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VPIS V ZAČETNO IN 
NADALJEVALNO 

VADBO KARATE DO
 

Karate klub Bushido Moravče je športno 
društvo, ki deluje 

od leta 2009 z namenom, da:
 

• omogoča in spodbuja gibalne dejavnosti 
mladine in odraslih

• pomaga pri povečanju samozavesti 
otrok

• usmerja k večjemu redu in disciplini
• prizadeva si za množičnost in 

popularizacijo športa in rekreacije 
med otroci, mladino in vsemi, ki si tega 
želijo.

 S treningi, ki potekajo v OŠ Moravče in POŠ 
Vrhpolje pričnemo 

v začetku septembra. V letošnjem letu 
pričenjamo tudi z malo 

šolo karateja za predšolske otroke
 

031 574 716
jernejhomar@gmail.com

VABILO 
OŠ Jurija Vege Moravče, VVE VOJKE NAPO-
KOJ vabi k vpisu  v Cicibanove urice  za šolsko 
leto 2018/2019 v torek, 25. 9. 2018,  ob 17. 
uri v telovadnici vrtca.
Program CICIBANOVIH URIC je namenjen 
otrokom, ki niso vključeni v vrtec in so stari 
od 3. do 6. let.
Program se bo izvajal od 2. 10. 2018, vsak 
ponedeljek in sredo od 17. – 19.  v prostorih 
vrtca Moravče in na POŠ Vrhpolje ob torkih 
od 17. do 19. ure.
V skrajšan program, v trajanju 240 ur, pa 
vpisujemo otroke pred šolo, ki ne obiskujejo 
vrtca.  Program bo potekal od oktobra do maja, 
dvakrat tedensko, od 15. do 19. ure – če bo 
vpisanih najmanj 8 otrok.
Namen srečanj je, da otroci spoznajo in za-
čutijo delček utripa, ki poteka v vrtcu. Otroci 
bodo spoznali nove prijatelje, ter se igrali in 
ustvarjali. 

VLJUDNO VABLJENI !

Ravnateljica: 
Nuška Pohlin Schwarzbartl, spec.
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Obvestila

Naslednja številka izide 4. oktobra 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 20. septembra.
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!
Pred vami je 7. številka občinskega glasila. Upamo, da 

boste našli tudi zase kaj zanimivega, saj se v občini veliko 
dogaja. Župan je zadovoljen s splošno klimo v komuni. 
Vsi se nadejamo, da ne bo posebnih zapletov pri izdaji 
gradbenega dovoljenja za Dom starejših občanov in da 
se bo končno začelo z gradnjo. Ta bo zagotovo prinesel 
pozitivne spremembe v svojo okolico.

Bližajo se lokalne volitve, ko bomo izbirali župana(njo), 
občinski svet in člane svetov krajevnih skupnosti. Obja-
vljamo pravila za predvolilno oglaševanje, ki jih je potrdil 
OS.

Člani občinske delegacije so se udeležili srečanja pode-
želskih občin, ki prihajajo iz  držav EU. Srečanje je poteka-
lo na Malti. Kaj so doživeli, si lahko preberete v prispevkih 
odraslega in mladega dela odprave. Kljub vročini in visoki 
vlagi je bilo srečanje uspešno.

Opozarjamo na spominsko srečanje na Grmačah. Po-
deželska mladina je odlično organizirala 6. Moravško 
noč in 40. kmečki praznik. Niso zaman prejeli občinske-
ga priznanja.

Pri bogatem društvenem življenju moramo še posebej 
omeniti pregovorno požrtvovalnost gasilcev. Ti so se spet 
izkazali pri ukrepanju in odpravi posledic ujme, ki je pov-
zročila poplave, plazove in neprevoznost nekaterih cest in 
poti. Hvala jim! Želimo jim, da bi jim veliki organizacijski 
zalogaj pri tekmovanju v orientaciji za gasilsko mladino 
lepo uspel. Pričakujejo našo najširšo pomoč.

Na svidenje v oktobru, ko bomo pripravili kar dve šte-
vilki. Prva  bo redna, druga pa bo predvolilno obarvana. 
Srečno!

Odgovorni urednik
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Županova stran

Splošna klima v občini 
dobra

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, v najinem zadnjem razgovoru sva se zavestno 
odločila, da se izogneva pogovoru temam o Domu starejši 
občanov (DSO), staremu trškemu jedru in ureditvi poslo-
vilnega prostora. Kako je s temi zadevami danes?

Začniva po vrsti. Upravna enota je pregledala dokumenta-
cijo, ki smo jo vložili za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in pozvala vse potencialne zainteresirane udeležence na 
ustno obravnavo. Le-ti se izjasnijo ali se bodo obravnave 
udeležili. Če se z izgradnjo strinjajo, lahko podajo pisno 
izjavo in tako pomagajo skrajšati postopek za izdajo grad-
benega dovoljenja. Rok za oddajo izjave je 8. september. 
Če pa se odločijo, da se želijo udeležiti ustne obravnave jim 
UE določi termin. Občina je vse potencialne udeležence 
povabila na predstavitev projekta, ki bo jutri 29. avgusta 
(intervju opravljen 28.8. op.p.). Na ta način želimo, da 
projektant odgovori na vsa vprašanja, ki jih potencialni 
udeleženci imajo. Tudi to je dodatni način, da se pospeši 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Medtem smo prejeli 
približno polovico pisnih izjav, v katerih se udeleženci 
strinjajo z gradnjo DSO.

Kranjski zavod za varovanje kulturne dediščine še vedno 
izdeluje stališča glede obnove starega trškega jedra. Pri-
čakujemo, da večjih zadržkov ne bo, saj z obnovo praktično 
ne posegamo v noben objekt. Računamo, da bi v jesenskih 
mesecih morali pridobiti soglasje na že izdelan idejni 
projekt obnove.

Ker nismo uspeli uskladiti cen za dokup zemljišča, smo 
se odločili za spremembo projekta, tako da bo umaknjen 
4 metre od sosednjega zemljišča. Projekt je v izdelavi in 
pričakujemo, da bo v kratkem dokončan in da bomo lahko 
zaprosili za ustrezno gradbeno dovoljenje.

Občane zagotovo zanima, kaj se dogaja na infrastrukturnih 
projektih? 

Potekajo intenzivna rekonstrukcijska dela na cestni in-
frastrukturi ter odpravljanju poškodb, ki so jih povzročili 
plazovi. Tako moramo preusmeriti znatna finančna sredstva 
za ustrezno odvajanje podzemnih vod.

V Zalogu pri Moravčah potekajo dela na izgradnji nove 
kanalizacije, obnove vodovoda, gradnji javne razsvetljave 
in po dokončani delih še rekonstrukcija ceste in končno 
asfaltiranje.

Kolikor vem, se pogovarjate tudi o prenovi šole?

Drži. Že v tem tednu je predviden sestanek s projektantom, 
ki pripravlja projektno dokumentacijo za prenovo matične 
šole v Moravčah. Ocenjujemo, da bomo, v skladu s po-
godbo, v februarju 2019 že imeli gradbeno dovoljenje za 

prenovo, ki bo potekala v več fazah, saj gre za investicijo 
velike vrednosti. Na občini bomo naredili vse, da bi pridobili 
sredstva z ministrstva za šolstvo in tudi EKO sklada. Tako 
bi se izognili prevelikemu pritisku na sredstva potrebna za 
modernizacijo infrastrukture. Mislim na obnovo starega 
trškega jedra, kjer računam prav tako na sredstva MGRT, 
in na novogradnjo poslovilnega prostora.

Ker smo nedavno dobili še obrazec za vlogo za pridobitev 
soglasja za gradnjo hitrega širokopasovnega omrežja, mi-
slimo, da se tudi na tem področju le nekaj dogaja.

Naj omenim še dejstvo, da smo pridobili vsa mnenja in 
stališča povezana s projektom novega šolskega in športnega 
igrišča in bomo na tej osnovi lahko že na naslednji redni 
seji OS obravnavali OPPN in sprejeli sklep, da je primeren 
za nadaljnjo obravnavo.

G. župan, kako bi ocenili splošno klimo v naši občini?

Lahko rečem, da je v občini Moravče dobra. To je po eni 
strani rezultat mnenja številnih priseljencev, ki stanje oce-
njuje »od zunaj«, kar pomeni, da so na splošno zadovoljni z 
normativno urejenostjo občine, komunalno opremljenostjo 
in cestno infrastrukturo. Ni zanemarljivo dejstvo, da vsako 
leto sprejmemo vse malčke v otroško varstvo in da vsako 
leto, če se izkaže potreba, odpremo nov oddelek. V vrtcu 
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Občina

imamo tudi spremljevalce za otroke s posebnimi potrebami 
in poskrbimo za prevoze šolskih otrok iz vsega območja, 
tudi za tiste s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šoli v 
Rojah ali Kamniku. V tej smeri bomo tudi nadaljevali. Na 
to kaže odločitev, da gremo v prenovo matične šole, ki bo 
zagotovila dovolj kvalitetnih mest v vrtcu in matični šoli.

Po drugi strani pa se kaže zaupanje občanov, da se bodo 
načrtovani projekti, ki so seveda odvisni od sredstev, tudi v 
realnem času realizirali. Tu je seveda tudi država od katere 
je odvisno ažurno pridobivanje upravnih dovoljenj.

EV

Predstavitev projekta gradnje doma starejših občanov v 
Moravčah

V avli kulturnega doma sta župan 
Martin Rebolj in vodja projekta DSO 
Tina Božičnik predstavila projekt 
gradnje doma starejših občanov Mo-
ravče vabljenim mejašem in ostalim 
zainteresiranim, ki so imeli možnost 
postaviti vprašanja projektantki in 
županu za kakršne koli nejasnosti v 
zvezi s projektom.

VR

DOS

V okviru izdaje gradbenega dovoljenja je država predvide-
la, da se mora na zemljišču, kjer bo stal objekt, postaviti 
obvestilo o vabilu k udeležbi v postopku. Obvestilo je 
postavljeno na zemljišču, kjer se bo gradil Dom za starej-
še občane v Moravčah. Z njim Upravna enota Domžale 
seznanja z začetkom upravnega postopka izdaje grad-
benega dovoljenja za Gradnjo doma starejših občanov 
Moravče, na zemljiščih parcel (so navedene), investitorici 
Občini Moravče.

VR

PREDVOLILNO OGLAŠEVANJE V NOVICAH IZ MORAVŠKE DOLINE
Lokalne volitve 18. novembra 2018

V skladu z Odlokom o javnem glasilu občine Moravče (22. – 24. člen) in Zakonom o volilni in referendumski 
kampanji (UL RS 41/2007) se v času volilne kampanje za volitve v občinski svet vsaki listi kandidatov ali samo-
stojnemu kandidatu (kandidatura s podpisi volivcev) določi ena časopisna stran (188 × 273 mm) za brezplačno 
objavo predvolilnega oglasa. V tej številki, politične stranke in župan nimajo na voljo običajnega časopisnega 
prostora za svoje poročanje.
V skladu z Odlokom o javnem glasilu občine Moravče (22. – 24. člen) in Zakonom o volilni in referendumski 
kampanji se v času volilne kampanje za volitve za župana občine Moravče določi eno časopisno stran (188 × 
273 mm) za brezplačno objavo predvolilnega oglasa.
Vsaki politični stranki, listi ali samostojnemu kandidatu je po Odloku omogočeno tudi dodatno oglaševanje, ki se 
zaračuna po veljavnem ceniku za reklamno oglaševanje.
V skladu s sklepom Občinske volilne komisije se objavi tudi razglas seznamov kandidatov za volitve članov svetov 
krajevnih skupnosti in ustreznih volilnih enot.
Oglasi bodo objavljeni v črno belem tisku. 
Že oblikovani oglasi morajo biti oddani v elektronski obliki do 12.10.2018 do 12. ure na naslov moravske.novice@
moravce.si. Oglasi naj bodo v *.jpg ali *.tif formatu ločljivosti 240 dpi ali *.pdf formatu – pres ločljivosti. 
Kontaktna oseba za podrobnejša tehnična navodila je Andrej Lombar andrej.lombar@gmail.com.
Volilna številka Novic iz Moravške doline bo izšla 22.10.2018.

Edo Veselko, odgovorni urednik
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Občina

www.moravce. si

People meet People 

Veliko srečanje predstavnikov evrop-
skih podeželskih občin leta 2018
Na Malti, Gozu se je odvilo letošnje 
veliko srečanje predstavnikov evrop-
skih podeželskih občin, tokrat zmanj-
šanih delegacij, sestavljenih iz štirih 
starejših in štirih mladih iz sedemin-
dvajsetih držav. Pot Moravčanov je 
peljala z letalom preko Istanbula.
Poleg dobre organizacije srečanja, so 
se posebno izkazale tudi gostujoče 
družine, pri katerih so bile  delegacije 
nameščene. Malteška arhitektura, 
stavbe, v katerih so stanovali, so si 
zelo podobne, grajene iz kamna – 
apnenca, ki je njihov tudi pomemben 
del zaslužka. V tistem času je bila vro-
čina visoka tudi pri nas, a na Gozu so 
doživljali do 90 % vlago. Zato najbrž 
ni nič posebnega, da so delegacije 
prevažali v avtomobilih s popolnoma 
odprtimi okni na vseh štirih vratih. 
Pomemben vir dohodka je gotovo tu-
rizem, saj jih na leto obišče kar trikrat 
toliko turistov kot imajo prebivalcev. 
Dogodki so bili organizirani večinoma 
skupno za obe generaciji, tudi deba-
tne delavnice, na katerih se je poka-
zala različnost dojemanja migrantske 
politike. Kot je navada, so tudi na tem 
srečanju v katoliški cerkvi pripravili 
mašo. Kar nedojemljiv je bil za naše 
pojme pogled na njihovo izsušeno 
pokrajino čeprav je bil čas obiranja 
paradižnika. Vzpetin ni bilo veliko, 
na eni od njih so župani pripeli svojo 
državno zastavo. Predvsem mladi 
so izkoristili čudovito morje. Na neki 

obali so gostitelji pripravili večerno 
druženje ob pečenju na žaru. Zunaj 
na prostem, z lepim razgledom, so 
pripravili prostor za kulinarični večer. 
Vsaka država, občina, se je seveda 
poskusila izkazati v kulinariki, Morav-
čani s kuhano suho slanino in rebri 
ter divjačinsko salamo, viljamovko in 
briškim vinom. Nič ni ostalo. Mogoče 
v Moravče, v Slovenijo, pridejo posku-
sit še druge dobrote. Zelo v slast je šla 
njihova tradicionalna jed, domačini so 
namreč pekli zajca. 
Na zaključni prireditvi je poleg doma-

čega župana prisotne nagovoril novi 
predsednik evropskega združenja po-
deželskih občin, mladi Boy Scholtze. 
Spomladi je bilo izvoljeno tudi novo 
predsedstvo. Na sestanku županov 
na tem srečanju je bilo določeno, 
da bo drugo leto veliko srečanje v 
Estoniji.
Naš župan Martin Rebolj se je zahva-
lil za gostoljubje. S predsednikom 
Scholtzejem sta govorila tudi o mo-
žnosti velikega srečanja v naši občini 
v prihodnosti. 

VR
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Občina

Predstavniki moravške mladine na srečanju Evropskega 
charter programa na otoku Gozo

Kljub temu, da je sredozemska Malta 
običajno destinacija, ki jo obiščemo v 
času dopusta, smo jo med devetnaj-
stim in dvaindvajsetim julijem mladi 
predstavniki moravške občine obiskali 
z namenom udeležbe na srečanju 
Evropskega programa »People meet 
People«. 
Otok Gozo, kjer se je srečanje odvija-
lo, je drugi največji otok Malteškega 
arhipelaga. Čeprav ga od Malte loči 
le petkilometrski morski preliv, se 
od nje zelo razlikuje. Je veliko bolj 
podeželski, njegova kultura in način 
življenja sta zakoreninjena v ribolovu 
in kmetijskih dejavnostih. Po nekaj 
dneh bivanja na otoku, tekom katere-
ga smo mladi iz vseh držav Evropske 
unije izmenjavali izkušnje in vtise, smo 
bili vendarle sklepčni pri dejstvu, da 
je podeželje, kot ga razumejo otočani 
Goza, zelo različno od hribovitega in 
zeleno poraščenega podeželja pri nas.
Tudi prebivalci imajo svojevrsten zna-
čaj, znani pa so po svoji prijaznosti in 
so zelo gostoljubni do obiskovalcev, 
ki otok izberejo za svojo počitniško 
destinacijo. 
Zaradi množičnega turizma se življe-
nje na otoku prilagaja tako domači-
nom kot obiskovalcem. Njegovo ime v 

kastiljščini pomeni veselje in je popoln 
otok za poletne počitnice. Ponuja več 
kot le sončenje na plažah. Idealen je 
za zgodovinsko ali versko raziskova-
nje, kulinarično razvajanje in izjemno 
kulturo, kar smo tekom našega obiska 
izkusili tudi sami in potrdimo lahko, da 
je  otok resnično poseben, edinstven 
in umirjen.
Tokratnega srečanja smo se, kot na-
vedeno zgoraj, udeležili mladi iz vseh  
držav EU, kar je bistveno pripomoglo k 
celovitejši izmenjavi mnenj, idej in sta-
lišč mladih predstavnikov podeželskih 
občin. Namen srečanja pod sloganom 
»People meet People« 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  diskriminacija in 
stereotipi, ki so, tudi v našem okolju, 
žal še vedno prisotni.
Domačini gostujoče občine Nadur so 
program popestrili z obiskom nekate-
rih kulturnih in naravnih znamenitosti 
otoka, ki je med drugim poznan tudi 
kot lokacija snemanja filmov (Plava 
Laguna in Vojna Zvezd). Ob večerih 
je bilo za nas poskrbljeno s pestrim 

programom, kjer ni manjkalo dobre 
hrane ter raznovrstne glasbe lokalnih 
glasbenih skupin. Sama organizacija 
in izvedba celotnega srečanja je vse-
kakor presegla vsa pričakovanja.
Kljub temu, da smo bili v štirih dnevih 
deležni bogatega programa, je na 
otoku vsekakor ostalo še veliko tega, 
kar bi želeli obiskati in spoznati. Med 
drugim smo si imeli možnost ogledati 
prelepe lokalne plaže na katere se 
zagotovo še vrnemo.
Pestrost in raznolikost značaja, mi-
selnosti ter načina življenja mladih iz 
vseh držav je tokratnim delavnicam 
dalo dodatno širino in skupaj smo 
radovedno iskali razlike ter podobno-
sti v življenjih nas vseh. Ob zaključku 
delavnic smo si bili enotni, da je na 
področju celotne Evrope še veliko 
prostora za izboljšanje mentalitete 
prebivalcev glede tolerantnosti in 
solidarnosti do drugih in drugačnih, 
v veselje pa nam je, da je napredek v 
tej smeri že mogoče zapaziti.
Tovrstna srečanja v nas vedno pustijo 
veliko vtisov in novih tematik, o kate-
rih bomo zagotovo še razmišljali – vsaj 
do naslednjega skupnega druženja.

Katja Ribič

Po sledeh napredka naše občine

Na Vrhpoljah se je ob objektu gasilskega doma zgradil 
oporni zid z namenom, da se na zemljišču, kupljenem pred 
nekaj leti, pridobi čim večjo ravno površino, ki se bo upo-
rabljala za potrebe gasilskega društva, celotne krajevne 
skupnosti in za Podružnično šolo Vrhpolje. Dogovorjeno 
je, da v naslednjih letih pride do odkupa preostalega 
zemljišča, ki bo namenjen tudi za postavitev črpališča 
ob gradnji kanalizacije Vrhpolje – Stegne. Vzhodno od 
gasilskega doma je začasno urejeno parkirišče, ki bo v 
nadaljevanju asfaltirano. 

V Zalogu pri Moravčah se nadaljuje z izgradnjo kanalizaci-
je, hkrati pa se v cestno konstrukcijo polaga nov vodovod, 
javna razsvetljava in komunikacijski vod s pripadajočimi 
jaški. Po končani vgradnji infrastrukture bosta oba dela 
ceste asfaltirana. Z dokončanjem tega dela kanalizacije, 
bo večjemu delu prebivalcev tega območja omogočena 
priključitev na kanalizacijski sistem Moravče.
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V vasi Pogled je izpeljana rekonstruk-
cija ceste krajšega odseka, ki bo v 
nadaljevanju asfaltiran. 

Nenadna in neobičajno izdatna neurja vsakoletno 
občini povzročijo težave ob vodotoku Drtijščica. Tako 
je poleg vseh nevšečnosti, ki so ob tem nastale, prišlo 
do izpodjedanja ceste v Vinjah (pri Lukovem mlinu). 
Po ogledu gradbenika in predlaganih ukrepih se je 
brežino utrdilo s skalami in betonom ter zaščitilo 
brežino. Obenem je v tem delu, ki je bil preprosto 
odplavljen, utrjeno cestišče.

V Gori pri Pečah (Dajnovec) se je v 
krajšem odseku izvedla rekonstrukcija 
ceste, uredilo odvodnjavanje, cesta 
pa bo tudi asfaltirana v najkrajšem 
možnem času.

Pri Strmljanu v Gori pri Pečah se bo 
po ureditvi odvodnjavanja in utrditvi 
na krajšem odseku cesto v dolžini 
nekaj več kot 200m asfaltiralo. Cesta 
ima namreč velik naklon in nenadna 
neurja poleg uničevanja ceste, povzro-
čijo veliko škodo lastnikom zemljišč ob 
cesti zaradi velikih nanosov.

OBČINA SE ZAHVLAJUJE VSEM LASTNIKOM 
ZEMLJIŠČ ZA RAZUMEVANJE PRI GRADNJI.

VR

Gluhi strežejo v planinskih kočah
akcija, ki se bo odvijala, 22. in 23. septembra 2018, po 10 

planinskih kočah

Odbor Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi potrebami (Pin/OPP), ki de-
luje pod Planinsko zvezo Slovenije, v celoti podpira idejo, da omogoči gluhim 
in tudi naglušnim ter ostalim prostovoljcem priložnost, da strežejo, animirajo 
programe v hribih in gora.
Delovna skupina, ki deluje pod tem odborom in skrbi za celoten potek te ak-
cije, si želi, da ste del naše akcije. Kako? Da se nam pridružite v eni izmed 10 
planinskih koč: Planinski dom na Boču (dostopnost: peš, kolo, avto), Planinski 
dom na Čemšeniški planini (peš, kolo), Planinski dom pri Gospodični (peš, kolo, 
avto), Planinski dom na Kamniškem sedlu (peš), Planinski dom Planina nad 
Vrhniko (peš, kolo, avto), Ruška koča na Arehu (peš, kolo, avto), Tumova koča 
na Slavniku (peš, kolo, avto), Planinski dom v Tamarju (peš, kolo), Planinski 
dom na Uštah (peš, kolo, avto), Planinski dom na Zelenici (peš, kolo)
Sama akcija bo trajala v času dveh pomembnih dogodkov:
- 17. - 23. september: mednarodni teden gluhih
- 23. september:  mednarodni dan znakovnih jezikov
Več idej o poti najdete na: hribi.net ali pzs.si.
Vabimo vas, da nas obiščete na enih izmed 10 koč in se udeležite akcije, ki je 
namenjena nam vsem. Veseli bomo vašega obiska, vaših domačih, prijateljev, 
sodelavcev, …

Jurček NOWAKK, Vodja odbora Planinstvo za invalide/OPP
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Občina

Spominsko srečanje na žrtve NOB na Grmačah

Občina Moravče in Združenje borcev za 
vrednote NOB Moravče sta na obletni-
co postavitve spomenika pred 65. leti 
na Grmačah 33 žrtvam NOB priredila 
spominsko svečanost. Sodelovala je 
Garda Slovenske vojske, govornica pa je 
bila dr. Ljubica Jelušič, ki se je v imenu 
ZZB Slovenije za ohranjanje spomina 
zahvalila vsem, ki so k temu kakorkoli 
pripomogli. Njen govor je bil malo dalj-
ši, a je zajel zadeve, ki jih je potrebno 
povedati in ne smejo v pozabo. Govorila 
je o organizaciji Zveze borcev Slovenije 
in dejala, da so osamosvojitev Slovenije 
borci pozdravili kot dokončno uresniči-
tev svojih sanj in ciljev, za katere so se 
tudi sami nekoč borili med NOB. »V času 
vojne za Slovenijo so borci podprli Teri-
torialno obrambo, nekdanji partizanski 
generali pa so ponudili svojo strokovno 
pomoč predsedstvu Republike Sloveni-
je pri osamosvajanju.« Z zaskrbljenostjo 
je opomnila: »Ultranacionalisti, kseno-

fobi in rasisti povsod po Evropi znova 
dvigajo glavo, vse bolj organizirano 
vstopajo v državne politike v obliki 
strank, ki gojijo romantične spomine na 
fašistične in nacistične idole. Lotevajo 
pa se vseh tujcev in drugače mislečih v 
svojem okolju. Takšni glasovi se slišijo 
tudi v našem Državnem zboru. Tu pa 
smo pri vprašanju, ali obstajajo druge 
politične in civilnodružbene sile, ki so 

se sposobne in pripravljene upreti tem 
novodobnim fašistom? Med njimi smo 
tudi mi, člani Zveze združenj borcev, ali 
drugih veteranskih organizacij, tako v 
Sloveniji kot drugod po Evropi, ki mora-
mo skupaj nastopiti proti sovraštvu, ki 
ga znova med nami kuhajo neofašisti.« 
Prisotne sta pozdravila župan občine 
Moravče Martin Rebolj in predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB Moravče 
Jože Kveder.
Svečanost so obogatili še: Pihalna 
godba Moravče, Kvartet Krt, recitator 
Matjaž Barlič, povezovalec Lovro Leva-
čič in praporščaki. Položen je bil venec 
k spomeniku.
Za obiskovalce je na prostoru nasproti 
spomenika Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Velika vas postavilo šotor, saj je 
sonce neusmiljeno grelo. Tudi za uredi-
tev prostora, spomenika in za okusen 
pasulj so poskrbeli in za vse to jim gre 
velika zahvala. Zahvala gre tudi vsem 
lastnikom zemljišč in parkirišč.
Vsa prizadevanja pa so bila namenjena 
poklonu 33. žrtvam in vsem drugim iz 
NOB.

VR

STROKOVNA EKSKURZIJA
V okviru Javnega razpisa občine Mo-
ravče bo predvidoma septembra/
oktobra organizirana enodnevna stro-
kovna ekskurzija. Ogledali si bomo ne-
kaj primerov dobrih kmetijskih praks s 
področja dopolnilnih dejavnosti in se 
seznanili s potrebnimi strukturnimi in 

tehnološkimi spremembami. Prevoz in 
vodenje ekskurzije bosta brezplačna. 
Vse zainteresirane kmete vabimo, da 
se predhodno prijavijo do zapolnitve 
mest. Vabilo o odhodu s podrobnej-
šim programom bomo vsem prijavlje-
nim poslali naknadno.

TEČAJI IZDELAVE TORT
Člane kmetijskih gospodarstev obve-
ščamo, da bodo v septembru oz. ok-
tobru organizirani trije praktični tečaji 
po 7 pedagoških ur na temo: Izdelava 
tort. Tečaj bo izveden v sodelovanju 
z zunanjim izvajalcem. Za udeležence 
je tečaj brezplačen, ker bo financiran 
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Policija svetuje

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 
omenjene naslove v času uradnih ur 
ali po elektronski pošti. Prostih je še 
nekaj mest, vas pa prosimo, da se 
prijavite čimprej. Vsi prijavljeni boste 
o podrobnostih seznanjeni naknadno.

PREDAVANJE IN DELAVNICA
Predavanja so namenjena kmetom 
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 oktobru 
organiziran sklop predavanj, na temo 
predelave in trženja (Od sestavin do 
privlačnega izdelka; Kako doseči, da 
se kupci vračajo; Aktualna zakonodaja 
na področju prodaje). 
Praktično izobraževanje oz. delavnica 
bo v letošnjem letu namenjena rejcem 
krav molznic in rejcem govejih pitan-
cev, ki želijo s skrbnim načrtovanjem 
svojim živalim zagotoviti optimalen 
krmni obrok. Praktično bodo spoznali 

dva računalniška programa KOKRA 
in KOPIT.
Prosimo, da se na predavanja oz. de-
lavnico predhodno prijavite na zgo-
raj navedene kontakte. Udeležba je v 
celoti brezplačna, ker bo financirana 
iz proračuna občine Moravče preko 
javnega razpisa. O točnem datumu in 
programu bodo udeleženci obveščeni 
naknadno.

PETRA BURJA in IRENA ZLATNAR,
terenski kmetijski svetovalki 

POLICIJA SVETUJE

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2018/2019
Novo šolsko leto je pred vrati in to je 
čas, ko se na naših cestah poveča šte-
vilo otrok. Zagotavljanje varnosti otrok 
v prvih septembrskih dneh je tudi 
ena ključnih nalog policije. V skladu 
z usmeritvami na področju zagotavlja-
nja varnosti cestnega prometa bomo 
policisti tudi letos ob začetku šolskega 
leta izvajali ustaljene aktivnosti, s stal-
no navzočnostjo ob šolah in šolskih 
poteh in s tem dodatno prispevali 
k umirjanju prometa. Ob tem velja 
opozoriti, da naj bo skrb za tiste, ki 

prvič stopajo na šolske poti, še toliko 
večja, saj predvsem prvošolčki še ne 
poznajo vseh nevarnosti, s katerimi 
se lahko srečajo na šolskih poteh in v 
vsakdanjem prometu. Prav tako velja 
omeniti, da učenci, ki se po dolgih 
počitnicah razigrani vračajo v šolske 
klopi, še niso pozorni na obnašanje v 
prometu.
Ob tem nagovarjamo starše, da ne 
pozabite, da ste vi tisti, ki odigrate 
ključno vlogo pri učenju in ozavešča-
nju o obnašanju v prometu vašega 

otroka, ostale vo-
znike v cestnem 
prometu pa posebej opozarjamo, da 
prilagodite hitrost vožnje v naseljih, 
še posebej v bližini šol, vrtcev in na 
šolskih poteh ter polagate dodatno 
pozornost na najmlajše udeležence v 
cestnem prometu, saj lahko le skupaj 
naredimo največ za varnost naših 
najmlajših udeležencev v cestnem 
prometu.

 Vir: MNZ-policija

Petek trinajsti pokazal pravo vrednost prostovoljnih gasilcev
V zadnjem času je vse več govora o 
pomenu različnih nevladnih organiza-
cij in v poplavi ostalih humanitarnih 
in drugih organizacij, so se na udaru 
znašla tudi prostovoljna gasilska 
društva. Marsikdo se je že spotaknil 
ob financiranje PGD-jev, upamo pa si 
trditi, da se nihče od teh ljudi še nikdar 
ni znašel v primežu kakšne naravne in 
druge nesreče, sicer v pomen prosto-
voljnih gasilskih društev ne bi dvomil. 
V gasilski zvezi Moravče smo tovrstni 
opomnik prejeli na že pregovorno slab 
dan, petek trinajsti julij. Že močan dež 
ponoči nam je dal misliti, da se bi zna-
la deževna noč slabo končati in to so 
prvi občutili tisti, ki so se zgodaj zjutraj 
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odpravili v službo. Veliko cest po naši 
občini je bilo namreč neprevoznih 
zaradi poplav ali zemeljskih plazov. 
Pri Dobravi je bila zaprta glavna cesta 
Peče – Moravče, povsem odrezane pa 
so bile tudi Serjuče in še nekaj vasi. V 
takih primerih so največji junaki prav 
prostovoljni gasilci. Na petek trinajsti 
jih je delalo kar 36 iz naše gasilske 
zveze in to na devetih različnih mestih. 
Z delom so pričeli ob 4.30 zjutraj, ko 
večina od nas niti vedela še ni, da se 
zunaj kaj posebnega dogaja, inter-
vencije pa so trajale celo dopoldne. 
Vodja intervencij je bil poveljnik GZ 
Moravče, Janez Povirk, ki nam je 
sporočil, da je kljub zahtevnemu delu 
zadovoljen, da se nikomur ni nič zgo-
dilo. Najslabše jo je skupila črpalka 
PGD Moravče, na kateri je prišlo do 
okvare med črpanjem vode. Poleg 
poplavljenih cestišč, ki jih je bilo po-
trebno primerno označiti in poskušati 
poskrbeti za hitrejše odtekanje vode, 
je bilo namreč veliko dela s črpanjem 
vode iz poplavljenega moravškega 

vrtca, poplavilo je tudi Mlin Rotar, 
prožili pa so se številni zemeljski pla-
zovi. Gasilska zveza Moravče se ob tej 
priložnosti zahvaljuje podjetju Termit, 
ki je zagotovilo vreče s peskom, s ka-
terimi so se občani lahko zaščitili pred 
vdiranjem vode. V neurju je prišlo do 
nekaj gmotne škode, tako na objektih, 
kot tudi na cestah in dvoriščih. Brez 
posredovanja prostovoljnih gasilcev iz 

društev naše gasilske zveze, pa bi bila 
škoda zagotovo še večja. Hvala vsem 
gasilcem, ki so namesto na delo ali po 
svojih opravkih, nesebično odhiteli na 
pomoč sočloveku. V takih trenutkih se 
pokaže prava vrednost in pomen pro-
stovoljnih gasilskih društev in zakaj je 
vanje vredno vlagati.
Na pomoč!

AL 

Državno tekmovanje v orientaciji za gasilsko mladino v 
Moravčah

Spoštovani občani!
Gasilska zveza Moravče v soboto, 15. septembra 2018 
gosti državno tekmovanje v orientaciji za gasilsko mla-
dino. Organizacija tekmovanja na takšnem nivoju je za 
našo zvezo velika čast, saj ne le, da je to organizacijsko 
velik zalogaj, ampak tudi ponuja možnost, da se naša 
občina predstavi obiskovalcem iz vse države. Na ta dan 
bodo Moravče gostile kar okrog 1000 tekmovalcev in 
njihovih spremljevalcev. 
Doslej se je Gasilska zveza Moravče že dvakrat izredno 
izkazala z organizacijo regijskega tekmovanja v orientaci-
ji. Ker je leto 2018 kongresno leto, je Gasilska zveza Slo-
venije do zadnjega ostala brez organizatorja državnega 
tekmovanja v orientaciji. Ker GZ Moravče slovi po izredni 
usklajenosti in učinkovitosti pri organizaciji tekmovanj, je 
državno tekmovanje padlo na pleča naše zveze. Naj po-
vemo le, da imajo organizatorji večinoma nekaj mesecev 
časa za pripravo tekmovanja, nam pa je od informacije, 
da smo gostitelji, pa do samega tekmovanja, ostalo le 
šest tednov. Uspelo nam je skoraj nemogoče, saj smo v 
pičlih treh tednih pripravili vse potrebno, sprejeli vse od-
ločitve in dogovore in z dobro in hitro pripravo navdušili 

tudi poveljnika in predsednika Gasilske zveze Slovenije, 
ki sta se nam pridružila na nekaj sestankih. Čaka nas le 
še izvedba samega tekmovanja, za katero upamo, da bo 
tekla tako gladko, kot so potekale priprave. Pri tem pa 
potrebujemo tudi vašo pomoč.
Zaradi velikega števila obiskovalcev, predvsem otrok, 
vas naprošamo za razumevanje in sodelovanje. 
Prosimo vas, da ste ta dan okrog centra Moravč še 
posebej previdni v prometu in obzirni ter razumevajoči 
do obiskovalcev, ki se bodo gibali po našem kraju. Prav 
tako naprošamo lastnike zemljišč ob progi (kateri bodo 
o tem še posebej obveščeni), ter tudi ostale občane, da 
so previdni pri delu s kmetijskimi stroji in, da imajo na 
sprehodih pse na povodcih.
Naša občina se ponaša s številnimi naravnimi in kul-
turnimi znamenitostmi, pa tudi s prijaznimi ljudmi. 
Verjamemo, da jim bomo to uspeli skupaj dokazati tudi 
15. septembra! 

NA POMOČ!
Gasilska zveza Moravče

Za sodelovanje in podporo se že vnaprej zahvaljujemo Občini 
Moravče in županu Martinu Rebolju. Posebna zahvala pa gre 
tudi OŠ Jurija Vege Moravče in ravnateljici Nuši Pohlin Schwarz-
bartl, saj je šola in njena okolica osrednji prireditveni prostor.
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6. Moravška noč in 40. kmečki praznik

Zadnji vikend v juliju sta se na Morav-
ških tleh že tradicionalno odvijali 6. 
Moravška noč in 40. kmečki praznik. 
Poleg prvomajske prireditve v Tušta-
nju in pohodu po nagelj na Limbarsko 
goro, veljata ta dva dogodka za ena 
večjih v naši občini, za katera pa smo 
seveda odgovorni člani društva pode-
želske mladine Moravče.
Na petkov večer nas je zabaval An-
sambel Jureta Zajca, pred polnim 
šotorom pa je za vrhunec večera 
poskrbel štajerski slavček, Damjan 
Murko! Nismo niti dobro zaspali in 
že je bil na vrsti dan D, oziroma težko 
pričakovani 40. Kmečki praznik v 
Moravčah! Po petih letih smo ob naši 
obletnici organizirali povorko starih 

Društveni prostor v Dešnu
V mesecu juliju so se nadaljevale de-
lovne akcije za ureditev društvenega 
prostora ob vaškem igrišču. Kar nekaj 
dni, delovnih ur, materiala, mehaniza-
cije, organizacije in močnih delovnih 
rok je bilo potrebnih, da prostor posta-
ja prijeten kraj namenjen društvenim 
aktivnostim. Tudi s podporo Občine 
Moravče in župana Martina Rebo-
lja se zadano lažje odvija in dosega 
svoj končni namen. Moški so vložili 
svoj čas in dobro voljo, predvsem pa 
znanje. Stopili so skupaj, združili moči, 
si vzeli čas in prav po moško opravili 
delo tako kot je treba. Posebna za-

hvala gre Jožetu Koviču za strokovno 
podporo pri pokrivanju kontejnerja 
ter Miru Jančarju za vsesplošno mo-

tivacijo in idejne zasnove. V imenu 
društva hvala vsem, ki so sodelovali.  

Eva Babnik

del, kmetijskih strojev in običajev. Po 
trasi med Sotesko in Zalogom se je 
na sobotno popoldne, v povorki, čez 
Moravče zapeljalo in predstavilo kar 
27 društev iz domače in sosednjih ob-

čin. Najdaljšo pot so imeli udeleženci, 
mladi kmetje iz Črne na Koroškem, 
kapo dol! Tradicijo Moravških povork 
je pozdravilo lepo število obiskoval-
cev, katere pa smo člani DPM-ja pred 

začetkom veselice z Veselimi Svati, 
počastili z sladoledom. Praznični ve-
čer in spet poln prireditven prostor, 
je kot gost večera, še dodatno razgrel 
Vili Resnik. Sledilo je nedeljsko jutro, 
pospravljanje in izpoved vtisov ter 
zaključnih dejanj. 
Člani DPM Moravče se iskreno za-
hvaljujemo vsem obiskovalcem, 
nastopajočim, vsem donatorjem, 
občini Moravče in vsem, ki ste kakor-
koli sodelovali ob kmečkem jubileju. 
Navsezadnje hvala tudi vremenu! 
...vse skupaj, nam je volja in pot tudi 
za naprej! 
Hvala Vsem in lepo vabljeni tudi na 
prihodnje prireditve v naši lepi dolini!

Za upravni odbor DPM Moravče, 
tajnica Ema Lavrič
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Društva

Kako letujejo rokodelci

Že tradicionalno se rokodelci odpra-
vijo na svojo letno izobraževalno 
ekskurzijo v mesecu juniju, pred 
poletjem, ko se redne mesečne roko-
delske delavnice ne odvijajo. Letos so 
obiskali vulkansko deželo avstrijske 
štajerske, kjer jih je sprejel predstav-
nik regije »Vulcanland«.  To območje 
je do leta 1994 veljalo za najmanj raz-
vito področje v Avstriji. Z uvedbo eno-
tne blagovne znamke »Steirisches 
Vulkanland«, se je regija, katere naj-
večja naravna znamenitost so ostanki 
štiridesetih ugaslih vulkanov, razvila 
v kulinarično, turistično in obrtniško 
destinacijo. Nato so zadnjo junijsko 
soboto sodelovali in se na stojnicah 
predstavili na dogodku, ki se je odvijal 
v organizaciji domače občine, o ka-
terem ste že lahko prebirali odmeve, 
Srečanje vasi Selo, Sela, Sele. 1. julija 
so se trije rokodelci predstavili na Ur-
hovem sejmu v Begunjah, kjer se je 
odvijal praznik župnijskega zavetnika 
svetega Urha s kulturnim dogajanjem 
in semanjim dnem. V Kandršah so 
sooblikovali del aktivnih počitnic 
za otroke. Z ustvarjalno delavnico 
izdelovanja zapestnic so navdušili 
več kot trideset otrok. V Moravčah že 
tradicionalno sodelujejo z Društvom 

podeželske mladine Moravče in se 
predstavijo na Kmečkem prazniku. 
Svoje izdelke so letos predstavili 
Janez Gabrovec, Nataša Pirc, Ma-
rija Šmidovnik, Sebastjan Zajc in 
Branka Bizjan. V Ankaranu se je 15. 
avgusta odvijala že 19. Srednjeveška 
tržnica, v organizaciji Turističnega 
društva Ankaran in Občine Anka-
ran na kateri sta rokodelske izdelke 
predstavili in delili rokodelsko znanje 
Brigita Rozina in Marija Šmidovnik. 
V drugi polovici meseca avgusta se 
je društvo predstavilo tudi v Dolah 
pri Litiji, kjer je potekala prireditev 

Oglarska dežela 2018. Z različnim 
vozlanjem, ki pa ni bilo mornarsko so 
prepluli precejšnji del poletnih dni. 
Obetajo se že prve delavnice. V sep-
tembru in oktobru se bodo po progra-
mu lotili šivanja krpank pri izdelovanju 
katerih lahko pametno porabimo 
najrazličnejše ostanke blaga ali jih 
ustvarimo z novim, modnim blagom, 
vse po svojem okusu. V goste prihaja 
znana oblikovalka krpank Zdenka 
Rakovec Vilfan. Zanimivo bo.

Eva Babnik  

Iz Društva upokojencev Moravče
Izlet DU v Slovensko Porabje
V svojem letnem napovedniku so 
upokojenci napisali, da se bodo v 
avgustu odpeljali na izlet v neznano. 
Tako je naneslo, da je bilo to Porabje. 
Namreč v Zalogu pri Moravčah imata 
hišico zakonca Jesih. Dr. Boris Jesih je 
generalni konzul, ki s svojim uradom 
deluje v glavnem mestu Monošter. Po-
vabil jih je  v Slovensko Porabje, ki je 
del skrajnega zahoda Madžarske, kjer 
živi tudi slovenska manjšina Porabskih 
Slovencev. V govoru uporabljajo eno 
izmed različic prekmurskega narečja. 
Ime pa je območje dobilo po reki Rabi. 
Destinacija je oddaljena, zato so 
se odpravili že zgodaj zjutraj. Preko 
Murske Sobote so se peljali v smeri 
Madžarske. Čez nekdanjo mejo, tro-
mejo, so se najprej ustavili v Števanov-
cih, kjer so si ogledali zanimiv muzej 
Železna zavesa, ki priča o nekdanjem 
varovanju meje med Jugoslavijo in 

Madžarsko. Potem jih je dr. Jesih 
peljal na Konzulat, kjer službuje. Grlo 
je bilo potrebno vode kljub zmerni vro-
čini. Postregli pa so jim tudi z dobrim 
rujnim. V Monoštru smo si ogledali 
katoliško cerkev. Vodička pa jim je 

razložila zgodovino Porabcev. Hotel 
Lipa v Monoštru Porabski Slovenci 
posedujejo za društvene dejavnosti. 
Tam so imeli zanimivo kosilo po okusu 
njihove kulinarike. Čisto na koncu so 
v Gornjem Seniku obiskali Slovensko 
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vzorčno kmetijo, ki je projekt urada 
vlade za Slovence v zamejstvu. Kme-
tijo, ki vabi turiste in jim postreže z 
avtohtonimi jedmi. Tudi tukaj so jim 
nudili zanimivo razlago o življenju in 
delu.
Kaj so izletniki odnesli s seboj v Slove-
nijo? Da tudi drugje življenje ni lahko, 
da pa se da marsikaj dobrega posto-
riti, da je življenje lepše. Dobro pa je 
tudi potovati in se družiti. Če generalni 
konzul dr. Jesih ne bi povabil izletnike 
DU Moravče v Porabje, bi marsikaj 
zamudili. Hvala!

DU šahisti
Poročali smo že, da so bili šahisti 
društva drugi na šahovskem prven-
stvu Gorenjske na Jesenicah. Zelo 
pohvalno in razveseljujoče pa je, da so 
drugo mesto ponovili še na turnirju v 
Zagorju, med ekipami Domžal, Trbo-
velj, Zagorja, Velenja, Kočevja, Litije  
in Radeč. Igrali so: Jerina, Čarman, 
Smrkolj in Osolin. Iskrene čestitke!

Razstava zeliščarske skupine 
DU
28. in 29. julija, v soboto in nedeljo 
se je odvila celodnevna razstava ze-
lišč v prostorih Društva upokojencev. 
Sekcija zeliščarjev je pripravila letno 
razstavo, ki je bila letos lepo obiskana. 
Že na sami otvoritvi se je zbralo veliko 
obiskovalcev, ki so z zanimanjem po-
slušali razlage in si ogledovali razne 
pripravke iz zelišč, mila in kreme, 

tinkture ter sveža in posušena zelišča. 
Z zanimanjem so si obiskovalci ogle-
dovali tudi zeliščni vrt, ki je v polnem 
razcvetu s preko 60. rastlinami. Med 
obiskovalci je bila tudi novinarka radia 
Gorenc, ki je za njihovo oddajo pripra-
vila zanimiv prispevek. 
Iskrene čestitke tudi prizadevnim 
zeliščarjem!

VR

Bralne skupine v Krajevni knjižnici Daneta Zajca Moravče

V naši knjižnici se bralci že več let 
zbiramo v različnih bralnih skupinah. 
Bralci prve bralne skupine Eleganca 
besed  smo se prvič zbrali pred sed-
mimi leti. Jeseni vstopamo v osmo 
sezono naših srečanj. Skupino vodim 
Katarina Peterc. Pridružile so se nam 
še tri skupine. V skupini Bralne lučke 
se bralke srečujejo pod vodstvom 
Marjane Majdič Kočar. Moško bralno 
skupino B’K vodi Andrej Šalika. Lani 
pa smo se prvič zbrali tudi v medgene-
racijsko bralni skupini Beremo skupaj, 
ki jo prav tako vodim Katarina Peterc. 
Slednja združuje osnovnošolce 3. tri-

letja, mlade in odrasle 
bralce naše knjižnice.
Bralci posamezne bral-
ne skupine se ob knjigi 
srečamo enkrat meseč-
no. Vsebina prebrane 
knjiga nam je iztočnica 
za pogovor, izmenjavo 
mnenj o prebranem, 
tudi s pomočjo oseb-
nih izkušenj, prepričanj 
in obujanj spominov. 
Srečujemo se v čitalni-
ci knjižnice ali v Dete-
lovi sobi. Spomladi pa 

gremo radi 
s »knj igo 
v travo« in 
kakšno srečanje pripravi-
mo tudi na prostem.
Enkrat letno se odpravi-
mo na eksurzijo po poteh 
slovenskih avtorjev. Le-
tos smo brali dela Ivana 
Tavčarja ter tako smo in 
bomo raziskovali Škofjo 
Loko in Visoko nad Po-
ljanami. Vsako leto se ob 
Noči knjige v aprilu vsi 

skupaj srečamo s katerim od sloven-
skih literarnih ustvarjalcev. Tako smo 
gostili Milana Deklevo, Evalda Flisarja, 
Mileno Miklavčič in Dušana Šarotarja. 
Veselimo se presenečenja naslednjo 
Noč Knjige. 
Vabimo vas, da se nam pridružite in 
doživite knjige tudi malo drugače.

Mag. Katarina Peterc
Krajevna knjižnica Daneta Zajca 

Moravče

Srečanje z Evaldom Flisarjem

Ekskurzija: Ivan Cankar, Vrhnika
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Memorial Borisa Zupančiča na Vačah ponovno uspel

Čas neutrudno beži mimo nas, vendar 
spomini ostajajo, saj jih ne izbriše niti 
čas in ko se spomin zapiše v srce se 
nikdar in nikoli ne izbriše. Tako je in 
bo tudi v naših srcih in v srcih mnogih 
športnih prijateljev za vedno zapisan 
spomin na Borisa Zupančiča. V nje-
gov spomin je bil v letošnjem juliju 
pod okriljem neutrudnega Športnega 
društva Situla Vače in v organizaciji 
Borisove družine, organiziran 2. 
spominski turnir Borisa Zupančiča v 
malem nogometu na umetni travi na 
igrišču na Vačah.
Zanimanje za sodelovanje na memo-
rialu s strani Borisovih športnih prija-
teljev, je bilo, tako kot lani, ponovno 
izredno in smo bili nemalo preseneče-
ni, saj se je tudi letos prijavilo 15 ekip 
(AMB Team, Baski, California, Frizeraj 
Domžale, Gas Monkey, Hribovci, 
Inpunto Caffe, Mladina, Pizzerija Če-
belica Izlake, Picerija Jurka, Rezervni 
igralci, Sošolci, Talenti, Team 97 in 
Zavihanci).
Vreme, ki ga sami ne moremo izbi-
rati, nam pri pripravah na memorial 
nikakor ni bilo naklonjeno in le dva 
dni pred memorialom so tudi Vače 
doživele nenormalno “divjanje” na-
rave, ki je ne pomnijo niti najstarejši 
prebivalci Vač. Voda je popolnoma 
poplavila  tudi igrišče, kjer naj bi 
potekal memorial. Vendar ponovno 

se je na Vačah izkazala solidarnost 
in medsebojno sodelovanje, kar v 
teh časih le še redko srečamo. Člani 
Športnega društva Situla Vače, vaški 
gasilci in člani družine Zorko Zupan-
čič so s skupnimi močmi in z velikimi 
napori očistili igrišče in ga pripravili 
za sobotno prireditev.
Že v zgodnjih urah sobotnega 14. 
julija je posijalo sonce in razpoloženje 
je ob igrah Borisovih prijateljev iz ure 
v ure naraščalo. Ves dan je bilo ob 
igrišču čedalje več športnih navdu-
šencev. Sončno vreme je bilo takšno 
kot smo si ga želeli, le med pozdrav-
nim govorom o namenu Borisovega 
memoriala  nas je nežno pobožalo 
par kapljic dežja, vendar to niso bile 
kapljice dežja, temveč Borisove solze 
sreče, saj mu je tudi letos uspelo sku-

paj privabiti toliko 
prijateljev.
Dan se je počasi že 
prevešal v večer in 
obljuba, da se bosta 
memoriala, kljub ve-
likim obveznostim 
tega dne, udeležila 
tudi moravški župan 
g.Martin Rebolj  in 
njegova žena Vojka, 
je bila izpolnjena. 
Veseli in počaščeni  
z njunim obiskom 
smo bili vsi, ki smo 
imeli v rokah niti le-
tošnjega memori-
ala. V pozdravnem 
govoru je gospod 
župan med drugim 
povedal, da tudi v 
Moravčah potekajo 
pogovori in aktivno-
sti za ureditev igrišča 
z umetno travo in 

le-to naj bi prve igralce pričakalo že 
kar kmalu. V prijetnem druženju smo 
z njima preživeli preostanek večera 
in navijali za najboljše letošnjega 
memoriala. Gospod župan je skupaj z 
Borisovimi domačimi po zadnji tekmi 
najboljšim podelil pokale in medalje.
Najboljše ekipe letošnjega 2. memori-
ala Borisa Zupančiča na Vačah so bile:
1. mesto - Pizzerija Čebelica, Izlake in  
prehodni pokal, ki  že drugo leto krasi 
njihovo  vitrino 
2. mesto - Frizeraj Domžale
3. mesto - California
4. mesto - Picerija Jurka
Fairplay ekipa: AMB Team
Naj simpatična ekipa: Zavihanci

Izredno smo bili tega dne na Vačah 
veseli vsi, ki smo v pripravo memoriala 
vložili veliko truda, vendar nam ni žal, 
saj nam je ponovno uspelo na Vače 
privabiti veliko število mladih ljudi, ki 
jih druži isti cilj in ista misel na prijate-
lja, ki je mnogo poti prehodil z njimi in 
se skupaj z njimi podil po nogometnih 
zelenicah, misel na Borisa, ki je in bo 
za vedno z nami, vendar na drugačen 
način.
Topla julijska sobota je bila ponovno 
obogatena in obsijana z žarki prijatelj-
stva in dobrega sodelovanja in iskrena 
hvala članom Športnega društva Situ-
la Vače, predvsem Dominiku Pečarju 
in Alenu Mesariču, hvala Vaškim ga-
silcem in vsem, ki so nam finančno ali 
kakorkoli drugače pomagali, da nam 
je tudi letos memorial več kot uspel. 
Nekatere ekipe so svojo sodelovanje 
že najavile tudi  za naslednje leto,  zato 
nogometni pozdrav do 3. Borisovega 
memoriala na Vačah v juliju 2019.

Ivica Zupančič
Foto: osebni arhiv
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6. memorial Rajka Vavpetiča osvojili naši nogometaši

11. avgusta, je bil v spomin pokojnega 
Rajka Vavpetiča, na moravškem nogo-
metnem igrišču odigran 6. memorial, 
ki so se ga udeležila tri moštva. Lan-
sko letni branilci naslova NK Rudar 
Trbovlje, NK Ihan in domača ekipa NK 
Termit Moravče. 
Na igrišče so prvi stopili nogometa-
ši iz Trbovelj in iz Ihana, slednji  so 
bili uspešnejši in so lanske prvake 
premagali s 3:0. Ekipa iz Ihana se je 
na drugi tekmi pomerila z našim mo-
štvom, NK Termit Moravče, srečanje 
pa je bilo končano v korist naše ekipe 
po zadetku Matečko Nejca z 1:0. Na 
zadnjem srečanju letošnjega memo-
riala so se naši nogometaši pomerili 
še z ekipo NK Rudar Trbovlje in proti 

slednjim iztržili neodločen rezultat 1:1 
(za naše še enkrat Matečko N.), kar je 
zadostovalo za osvojitev 1.mesta na 
6.memorialu Rajka Vavpetiča. Končna 
razvrstitev: 1.mesto NK Termit Morav-
če, 2.mesto NK Ihan in 3.mesto NK 
Rudar Trbovlje. 
Po koncu turnirja je sledila še podeli-
tev pokalov, katere so ekipam podelili: 
žena pokojnega predsednika Brigita 
Vavpetič, župan občine Moravče g. 
Rebolj Martin in predsednik našega 
kluba g. Stjepanović Đorđo. 
Čestitamo naši ekipi za dobro igro in 
osvojitev 1. mesta ter osvojitev pre-
hodnega pokala, ki bo vsaj leto dni 
krasil temu namenjen prostor v naši 
klubski brunarici.

B.B.

12. nogometni turnir ob Rači
PGD Krašce je tradicionalno na prvo 
soboto v juliju organiziralo 12. no-
gometni turnir v športnem centru 
Cegunca. Turnir je potekal v lepem 
sončnem vremenu.  Nastopilo je 6 
ekip, ki so dosegle naslednje  
rezultate 1. mesto Vasko team, 2. 
mesto Frizeraj Domžale, 3.  mesto 
Češnjice
Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja 
se posebej zahvaljujemo Društvu 
krajanov Tuštanj, NK Termit Morav-
če, Stanetu Avblju, Francu Bergantu, 
Francu Lunderju in županu Martinu 
Rebolju.

Rok Cerar

Poletje v našem vrtcu
Med poletjem v našem vrtcu ni počit-
ka, dinamika je še bolj živa, kajti zdru-
žujemo se vse skupine in vzgojitelji. 
V dopoldanskem času se gibamo in 
igramo v naravi, ko pa je sonce moč-
nejše odidemo nazaj v vrtec, kjer se v 
prijetni senci hladimo in ustvarjamo.
Tako smo se vrtičkarji podali na spre-
hod proti ribnikom, da pogledamo, kaj 
počnejo ribe. Vso pot nas je zanimalo, 
ali jim je vroče, kako se hladijo, kaj 
delajo?
Na vsa vprašanja, smo z veliko sreče, 
dobili tudi odgovore. Ob ribiški hiši 
nas je namreč pričakal gospod ribič 
in nam z veseljem pokazal in razka-

zal hišo, ter nam odgovoril na vsa 
vprašanja.
Ob tem bi se mu iskreno zahvalili za 

prijaznost in čas. Še se bomo oglasili 
in kakšno rekli.
Pa dober prijem!
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S šolo za šolo

Včeraj in danes za jutri / Kjer preteklost sreča prihodnost

Aktivne počitnice in Dnevi evropske kulturne dediščine 2018

V zadnjih dneh junija, po koncu pouka, 
smo, kot že nekaj let doslej, organizira-
li in izvedli aktivne počitnice za učen-
ce od 1. do 3. razreda, pri čemer so 
se v vlogi animatorjev več kot odlično 
poizkusili starejši osnovnošolci. 
Spoznavanje kulturnega izročila so 
tudi letos na veliko veselje otrok po-
pestrile številne zabavne športne de-
javnosti, ki jih je pripravila profesorica 
športne vzgoje Maja Koren.
V torek po prazniku smo izvajali špor-
tne igre na šolskem igrišču, kasneje pa 
smo se prehodili do lovske koče, kjer 

smo po načelih gozdne pedagogike 
spoznavali gozd in si pošteno predihali 
pljuča. Po kosilu, za katerega so poskr-
bele kuharice šole, smo se skozi igro 
seznanili z geometrijsko sestavljanko, 
tangramom, ter po lastni iznajdljivosti 
sestavili številne zanimive kompozicije.
Sreda je bila v celoti posvečena špor-
tu, saj smo se odpravili na domžalski 
bazen, da  smo tudi v praksi preiz-

kusili, kako dobro so otroci izkoristili 
programe plavalne šole, ki so se jih 
udeležili v prvem in v tretjem razredu. 
Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, 
tako da je bilo veselega čofotanja in 
plavanja še prehitro konec.
V četrtek smo se odpravili v mlin 
Rotar, kjer nam je prijazni lastnik pred-
stavil svojo dejavnost ter nam prikazal 
mletje žita na tradicionalen način, 

nam predstavil različna žita in mlevske 
izdelke. Premikajoči strojni deli in 
značilen ropot mlina sploh niso motili 
radovednosti otrok, ki so spraševali to 
in ono ter se razgledovali po obratujo-
čih napravah. V popoldanskem času 
smo si ogledali in prisluhnili Skuhaj 
nam pravljico, predelano v tradicio-
nalno japonsko obliko pripovedovanja 
kamišibaj ter po njenem slišnem in 
vidnem doživetju narisali svoje risbe. 
Petek pa smo se, kot že skoraj vsako leto, 
odpravili v Dešen jahat konje. In kot se je 
potrdilo že mnogokrat, ima stik otroka s 
to plemenito živaljo magičen vpliv nanj. 
Po kosilu smo si izdelali še plezajočo figu-
rico iz kartona, se zahvalili animatorjem  
Maticu, Sebastjanu, Luciji in Tjaši ter se 
polni zanimivih vtisov odpravili vsak na 
svoje zaslužene počitnice.
Kaj smo doživeli in kako smo se imeli, 
pa si boste lahko ogledali zadnji teden 
septembra na pregledni razstavi v  
Osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah.

Irena Malovrh

Že 43. srečanje ob prazniku invalidov!

Medobčinsko društvo invalidov Dom-
žale vabi vse svoje člane, da se v 
soboto, 29. septembra, ob 10h v 
Športni dvorani Domžale pridružite 
na že tradicionalni proslavi ob medob-
činskem prazniku invalidov, ki bo kot 
vedno obogatena s pestrim kulturnim 
programom. 
Društvo, ki deluje na območju občin 
Domžale, Lukovica, Mengeš, Morav-
če in Trzin, praznuje že svoje 43. leto 
delovanja in vsako leto poskrbi, da 

invalidi, ki jih družba še vedno potiska 
na rob, prekinejo tok svojega sivega 
vsakdana, in jim omogoči, da si po-
lepšajo dan s prijetnim in koristnim 
druženjem. S tem jim pomaga, da 
se jim povrne družabnost, se lahko 
srečajo s sebi enakimi, si izmenjajo 
izkušnje, dobijo nasvete, s katerimi 
bi lažje poskusili skrbeti sami zase, 
postali samostojni in neodvisni ter 
izboljšali svoje zdravstveno stanje, 
pripravi pa jim tudi brezplačno razve-

drilo in topel obrok. Letos praznujemo 
Cankarjevo leto, leto kulture, zato tudi 
društvo daje še poseben poudarek na 
zagotavljanje kvalitetnega kulturnega 
programa, ki bo članom polepšal 
praznovanje in jih hkrati tudi obogatil. 
Srečanju se bodo pridružila tudi prija-
teljska invalidska društva iz gorenjske 
in primorske regije. 
Vljudno vabimo!

Za MDI Domžale,
Nejc Lisjak
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Deževna Jernejeva nedelja

26. avgusta 2018 je Župnija Peče 
ponovno organizirala  farno žegnanje 
– Jernejevo nedeljo. Čeprav je bilo 
letos srečanje bolj preprosto, večje 
praznovanje se obeta naslednje leto, ko 
bomo obeležili 20 let srečanj in 200 let 
župnije, nas je vseeno skrbelo vreme, 
ki se je vse bolj kisalo. Čeprav smo do 
zadnjega upali, da se morda le popravi, 
nas je v soboto zjutraj pričakal dež in 
nizke temperature. Kljub temu se je 
zbralo zadovoljivo število obiskovalcev 
in po vsakoletni tradiciji, se je prazno-
vanje pričelo z blagoslovom zdravilnih 
zelišč na stojnici pred cerkvijo, nato 
pa nadaljevalo s sveto mašo. Po maši 
je sledilo druženje pred cerkvijo, ki je 
čeprav pod dežniki, potekalo v veselem 
in sproščenem vzdušju. Obiskovalci 
so uživali v pecivu peških gospodinj in 
pokupili vse srečke na tradicionalnem 
žegnanjskem srečelovu. Srečke gredo 
vsako leto za med, saj je več kot polo-

vica dobitkov izdelkov domače obrti 
in domačih pridelkov. Čeprav nam je 
vreme odplaknilo želje o lepi in sončni 
Jernejevi nedelji, pa nam dobrega 

razpoloženja ni pokvarilo. Veseli smo, 
da se, tudi v kislem vremenu, v Pečah 
ljudje očitno počutijo dobro in domače. 

AL

Nova organiziranost centrov za socialno delo

Center za socialno delo Domžale kmalu območni center
S 1.oktobrom 2018 bo v Sloveniji začelo z delovanjem 16 
območnih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvi-
jo dosedanjih 62 centrov. Dosedanji centri ne bodo ukinjeni, 
pač pa bodo reorganizirani v enote območnega centra. 
Vlada je konec aprila sprejela pravne podlage, na osnovi 
katerih se bo izvajala reorganizacija dosedanjih centrov za 
socialno delo. Novi območni centri bodo poslovali tako na 
svojih sedežih kot tudi zunaj, v svojih enotah – na lokacijah 
dosedanjih centrov. 
Center za socialno delo Domžale bo po novem deloval 
kot območni Center za socialno delo Osrednja Sloveni-
ja-vzhod, ki bo imel sedež v Domžalah, na naslovu Ma-
sljeva ulica 3, 1230 Domžale, posloval pa bo tudi v treh 
enotah, na  naslovih sedanjih centrov za socialno delo , ki 
z dnem spojitve postajajo enote CSD Osrednja Slovenija-
-vzhod.  CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo 
od 1.10.2018 spojeni v nov pravni subjekt, kot naslednik 
spojenih socialno varstvenih zavodov.
S strani vlade je bilo imenovanih 16 vršilcev dolžnosti 
direktorja novoustanovljenih centrov, ki so pooblaščeni, 
da do imenovanja direktorjev opravljajo naloge za pripravo 
delovanja centrov in organizirajo ter vodijo strokovno delo 
in poslovanje centrov. 
Vršilka dolžnosti direktorja za območni CSD Osrednja 
Slovenija-vzhod je ga. Danica Kolšek, ki je tako kot ostali 
vršilci dolžnosti direktorjev, imenovana za dobo enega 

leta, to je od 1.julija 2018 do 30. junija 2019.
CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo do 30.9. 
2018 poslovali kot samostojni javni zavod, s 1.10. 2018 
pa bo pogodbene obveznosti prevzel CSD Osrednja Slo-
venija- vzhod. 
Za uporabnike storitev centra za socialno delo reorga-
nizacija ne prinaša nobenih sprememb.

Center za socialno delo Domžale

KMETIJA PR’MATČK
Serjuče 8, Moravče
031/336 239, 031/640 961

Letos ponovno

DOMAČA MORAVŠKA
jabolka sonaravne 
pridelave sort: Elstar, 
Jonagold, Zlati delišes, 
Idared.
Nudimo tudi rdeč in bel krompir 
ter jajca.

Dobrodošli na kmetiji in 
ob sobotah  tudi na tržnici.

www.moravce. si
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Izbira toplotne črpalke v 5 korakih
Konec poletja je čas, ko že razmišlja-
mo o prihajajoči ogrevalni sezoni. Če 
svoj dom ogrevate s fosilnimi gorivi, 
je potrebno očistiti dimnik, nabaviti 
drva, pelete, kurilno olje ali utekoči-
njen naftni plin in po potrebi servisirati 
kurilno napravo. Če pa imate toplotno 
črpalko, pa samo vklopite ogrevanje s 
pritiskom na gumb.

Zakaj toplotna črpalka?
Za prehod na ogrevanje s toplotno čr-
palko imamo številne tehtne razloge. 
Zaradi razmeroma visokih cen fosilnih 
energentov je ogrevanje s toplotno 
črpalko dva do trikrat cenejše, kot 
s kurilnim oljem ali utekočinjenim 
naftnim plinom. Na ta način tudi 

bistveno manj onesnažujemo oko-
lje. Ogrevanje s toplotno črpalko je 
najbolj komforten način ogrevanja, 
saj je temperatura v prostoru zelo 
konstantna, s samo napravo pa ni 
prav nobenega dela. Odločitev je 
še toliko lažja, če je vaša dosedanja 
kurilna naprava dotrajana in jo je po-
trebno zamenjati, saj ob tem dobite 
tudi zajetno subvencijo Eko Sklada, 
za toplotno črpalko tipa zrak-voda kar 
2.500 €. Tako prihranite že v prvem 
letu, saj je skupni strošek elektrike in 
vračanja kredita za toplotno črpalko 
bistveno nižji, kot pa strošek nabave 
kurilnega olja. 

Več o izbiri toplotne črpalke
Za vse, ki za letos načrtujete vgradnjo 
toplotne črpalke, podjetje Termaks 
pripravlja brezplačen izobraževalni 
seminar na temo Izbira toplotne 
črpalke v 5 korakih. Predstavili vam 
bodo ponudbo vseh najboljših toplo-
tnih črpalk na slovenskem tržišču in 
kaj vse moramo upoštevati pri izbiri. 
Seminar bo v naši ali eni od sosednjih 
občin. Predaval bo Robert Žibrik. 
Udeležba na seminarju je brezplačna, 
obvezna pa je prijava na GSM 041/ 
692 410 do petka, 14.9.2018. O 
lokaciji in terminu predavanja boste 
prijavljeni obveščeni, ko bo znano 
število prijav. Vabljeni!

Pisma bralcev
NE POZABITE NAS!
Zašumele so smreke, tiho so šelesteli 
vrhovi dreves v hribu Gorešca nad Gr-
mačami. Gozd nas je nemo opominjal 
na prestano trpljenje ljudi, ki so živeli 
in umirali za svobodo Slovenije. Na 
naše može, brate, borce, junake, ki so 
trpeli pod zločinsko roko okupatorja. 
NE POZABITE NAS – so bile besede 
mnogih trpečih ljudi, internirancev, 
talcev, borcev in mnogih, ki so bili 
mučeni in usmrčeni. Nismo pozabili 
nanje, le čas je omilil rane v srcih, 
spomini pa še živijo. 
14. julija smo s to zavestjo počastili 
spomin na žrtve, katerih imena so 
vklesana na spomeniku na Grmačah. 
Triintrideset ljudi je velik davek za 
naš kraj. Veliko žalosti je bilo v tistih 
strašnih časih v naših domovih. Gozd 
je bil varuh in pribežališče mnogih 
trpečih ljudi. V svoje nedrje je sprejel 
borce, junake, umirajoče ter mnogo 
pregnancev in tistih, ki jim je okupator 
razbil družine in domove. Sence prete-
klosti so še nad nami Slovenci, bolečine 
poteptanih src se ne da izmeriti.
Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k pripravi spominskega 
prijateljskega srečanja. Gospodu žu-

Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

panu Martinu Rebolju, njegovi soprogi 
ge. Vojki, slavnostni govornici gospe 
Ljubici Jelušič, gospodu Jožetu Kve-
dru, pevcem, recitatorjem in moravški 
godbi. Pohvala tudi članom PGD  Veli-
ka vas, ki so družno s svojimi člani lepo 
uredili okolico spomenika, pogostili  
obiskovalce ter  poskrbeli za prijetno 
bivanje vseh udeležencev.

Slavka Srenjšček

Donacija poletnih oblačil za 
otroke iz Hoferja in Rotary cluba 
Domžale 
V Centru za socialno delo Domžale 
smo sprejeli donacijo poletnih oblačil 
za otroke iz trgovskega podjetja Hofer, 
ob posredovanju Martine Oražem  iz 
Rotary cluba Domžale. 
Razdelili smo jih med materialno šibke 
družine ter matere in otroke v Materin-
skem domu Ljubljana.
V imenu otrok in družin, prisrčna 
hvala.

Marta Tomec

ZAHVALA PGD Moravče
Na PGD Moravče smo se obrnili po 
pomoč pri odstranjevanju gnezda 
sršenov. 
Z g. Blažem Jaksetičem smo se dogo-
vorili in usposobljena ekipa se je res 
hitro odzvala in primerno ukrepala.
Veseli smo, da obstaja ekipa, ki ima 
znanje in opremo, da nam pri tem 
lahko pomaga. 
Še enkrat hvala.

Družina Brodar iz Vrhpolj 

ZAHVALA
V petek 13.7.2018 nas je presenetila 
poplava, kot je ne pomnimo. Posledice 
so bile katastrofalne. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam 
priskočili na pomoč in pomagali pri 
čiščenju ter odpravi posledic.

Družini Ribič in Klobučič

Mali oglasi
Star mizarski ponk, skrinje, kredence, 
manjši voziček lojtrnik cizo in ostale 
stare predmete kupim 031878351
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SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA 

REBOLJA

Spoštovane občane in občani!

Tudi v času dopustov občina izvršuje projektne na-

loge na več potrebnih mestih. Občina z županom 

se tudi ukvarja s dodatnimi pojasnili zainteresira-

nim občanom, predvsem sosedom, pred izdajo 

gradbenega dovoljenja za dom starejših občanov. 

Vse ostalo je pripravljeno, da bi se gradnja čim 

prej začela, saj ta objekt občina nujno potrebuje 

in občani težko čakamo.

Vsekakor pa naša skupina ne miruje, snuje načrte 

za nadaljnji uspešen razvoj naše občine.

Ob odprtju osnovnih in srednji šol po zasluženih 

počitnicah, vsem šoloobveznim želimo čim boljši 

začetek in uspešno šolsko leto. Tudi na področju 

naše osnovne šole se pripravlja posodobitve in 

širitev.

Lepo vas pozdravljamo!

Jubilanti v občini Moravče

Devetdeset let sta praznovali:

Novak Angela, 
Vrhpolje

Vrtačnik Marija, 
Spodnja Dobrava

Škorjanc Ana, 
Vrhpolje

Iz naših krajev / Politika

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 63. letu starosti sklenil 

dragi oče, dedek in brat

PETER FIRM 
iz Zg. Prekra

Zahvaljujemo se vem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Zahvaljujemo 
se gospodu župniku in pogrebni službi Vrbančič za lepo opravljen 

pogrebni obred. Hvala tudi Ivici Zupančič za poslovilne besede.

Vsi njegovi

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi življenje si imel,
zdaj rešen si vseh bolečin,
za tabo bo lep, a boleč spomin. 

in Urankar Ana, Peče 

Sušnik Cirila, Gora pri Pečah

Osemdeset so praznovali:

Merela Jožef, 
Velika vas

in Lap Drozg Marija, Serjuče

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

VR
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ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti 

sklenila draga mama, babica, prababica, sestra 
in teta

ANA KOS 
rojena Peterka 

iz Češnjic pri Moravčah

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje, svete 
maše, sveče in ostalo pomoč. Zahvala gospodu Lavriču za lep obred. 
Posebna zahvala gre pevskemu zboru Društva upokojencev Moravče 
za lepo zapete pesmi. Hvala govorniku gospodu Pavletu za besede 
slovesa. Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič. Še enkrat hvala vsem 
skupaj, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili 

v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Osmrtnice

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

www.moravce. si

ZAHVALA
V 63. letu nas je po nenadni bolezni zapustil 

naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

JANKO GORJUP
po domače Trznarjev Janez
iz Rudnika pri Moravčah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše, ter 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvaljujemo se gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za be-
sede slovesa ter pogrebno bogoslužje in pogrebni službi Vrbančič.
Posebno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga v času njegove bolezni 
obiskovali, nudili prevoz na Golnik, pomagali iskati rešitve in nam 

nudili moralno podporo.

Vsi njegovi

Tiho je postalo v naši hiši, 
odkar te več ni.
A pozabili te ne bomo, 
saj tvoj rod naprej živi.

V SPOMIN
17. avgusta je minilo leto dni, odkar nas je 

zapustil naš dragi mož, ati, dedek, brat, stric in 
tast

STANE STEGRAR st.
iz Zg. Kosez 5

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

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti sklenil 

dragi oče

JANEZ RIBIČ
iz Češnjic pri Moravčah

Zahvaljujemo se vem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Zahvaljujemo se 
župniku in pogrebni službi Vrbančič za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala tudi Cirilu Vesel iz društva krajanov Češnjice za poslovilne 

besede.

Vsi njegovi

V SPOMIN

V življenju ni ničesar, 
kar bi lahko imeli za vedno, 
vse nam je dano za določen čas. 
Prihajamo in odhajamo kakor valovi. 
Nekateri pustijo le rahlo sled, 
drugi za seboj pustijo dobre sledi, 
da jih lahko uživajo naslednji rodovi. 
Hvala vam in počivajte v miru.

ter MAJI 
ARNUŠ

FRANCU in ANGELI 
CERAR

Hvala vsem, ki se jih spominjate, prižigate sveče, 
prinašate rože na njihov poslednji dom.

Lojze, Sabina in Karmen

1921-1987                1930-2004                1962-1998

ZAHVALA
Po dolgi bolezni je za vedno zaspala naša draga

JOŽEFA ERJAVEC
»Poddolska mama«
iz Gore pri Pečah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vso pomoč  in podporo v težkih trenutkih 
bolezni in sloves. Hvala vsem za darovano cvetje, cvetje, svete maše, 
iskren stisk roke in tolažilne besede. Hvala župniku za poslovilni 
obred, sosedu Bogotu Brvarju za lepe besede slovesa, pevcem in 
pogrebni službi Vrbančič. Posebna zahvala osebju Zdravstvenega 

doma Moravče, ki so nam pomagali v mamini bolezni.
Draga mama, odslej boš naše korake spremljala v tišini. 

Hvala ti za vse!

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
  (Simon Gregorčič)
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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
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TEČAJI CPP-pričetki: 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
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