovske družine 
Franc Levičnik. Ni skrival 
veselja in ponosa, ko je 
prisotne nagovoril. Po poz-
dravu gostom, lovcem in 
ostalih vabljenim je med 
drugim poudaril: »Lovci s svojimi 
aktivnostmi prispevamo k varstvu in 
ohranjanju narave, okolja, divjadi ter 
kulturnega izročila, podobo naše kra-
jine ter sobivanju občanov in občank 
z divjadjo ter naravo v najširšem smi-
slu.« Opisal je samo gradnjo koče in se 
zahvalil občini ter vsem, ki so denarno 
ter z delom pripomogli k prenovljeni 
koči. Besedo je predal županu občine 
Moravče Martinu Rebolju, ki je po 
pozdravu vsem izrazil zadovoljstvo, 
da je investicija uspela, kar je prido-
bitev tudi za občino. Dejal je tudi, da 
je v smislu napredka in če so ljudje 

pripravljeni sodelovati, občina vedno 
pristopi v pomoč. S čestitkami sta za 
mikrofon stopila še podpredsednik 
Lovske zveze Slovenije Ivan Malešič 
in predsednik Kinološkega društva 
Zasavje Grošelj Darko. Po svečani 
otvoritvi, so tudi lovski rogisti s pesmi-
mi dodali pomen praznovanju. 
Veselje ob otvoritvi prenovljene koče, 
ob srečanju lovcev in kmetov ter 
gostov ter ob odličnem golažu, se je 
nadaljevalo še dolgo. 
Iskrene čestitamo za pogum in opra-
vljeno delo!

VR

17julij 2018



Društva

70 let Zveze borcev

Osrednja slovesnost ob praznovanju 70. obletnice se je 
odvila v nedeljo, 1. julija 2018 ob 11. uri na Kongresnem 
trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB 
Tit Turnšek, ki je preletel zgodovino Zveze borcev in med 
drugim dejal tudi:« ZB je bila vedno zvesta vrednotam, ki 
so se izoblikovale v času NOB, vedno sta nam bili pred 
očmi domovina in suverenost slovenske države, za katero 
je bilo žrtvovanih toliko življenj. Vedno smo delovali drža-
votvorno. Podprli smo referendum o vstopu v EU in kljub 

številnim pomislekom tudi vstop v Nato. In tako bomo 
delovali tudi v prihodnje.« Prisotne je pozdravil tudi župan 
MOL Zoran Janković. V kulturnem program so nastopili 
Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, Moški 
pevski zbor KUD Rogoznica, Pevski zbor OŠ Tončke Čeč 
Trbovlje, recitatorji ter Lačni Franz in Zoran Predin. 
Na slovesnosti so bili tudi iz moravške ZB. Moravški pra-
por je plapolal med okrog dvesto drugimi.

VR

Iz Društva upokojencev Moravče

Vsako leto se pridni pohodniki dru-
štva upokojencev, ki opravijo pohod 
najmanj dvakrat mesečno po bližnjih 
pohodniških točkah, ki pa navadno 
sploh niso tako nedolžne glede dol-
žine in tudi vzpona, odpravijo na eno 
od oddaljenih gora. Tokrat so si izbrali 
Golte, seveda z avtobusom iz Moravč 
do hotela. Preden pa so se odpravili na 
pohod po planoti, ki se na nekaterih 
mestih dvigne kar v strmino, so se 
organizirali v dve skupini. Ena se je 
sprehodila po lažjih poteh in si ogleda-
la Alpski vrt. Druga pa se je odpravila 
na Boskovc, skupaj dve uri in pol hitre 
hoje. Ostali čas so pohodniki uživali 
v planinskem zraku in se predajali 
soncu ali senci, kakor je kateremu 
prijalo. Iz te gorske počitniške točke 
se odpre pogled proti Gornji Savinjski 
dolini, Celjski kotlini, Šaleški dolini in 

na Pohorje. Obiskali so nekaj gorskih 
koč, kosilo pa so imeli kar v hotelu. Naj 
bo za enkrat, so rekli in bilo je dobro. 

Tudi tokrat jih je spremljal harmonikar. 
Mogoče bi se jim še kdo rad pridružil?

VR

Zaključek bralne sezone Bralnih lučk 
Za nami je še ena uspešno zaključena 
bralna sezona, ki je potekala v letih 
2017/2018. Članice bralne skupine 
Bralne lučke smo se v tej sezoni po-
svečale branju slovenske literature. V 
septembru nas je spremljala knjiga 
avtorice Berte Bojetu, z naslovom 
Filio ni doma. Oktobra smo nadaljeva-
le z Nejcem Zaplotnikom in njegovo 
Potjo. V novembru smo prebirale 
Heleno Cestnik in njene Kristalinske 
čipke. Decembra nas je spremljala 
Mira Mihelič, s svojim delom naslo-
vljenim April. V novo leto smo vstopile 
z Vinkom Möderndorferjem in knjigo 
Kot v filmu. Februarja je bilo na vrsti 
delo Draga Jančarja Maj, novem-
ber. Mirana Likar Bajželj je avtorica 
Glasov, ki so bili na sporedu marca. 
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V april so zakorakale z Bogdanom 
Novakom in Babjim letom. V maju pa 
je bil čas za pravo slovensko klasiko 
Ivana Tavčarja Visoška kronika. Ta je 
bila tudi povod za letošnjo zaključno 
ekskurzijo. Bralne lučke so se prvo 
junijsko soboto napotile proti Škofji 
Loki, kjer so si  ogledale Knjižnico ka-
pucinskega samostana v Škofji Loki. 
V knjižnici med drugim hranijo 21 in-
kunabul. To so knjige, ki so bile tiskane 
pred letom 1500. Tu pa je ohranjeno 
tudi najstarejše slovensko dramsko 
besedilo: rokopis Škofjeloški pasi-
jon. Leta 1721 ga je napisal kapucin 
p. Romuald Marušič. Prepričale so 
se tudi o neverjetni kakovosti listov 

v več stolet stari knjigi. Ustavile so 
se v enoti Knjižnjice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, v Gorenji vasi, kjer jih je 
v novih prostorih gostoljubno sprejela 
knjižničarka Bernarda. Predstavila je 
pestrost dogajanja v njihovi knjižnici 
in se jim kljub sobotnim obveznostim 
pridružila pri sproščenem pogovoru o 
prebrani knjigi. Klepet je tekel vse od 
zgodovinskega ozadja do podrobno-
sti v imenih glavnih oseb. Ogledale 
so si mogočno Visoško domačijo, 
Kalanov ali Tavčarjev dvorec, ki sodi 
med najpomembnejše arhitekturne 
spomenike v Sloveniji. Tu je pisa-
telj dobil navdih za pisanje Visoške 
kronike. Po kosilu so nadaljevale na 

Loškem gradu in si ogledale zbirke 
Loškega muzeja ter Škoparjevo hišo. 
Gre za leseno hišico, ki predstavlja 
pravo nasprotje Visoške domačije, saj 
prikazuje, kako so živeli kajžarji in mali 
kmetje v tem okolju med 16. in 19. 
stoletjem. Ker čas v dobri družbi teče 
drugače so spoznavanje Tavčarjevih 
koncev zaključile v poznih večernih 
urah v očarljivem starem mestnem 
jedru Škofje Loke.
Na branje!

Vir: Arhiv članic Bralne skupine 
Bralne lučke, zapisala Eva Babnik, 

foto: Judita Gašperin

Moravška godba na 
12. Mednarodnem festivalu pihalnih orkestrov

V junij, poln nastopov, je moravška 
godba zakorakala z nastopom na 12. 
Mednarodnem festivalu pihalnih orke-
strov na Malem Lošinju, ki je potekal 
od 1. do 3. junija. Za godbenike to ni 
bil prvi tovrsten nastop, saj smo na 
festivalu pihalnih orkestrov nastopili 
že leta 2016 in kakor prvič, je bilo 
tudi letos vzdušje na festivalu odlično. 
Že sama pot do Malega Lošinja je bila 
sproščena in v znamenju glasbe ter 
dobre volje, kot se za godbenike spo-
dobi. Dobra volja in zabava pa se je 

nadaljevala tudi pozno v petkov večer.
Glavno dogajanje festivala je potekalo 
v soboto, 2. junija, na glavnem trgu 
mesta, ko je bila na sporedu povorka 
desetih udeleženih godb iz Slovenije 
in Hrvaške. Ob koncu povorke je sledil 
nastop godb, ki so skupaj zaigrale 
dve koračnici. Po skupnem nastopu 
je vsaka godba pripravila še koncert z 
20 minutnim programom. Občinstvo 
smo moravški godbeniki v koncer-
tnem delu izjemno navdušili, še pose-
bej s poletno uspešnico Despacito, ter 

hkrati dokazali, da so naši nastopi iz 
leta v leto boljši. Konec festivalskega 
dogajanja je pospremila zabava za vse 
udeležence in obiskovalce.  
Pravijo, da vse, kar je lepo, hitro 
mine in hitro je minil tudi festivalski 
vikend na Malem Lošinju. Hitro pa 
bo minilo tudi leto dni, kjer se bo na 
13. Mednarodnem festivalu pihalnih 
orkestrov, mogoče zopet zaslišal zvok 
moravške godbe. 

Nastja Zajc
Foto: Simon Burja
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Peški oktet prepeva že 10 let

V soboto, 23. junija 2018 je bilo v 
kamnolomu nad Pečami še posebej 
slovesno. Peški oktet namreč v tem 
letu obeležuje deseto obletnico svo-
jega delovanja. Ob tej priložnosti so 
pripravili še posebno lep koncert, na 
katerem so predstavili nekaj najbolj 
priljubljenih in največkrat izvedenih 
skladb preteklega desetletja, seveda 
pa so predstavili tudi nov repertoar. 
V prvem delu koncerta, katerega je 
tudi tokrat povezovala Bernarda Mal, 
so torej zapeli tiste njihove najbolj 
znane; Buči morje Adrijansko, Urška 
al že spiš in podobno. Da pa je bila 
pesem še bolj doživeta, sta za spre-
mljavo s kratkimi skeči poskrbela 
igralca dramske skupine KŠD Peče, 
Primož Urankar in Aleksandra Petro-
vič. V odmoru je nastopila Katja Kos, 
ki jih že od samih začetkov na klavirju 
spremlja na pevskih vajah. Sledila je 
slovesna podelitev Galussovih značk 
za udejstvovanje v kulturi, katere je 
podelila predstavnica Javnega skla-
da za kulturno dejavnost, izpostave 
Domžale, Vojka Rebolj. David Primožič 
je prejel bronasto značko, srebrno so 
prejeli Janez Mal, Matjaž Barlič, Silvo 
Kos, Andrej Gabršek in Miha Gabr-

šek, Klemen Barlič pa je prejel zlato 
Galussovo značko.  Nato je nastopil 
gost večera: skupina Raubarji, katere 
člana sta tudi člana Peškega okteta, 
Andrej in Miha Gabršek. Raubarji so 
razživeli občinstvo, ki je kljub rahlemu 
dežju vztrajalo na koncertu. To se je 
vsem zbranim še kako izplačalo, saj 
so v drugem delu koncerta pripravili 
izbor zabavnih in narodnozabavnih 
pesmi, ob spremljavi Gašperja Bar-
liča na kitari ter Miha Gabrška na 
harmoniki in Andreja Gabrška na 
kontrabasu. Po drugem delu koncerta 
so prišle na vrsto zahvale, katere pa so 
tokrat člani pripravili malo drugače. 
Po končani sezoni se namreč vsako 
leto dobijo na oktetovem golažu in na 
odru je stal velik lonec s številko deset, 
svojemu vodji, Klemnu Barliču pa so 
nadeli jubilejni predpasnik in veliko 
kuhalnico. V lonec so postopoma 
dodajali sestavine, ki so pripomogle 
k uspešnim desetim letom delovanja 
Peškega okteta. Tako so na oder 
povabili prvega vodjo Mira Capudra 
in sedanjega Petra Pirnata, župana 
občine Moravče, Martina Rebolja, ki 
vedno pokaže razumevanje za prošnje 
in predloge okteta, Katjo Kos, ki jih že 

vsa leta spremlja na vajah, Bernardo 
Mal, ki je povezovala vse njihove kon-
certe do sedaj, gospoda Otolanija in 
gospo Darinko, ki odstopita prostor 
za letne koncerte,  Jelko in Vladota 
Lalič ter Mileno in Milana Kokalja, ki 
skrbijo za pogostitev in prostovoljne 
prispevke na koncertih, Ajdo Lalič kot 
predsednico KŠD Peče, katerega del 
je Peški oktet, Gašperja Barliča, ki jim 
pomaga na kitari, Primoža Urankarja 
in Aleksandro Petrovič, ki sta pripra-
vila skeče ter vse mame in žene, ki 
poskrbijo za vse ostalo; pogostitve, 
krasitev in predvsem za potrpljenje ob 
vajah in nastopih. Na koncu so člani 
okteta zapeli še zadnjo pesem in se 
od polnega prizorišča obiskovalcev 
zadovoljni poslovili; v kamnolomu do 
prihodnjega leta, sicer pa ne za dolgo, 
saj jih bomo že čez nekaj tednov lahko 
videli spet v novi domači predstavi 
v letnem gledališču Studenec. Vsi 
njihovi zvesti poslušalci jim vsekakor 
želimo, da jim energije in idej ne 
zmanjka še vsaj za nadaljnjih deset let.

AL
Foto: Brigita Barlič
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S šolo za šolo

O zaključni prireditvi POŠ Vrhpolje 
… in kako izgleda šola ponoči?

Bilo je v sredo, 13.6.2018. Topel junij-
ski dan je vzbujal upanje, da bo vreme 
zdržalo, a nas je vremenska napoved 
vseeno usmerila v telovadnico. V 
velikem številu smo se zbrali otroci 
podružnične šole Vrhpolje, njihovi 
starši oz. celotne družine, krajani in 
gostje, ki so s šolo kakorkoli povezani, 
ter seveda šolski kolektiv. Pozdravila 
in nagovorila sta nas župan g. Martin 
Rebolj ter ravnateljica ga. Nuša Po-
hlin Schwarzbartl, vodja podružnice 
ga.Tanja Apšner pa je prav tako poz-
dravila navzoče in na oder povabila tri 
nadobudne povezovalce programa. 
In prireditev Adijo šola, ker počitnice 
so tu, se je lahko začela. Vsak razred 
se je predstavil s svojo točko, najsi je 

bila plesna in pevska, instrumentalna 
hkrati ali pa ločeno. Lahko smo dožive-
li pesem tudi na prav poseben način, 
imenuje se kamišibaj. Na moderne 
ritme so zaplesale naše učenke – ple-
salke plesne šole Miki, pravo vzdušje 
prihajajočih počitnic pa so ustvarile 
Pojoče čebelice (pevski zbor POŠ) z 
zborovodkinjo Barbaro Fale.
Rekli bi – še ena luštna zaključna prire-
ditev pač. A ta je bila prav posebna. Za 
otroke, starše, učitelje. Starši so odšli 
‘’tihemu in mirnemu’’ večeru naproti, 
učitelji pa smo z otroki ostali kar – v 
šoli. Poskrbeli smo za igrive športne 
delavnice, ki so tvorile in poglabljale 
timskega duha; skakanje v vrečah, 
skupinska hoja na smučeh, metanje 

koruznih vrečk, elementarne in dru-
žabne igre, najbolj priljubljena postaja 
pa je bil napihljivi grad (hvala, učitelj 
Boštjan Peterka). Otroci so v 15-mi-
nutnih intervalih krožili od postaje do 
postaje in izkusili vse možnosti. 
Po večerji smo se s čelnimi svetilkami 
odpravili še na sprehod po našem 
čudovitem kraju. Nekateri vaščani so 
nam na hišnih pragovih zaželeli lahko 
noč. Otroci so nato prijetno utrujeni 
zaspali v svojih spalnih vrečah, ki smo 
jih razporedili po celotni telovadnici. 
Zjutraj malo pred sedmo se je začel 
nov dan. Spomin na doživetje, poveza-
nost z vrstniki in tudi učitelji pa je pu-
stilo pečat na letu, ki se je zaključilo.

Zapisala: Daša Vidic
Foto: Andreja Balon

Kolesarski izpit
V toplejših pomladnih dneh, ko je na-
rava oživela, so oživele tudi moravške 
ceste. Učenci  5. razredov so opravljali 
kolesarski izpit, zato je bilo na cestah 
skozi Moravče zelo živahno. Mladi 
kolesarji v rumenih telovnikih so se po 
pouku skupaj z mentorji odpravili na 
pot čez center Moravč, mimo slado-
ledarne na avtobusno postajo, kjer so 
obračali in se nato po isti poti vračali 
nazaj proti šoli. 
V zgodnjem popoldanskem času je 
promet skozi Moravče zelo gost, zato 
so bili pogosto izpostavljeni pravi pro-

metni problematiki, v kateri so morali 
pokazati teoretično znanje in praktič-
ne spretnosti. Ker jim tega ni manj-
kalo, so uspešno opravili kolesarski 
izpit, zato se lahko sedaj samostojno, 
a odgovorno vozijo v prometu. 
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem 
voznikom, ki ste s strpnostjo in umir-
jeno vožnjo že do sedaj pazili na njih 
in boste tudi v prihodnje. Da bodo 
naši otroci na cesti varnejši, mora 
vsak udeleženec v prometu prispevati 
svoj delež.

Ksenija Volf
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‘’Najboljši mladi kolesar AMZS’’ (FIA ETEC 2018)

V petek, 18. maja 2018, se je v AMZS 
Centru varne vožnje na Vranskem 
odvijalo kolesarsko tekmovanje ‘’Naj-
boljši mladi kolesar AMZS’’.
Gre za izbirno tekmovanje, ki zma-
govalce popelje na mednarodno 
tekmovanje, ki bo letos septembra 
potekalo na Madžarskem, na njem 
pa se bodo pomerili najboljši mladi 
kolesarji iz Evrope, stari od 10 do 12 
let. Namen tekmovanja je varno vklju-
čevanje najmlajših in najbolj ranljivih 
udeležencev v promet.

Preko društva AMD Lukovica so se le-
tos prvič na izbirno tekmovanje uvrstili 
tudi učenci OŠ Jurija Vege Moravče 
in POŠ Vrhpolje. Na tekmovanje so 
se pripravljali pod mentorstvom ra-
zredničark 5. razredov in člana AMD 
Lukovica, g. Grege Cerarja.

Ekipo AMD Lukovica 1 so sestavljali: 
• Žan Peterka
• Jaka Grilj
• Lana Vidic
• Neža Kuzma

Ekipo AMD Lukovica 2 so sestavljali:
• Tristan Baloh
• Matija Svetlin
• Jerca Cerar
• Jona Javorič

Izmed 15 sodelujočih ekip iz cele 
Slovenije so naši tekmovalci zasedli 
odlično 4. in 6. mesto. Pokazali so 
veliko mero teoretičnega znanja in 
kolesarskih spretnosti na kolesu, po-
leg tega pa so se zabavali in preživeli 
čudovit dan.

Ksenija Volf

Jurčkov dan – tradicionalni zaključek vrtčevskega leta

Kot že nekaj let do sedaj, smo tudi 
letošnje vrtčevsko leto zaključili s 
tradicionalnim Jurčkovim dnem, ki 
je potekal v torek, 29. 5. 2018. Po 
uvodnih govorih ravnateljice vrtca ga. 
Nuške Pohlin Schwarzbartl in župana 
g. Martina Rebolja, so Jurčkov dan 
otvorili Mini maturanti s svojo himno 
Mi smo mini maturanti. S to himno so 
se predšolski otroci uradno poslovili 
od vrtčevskih dni, saj bodo septembra 
prestopili prag šole. Pomočnica rav-
nateljice, ga. Branka Peterlin pa jim je 
slovesno predala diplome za uspešen 
zaključek vrtca.
Na koncu uradnega dela proslave je 
vse zbrane nagovorila še predstavnica 
Hiše eksperimentov, njihovo himno pa 
so zapeli tudi učenci šolske glasbene 
skupine.
Kot že omenjeno, smo letos gostili 
Hišo eksperimentov, tako je Jurčkov 
dan potekal malo drugače. Že v dopol-
danskih urah so njihovi predstavniki 
za naše otroke pripravili dve delavnici: 
mehurčkologijo in jajčkologijo, popol-
dne pa so si lahko otroci v spremstvu 
svojih staršev in drugih družinskih 

članov ogledali njihove posebne eks-
perimente in se pri tem naučili veliko 
novega. Za vsakega se je našlo kaj 
zanimivega, otroci pa so lahko na sa-
mem dogajanju likovno upodobili vse, 
kar so si zapomnili, videli, se naučili.
Seveda Jurčkovega dne ni brez tra-
dicionalnih dobrot. Obiskovalci so se 
lahko posladkali s sladoledom, pala-

činkami, sadjem, piškoti in se odžejali 
z limonado.
Tako smo se skupaj poslovili od leto-
šnjega vrtčevskega leta, sedaj pa vsi 
že komaj čakamo počitnice! 
Vsem skupaj želimo mirno, veselo in 
prijetno poletje ter dopustniške dni.

Kolektiv VVE Vojke Napokoj
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S šolo za šolo

Čas počitnic je tu, vendar za nas »vrtičkarje« še ne čisto 
»zaresne«. Vrtec je čez poletje odprt in v njem se marsikaj 
zanimivega dogaja. 
Skupine smo združene in z veseljem se na novo spo-
znavamo, tako otroci med seboj, kot vzgojitelji s starši. 
Da se imamo zares lepo,  poskrbimo s skupnimi močmi, 
vzgojiteljice, kuharice in čistilke, tudi hišnika nam poma-
gata napolniti kakšen bazen z vodo ali z mivko.
Veliko hodimo na sprehode, se igramo na igrišču, v pe-
skovniku in bazenih z vodo, pojemo, plešemo in igramo 
na kitaro.
Za nas je čas počitnic, ob igri pa se marsikaj novega 
naučimo za življenje!!
Želimo vam lepe in mirne dopustniške dni.

Nina Puc in Simona Uštar, 
ter otroci iz vrtca Moravče

Juhuhu počitnice!

Prijatelji z vsega sveta za učence OŠ Roje
Učenci prve stopnje posebnega 
programa so se spomladi 2018 lotili 
zanimivega projekta. Njihova razredni-
čarka je prek objave na portalu Face-
book zaprosila ljudi iz vseh koščkov 
sveta, da učencem pošljejo kakšno 
razglednico in jim s tem pokažejo, da 
prijateljstvo ne seže le do sosednje 
učilnice, morda do sosednje vasi, am-
pak lahko poveže med sabo cel svet. 
Odziv je učence in učiteljico izredno 
presenetil, saj so do tega dne prejeli 
že več kot 70 razglednic iz vsega sve-
ta. Med najbolj zanimivimi so morda 
iz Kanade, Argentine, Irana, Libanona, 
Madagaskarja, Koreje, Nove Zelandi-
je, Avstralije, Tajske in Maldivov, pa 
tudi vse ostale niso nič manj vredne. 
Zaradi velikega uspeha in zanimanja 
ljudi za sodelovanje, so se učenci 
z učiteljico odločili, da podaljšajo 
projekt do konca koledarskega leta. 
Zato povabimo vse vas, ki boste med 
poletjem morda odšli kam na dopust, 
ali pa poznate koga, ki živi kje v tujini, 

da nam pošljete kakšno lepo razgle-
dnico na naslov OŠ Roje, za PPVI 1.a, 
Kettejeva 15, 1230 Domžale. Našim 
učencem zemljepisne širine in dolžine 
ter kilometri ne pomenijo veliko, lepa 

razglednica, ki s seboj nosi lepo misel 
samo zanje, pa jim da vedeti, da širom 
po svetu živijo (ali pa tam počitnikuje-
jo) ljudje, ki mislijo nanje.

Ajda Lalić, OŠ Roje

Turnir v malem nogometu v Pečah

V nedeljo, 10. junija 2018 je na špor-
tni ploščadi v Pečah potekal tradicio-
nalni turnir v malem nogometu. Tokrat 
se ga je udeležilo devet ekip. Turnir so 
organizatorji otvorili z minuto molka 
za preminulega člana Franca Lajevca. 
Franc je bil vsakoletni komentator tur-
nirja in zadnji turnir, junija 2017 je bila 

zadnja prireditev, pri kateri je Franc 
sodeloval pred svojo prezgodnjo 
smrtjo. Tekme so potekale v prijetnem 
športnem duhu in vreme nam je še kar 
služilo, čeprav se je na sredini turnirja 
vlila kar močna ploha, ki pa je hitro 
minila in spet se je pokazalo sonce. Po 
napetih polfinalnih tekmah je sledilo 

finale med ekipama Transport Trojan-
šek in Avto AR-TA. Končni izid turnirja 
je bil: 1. mesto: Avto AR-TA, 2. mesto: 
Transport Trojanšek, 3. mesto:  Svedri 
in 4. mesto: Pizzerija pri Jurku. Pokale 
in nagrade sta prvim štirim ekipam po-
delila predsednica KŠD Peče Ajda La-
lič in predsednik komisije za športno 
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Turnir ob Dnevu državnosti pripadel ekipi Jasko team
Nogometni klub Termit Moravče je 
tudi letos organiziral tradicionalni 
turnir v malem nogometu v okviru 
praznika Dneva državnosti in sicer de-
vetega zapored. Tokrat  je bil  odigran 
na glavnem igrišču z naravno travo.
Turnirja se je udeležilo deset ekip iz 
naše občine in okolice, ki so prika-
zale izjemno, borbeno in lepo igro, 
kar je pripeljalo tudi do razburljivega 

zaključka v izločilnih bojih ter samem 
finalu. Na turnirju so sodelovale ekipe 
Pizzeria Jurka, Frizeraj Domžale, BB 
Team, Okrepčevalnica Gasilček, Bar 
po lipo Krašnja, Squad, Jasko Team, 
Antimon, As Pecado in Outsiderji.
Po težkem skupinskem delu in četrtfi-
nalu, so se v polfinalu najprej pomerili 
Squad in Pizzeria Jurka ter nato še Ja-
sko Team in Frizeraj Domžale. Squad 

in ekipa iz Domžal sta morali priznati 
premoč nasprotnika, pomerili pa sta 
se med seboj za 3. mesto. Uspešnejša 
je bila ekipa Frizeraj Domžale. Zadnje 
dejanje turnirja pa sta s finalno tekmo 
sklenili ekipi Pizzeria Jurka in Jasko 
team. Po trdem in dokaj izenačenem 
prvem polčasu je v drugem prevla-
dala ekipa Jasko team, ki je na koncu 
tekmo zasluženo dobila in osvojila 
1.mesto letošnjega turnirja. Končna 
razvrstitev turnirja: 1. mesto – Jasko 
Team, 2. mesto – Pizzeria Jurka, 3. 
mesto – Frizeraj Domžale in 4. mesto 
– Squad. 
Poleg pokalov in denarnih nagrad 
najboljšim štirim ekipam, ki sta jih 
podelila župan naše občine g. Rebolj 
Martin in predsednik nogometnega 
kluba Stjepanović Đorđo, so bili 
nagrajeni tudi naj strelec, vratar in 
igralec turnirja. Naj strelec je bil Smr-
kolj Alojz (Jasko Team), naj igralec 
Matečko Nejc (Pizzeria Jurka) in naj 
vratar Fare Muratović (Jasko Team).
Čestitamo vsem ekipam za izjemen 
pristop na turnirju brez zapletov in 
seveda čestitke vsem nagrajenim 
ekipam ter zahvala vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli pri izvedbi letošnjega 
turnirja in zahvala navijačem za vso 
podporo s tribun.

B.B.

dejavnost KŠD Peče, Anže Klopčič. V 
jeseni načrtujemo še jesenski turnir, 

če nam bo le vreme naklonjeno. Tudi 
takrat vabljeni v Peče. AL

www.moravce. si

Šport
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Smo sredi poletja. Želimo si, da se v tem času počitnic 
in dopustov dodobra spočijemo in izkoristimo čas za 
druženje z otroki, vnuki in prijatelji. Seveda življenje teče 
naprej v ustaljenem ritmu. V državi se vzpostavlja nova 
vlada. Ponovno smo polni upanja, da bo dovolj modrosti in pameti za for-
miranje vlade. To pomeni vlade vseh Slovencev in ne zgolj tistih izbranih, 
prvorazrednih. Čas je za spremembe.
V občinskem svetu smo sprejeli rebalans proračuna za leto 2018. V danem 
času je to najbolje, kar je možno narediti. Seveda nikoli ne bo za vse po 
njihovih željah. Ali je lahko bolje? Seveda je lahko. A kaj, ko se velikokrat 
najdejo posamezniki, skupine in institucije, ki določene projekte upočasnijo. 
To so vsem znana dejstva. V tem času potekajo zadnji pogovori z možnim 
investitorjem za izgradnjo doma starejših občanov. 
Na zadnji seji smo sprejeli tudi proračun za leto 2019. Sprejetje proračuna 
za leto 2019 je bila modra odločitev. Jeseni bodo potekale lokalne volitve. 
Upamo le lahko, da volitve ne bodo ponovno povzročile pat pozicije v 
občinskem svetu. To se je dvakrat v preteklosti že zgodilo.
Seveda smo to prakso pred štirimi leti mi v SDS presekali in pristopili k 
razvojni koaliciji. Ugotavljamo, da smo skupaj naredili veliko.
Na sami seji sem izpostavil tudi sanacijo opuščenih peskokopov v Drtiji. V bli-
žnji prihodnosti bo prišlo tudi do nove sanacije peskokopa Rjavi hrib-Soteska. 
Javno sem pozval pristojne, da se fizično zaščitita oba peskokopa v skladu 
z zakonom. V SDS se ne strinjamo s sanacijo peskokopa Rjavi hrib-Soteska 
z raznimi odpadki. To bomo v občinskem odboru SDS Moravče odločno 
preprečili. Želimo in upamo, da to NE BO POTREBNO in da bo prevladala 
zdrava pamet in ne zgolj požrešnost posameznikov, lastnikov podjetja po 
zaslužku z odlaganjem odpadkov iz tujine. 
Prav tako moramo dokončno razjasnit, kaj se DEJANSKO dogaja v opu-
ščenih peskokopih v Drtiji. Od podjetja, ki sanira opuščeni peskokop v 
Drtiji, pričakujemo, da uredi in poskrbi, da se prah iz deponije ne bo več 
dvigoval in s tem ogrožal kvaliteto življenja in zdravja prebivalcev. Prašne 
delce nosi veter po okolici. Predvsem smo ga deležni v Drtiji, Zalogu in 
Moravčah. Upamo, da se odgovorni tega zavedajo. 

Vitomir Cerar
OO SDS Moravče

Jubilanti v občini Moravče
Devetdeset let so praznovale:

Ivanka Zaviršek, 
Vrhpolje

Vida Per, 
Moravče

Marija Jemec, 
Katarija

Osemdeset pa so praznovale:

Angela Pergar, 
Gorica

Frančiška Vesel, 
Gorica

ter 
Ivana Kokalj, Stegne 

in Roza Urbanija, Drtija

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

VR

Iz naših krajev / Politika
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V SPOMIN
Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila naša 

draga mami, babica, prababica, tašča, teta

UŠTAR MARIJA 
iz Negastrna

Hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu ter z lepo mislijo postojite 
ob njenem grobu.

Vsi njeni

Iz naših krajev / Osmrtnice

Čeprav Tvoj glas se več ne sliši,
beseda Tvoja v nas živi,
povsod Te slišimo mi vsi,
med nami si.

V SPOMIN
7. julija je minilo že 50 let, odkar si nas 

zapustila naša ljubeča mamica

MARIJA (MICI) VRHOVEC 
iz Limbarske gore

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in jo ohranjate v lepem 
spominu.

Vsi njeni

Leta že v grobu spiš,
saj niti jok tvojih pet otrok 
te zbudil ni.
V naših srcih še živiš,
ni ure dneva in noči,
povsod si z nami ti.
Ostala je praznina, ki še vedno zelo boli.

V SPOMIN
3. julija je minilo 10 let odkar nas je zapustil

FRANC LOGAJ
po domače Koširjev 
iz Limbarske gore

Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, postojite ob njegovem grobu 
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

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

Pomoč mladostnikom v težavah 

Na Centru za socialno delo Domžale ( v nadaljevanju CSD) 
se pri svojem delu veliko srečujemo z mladimi, ki se znajdejo 
v težavah, bodisi zaradi kaznivih dejanj, bodisi zaradi težav s 
katerimi se spopadajo v času svojega odraščanja in na poti 
osamosvajanja.
V primeru vedenjskih in vzgojnih težav nudimo mladostniku 
in družini pomoč v obliki svetovanja in spremljanja. V prime-
rih, ko mladoletnik stori kaznivo dejanje oz. je obravnavan kot 
storilec prekrška , izvajamo vzgojne ukrepe, ki jih mladoletni-
kom izreče sodišče po kazenskem zakoniku oz. po zakonu o 
prekrških, ter ukrepe za zaščito otrok, njihovih koristi in pravic 
po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 
Namen vzgojnih ukrepov ni kaznovanje mladostnikov, tem-
več, da se s strokovnim vodenjem in pogovorom mladim 
poskuša prikazati, da so kazniva dejanja, deviantno vedenje, 
neupoštevanje pravil in družbenih norm tista, ki so sporna in 
ne oni sami. Mladostnike in otroke spremljamo, jih spodbu-
jamo in v njih iščemo tiste vire moči, ki so zanje spodbudni, 
da se jih usmeri na pot, ki je za njih primerna in koristna. V 
obravnavo so vedno vključeni starši in skrbniki in skupaj z 
njimi iščemo najboljše možne rešitve za njihove otroke. Obi-
čajno vzgojna nemoč staršev in težave, ki se pojavijo v zvezi 
s tem, starše spravlja v veliko stisko in obup. Kljub temu je 
dobro, da v takih primerih iščejo pomoč pri ustreznih instituci-
jah in v zvezi s tem možne rešitve, do katerih lažje pridejo ob 
pomoči strokovnih delavcev CSD ali drugih zunanjih institucij. 
Otrokom je po naši zakonodaji priznan poseben status. Z 
dopolnjenim 14. letom starosti postane otrok kazensko 
odgovoren, kar pomeni, da za kaznivo dejanje storjeno po 
14. letu mladostnik deležen obravnave/aktivnosti organov 
odkrivanja, pregona in sojenja (policija, tožilstvo, sodišče). 
Sodnik za mladoletnike, preden izreče vzgojni ukrep,  zaprosi 
CSD, da razišče mladoletnikovo osebnost in družinske okoli-
ščine v katerih mladoletnik živi. Ob izreku vzgojnega ukrepa 
sodišče upošteva mnenje CSD.
Ukor, kot najmilejši ukrep, se izreče, kadar je potrebno mla-
doletnika opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja.
Navodila in prepovedi se izrečejo z namenom vplivanja na 
mladoletnika in na njegovo vedenje. Tri izmed navodil in 
prepovedi vodi, nadzira in pripravi pristojni center za socialno 
delo, ob sodelovanju s sodnikom za mladoletnike:
- poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s 

plačilom, z delom ali kako drugače povrne škodo, ki jo je 
povzročil s kaznivim dejanjem;

- opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne 
skupnosti;

- udeležiti se programov socialnega treninga.
CSD izvaja vzgojni ukrep nadzorstvo organa socialnega 
varstva, pri katerem spremlja mladostnikovo šolanje, ga 
usmerja, preverja okoliščine v domačem okolju in ga spod-
buja k aktivnemu in kvalitetnemu življenju. 
Kot najstrožji ukrep, ki ga lahko izreče sodišče je oddaja v 
vzgojni zavod ali prevzgojni dom in le za najhujša kazniva 
dejanja je kazen mladoletniški zapor. 
V primeru težav v odraščanju, pa lahko CSD sam ali skupaj s 
starši namesti mladoletnika v vzgojni zavod ali stanovanjsko 
skupino.
Dejavnikov, ki najpogostejše vplivajo na mladoletno presto-
pništvo in težave v odraščanju  je kar nekaj. Pomemben faktor 

je okolje - družina, šola, vrstniki, prosti čas. Na mladostnika 
pomembno vplivajo neurejeni družinski odnosi, neuspeh v 
šoli, kvaliteta preživljanje prostega časa, uživanje nedovolje-
nih substanc... 
 Obdobje najstništva je za marsikatero družino obdobje težkih 
preizkušenj. Strokovni delavci CSD  poskušamo družinam, ki 
se spopadejo s tovrstnimi težavami nuditi ustrezno strokovno 
pomoč in podporo.

CSD Domžale
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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: 23.7., 20.8.in 17.9.2018 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:  

10.9. in 8.10.2018 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

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

28 Novice iz Moravške doline


