
Deklaracija o čisti 
Moravški dolini / str. 9
Občinski svet je na pobudo župana 
sprejel Deklaracijo o čisti Moravški 
dolini, ki zavezuje občino k upošte-
vanju leta 2007 izražene referendum-
ske volje občank in občanov in k skrbi 
za ohranjanje zdravega življenjskega 
okolja.

Sporazum o partnerstvu  / str. 10
Devet občinskih svetnic in svetnikov 
je podpisalo Sporazum o partnerstvu 
za razvoj občine Moravče, ki ga je 
pripravil župan dr. Milan Balažic. 
Cilj partnerstva za razvoj je uresničitev 
investicij, krepitev podjetništva v 
občini, odpiranje novih delovnih mest 
in splošni dvig življenjskega standarda 
vseh občank in občanov.

Praznik občine Moravče / str. 10
Občina Moravče in sosednja občina 
Dol pri Ljubljani sta si za dan občin-
skega praznika izbrali 23. marec, 
rojstni dan barona Jurija Vege. Letos 
bo po osrednji prireditvi v Kulturnem 
domu (22. marec ob 19.00), znova 
tudi skupna prireditev obeh občin (23. 
marec ob 11.00) pri Vegovi domačiji v 
Zagorici.

Novice iz 
Moravške doline

“Imej srce, ki naj nikoli ne okameni, strast, ki se 
nikoli ne utrudi, in dotik, ki nikoli ne boli!"
Charles Dickens
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MAREC
Petek

22
Svečana akademija v poča-
stitev praznika občine Moravče
Občina Moravče
Kulturni dom, 19.00; 

MAREC
Sobota

23
Skupna prireditev z občino Dol 
pri Ljubljani
Občina Moravče
Vegova domačija v Zagorici, 11.00; 

MAREC
Nedelja

24
Predstavitev rokodelstva 
na dnevu odprtih vrat ranča 
Pr'Osolet v Dešnu
Društvo rokodelcev – Rokodelski 
center Moravče
Dešen, 10.00 – 16.00

Pohod želja na Pivkelj Turn
Društvo krajanov Dešen
Planinski dom, 13.00; 
na vrhu kulturni program ob 14.00

Predavanje o travnatih povr-
šinah od semena do košnje;
sodelovanje s kmetijo Pr' Ma-
tičk in Boštjanom Luznarjem: 
Turistično društvo Moravče
Kulturni dom Moravče, 19.00

MAREC
Ponedeljek

25
Prireditev ob materinskem 
dnevu
KID Limbar
Cerkev sv. Martina, Moravče, 19.00

MAREC
Sobota

30
Zbiralna akcija starega papirja 
Skavti 
Zabojnik za papir bo stal na 
parkirišču pri avtobusni postaji

MAREC
Nedelja

31
31. pohod po nagelj na  
Limbarsko goro
DK Limbarska gora

APRIL
Sobota

6
Garažna razprodaja
Turistično društvo Moravče
tržnica Moravče, 9.00 – 12.00

Koncert »Iz Belorusije v 
Moravče«
KID Limbar
Kulturni dom Moravče, 20.00

APRIL
Nedelja

7
Zaključek tečaja pletenja košar 
z razstavo izdelkov 
Društvo krajanov Sp. in Zg. 
Tuštanja in Društvo rokodelcev 
– Rokodelski center Moravče
Tuštanj – Cegunca: 
ob 10.00 – 15.00 delavnice 
15.00 – 17.00 podelitev priznanj 
tečajnikom in razstava košar

Kej tacga sigurn še niste slišal
Večer skečev
Dramska sekcija KUD Vrhpolje
Kulturni dom Moravče, 18.00

APRIL
Petek

26
Spominska svečanost v 
Češnjicah 
Združenje borcev za vrednote 
NOB Moravče
pri spomeniku, 17.00

MAJ
Sreda

1
Prvomajsko srečanje v Tuštanju
Društvo krajanov Sp. in Zg. 
Tuštanja
10.30 Pihalna godba Moravče
11.00 Živ-Žav z Alenko Kolman in 
celodnevna animacija za otroke 
13.00 Ansambel Livada in štart 
povorke Oldtimerjev 
15.00 Ansambel Saša Avsenika
21.00 Pop design
Sodelujejo tudi:
Mažoretno društvo Moravške 
lilije,
Turistično društvo Moravče, 
otroška folklorna skupina

Prvomajski pohod po Moravški 
planinski poti 
PD Moravče 
Planinski dom na Uštah - Žerenku, 
4.00 

MAJ
Sobota, nedelja

25, 26
Državno tekmovanje mažoretk 
Mažoretno društvo Moravške 
Lilije 
Murska Sobota

Novice iz 
Moravške doline
FEBRUAR 2019
ŠTEVILKA 1
LETNIK XX

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

01 724 71 40

E-poštni naslov 
moravske.novice@moravce.si
 
Odgovorna urednica
mag. Tatjana Čop

Uredniški odbor 
Eva Babnik 
Bernarda Mal
dr. Franci Malin
mag. Matjaž Marolt
Anja Ravnikar

Likovni urednik 
mag. Blaž Slapar

Lektoriranje
Bernarda Mal

Priprava za tisk
Studio L.A. Andrej Lombar s.p.

Naslovnica
Pot domov
Foto: Mitja Klopčič

Tisk 
Tiskarna Januš d.o.o. 

Naklada 
1800 izvodov

Rokovnik izhajanj, navodila za 
pisce prispevkov in cenik oglasnega 
prostora so objavljeni na spletni 
strani www.moravce.si.

Naslednja številka izide 
29. aprila. Prispevke za objavo 
pošljite na elektronski naslov 
moravske.novice@moravce.si.
Rok za oddajo je 11. april.

Pisci sami jamčijo za verodostoj-
nost vsebine objav ter za avtorstvo 
besedil in slikovnega gradiva.

Novice iz Moravške doline so 
vpisane v razvid medijev pri 
Ministrstvu za kulturo RS pod 
zaporedno številko 374.

ODPOVED
Muzikal Nune (za)pojejo, 
napovedan za petek, 29. marca 
2019, v Kulturnem domu 
Moravče zaradi bolezni ODPADE. 
Nastopajoči prosijo za 
razumevanje!
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Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani. 

DR. MILAN BALAŽIC
Župan Občine Moravče

Sodelujemo in gradimo

V 
preteklem mesecu smo zavihali 
rokave. Na zadnji seji občinskega 
sveta smo soglasno sprejeli 
rebalans občinskega proračuna. 

To pomeni, da smo pripravili močno okrepljen 
načrt letošnjih investicij. Moravška dolina bo 
tako kmalu postala gradbišče: gradili bomo 
nove ceste, mostove, vodovod, kanalizacijo, 
pri tem pa ne bomo pozabili tudi na manjše 
zadeve naših občank in občanov - za vas 
so najpomembnejše - ki jih bomo reševali 
sproti. Tisti, ki že leta čakate na krpanje 
lukenj, ureditev meteorne vode, ležeče 

policaje ali samo ogledalo, se oglasite pri meni v županovi 
pisarni, da se dogovorimo. Javne razpise, ki jih terjajo 
investicijske postavke v rebalansu proračuna, bomo izvajali 
transparentno, tako da ne bo nobenih dvomov glede izbire 
najboljšega izvajalca del. 

V skladu z življenjskimi interesi naših občank in občanov 
so občinski svetniki z večino glasov sprejeli tudi Deklaracijo 
o čisti Moravški dolini, ki sem jo pripravil. Ta Deklaracija 
zavezuje vse dejavnike občinske politike in uprave, da v 
prihodnje pri svojih odločitvah upoštevajo visoke ekološke 
standarde in s tem zaščito okolja ter zdravja ljudi. V po-
spešenem, vendar sonaravnem razvoju naše občine, bomo 
odločno spoštovali referendumsko odločitev iz leta 2007 
o zaščiti naravnega in življenjskega okolja ter pitne vode, 
zato bomo skupaj s pristojnimi državnimi organi (predvsem 
Ministrstvom za okolje in prostor) sodelovali pri dokončni 
izvedbi prepovedi odlaganja odpadkov.

Iz niza drugih sklepov naj izpostavim še sprejem Pravil-
nika o enkratni denarni pomoči za novorojence v naši 
občini. Mnogi se boste spomnili, da sem to obljubil že v vo-
lilni kampanji za župana. Odslej bo Občina za prvega otroka 
veselim in ponosnim staršem namenila 250 evrov, za vsakega 

naslednjega pa 50 evrov več. Morda na prvi pogled ni prav 
veliko (vseeno bo letno za to šlo iz občinskega proračuna 
okrog 20.000 evrov, saj se v občini Moravče letno rodi okrog 60 
otrok), kaže pa na poudarek, ki ga dajemo mladim družinam. 
Lahko smo samo srečni, da z rodnostjo pri nas ni težav. Prav 
zato smo začeli tudi s pripravami za širitev šole in vrtca.

Ni vas malo, ki ste čakali na to novico: dom za starejše 
občane bomo letos končno začeli graditi. V novem krogu 
pogovorov s koncesionarjem in investitorjem smo dorekli 
vse potrebno, da lahko z gotovostjo pričakujemo, da bomo 
položili temeljni kamen in zasadili prvo lopato. Prav tako 
bomo še pred poletjem začeli po občini polagati novo 
širokopasovno omrežje. Internet namreč ni več samo za 
učenje in zabavo, vse več ljudi ga uporablja kot dobrodošlo 
podjetniško orodje in pogoj za ureditev službe na domu. 
Kot vemo, je še posebej za mlajše generacije internet tako 
pomemben kot ustavna pravica do vode.

Da bi zagotovil stabilno izvajanje naših velikih in tudi 
manjših razvojnih projektov, sem našim svetnikom po-
nudil v podpis Sporazum o partnerstvu za razvoj občine 
Moravče. S tem sporazumom zavračamo staro politiko 
nepotrebnih delitev in sporov, ki ne služijo učinkovitemu 
delu za naše občanke in občane. Opredelili smo se za 
politiko sodelovanja, partnerstva in povezovanja. Naj mi-
mogrede omenim, da sem prav zato, ker se je izkazal za 
tipičnega predstavnika stare politike metanja polen pod 
noge, razrešil podžupana Vitomirja Cerarja. Globoko namreč 
verjamem, da so ljudje na strani tistih, ki gradimo, ne pa 
na strani tistih, ki znajo nenehno samo rušiti in ustvarjati 
nepotrebne zdrahe. 

Ljudje slavimo zaslužne ljudi, ki so veliko prispevali k 
razvoju občine Moravče ali ponesli naše ime po svetu. Če 
vas zanima, kdo so letošnji prejemniki občinskih priznanj, 
se nam pridružite na slavnostni akademiji ob občinskem 
prazniku 22. marca zvečer v Kulturnem domu. 

Mama je angel sama, 
pa angela ne potrebuje.
Njej je naloga dana,
da druge varuje.

Kot angel je za otroka,
ko ga nosi v trebuhu,
potlej vodi ga njena roka
k delu in h kruhu.

Mama za svoje stvarce
srajčko ljubezni veže
in rade volje udarce,
namenjene njim, prestreže.

Z mamo otrok je združen
z večno popkovino,
mama je angel, zaslužen
za srečno rimo.

A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi.

Vsem materam v Moravški dolini iskreno čestitamo ob 25. marcu, materinskem dnevu. 
Uredništvo in občinska uprava

Anja Vrhovnik, Stopljena, 2017
akril na lesu, 14,7 x 20,9 cm

Tone Pavček

Angel za mame
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Kulturni dom v Moravčah je v petek, 15. fe-
bruarja, »pokal po šivih« – tako velik je bil 
odziv občanov na okroglo mizo z naslovom 

»Ohranimo Moravško dolino zeleno za naše otroke«, 
ki jo je organiziral župan dr. Milan Balažic.. 

Cilj okrogle mize je bila osvetlitev problematike 
sporne dejavnost, ki jo v naši občini opravlja podjetje 
Termit d.d. Pogovor je tekel o postopku predelave 
odpadkov, njihovem vplivu na zdravje ljudi in na-
daljnjih korakih v smeri zaščite okolja. 

V razpravi so sodelovali: dr. Cvetka Ribarič Las-
nik s celjskega Inštituta za okolje in prostor, mag. 
Tomaž Ogrin z Inštituta Jožef Stefan, zasavski oko-
ljevarstvenik Uroš Macerl (Eko krog) in predstavnika 
Ljudske iniciative Moravče (LIM) dr. Jurij Kočar in 
mag. Matjaž Marolt. Vabilu se niso odzvali predstav-
niki podjetja Termit d.d. in predstavniki Ministrstva 
za okolje in prostor. Okoljevarstvenik Anton Komat 
je svojo odsotnost opravičil. Okroglo mizo je vodil 
novinar Igor Pirkovič.

Podjetje naj dela, vendar v okvirih pravnega reda

Župan je uvodoma poudaril, da je potrebno dejavnost 
podjetja uokviriti v ekološke standarde in pravni red 
Republike Slovenije, se pogovarjati in poiskati rešitve, 
ki bodo sprejemljive za vse. Ohraniti je potrebno 
delovna mesta, vendar istočasno zagotoviti, da ne 
bo škodljivih vplivov na okolje in ljudi. Spomnil je na 
statut občine, ki zavezuje Občino in njene organe 
k varovanju interesov občanov, k skrbi za varstvo 
okolja in k izvajanju potrebnih ukrepov za zaščito 
okolja. Ogorčeno je izpostavil izjavo bivšega župana 
Martina Rebolja pred sodiščem leta 2013, s katero je 
zanikal izvedbo referenduma o odlaganju odpadkov 
in dejal, da se v opuščene peskokope le-ti sploh 
ne odlagajo. Balažic se je ob tem vprašal, kaj se je 
zgodilo od leta 2007 do danes, da je bivši župan 
spremenil svoje razmišljanje? Kaj ga je vodilo, da 
je s pomočjo občinskega sveta spremenil Občinski 
prostorski načrt in omogočil podjetju, da je okoli 
Moravč rezerviralo najboljša zemljišča za svojo 
dejavnost. 

Danes so žal že vidne katastrofalne posledice te 
odločitve bivšega župana. Še pomenljivejši je poda-
tek, da je Rebolj v podobnih okoliščinah kot danes 
ovadil takratnega ministra za okolje in prostor Ja-
neza Podobnika zaradi sporne predelave odpadkov. 
Balažic je to dejanje bivšega župana komentiral z 
dvema besedama: »Edino pravilno!«, nato pa se po-
novno vprašal, kaj se je zgodilo, da je Martin Rebolj 
kmalu za tem spremenil svoje mišljenje.

Kako onesnažena je naša dolina?

Cvetka Ribarič Lasnik je na vprašanje, kako onesna-
žena je Moravška dolina, odgovorila, da na osnovi 
terenskih opažanj, ki jih je opravil GeoZS v raziskavi 
iz leta 2017, obstajajo ocene, da na obravnavanem 
območju prevladuje površinski odtok padavinskih 
voda in da je možno opaziti povečano prašenje 
pri raztovarjanju tovornjakov, kar predstavlja gro-
bo kršitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga ima 
podjetje. Na območju vzorčenja so bila opažena 
plavajoča olja neznanega izvora in penjenje voda, 
kar bi lahko nakazovalo na prisotnost flokulantov v 
vodi, kar ponovno pomeni kršitev dovoljenj. V vseh 
petih vzorcih materiala, ti. gradbenega proizvoda, 
ki jih je GeoZS poslal na analizo v češki laboratorij, 
so presežene vsebnosti težkih kovin, zlasti kroma, 
bakra, svinca in cinka ter organskih onesnaževal, 
kot so formaldehid, naftol in krezol, glede na do-
ločbe Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov. Prav tako so v vseh vzorcih preseženi 
parametri glede na analizo po določbah Uredbe o 
odlagališčih odpadkov za inertne odpadke. V vzorcih 
voda so opazne povišane vrednosti organskih one-
snaževal, kar je posledica neprimernega vgrajevanja 
materialov v peskokop. V času  vzorčenja materiala 
so bile ugotovljene tudi druge nepravilnosti, kot 
je na primer pri vgrajevanju gradbenih materialov. 
Opaženo je bilo, da se steklena volna kot odpadek 
odlaga neposredno brez predhodne obdelave, kar je 
v nasprotju z Uredbo o ravnanju z odpadki in Ured-
bo o odlagališčih odpadkov. Raziskava GeoZS je po 
njenem mnenju jasno pokazala, kako onesnažena 
je v resnici Moravška dolina. Cvetka Ribarič Lasnik je 
ob zaključku svojega nastopa dejala, da rešitev vidi 
v stroki, ki bi morala biti naklonjena strokovnemu 
in zakonitemu reševanju problematike predelave 
odpadkov ter bi morala slediti zakonskim okvirjem. 
Pričakuje, da bodo inšpekcijske službe opravile 
domačo nalogo in korektno ter strokovno izvedle 
dodatne raziskave, boji pa se, da državni organi 

Ohranimo Moravško dolino zeleno za naše otroke

Premogov pepel, ki ga vsakodnevno vozijo 
iz Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, 
vsebuje zdravju škodljive snovi, kot so 
selen, živo srebro, kadmij, litij in arzen – to 
so rakotvorne snovi in imajo tudi druge 
negativne učinke na zdravje. 

BESEDILO: MATJAŽ MAROLT



sami niso sposobni izvajati primernega nadzora.  

Kemis je dovažal lastne odpadne snovi

Predstavnik LIM Matjaž Marolt sem predstavil doku-
mente, ki dokazujejo, da je podjetje Termit poslov-
no sodelovalo z vrhniškim podjetjem Kemis in od 
njega sprejelo odpadke, ki so nastali na njegovem 
»dvorišču«, kajti iz uradnih evidenc Ministrstva za 
okolje in prostor (MOP) je razvidno, da je Termit 6. 
marca 2018 sprejel od Kemisa 66.420 kg odpadka 
z oznako 030311, kar (po klasifikaciji odpadkov) 
predstavlja mulj iz čiščenja odpadnih vod na kraju 
nastanka (avtor prispevka za omenjeno dodatno pojasnjujem, 
da sem pridobil informacijo na MOP, kjer so nama z Jurijem 
Kočarjem zagotovili, da je to odpadek iz Kemisa in ne od 
drugod, čeravno predstavniki podjetja Termit zatrjujejo, da 
je v omenjenem primeru bilo podjetje Kemis samo prevoznik 
oz. zbiratelj tega odpadka).  

V nadaljevanju sem predstavil primer odvoza 
nevarnih snovi iz podjetja Termit pooblaščenim 

predelovalcem odpadkov in javno vprašal pred-
stavnike podjetja, kateri nevarni odpadki pod kla-
sifikacijsko številko 07 02 v skupini odpadkov iz 
proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, 
sintetične gume in umetnih vlaken so predmet 
sprejema oz. obdelave oz. predelave in oddaje 
nevarnih odpadkov. Predvsem pa me zanima, ali 
se podjetje Termit poleg predelave kremenovega 
peska in izdelave livarskih jeder sedaj ukvarja tudi 
z proizvodnjo plastike, sintetične gume in umetnih 
vlaken, v kateri se očitno uporabljajo nevarne snovi, 
ali pa so ti odpadki povezani s sprejemom odpadkov 
drugih podjetij. 

Številke se preprosto ne ujemajo

Predstavnike podjetja sprašujem tudi, kakšen je 
postopek vgradnje gradbenega proizvoda z oznako 
Tersan P, za katerega bi vsaj po veljavnem okolje-
varstvenem dovoljenju iz novembra leta 2014 morali 
uporabiti tri vrste odpadkov. Iz uradnih evidenc je na-
mreč razvidno, da je podjetje Termit 22. januarja 2018 
sprejelo 1.254.780 kg (30 %) odpadka z oznako 10 01 
01 (pepel, žlindra in kotlovski prah), poleg katerega bi 
potrebovali še 849.653 kg (20 %) odpadka z oznako 
10 01 02 (elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na 
premog) ter 2.124.133 kg (50 %) kremenovega peska, 
da bi odpadek z oznako 10 01 01 lahko predelali 
skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Iz 
uradnih evidenc MOP ne izhaja, da bi podjetje v letu 
2018 sprejelo količino odpadka z oznako 10 01 02, 
ki je potreben za izdelavo gradbenega materiala z 
oznako Tersan P. Iz tega lahko sklepam, da je pod-
jetje kršilo določila veljavnega okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki določa način predelave odpadkov. Ob 
zaključku sem še izpostavil, da je državni organ, ki 
je pristojen za izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj, 
prvič jasno zapisal in potrdil trditve LIM, ko je v dopisu 
št. 35402-50/2016-31, 28.1.2019 navedlo: »Vzorca 
izcednih vod VO5 in VO7 sta vsebovala povišane 
vrednosti formaldehida in fenola, ki dražita kožo, 
oči, sluznico dihal in sta rakotvorna.« Najbližja hiša 
stoji le 200 m južno od lokacije vzorca VO7 in 300 
m južno od lokacije vzorca VO5 ter okoli 10 m nižje 
od mesta vzorčenja. Od podjetja pričakujem, da na-
tančno določi izvor onesnaženja s formaldehidom in 
fenolom in pojasni način predvidene sanacije, zaradi 
česar v LIM upravičeno sumimo vsaj na nepravilno, 
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"Krajani morajo biti tisti, ki bodo odloča-
li, v kakšnem okolju in kako bodo živeli! 
Te pravice si ne sme lastiti kapital, ki je 
lahko v dolini samo gost!« je poudaril 
zasavski okoljski aktivist Uroš Macerl.

Pogled od Straže proti Drtiji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
(foto: Andrej Pergar)

Odtočni kanal na koncu deponije
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če že ne nezakonito ravnanje podjetja pri predelavi 
odpadkov. 

Smeti so že desetletja dober posel

Tomaž Ogrin je v uvodu svoje predstavitve dejal, da 
je zbiranje in predelava odpadkov dobičkonosen 

posel in da je v Sloveniji na področju predelave 
odpadkov stanje zaskrbljujoče slabo. Rešitev okrog 
Termita vidi v dejanjih Občine, od katere pričakuje, 
da prepreči dovažanje odpadkov. Navedel je primer 
iz sosednje Avstrije, ki z večjimi pooblastili državnih 
organov uspešno preprečuje zlorabe pri predelavi 
odpadkov. Poudaril je tudi, da bodo vse civilne ini-
ciative v Slovenji podprle aktivnosti LIM in župana 
Moravč, ker lahko primer Termita postane vzorec, 
kako se je potrebno »boriti« proti sporni predelavi 
odpadkov. Hkrati verjame, da bodo župan in LIM 
še naprej sistematično delovali in zahtevali, da se 
naredijo vse potrebne analize vode, tal, zraka ipd. 
ter prepovedali nadaljnji dovoz odpadkov. 

Predstavnik LIM Jurij Kočar je predstavil ameriške 
študije vpliva pepela, livarskih peskov in žlindre na 
okolje in zdravje ljudi ter ob tem pojasnil, da trditve 
vpletenih o neškodljivosti odlaganja in predelave 
odpadkov, za katere imajo izdano Okoljevarstveno 
dovoljenje OVD, ne držijo. 

Očem nevidni, pa vseeno zelo nevarni

Tako livarski peski med drugim vsebujejo silicijev 
dioksid, kovinske livarske delce, formaldehid, fenol, 
hlape kislin, izopropanol (sredstvo za čiščenje kovin) 
in druge nevarne snovi, odvisno od vrste livarne, kot 
so: klor, aluminij, svinec, kadmij, kobalt in nikelj. Te 
snovi se pojavljajo tudi v majhnih, očem nevidnih del-
cih, ki vstopajo v telo preko dihal. Prav ta podatek je še 
posebej zaskrbljujoč zaradi neprimernega odlaganja 
materialov na deponiji Drtija, ko se prah dviguje tudi 
več deset metrov v zrak in ga veter raznaša v širšo 
okolico, tudi v bolj oddaljena naselja kot so Češnjice 
ali celo same Moravče. Dolgoletna izpostavljenost 
prašenju livarskih peskov lahko povzroči nastanek 
silikoze – to dejstvo je še posebej pomembno za 

Zahteve Ljudske iniciative

Jurij Kočar je nato predstavil naslednje zahteve LIM:

1. Takojšnje zaprtje deponije, kar pomeni 
popolno prenehanje novih dovozov kakršnega 
koli materiala, dokler se ne izvede primeren sa-
nacijski načrt.

2. Takojšnje aktivnosti v smeri sanacije de-
ponije, ki bo temeljila na odvozu spornih antro-
pogenih zemljin oz. v najslabšem primeru, izo-
lacijo odpadnega materiala od okolice z debelim 
nasutjem, ki bi ustvarila t.i. sarkofag in izgradnjo 
čistilne naprave za izcedne vode, ki se iztekajo 
iz deponije v potok Stražca. 

3. Odškodnino za ožjo in širšo lokalno skup-
nost. Pod pojmom ožja skupnost so mišljeni pre-
bivalci naselij v neposredni bližini deponije Drtija, 
to so: Drtija, Zalog pri Moravčah, Ples ter Zgornja 
in Spodnja Dobrava. Pod pojmom širša lokalna 
skupnost so mišljeni prebivalci občine Moravče, 
ki so mimo svoje volje utrpeli trajno škodo (one-
snaženost nadzemnih in podzemnih voda ter tal, 
spremembo konfiguracije reliefa, padec vrednosti 
nepremičnin, poslabšanje zdravstvenega stanja 
prebivalcev …).

4. Odgovornost vseh vpletenih, ki so pripeljali 
do nevzdržnega stanja.

Potek sanacije odkopa
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delavce na deponiji. Silikoza je oblika brazgotine v 
pljučih, ki otežuje absorpcijo kisika v kri. 

Vse več je tudi dokazov, da lahko dolgoletna 
izpostavljenost kremenovemu prahu poveča tve-
ganje za razvoj pljučnega raka. Najpogostejša 
bolezen povezana z izpostavljenostjo železovim 
livarskim delcem pa je astma. Prav nič bolj nedol-
žen ni premogov pepel, ki ga vsakodnevno vozijo 
iz Termoelektrarne Toplarne Ljubljana. Slednji med 
drugim vsebuje zdravju škodljive snovi, kot so selen, 
živo srebro, kadmij, litij in arzen, ki so vsi po vrsti 
rakotvorni in imajo druge resne negativne učinke 
na zdravje. 

Onesnaževanje podtalnice in površinskih vodotokov

Vsa našteta onesnaževala se z deponije domnevno 
izpirajo v okoliško podtalnico ali pa se izcejajo s 
padavinsko vodo v potok Stražca, ki se pri zalo-
škem mostu izliva v Drtijščico. Da ne gre za golo 
zastraševanje potrjuje tudi prvi rezultati raziskave 
prizadetosti ribjega zaroda v vodotokih Drtijščice, 
ki smo jo nedavno izvedli z biologom Petrom Fir-
basom, v sodelovanju z Ribiško družino Bistrica 
Domžale in Antonom Komatom. Vzeti so bili krvni 
vzorci rib, s katerimi se preverja proizvodnja mikro-
nukleusov v njihovih eritrocitih. Vzporedno poteka 
tudi allium test, metoda, s katero se spremlja in 
primerja rast koreninskega sistema čebule v čisti 
in onesnaženi vodi ter poškodovanosti njenih kro-
mosomov. Raziskava je še v teku, a bo v kratkem 
celostno predstavljena javnosti. Jurij Kočar je ob 
tem še opozoril na okoljsko nepravičnost, ki se je 
zgodila v Moravčah. Brez dvoma vsi uživamo sa-
dove industrijskega razvoja, a smo Moravčani, po 
mnenju Kočarja, že zdavnaj preplačali svoj dolg do 
narodnega gospodarstva. Ne smemo dopustiti, da 
se sosednje občine oz. kar širša regija čisti na naš 
račun in nam uničuje naše največje bogastvo, še 
dokaj ohranjeno naravno okolje.  
 
Izkušnje Eko kroga so nam lahko v pomoč

Uveljavljen in mednarodno priznan ekolog Uroš 
Macerl je izpostavil pritisk državnih organov na 
tiste, ki opozarjajo na nepravilnosti. Po petnajstih 
letih bitk je skupaj z drugimi aktivisti Eko kroga 
dokazal, da so ugotovitve državnih organov napač-
ne, čeravno so bili dokazi ves čas enaki. Predelava 
odpadkov je dejavnost, ki bi morala biti regulirana 
in nadzorovana, v nadzor pa bi morala biti vklju-
čena tudi civilna družba, seveda pod okriljem pri-
mernega inšpekcijskega nadzora, ki pa pri nas ne 
deluje. Žal si v Sloveniji kapital lahko privošči vse z 
izgovorom, »da se bo svet brez gospodarske rasti 
ustavil«. Omenil je še, da po pregledu dokumen-
tacije, ki mu jo je poslala LIM, ocenjuje njeno delo 

kot »odlično in perfektno«. Menil je, da je malo 
podobnih iniciativ, ki so se lotile zadeve na tako 
organiziran način in dodal, da je drug pomemben 
dejavnik dejstvo, da ljudem ni vseeno, kaj se dogaja 
(polna dvorana je očiten dokaz, da je to res) ter tretji 
dejavnik – podpora župana. Opozoril je na očitno 
težavo s komuniciranjem s podjetjem in Ministr-
stvom za okolje in prostor, saj se ne prvi, ne drugi 
niso udeležili okrogle mize. Prepričan je, da bo v 
prihodnje veliko obsojanja s strani podjetja, vendar 
meni, da so sami odgovorni za nastalo stanje, saj 
bi s pogovorom lahko najbolj učinkovito rešili oz. 
predstavili svoj vidik ravnanja. Svoj del predstavitve 
je Macerl zaključil z besedami: »Krajani morajo biti 
tisti, ki bodo odločali, v kakšnem okolju in kako bodo 
živeli! Te pravice si ne sme lastiti kapital, ki je lahko 
v dolini samo gost.« 

Okroglo mizo je zaključil župan Balažic in dejal, 

da želi končati to zgodbo z inšpekcijskim pregledom 
pristojnih državnih organov, da v inšpekcijskem 
nadzoru sodelujejo krajani, občinski svetniki, LIM, 
predvsem pa priče, ki natančno vedo, kaj in kam 
so kaj zakopavali. Opisal je primer slabe prakse 
podjetja, za katero so očividci odločno povedali, 
kaj in kje je »zakopano«. Ob tem je zahteval, da se 
dobesedno »odkoplje« resnico, da se, kar je nevar-
nega, odpelje in sanira ter obnovi vegetacija, da 
bo Moravška dolina postala spet »zelena«. Podpira 
tudi predlog nekaterih aktivistov, da bi v skrajni sili 
izkazali državljansko neposlušnost in zaprli cesto. 
Ob koncu je še povedal: »Ne moremo pričakovati, 
da bo bitka hitro končana, biti moramo potrpežljivi, 
predvsem pa vztrajni!« 

Zaključne besede okrogle mize pa so bile enake 
njenemu naslovu: Ohranimo Moravško dolino zeleno 
za naše otroke.

Izcedne vode iz telesa deponije
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V pomlad s prenovljenim in večjim proračunom
BESEDILO: MAG. TATJANA ČOP

Po uvodnih pohvalah in izraženem odobra-
vanju so svetnice in svetniki sprejeli Pravil-
nik o enkratni denarni pomoči za novoro-
jence v občini Moravče. Starši otrok, rojenih 
po 1. marcu bodo prejeli 250 evrov za prvega 
otroka. Za vsakega naslednjega otroka se 
denarna pomoč poviša za dodatnih 50 evrov. 
(več v članku na strani 23)

Občina Moravče je v marec vstopila s potrjenim 
rebalansom proračuna. Na tretji redni seji 
občinskega sveta občine Moravče, ki je bila 

27. februarja so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o 
prvi spremembi Odloka o proračunu občine Moravče 
za leto 2019. 

Župan Milan Balažic je uvodoma povedal, da je 
ob spremembah proračuna upošteval blizu devet-
deset odstotkov predlogov vseh svetniških skupin. S 
tem se je proračun občine Moravče povečal za okoli 
milijon evrov. Po krajši razpravi svetnic in svetnikov, 
ki so želeli razlage k posameznim proračunskim 
postavkam, so sprejeli predlagan rebalans. Od tri-
najstih navzočih je za glasovalo dvanajst svetnic in 
svetnikov, en svetnik se je vzdržal.

Po tej točki je sledilo še sedemnajst točk dnev-
nega reda. Med drugim je občinski svet potrdil cene 
programov v VVE Vojke Napokoj in Osnovni šoli Jurija 
Vege. Razlog za dvig cen je povišanje plač v javnem 
sektorju, skladno z dogovorom med Vlado RS in 
sindikati. Isti razlog je botroval dvigu cen socialno-
varstvene storitve programa Pomoč družini na domu.

V nadaljevanju je namestnik komandirja Policijske 
postaje Domžale Igor Kovač občinski svet seznanil 
s poročilom o varnostni oceni na območju občine 
Moravče za preteklo leto, stanje pa ocenil kot dobro. 
Opozoril je le, da nekateri tovornjaki prehitro vozijo 
skozi središče Moravč. 

Po uvodnih obrazložitvah predsednika Komisije 
za občinska priznanja Janeza Vidica in kratki raz-
pravi so svetnice in svetniki soglasno potrdili sklepe 

o podelitvi priznanj občine Moravče v letu 2019. 
Prejemniki priznanj bodo slavnostno razglašeni na 
svečani akademiji v počastitev praznika občine Mo-
ravče v petek, 22. marca v Kulturnem domu Moravče. 

Župan dr. Milan Balažic je občinskem svetu raz-
ložil namen sprejetja Deklaracije o čisti Moravški 
dolini (v celoti objavljena na naslednji strani). Z njo 
naj bi se zavezali k upoštevanju leta 2007 izražene 
referendumske volje občank in občanov in k skrbi za 
ohranjanje zdravega življenjska okolja v najširšem 
pomenu.

Ob koncu seje sveta je bil soglasno potrjen pred-
log o spremembi občinske meje med občinama 
Lukovica in Moravče, do katere je prišlo zaradi pri-
ključitve dela domačije na meji med občinama, ki 
ima večino zemljišč v občini Moravče.

Ko so bile vse točke dnevnega reda sklenjene, je 
župan Balažic občinske svetnice in svetnike seznanil 
z odločitvijo o razrešitvi podžupana in razlogih.

Na seji občinskega sveta konec februarja so bili vsi sklepi, z izjemo dveh, soglasno sprejeti.
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Deklaracija o čisti 
Moravški dolini 

Župan in Občinski svet Občine Mo-
ravče s to Deklaracijo potrjujeta, da 
se čutita zavezane odločitvi občank 
in občanov Občine Moravče, ki so 
leta 2007 na referendumu potrdil-
no odgovorili na referendumsko 
vprašanje: Ali se strinjate, da obči-
na Moravče zaščiti naravno okolje, 
vire pitne vode in ohrani zdravo 
življenjsko okolje in zato prepove 
odlaganje industrijskih odpadkov, 
umetno pripravljenih zemljin in 
drugih snovi na svojem območju?

Župan in Občinski svet Občine 
Moravče bosta v skladu z 
referendumsko voljo občank in 
občanov Občine Moravče vodila 
takšno naravo-varstveno politiko, 
ki bo ščitila naravno okolje, vire 
pitne vode in ohranjala zdravo 
življenjsko okolje. Zato s to 
Deklaracijo potrjujeta prepoved 
odlaganja industrijskih odpadkov, 
umetno pripravljenih zemljin in 
drugih snovi na področju občine 
Moravče. Prav tako so prepovedane 
vse dejavnosti in proizvodnja, ki 
vodi v odlaganje odpadkov. Kar je 
bilo s kršitvijo referendumske volje 
v preteklih letih že odloženega v 
Moravški dolini, je potrebno takoj 
odstraniti in sonaravno sanirati ter 
pokrajino vrniti v prvotno stanje.

Na tej poti bomo odločno vztrajali. 
Nihče izven občine Moravče in nje-
nih občank ter občanov, župana in 
Občinskega sveta nima pravice v 
našem imenu odločati o prihodnosti 
Moravške doline. Spoštovali bomo 
najvišje ekološke standarde, ki bodo 
pomagali k sonaravnemu gospo-
darskemu in družbenemu razvoju 
naše občine. Občino Moravče želi-
mo predati v upravljanje prihodnjim 
rodovom takšno, kot je nekoč bila 
– lepo, zeleno in čisto.

Dr. Milan Balažic
Župan

Sporazum o partnerstvu za razvoj 
občine Moravče

BESEDILO: MAG. TATJANA ČOP

V prvi polovici marca je župan dr. Milan Balažic povabil vse 
svetnice in svetnike občine Moravče k podpisu Sporazuma o 
partnerstvu za razvoj občine Moravče. Projekt, poimenovan 
Partnerstvo za razvoj, je namenjen pospešenemu razvoju 
občine Moravče, za kar bo potrebno izpeljati prepotrebne 
investicije in podpreti širjenje oziroma krepitev podjetništva 
v občini. Posledično bo v občini Moravče več delovnih mest in 
višji življenjski standard za vse občanke in občane. 

Do takšnega cilja je možno priti le s sodelovanjem in pove-
zovanjem, brez nepotrebnih delitev, sporov in političnih kon-
fliktov, ki ovirajo učinkovito delo tistih, ki so jim občani zaupali 
modro in plodno vodenje občine – v dobrobit vseh občanov.

Sporazum je podpisal dr. Milan Balažic, kot predlagatelj in 
devet svetnic in svetnikov (zapisani po abecednem vrstnem 
redu): Franc Capuder, Katarina Javornik Firm, Marko Kladnik,  
Nataša Lipovec, Ljudmila Novak, Pavla Pirnat, Stanislav Ravnikar, 
Janez Učakar in Janez Vidic.

Na povabilo k podpisu sporazuma o partnerstvu za razvoj občine Moravče se je odzvalo 
devet občinskih svetnic in svetnikov iz vseh štirih svetniških skupin.
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Na stičišču dveh občin
BESEDILO: MAG. TATJANA ČOP

Tik pred koncem preteklega leta sta se novo-
izvoljena župana Moravč in Dola pri Ljublja-
ni, dr. Milan Balažic in Željko Savič, srečala 

na Vehovčevi domačiji, ki stoji tam, kjer je nekdaj 
stala rojstna hiša barona Jurija Vege. Hiša stoji v 
vasici Zagorica pri Dolskem in povezuje dve obči-
ne predvsem zaradi Jurija Vege, ki se je 23. marca 
1754 rodil v Zagorici, šolal pa se je v Moravčah, od 
koder je po osnovni šoli odšel v Ljubljano v licej in 
tam končal študij.

Med drugo svetovno vojno so Nemci požgali 
Zagorico. Takrat je zgorela tudi hiša Jurija Vege. 

V obnovljeni domačiji, kjer živi gospod Jože Po-
kovc z družino, sta župana najprej prisluhnila gos-
podu Pokovcu, ki se je izkazal kot odličen vodnik 
po življenju in delu barona Jurija Vege. Nato sta se 
pogovarjala o možnostih poglobljenega sodelovanja 
obeh občin, ki sta že povezani na številnih področjih, 
v prihodnje pa naj bi ju ravno Vegova pot še bolj 
povezala. Vegova pot je na strani občine Dol pri 
Ljubljani dobro označena, saj je bil projekt ureditve 
Vegove poti sofinanciran iz evropskih sredstev. Ob-
čina Moravče si želi urediti podobno pot od Zagorice 
do Vegovega spomenika v trškem središču Moravč.

Prva skupna prireditev obeh občin bo že ob le-
tošnjem občinskem prazniku, saj imata obe občini 
svoj praznik na isti dan – na dan rojstva Jurija Vege.

V vasi Zagorica sta si 
župana dr. Milan Balažic 
in  Željko Savič pred 
spomenikom Jurija Vege« 
stisnila roki ob začetku 
dobrega sodelovanja. 
To sta tudi zapisala v 
knjigo vtisov obiskovalcev.
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BESEDILA ZBIRA: KATARINA PETERCA

Ko zadiši po knjigi

Bralci bralnih skupin Krajevne 
knjižnice Daneta Zajca vam 

priporočajo v branje

Angeles Caso: 
Proti vetru 

Pisateljica pripoveduje resnično 
zgodbo revne mlade črnke Sao z 
Zelenortskih otokov, predstavnice 
tisočerih podobnih usod. Opisuje 
njen vseživljenjski boj za preži-
vetje, dokazovanje, spodbijanje 
manjvrednosti, hkrati pa iskanje 
sprejetosti in ljubljenosti, ki se 
kljub padcem vedno znova pobe-
re. Že kot deklica se trdno odloči, 
da bo postala zdravnica in s tem 
omogočila pomoč in preživetje 
revnim. Toda kljub nadarjenosti 
in uspešnemu šolanju ji je štu-
dij onemogočen. Po tem velikem 
razočaranju zbere pogum in se 
odloči poiskati srečo v Evropi. 
Vodi jo njena neomajna želja, da 
bi uspela, najprej kot zdravnica, 
ženska in nato mati. Na koncu pa 
sledi težek boj za lastnega otroka.

(Eleganca besed: bralna skupi-
na, Andreja Savnik)

 

Andreï Makine:
 Francoski 
testament

Andreï Makine se je rodil leta 1957 
v Sibiriji. Od leta 1987 živi v Fran-
ciji, ki jo čuti kot svojo drugo do-
movino ter piše v francoščini.

Njegova ustvarjalnost je nelo-

čljivo povezana z rusko in franco-
sko kulturo, z vprašanji splošnih 
vrednot in stisk posameznika v ko-
lesjih družbenih sprememb, dik-
tatur in vojnih območij, predvsem 
pa z vizijo o poslanstvu literature 
in pisanja. Babica Andrea Makina 
je bila Francozinja in francoščina 
je bila sredi Sibirije, Makinov dru-
gi materni jezik. Pisatelj namreč 
meni, da ljudje, ko govorimo drug 
jezik, drugače razmišljamo in se 
drugače izražamo, čeprav enako 
čutimo. Poznavanje enega same-
ga jezika deluje v človeku totali-
tarno, saj poznamo za en pojav le 
eno poimenovanje. Večjezičnost 
je tista, ki bogati človeka in njegov 
način izražanja. 

Pisateljevanje jemlje za svoje 
poslanstvo, h kateremu pristopa 
z danes redko resnostjo. Vseskozi 
sledi vprašanju, kaj in kako pisati, 
se izogibati klišejem in že znanim 
metaforam ter ustvarjati nove je-
zikovne slike in kombinacije. 

Junak romana Francoski testa-
ment, ki se naslanja na življenje 
avtorja, doživlja s svojo družino 
vratolomnosti oktobrske revolu-
cije in stalinizma. Živi kot množi-
ca drugih, vendar z eno izjemo – 
vzgaja ga babica, ki je Francozinja. 
A njena vzgoja sama po sebi ni 
nič posebnega, prelomen je njen 
način bivanja. Ker si je svobodno 
izbrala novo domovino, jemlje 
gulage, pomanjkanje in smrt pri-
zanesljivo, brez jeze ter obupa. 
Njeno bogastvo je kovček šare, ki 
se zdi brez vrednosti: časopisni 
izrezki in nekaj knjig še iz časa 
pred koncem prve svetovne voj-
ne. Toda vsi ti porumeneli papirji 
so družinski zaklad. Ker so pisa-
ni v francoščini, se skozi ta jezik 
izoblikuje posebna identiteta te 
sicer ruske družine. V obdobjih, ko 
primanjkuje vsega, ko diktatura 
sistematično gradi uniformnega 
socialističnega človeka t. i. »homo 
sovieticusa« (Glasba njegovega 
življenja), si najde junak svojo 
bit na tem koščku frankofonstva. 
Bralni večeri z babico na balkonu 
ga zaznamujejo za vedno in mu na 
življenjski prelomnici pomagajo 

poiskati smisel življenja: pisati 
in tako za vedno ustaviti čas ter 
hkrati premagati smrt, saj bodo 
ubesedena življenja v vsej svoji 
izjemnosti ostala večna.  

(Bralne lučke: bralna skupina, 
Zdenka Habjanič Lazarević)

 

Vladimir 
P. Štefanec: 
Republika 
jutranje rose

V moški bralni skupini B’K smo 
brali roman Republika jutranje 
rose, ki ga je napisal pisatelj in 
publicist Vladimir P. Štefanec. V 
letošnjem letu bo minilo 100 let 
od priključitve Prekmurja matični 
domovini. Ta slovenska pokrajina 
je bila v preteklosti, delno pa je 
tudi v sedanjosti, gospodarsko in 
politično odmaknjena od ostalih 
slovenskih pokrajin, zato je to-
liko bolj zanimivo spoznavanje 
takratnih razmer v Prekmurju. Av-
tor romana je na zanimiv način 
približal dogajanje v Prekmurju 
skozi zgodbo o sodniku Avgustu 
Lammu, ki je bil žrtev menjava-
nja oblasti v Prekmurju. Spoznali 
smo tudi odnose med pripadniki 
različnih narodnih skupnosti (Slo-
venci, Madžari in Judi). Z branjem 
romana Republika jutranje rose 
in z analizo takratnih razmer v 
Prekmurju smo se člani bralne 
skupine B’K preselili v preteklost 
pred sto leti in se poistovetili s 
prebivalci Prekmurja v takratnem 
obdobju. Prekmurje nas še danes 
popelje v mistično pokrajino tam-
kajšnjih ravnic, nas navdušuje z 
njim lastnim jezikom in navsezad-
nje nas razveseljuje tudi z njihovo 
kulinariko. 

Bralci Novic iz Moravške doline, 
pridružite se naši bralni skupini in 
uživajte ob prebiranju literarnih 
del, ki si jih izberemo na podlagi 
skupnega dogovora. Enkrat me-
sečno pa večer posvetite moške-
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BESEDILO: EVA BABNIK

O moji družini in drugih živalih

O knjigi z naslovom Moja družina in druge živali 
smo se v bralnem krožku Bralne lučke pogo-
varjale na februarskem sestanku. Sestale smo 

se 20. februarja, bralno srečanje je vodila Jožica. Ob 
knjigi je pripravila presenečenje, ki je najbolj raz-
veselilo otroke, ki obiskujejo pravljične urice. Poleg 
pravljice, ki jim jo je prebrala Judita, so na srečanje 
vkorakale eksotične živali s svojimi lastniki. 

Kača, ščurek, dihur … zanimiva druščina

Predstavnika Društva ljubiteljev eksotičnih živali 
Bioexo sta pripravila prav zanimivo urico za vse in 
še bolj zanimivo druženje s kačo, dvema agamama, 
ščurkoma in dihurčkom. Avtor tokratne knjige, Ge-
rald Malcolm Durell, nam je s knjigo približal svet, ki 
nas obdaja. Sicer zoolog, rešitelj ogroženih živalskih 
vrst, popotnik, vizionar in avtor številnih knjižnih 
uspešnic je bil rojen v Indiji angleško-irskim staršem. 
Po smrti njegovega očeta se je družina preselila v 
Anglijo. Na pobudo brata Lawrencea, ki je prav tako 
pisatelj, so se leta 1935 preselili na grški otok Krf. 
Tam je, mlad fantič, znatno poglobil svoje zanima-
nje za grško floro in favno. Obenem pa so mu na 

»Vendarle je nekaj v nas, kar nas dela 
drugačne od drugih, že od rojstva naprej. 
Prav vsak ima svojo posebnost, zaradi 
katere je čudovit in hkrati zanimiv za 
druge. Če zna z njo živeti in jo piliti, bo 
slej ko prej postal svetel zgled. Svetel 
zgled za tiste, ki vzgibe čutijo v sebi, a so 
še korak stran od njih.«

mu večeru  na druženju članov moške bralne skupine 
B’K Krajevne knjižnice Daneta Zajca Moravče.   

(B’K: moška bralna skupina, Milan Brodar)

 

Christina Kilbourne: 
Dragi Zaza

V medgeneracijski bralni skupini vsak mesec pre-
biramo izbrano mladinsko leposlovje z aktualno 
tematiko. Tako smo brali knjigo Dragi Zaza kanad-
ske avtorice Christin Kilbourne. Knjiga predstavlja 
dnevniške zapiske dvanajstletne Maxine, ki s po-
močjo zapisov poskuša preboleti izgubo najboljše 
prijateljice, ki je padla v past spletnega klepetanja 
z neznanci. Dejstvo, da bi lahko bila ona na njenem 
mestu, če njeni starši ne bi bili tako zelo “staromo-
dni”, jo še toliko bolj prizadene in prizemlji. Knjiga, 
ki bi jo moral prebrati vsak najstnik, ki se podaja v 
svet interneta. Prav tako knjiga, ki bi morala romati 
v roke vsakega starša.

(Beremo skupaj: medgeneracijska bralna skupina, 
Nina Žibert)

 

Jose Saramago: Esej o slepoti

Po naslovu sodeč bi rekli, da knjiga govori o slepoti 
na sto in en način. Saramago pa nas v svojem po-
sebnem slogu odpelje v zgodbo brez imen in krajev 
in časa. Zgodbo, ki po težkem zgoščenem začetku 
bralca zvabi naprej in ga ne spusti. In kdor vztraja 
pri branju, je nagrajen. 

Slepota se kot kuga širi med ljudmi, oblasti na 
to odgovarjajo z zapiranjem obolelih v ograjeno 
območje, zbolijo pa vsi, ki pridejo v stik z okuže-
nimi, razen ene osebe. To je zgodba, če jo beremo 
dobesedno in razmišljamo o tem, kako bi bilo, če 
bi oslepeli, kako bi živeli, s kakšnimi ovirami bi se 
spopadali. V prenesenem pomenu pa je ta zgodba 
mnogo več. Kaj ni slepota simbol za našo ignoranco 
do dogajanja v svetu, za odsotnost naše osebne in 
družbene moralnosti, našo politično neaktivnost? 
Se zavedamo svoje sebičnosti in krutosti? Kako to 
vpliva na pojav ali izginotje nežnosti in ljubezni? 
Kaj pa vloga posameznika znotraj skupine, vloga 
žensk v družbi, razčlovečenje, boj med dobrim in 
zlim? In česa vsega je sposoben človek? 

Pomembno je, da gledamo in vidimo. Vendar pa 
to ni dovolj, moramo tudi opaziti.

(Eleganca besed: bralna skupina, Simona Vidic)
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BESEDILO: NATALIJA BRODAR, FOTOGRAFIJA: KARMEN LEVAČIĆ

Živžav v gozdu

Veste, kaj vse se lahko zgodi v gozdu? Koga 
vse lahko srečate tam? V gozdu se dogaja 
živžav! Za kulturni praznik se je podmladek 

dramske skupine Kulturno umetniškega društva 
Vrhpolje odločil malo poigrati in poiskati dogodivšči-
ne, ki se dogajajo v gozdu. Ni bilo potrebno iti daleč. 
V gozdu so se srečali, se družili ... Vsi so prišli: Pika 
Nogavička, Rdeča kapica, pevka, plesalci, zdravnica, 
volk – vsa druščina se je zbrala in nasmejala naše 
male obiskovalce. Veliko se je dogajalo, navihani 
otroci so si nagajali, iskali svoje skrite talente … 

Skupinska koreografija in pevski vložki so pope-
strili dogajanje na odru in pritegnili mlade obisko-
valce k nadaljnji osredotočenosti in sodelovanju 
v predstavi. Vsi smo uživali, bili skupaj z njimi v 
gozdu, kjer ni manjkal ne semafor, ne babica s pico. 

V nastopu so bili predstavljeni tudi plesni ta-
lenti iz naših vrst. Marko Levačić in Taja Belaj sta 

Veste, kaj vse se lahko zgodi v gozdu? 
Koga vse lahko srečate tam? V gozdu se 
dogaja živžav!

pot prihajali ljudje, ki so mu omogočili še dodatno 
znanje z omenjenga področja. 

V knjigi smo spremljali pripetljaje petčlanske 
družine, vdovele matere in njenih štirih otrok. Gerald 
je tisti čas štel rosnih deset let, kazal pa neizmerno 
zanimanje za živalski in rastlinski svet. Vendarle je 
nekaj v nas, kar nas dela drugačne od drugih, že od 
rojstva naprej. Prav vsak ima svojo posebnost, zaradi 
katere je čudovit in hkrati zanimiv za druge. Če zna 
z njo živeti in jo piliti, bo slej ko prej postal svetel 
zgled. Svetel zgled za tiste, ki vzgibe čutijo v sebi, 
a so še korak stran od njih. Ob dobri grški hrani in 
pijači smo preživele lep krfski večer. 

predstavila standardna plesa, s katerima osvajata 
nagrade na državnih tekmovanjih. 

Mladi igralci, podmladek dramske skupine, res 
postajajo ustvarjalni, podajajo se v nove izzive in 
vsakič prijetno presenetijo s svojimi skritimi talenti. 

Ko mlad, nagajiv fant na odru postane igralec in 
plesalec, ko mala tiha miška zapoje – oder postane 
nov svet!

Koliko stvari se res lahko zgodi v gozdu! Pred-
vsem, ko ga postavimo na gledališki oder.

Stare besede – od A do F 
(iz Peško-slovenskega slovarja)
A
Arcnije zdravila 

B
Bajngar podboj pri vratih 
Bekarca budilka 
Beksl zamenjava 
Brzdé brzda, del konjske uzde, ki je v ustih 

C
Cokla železna priprava za zavirat voz 
Cugl veriga za živino pripenjat 
Cvingar obzidje okrog cerkve ali pokopališča 
Cvirn sukanec 

Č
Čelešnk zapeček
Češula skupek, grozd češenj, lahko tudi lešnikov

D
Dendl del koroške narodne noše

F
Ferbant povoj 
Foržl veriga za kolo
Fržou fižol
Frderbat pokvarit 
Fronta krma za prašiče iz korenja, pese in repe 
Fulencar ležalnik 
Furžl povodec za živino 

(zbira Ajda Lalić)

Igralska zasedba igre »Živžav v gozdu« s Fani Pačnik, vodjo dramske skupine.
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BESEDILO: BERNARDA MAL

Dvajset let Novic iz Moravške 
doline

Ob ustanovitvi Občine Moravče se je porodila 
pobuda, da bi imeli svoj časopis. Janez Pirnat 
se je domislil, da bi me povabili k sodelovanju. 

Telefonski klic Matjaža Kočarja, takratnega župana, 
me je presenetil, še bolj misel, da sem primeren naslov 
za takšno delo. Prepričal me je z besedami: »Enkrat 
na mesec boš pa že šla na izlet v Domžale.« Potem se 
je začelo zares, izlet na sestanek uredniškega odbora 
je bil praviloma res le en, opravljenih ur pri pisanju 
in popravljanju člankov pa mnogo več. Sprva smo 
sodelovali s prispevki v skupnem časopisu Slamnik 
z občino Domžale in Lukovica. Časopis je urejal 
Stane Stražar, kasneje Bogdan Osolin, v uredniškem 
odboru pa so bili sami zanimivi ljudje: Marija Kavka, 
Franc Cerar, Monika Domitrović, dr. Bogdan Dolenc 
… Skratka, izkušnje, pridobljene pri Slamniku, so 
neprecenljive vrednosti. Še danes. Ob tej priložnosti 
se želim javno zahvaliti, da sem imela priložnost 
postati in biti del te ekipe že od leta 1995.

Prvih štirideset strani

Leta 1999 se je zgodilo rojstvo našega malčka na 40 
straneh, izdanih 17. decembra 1999 kot predstavitveni 
izvod. Še danes malo zardim, ko se spomnim vseh 
hieroglifov, krivulj in napak, ki sem jih popravila, 
potem pa je tehnika opravila še svoje »popravke«. 
Učenja je bilo pri vsaki številki na pretek. Prva številka 
prvega letnika je izšla januarja 2000. V uredniškem 
odboru smo se znašli: Bojana Dorič, Milka Novak, 
Andrej Lombar, Bernarda Mal, Ivica Cerar in France 
Ravnikar. V izdajateljskem svetu so gubali čelo: 
Roman Novak, Janez Cerar, Matjaž Kočar, Roman 
Cerar in Stanislav Ravnikar. Tehnični urednik je od 
vsega začetka Andrej Lombar. Spomini na začetke so 
polni utrinkov s priprav, sestankov, izobraževanja z 
novinarjem Marjanom Razstresnom in tudi idejnega 
snovanja, kako narediti občinski časopis privlačen za 
vse generacije. Desna roka časopisa je bila Sonja Vraz, 
direktorica občinske uprave, saj je vedela odgovore 
na večino mojih zakajev in kakojev. Še več, bila je 
blažilec, če objavljeno ni bilo komu povšeči ali česa 
nismo objavili. Ja, tudi to se je kdaj zgodili. Ko je 
pogasila najhujši požar, sem bila jaz na vrsti, da 
sem se pogovorila z dotično osebo. Začetke Novic 
iz Moravške doline zaznamuje tudi entuzijazem, 
odprtost in veselje, tako v uredniškem odboru kot v 
stalni mreži dopisnikov. Res smo se veselili vsakega 
izida. Vsako številko smo pripravljali na sestanku 
uredniškega odbora, kjer smo pretresli prejšnjo in 
načrtovali novo. Še danes sem ponosna na domislico, 

BESEDILO: BERNARDA MAL

Sožitje je pot in je cilj družine 

Malokdo se pohvali: "Star sem 72 let." To 
je naredil  dr. Jože Ramovš, ko je vstopil 
pred polno sobo poslušalcev v peškem 

župnišču, ki so si petkov večer 1. februarja izbrali 
za izobraževalnega.

Jože Ramovš, rojen leta 1947, je antropolog 
in socialni delavec. Doktoriral je pri dr. Antonu 
Trstenjaku. Kasneje je bil pobudnik za ustanovitev 
Inštituta Antona Trstenjaka. 

Svoje predavanje je posvetil vsebini zadnje knji-
ge med dvajsetimi napisanimi z naslovom Sožitje v 
družini. Na umirjen način, večplastno in strokovno 
ter z bogatim jezikom je predstavil vse segmente 
življenja v družini. Pritegnil je s primeri iz vsak-
danjega življenja vseh treh generacij, ki vsaka po 
svoje prispeva k sožitju. Sožitja se ne da kupiti, 
saj je veščina, ki se krepi izključno z odnosom, 
neprenehoma negovanim odnosom. Sožitje naj 
bi imelo za Slovence izjemen pomen za ohranitev 
slovenstva. 

V zgodovini se nismo naučili živeti v sožitju. Pri-
hodnost napoveduje 25 % prebivalstva nad 70 let v 
Evropi. Naravno naj bi bilo te generacije 8–11 %. Časa 
za učenje sožitja ni več na pretek. Sožitje je, kadar 
sta zakonca v skladni spolni in erotični ljubezni. 
Sožitje je tudi, ko so vsi člani v družini med seboj v 
prijateljskem odnosu, če se gleda na vsakega člana 
družine celostno z upoštevanjem njegovih potreb. 
Sožitje ni statično, temveč je dinamična kategorija, 
ki se skozi čas, od rojstva otrok, do upokojevanja 
staršev in njihove postopne onemoglosti ves čas 
spreminja in zahteva nenehno prilagajanje. Močno 
je poudaril pomembno nalogo in vlogo posamezne 
generacije. 

Zaključil je z željo, da bi občutili srečo in svojo 
izpolnitev v sožitju najprej z družino, nato pa tudi 
s širšo skupnostjo. Prepričan je, da to zmore vsak-
do izmed nas, če se je pripravljeni spreminjati in 
prilagajati v času od rojstva do onemoglosti, kar je 
tudi naravna pot človekovega življenja. Karkoli si 
je človek drznil narediti proti naravi, je slej ko prej 
postalo zanj pogubno.

V peškem župnišču je prvi februarski 
večer potekal izobraževalni večer z         
dr. Jožetom Ramovšem.
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Če danes pogledam nazaj, si moram priznati, 
da so bila to res lepa leta mojega življenja in tudi 
skrajno naporna. Včasih sem odšla zjutraj v službo 
kar od računalnika. Po prečuti noči sem si popoldan 
privoščila dolg odmor v družbi družine, zvečer pa 
spet najprej šolsko delo, potem časopisno. In potem 
je sledilo nekaj dni brez misli na časopis. V teh letih 
sem tudi prepoznala svoj talent za besedo, jezik, 
pisanje. 

Moje urejanje se je končalo v naletu ustvarjanja 
v tretjem uredniškem mandatu s prihodom tretjega 
župana Martina Rebolja brez jasnih pojasnil, kaj 
je razlog za prekinitev. Mnogi so me ustavljali na 
ulici in rekli, da jim je žal za menjavo urednika, me 
nagovarjali k pisanju, pohvalili posamezne moje 
članke. Po tem se je zame odprl svet v strokovno 
literaturo. Začela sem objavljati izkustvene stro-
kovne članke v revijah Vzgoja, Trajnostni razvoj v 
šoli in vrtcu in se udeleževati strokovnih posvetov 
s samostojnimi članki in predavanji. Tudi sama sem 
bila in sem še članica uredniških odborov strokovnih 
revij, ponovno tudi Novic. Po urejanju Novic sem 
dosegla svoj strokovni razcvet, kar mi je dalo nov 
smisel v življenju. Lahko sem razvijala inovativne 
projekte z Zavodom za šolstvo in šport, postala 
mediatorka, učiteljica razmišljanja po Edvardu de 
Bonu, 10 let sem vodila otroški parlament in spod-
budila mednarodni program za mlade (MEPI), ki ga 
izvaja naša šola.

Če sem bila prej naporna za občane, sem bila 
potem za sodelavce in učence. Oboje pa sem delala 
dobronamerno, kreativno in z veliko navdušenja.

V nadaljnjih številkah želim odstreti še nekaj 
podatkov o časopisu in ljudeh, ki so soustvarjali 
novičarsko zgodbo.
*Bernarda Mal je bila idejna snovalka in prva urednica Novic iz 
Moravške doline 

1999

Naslovnica prve številke Novic iz Moravške doline, ki je izšla 
decembra leta 1999. 

da bi v uredniškem odboru sedeli dopisniki iz vsake 
krajevne skupnosti. Na tak način smo dosegli pokritost 
celotne občine, kar je bilo res dobro. Sčasoma se je 
ustvarila prava mreža dopisnikov, ki mojega povabila 
za pisanje prav nikoli niso odklonili. Včasih je bilo 
potrebnega nekaj več prigovarjanja za prvi članek, 
potem pa je šlo kot po maslu. Novice so postale brane 
in pričakovane, bile so naš skupni odsev in obeleženje 
časa, v katerem smo izhajali.

Še danes dragoceno gradivo

Želela bi izpostaviti še dve stvari, in sicer tematske 
naslovnice povezane s članki na zadnjih straneh in 
svoje uvodnike, ki so bili odmevni v dobro in slabo. S 
tematskimi članki smo zahajali v širino, da bi občani 
poznali svojo občino iz čim več zornih kotov, da 
bi jim postala domača in ljuba. Tako smo priobčili 
letnik s predstavitvijo krajevnih skupnosti, starih 
hiš, rokodelcev, običajev in znamenitih Moravčanov. 
To gradivo še vedno uporabljam kot učno gradivo. 
Uvodnike sem običajno pisala zadnjo noč po končanih 
korekturah in pred oddajo v tisk na temo, ki je bila 
tisti mesec aktualna. Bili so le moj pogled, so pa 
pogosto razburkali razprave med ljudmi. S tem je bil 
namen dosežen. Takšen časovnik je moral sprejeti 
tudi Andrej, naj mi oprosti kak siv las na svoji glavi 
zaradi lovljenja zadnjih sekund.

Mladi kolesarji na cesti

Obveščamo, da bomo v prihaja-
jočih pomladnih mesecih (ma-
rec, april, maj) na OŠ Jurija Vege 
pričeli izvajati praktični del vaj 
za pridobivanje kolesarskega 
izpita, na katerih  bodo petošol-
ci poleg teoretičnih pridobivali 
tudi praktična znanja o cestno- 
prometnih predpisih in se uspo-
sobili za varno vožnjo s kolesom 
v prometnem vsakdanu. 
Vse voznike naprošamo  za dodat-
no previdnost pri vožnji. Hvala!

Člani prometnega aktiva
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BESEDILO: BOJAN BIBIČ

BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: LILI JAZBEC

Moravški nogometaši na pripravah v Rovinju

Smučarski izlet 
na Kope

Nekaj dni pred odhodom so 
zazvonili telefoni. Potrebno 

je bilo uskladiti čas vseh zaintere-
siranih za smučarsko-pohodniški 
izlet, spremljati vremensko napo-
ved ter glede na vse razpoložljive 

informacije sprejeti odločitev, ali 
gremo ali ne. Razlog za oklevanje 
je bilo vreme, saj vremenski obeti 
za nedeljo, ko je največ udeležen-
cev imelo čas, niso bili obetavni. 
Odločitev, da gremo, je na svoja 
ramena kot že tolikokrat prevzel 
naš predsednik.

Tako je drugo februarsko 
nedeljo, še v mraku, osemin-
dvajset nadebudnih članov in 
članic Društva krajanov Tuštanj 

V zadnjem februarskem viken-
du so se nogometaši odpravili 

v Rovinj na priprave za spomla-
danski del sezone 2018/2019. 
Šestdeset članov našega kluba so 
na pripravah sestavljale selekcije 
U13 in dekleta, U15, mladinci ter 
članska ekipa v spremstvu trener-
jev in spremljevalcev.

Tridnevne nogometne priprave 
so bile vse prej kot »mačji kašelj« 
za nogometaše, ki so svoje aktiv-
nosti pričeli še pred zajtrkom že 
v ranih jutranjih urah s tekom ter 
gimnastiko.– 

Enako je veljalo za najmlajše 
selekcije in članske ekipe ter spre-
mljevalce. Sledila sta dva treninga 
dnevno oziroma pripravljalna tek-
ma proti nasprotnikom, ki so bili 
v času priprav v bližini. Manjkalo 
ni niti  prostega časa za druženje, 

kopanje v hotelskem bazenu, za 
obisk v fitnesu ali za sprehod po 
sončnem Rovinju.

Vse naše selekcije so na pripra-
vah odigrale eno ali dve prijateljski 
tekmi. Mešana ekipa U13 in de-
kleta so se pomerili z vrstniki iz 
Ljubljane (NK Svoboda). Slednji so 
imeli boljši rezultat. Starejši deč-
ki (U15) so se prav tako pomerili 
z ljubljansko Svobodo in iztržili 
neodločen rezultat, premagali pa 
so vrstnike iz Tržiča. Mladinci so 
odigrali dve tekmi, in sicer proti 
Svobodi in proti Tržiču (Naklo), 
obakrat so bili uspešnejši nasprot-
niki. Članska ekipa se je že na dan 
prihoda pomerila z moštvom z 
Dravskega polja (NK Marjeta). V 
tej igri so bili prepričljivo boljši 
naši nogometaši, ki so nasprot-
nika premagali s 7 proti 2. Drugo 

pripravljalno tekmo so odigrali z 
NK Svoboda iz Ljubljane, ki je naše 
moštvo premagala v zadnjih se-
kundah srečanja z 0 proti1.

Zadovoljni smo z letošnjimi 
pripravami in aktivnostmi naših 
nogometašev. Priprave so minile 
brez težav in brez večjih poškodb.

Zahvaljujemo se vsem – 
staršem in igralcem, ki ste 
finančno pripomogli pri izvedbi 
letošnjih priprav ter pohvala 
vsem trenerjem, prisotnim 
nogometašem in spremljevalcem 
za dobro opravljanje svojega 
dela na pripravah. Zahvaljujemo 
se prevozništvu Pestotnik, ki je 
poskrbel za varno vožnjo naših 
članov, in trgovini SPINA iz Krašc, 
ki je prispevala malico za vse 
udeležence na pripravah.

napolnilo manjši avtobus in 
prijazen šofer Sandi nas je 
odpeljal proti Slovenj Gradcu in 
naprej na naš cilj – Kope. Med 
vožnjo smo opazovali neokrnjene 
smrekove gozdove (o lubadarju tu 
ni sledu), med katerimi še živijo 
trdne pohorske kmetije. Sneg 
smo opazili šele pod vrhom, na 
skrajnem zahodnem in najvišjem 
delu Pohorja, kjer leži Gorsko-
turistični center Kope. 

Priprav v Rovinju se je udeležilo več kot šestdeset članov moravškega nogometnega kluba.



Prešern(ov)o 
pero že  4.
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Člani Društva krajanov Spodnjega in Zgornjega Tuštanja so se odpravili na smuko na Pohorje, kjer 
jih je s smučišč pregnala šele megla.

BESEDILO: EVA BABNIK

Občni zbor 
Rokodelskega centra 
Moravče

Redni letni občni zbor Društva ro-
kodelcev - Rokodelskega centra 

Moravče je potekal zadnji četrtek v 
februarju v Boljkovi galeriji. Uvodo-
ma je predsednica društva Tatjana 
Čop nagovorila zbrane ter pozdra-
vila člane in goste. Na dan občnega 
zbora je društvo štelo sedeminpet-
deset članov. V poročilu društva, ki 
ga je prav tako podala predsednica, 

Na rednih delavnicah je 
skozi vse leto sodelovalo 
skupaj 169 rokodelk 
in rokodelcev. Poleg 
tega so bili dejavni na 
vseh pomembnejših 
rokodelskih prireditvah 
po vsej Sloveniji. 

Čas od Moravč do Kop smo 
izkoristili za klepet in slabi dve uri 
vožnje sta mimogrede minili. Ob 
izstopu iz avtobusa smo spoznali, 
kako zna zima briti okoli vogalov. 
Nase smo nataknili, kar smo imeli. 
Morda je kdo celo obžaloval, da se 
ni doma založil s čim toplejšim, 
z dodatnim puloverjem, šalom 
ali kakšno podkapo. Janja in 
predsednik sta hitro poskrbela za 
smučarske karte, s katerimi se nas 
je dobršen del ekipe nemudoma 

odpravil na smučišče, drugi so se 
podali na sprehode in pohode v 
bližnjo okolico. Za marsikoga je bil to 
prvi obisk Kop. Smučišče razpolaga 
z urejenimi smučarskimi progami, 
ki jih povezuje pet vlečnic in dve 
štirisedežnici. Proge so raznolike in 
primerne za vse ljubitelje smučanja 
ali deskanja, od začetnikov do 
vrhunskih smučarjev. Najdaljša 
proga je dolga 1400 metrov in ima 
500 metrov višinske razlike.

Smuko smo vsi smučarji oceni-
li za odlično. Proge so bile dobro 
pripravljene in so zdržale tja do pol 
enih, ko se je nad Pohorje spustila 
megla. Veter, ki je po našem pri-
hodu popustil, pa je spet pokazal 
pravo ostrino. Megla, veter in mraz 
so nas hitro pometli z vseh prog 
in prestavili v dom, kjer smo imeli 
dovolj časa za vse, kar spada k pri-
jetnemu izletu. Potešili smo lakoto, 
odpočili smo si, se naklepetali in 
nasmejali, skupaj z Ilko Štuhec pa 
smo se veselili zmagovalne vožnje v 
smuku, ki ji je prinesla zlato meda-
ljo na svetovnem prvenstvu v Are-
ju. Izkazalo se je, da smo imeli res 

veliko sreče pri izbiri tega izleta, ki 
nam je omogočil skoraj štiriurno ne-
prekinjeno smučanje na idealnem 
snegu. Dan poprej je na smučišče 
sijalo sonce, zato pa je na proge 
zvabilo toliko smučarjev, da so pred 
žičnicami stali v vrstah. Mi pa smo 
se smučali, smučali in nasmučali. 
Nekaj se jih je lahko celo pohvali-
lo, da so presmučali triinštirideset 
kilometrov, kar res ni od muh.

Pred zaključkom smo se usta-
vili še v RCU Lukovica, kjer smo se 

okrepili še s picami in se nadvse 
zadovoljni poslovili. Še prej smo 
se zahvalili našemu predsedniku 
in vsem ostalim prizadevnim čla-
nicam, ki so poskrbeli za sendvi-
če, pijačo, brezhibno organizaci-
jo, dobro voljo in mnogo, mnogo 
»nevidnih« del, ki so potrebna, da 
vse teče kot namazano! 

Hvala vsem za prijetno družbo!

je bila poudarjena prepoznavnost 
društva, za katero so poskrbeli ak-
tivni člani. V preteklem letu je bilo 
organiziranih šestnajst tematskih 
delavnic, na katerih je sodelovalo 
169 udeležencev. Devetnajst čla-
nov društva je obiskovalo pletar-
ske delavnice pri Iztoku Ubraniji 
iz Društva krajanov Spodnjega in 
Zgornjega Tuštanja. Sodelovanje 
obeh društev je, po besedah gos-
ta Iztoka Urbanije, zgledno. Ob 
pozdravnem nagovoru je povabil 
tudi k prihodnjemu sodelovanju na 
dogodkih, ki jih organizirajo. Po-
hvalil je izdelavo košar rokodelskih 
tečajnikov, ki so se udeležili pletar-
skega tečaja.

Dejaven začetek novega 
rokodelskega leta

V predlogu programa za leto 2019 
se je poročalo o že izvedenih ak-
tivnostih v začetku leta, rednih 
društvenih delavnicah, ki so or-
ganizirane po stalnem urniku 
dvakrat mesečno in spremljajo-
čih dogodkih. V mesecu marcu 
se bosta izvedli še dve delavnici 
vezenja. Zopet bomo sodelovali 
na prireditvi »Po nagelj na Lim-
barsko goro« in na razstavi rož 

iz krep papirja na Vranskem. Tudi 
prihodnje delavnice bodo name-
njene različnim tehnikam veze-
nja. Obeta se pletarska razstava v 
sodelovanju z zgoraj omenjenim 
društvom. Tudi letos si bo mogoče 
ogledati Velikonočno razstavo. 
V maju sledi rokodelski tabor na 
Mohorju. Med tem bomo gosto-
vali na različnih dogodkih, ki jih 
pripravljajo društva, s katerimi 
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Nočni pohod ob 
kulturnem prazniku
BESEDILO: DANICA JANČAR

Letošnji nočni pohod po učno-
-sprehajalni poti ob Rači, ki 

ga organizira Turistično društvo 
Moravče, je bil že štirinajsti po 
vrsti. Zato ga lahko upravičeno 
imenujemo »tradicionalni«.

V vseh možnih vremenskih  
razmerah, ki jih nudi februar, 
smo se že podali na pot. V so-
boto podaljšanega vikenda je 

BESEDILO: VOJKA REBOLJ

Vedno živahno v DU 
Moravče

Pohodniška skupina Društva upo-
kojencev Moravče se je odpravila 
na enega izmed februarskih poho-
dov kar dvajset kilometrov daleč. 
Kot običajno v tem letnem času se 
je pohod pričel ob osmi uri na av-
tobusni postaji v Moravčah. Vod-
ja Štefan Korošec je udeležence 
usmeril na Planinski dom, naprej 
do Pivklja in na Zg. Slivno. Ko so 
pohodniki prišli do Sp. Slivne, so 
ugotovili, da potrebujejo topel čaj 
in krajši počitek v gostilni. Oboje 
se je prileglo. Navzdol preko Sp. 
Gore in Sp. Dobrave jim je tudi 
zato še bolje šlo od nog. V Mo-
ravče so se vrnili utrujeni, a zato 
še bolj veseli, da so naredili nekaj 
dobrega zase. Niso mogli kar ta-
koj domov, zato je bil pomenek 
ob kavi v kavarni Detelca dober 
zaključek. 

Redni letni občni zbor je društvo 
imelo zadnji dan februarja. Sku-
paj z gosti iz sosednjih društev 
in predsednikom ZDUS Janezom 
Sušnikom se jih je zbralo 146. 
Podana so bila poročila o delu 
društva kot celote in petih sekcij. 
Člani so poročila z zanimanjem 
spremljali in jih nagradili z moč-
nim aplavzom. Tudi za tekoče leto 
so načrtovali veliko dejavnosti, 
ki pa bodo pogojene s sredstvi, 
pridobljenimi preko občinskega 
razpisa, na katerega se bodo pri-
javili tudi letos kot vsa leta prej. 
Razveselili so se tudi podatka, da 
članstvo društva raste. Na podlagi 
18. člena statuta so članu Martinu 
Rebolju podelili priznanje - častni 
član. Za popestritev so poskrbeli 
pevci Mešanega pevskega zbora 
in dva plesna para Folklorne sku-
pine, oboji iz domačega društva. 
Konrad Vrbančič pa je tudi tokrat 
raztegnil meh.

sodelujemo. V juniju se znova 
srečamo na gradu Tuštanj, prav 
tako nas bo pot vodila v Dalma-
cijo. Sledijo poletne rokodelske 
počitnice. V septembru se bodo 
odvijala naša redna mesečna sre-
čanja, ki se zaključijo z novoletno 
»nedelavnico«. Vsa poročila, pro-
gram in predlog sprememb statu-
ta, namenjenih lažjemu delovanju 
društva, so bili soglasno sprejeti.

Gosti iz domačih logov in iz 
Ljubljane

Občnega zbora sta se udeležila 
tudi predstavnika Planinskega 
društva Moravče, Anka in Ale-
ksander Ropret, ki sta pohvalila 
delovanje društva rokodelcev in 
velik nabor zamisli, ki jim ni konca. 
Takšnega delovanja sta nam zaže-
lela tudi v prihodnje in povedala, 
da smo društvo, na katerega se 
vedno lahko zanesejo. Občnega 
zbora so se udeležili tudi gostje 
iz Ljubljane: Sandi in Mateja Sabol 
ter Mira Lukežič, ki želijo ustano-
viti rokodelsko društvo Ljublja-
na. Iščejo primere dobrih praks 
in način, kako začeti s postavi-
tvijo društva. Tudi zanje smo se 
moravški rokodelci izkazali kot 
pravi sogovorniki. Po zaključku 
občnega zbora je sledilo prijetno 
druženje ob dobri domači hrani in 
pijači, za katero je poskrbela naša 
članica Mimi. 

bil lep, topel večer, pot suha in 
pohodnikov je bilo veliko – ve-
činoma že stari znanci. Letošnji 
pohod je bil eden najbolj obiska-
nih pohodov doslej. Po pravilu 
pravih pohodov smo določili, 
da smo bili »najšibkejši členi« 
v ospredju, a se nam je vseeno 
zgodilo, da smo zaostali. Ni nas 
bilo strah, ker smo imeli lučke in 
zelo pozornega štirinožnega po-
hodnika, ki se je ves čas ustavljal 
in preverjal okolico.  

Pot do Mohorjevega mlina pod 
Dvorjami res ni dolga in že so se 
skozi vejevje zasvetili ognji ob mli-
nu in zaslišala harmonika. Tu nas 
je pričakala miza s prigrizki, čajem 
in »kuhančkom«. Vse to so pripra-
vile članice našega društva. Čakali 
smo krajši kulturni program, ki 
nam ga običajno pripravijo učenci 
POŠ Vrhpolje, a je letos odpadel, 
ker jih je bilo premalo. Gotovo jih 
je zmedel podaljšan vikend. Zato 
sta »vskočila« na prazno mesto 
Natalija in Boris iz KUD Vrhpolje z 
recitacijami Prešernovih pesmi. Za 
lepo gesto smo jima bili hvaležni! 
Še smo se zadržali, kramljali, obu-
jali spomine o prejšnjih pohodih 
in poslušali Ažbeta, ki je raztegnil 
harmoniko.

Nazaj grede proti Krašcam se 
je kolona kmalu raztegnila; ne-
katerim se je mudilo, nekateri 
pa smo se »vlekli«, a nas je naš 
štirinožni pohodnik hitro zbistril, 
ko jo zagledal (beri zavohal) dve 
premikajoči se zelenkasti lučki v 
grmu in je ocenil, da mora narediti 
red. S težavo smo ga prepričali, da 
mora bitje v grmovju ignorirati in 
nadaljevali po travniku. Naš cilj, 
Krašce, se je hitro približal.

Turistično društvo Moravče se 
zahvaljuje vsem, ki ste se podali 
na pot. Vidimo se znova prihod-
nje leto, ko načrtujemo zanimivo 
spremembo. Že zdaj ste vabljeni 
– seveda, če vas zanima, in če vam 
je prijetno v stalni družbi poho-
dnikov.
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Zdenkino zgodnje otroštvo in klekljanje sta 
močno povezana. Še pred desetim letom 
starosti se je Zdenka naučila klekljanja od 

stare mame v Poljanski dolini. Vsak večer je stara 
mama na domačiji pod Blegošem klekljala za to, da 
bi prislužila dodaten denar za družino. Klekljanje od 
takrat Zdenko ves čas spremlja. "Rada ustvarjam in 
se učim novih veščin. Še vedno vidim dedka drvarja, 
kako je brusil velike žage, sekire, kako je pletel koše 
in košare iz viter, iz slame izdeloval peharje in sevnice 
za kmete, da so lahko sejali žita. Babica je klekljala 
čipke za prodajo, jaz pa to danes počnem za svojo 
dušo in iz ljubezni ter spoštovanja do vseh, ki so me 
naučili ceniti znanje in delo, pa tudi vztrajnosti. Zato, 
da so ti in še drugi domači izdelki lahko še vedno na 
voljo. Znanje in tradicijo je treba vsak dan graditi, 
obnavljati in ohranjati, da ne pozabimo, kdo smo 
in od kod smo. Če znamo, potem zmoremo, zato 
preživimo in smo!"

Iztok se je pletarstva naučil od staršev, sam 
pa je začel košare izdelovati že v osnovni šoli. 
Svoje znanje že osem let prenaša na udeležence 

pletarskih tečajev. Teh je bilo več kot 150 iz vse 
Slovenije. "S pletarstvom in prenosom znanja na 
druge se ukvarjam, ker želim, da se ta pomemben del 
kulturne dediščine ohranja še za naslednje generacije. 
Tudi sicer je ohranjanje kulturne dediščine razlog, da 
sem aktiven v Društvu krajanov Sp. in Zg. Tuštanja," 
pove Iztok, ki je avtor in soavtor  več publikacij na 
temo ljudskega izročila v domačem kraju.

Iztok 
Urbanija
pletar

Zdenka Trobec 
Milanovič
klekljarica, članica Rokodelskega centra Moravč

Iztok je ustvaril tri oblike 
košar: tuštanjsko, moravško 
in košaro Iztok. 

Tuštanjska košara
Narejena je na osnovi stare 
kmečke košare. Tehnike pletenja 
in materiali izvirajo iz Spodnjega 
in Zgornjega Tuštanja.

Ni velike noči 
brez košare,
pregrnjene z 
vezenim prtom.

Moravška košara
Osnova za obliko moravške košare 
izhaja iz tehnik, ki so jih uporabljali 
v pletarskih šolah začetek prejšnjega 
stoletja. Te košare so narejene samo 
iz vrbovega šibja in vrhovih viter.
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BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: DANICA JANČAR

Pustna povorka in 
rajanje maškar v 
Moravčah

Pust letos res nima nobenega 
dela! Nepredvidljivo gibanje 

zračnih tokov, ciklonov in antici-
klonov, pa ljudje z onesnaževa-
njem okolja ter kdo ve kaj vse je 
še vplivalo, da ni bilo prave zime, 
ki bi jo moral Pust pregnati. Zato 
se mu tudi ni mudilo priti. Tako 
pozen bo znova šele leta 2030!

A ko je že prišel, je na pustno 
soboto, ob pomoči Turističnega 
društva Moravče zdramil staro in 
mlado v Moravčah, da so se njemu 
na čast našemili. Dolga povorka 
maškar je pod vodstvom priku-
pnih mažoretk in domiselno na-
šemljenih godbenikov krenila ob 
veselih zvokih ob enajsti uri s Trga 
svobode pred cerkvijo. Cilj je bil 
pred kulturnim domom, kjer se 
je maškaram pridružilo še veliko 
število gledalcev. Pihalna godba 
je za večje maškare in obiskovalce 
še kar nadaljevala s programom, 
pripravljenim posebej za ta dan. 
Male maškare pa smo povabili v 
kulturni dom na pustno pecivo 
in čaj, ki so ga za to priložnost 
skuhali v osnovni šoli. Maškarice 
so se nato še družile in rajale z 
Duom Pustotnik – celo uro je trajal 
program in nekatere najmanjše 
maškare so že skoraj omagale. 
Zato je žirija, ki je ocenjevala ma-
škare, morala kar pohiteti. Imela 
je zelo težko delo. 

Mala in velika Pika Nogavička?!

Vsaka maškara je bila po svoje 
zanimiva, a treba se je bilo odločiti 
in določiti nagrajence. Potrudili 
smo se in število nagrad pove-
čali, tako da sta bila med malčki 
nagrajena mala Pika Nogavička 
z mamico veliko Piko Nogavič-
ko in gasilec; med šolarji veseli 
smrkec in prelestna pavica, med 

skupinami pa so najbolj prepričali 
smeškoti, smejkoti, čustvenčki ali 
katero koli novo sopomenko že 
uporabimo. Vsekakor so bili vredni 
svojega imena in nagrade, saj so 
se veselo podili po Moravčah, ko 
je bilo rajanje v kulturnem domu 
že zdavnaj končano.

Prizadevne članice Društva po-
deželskih žena so se potrudile; 

zgodaj so morale zamesiti testo 
za krofe in jih ocvreti, da so to-
ple lahko ponudile pred kulturnim 
domom. Pustovanje je zelo star 

in lep običaj ob koncu zime, ko 
se vsi razveselimo toplih sončnih 
žarkov. Vprašanje, zakaj se radi 
našemimo, ima vsaj dva odgovora: 
zato, da bi se za masko skrili ali 
pa zato, da bi pokazali, kdo ali kaj 
nam je všeč. 

Kakorkoli, hvala vsem, ki ste s 
svojo masko popestrili moravško 
pustno povorko in hvala tistim, ki 
ste jo prišli pogledat. Hvala Občini 
Moravče za finančno podporo pri-
reditvi in ŠKTD Bicikl za zanesljivo 
redarstvo.
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BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: DRAGO JUTERŠEK

Moravški Zmaji navdušili v Mengšu 

Otroški in mladinski zbori 
domžalske dekanije so se 

v nedeljo, 13. januarja, zbrali v 
župniji Mengeš in  napolnili cerkev 
svetega Mihaela. Na malce bolj 
zabaven način, s šalami, so nas 
v nastope posameznih zborov 
popeljale Eva, Veronika in Katarina 
in priznati je treba, da so to 
opravile več kot odlično. 

Odlični pevci, zborovodje in 
glasbeniki

Začetno tremo so pregnali pevci 
in pevke otroškega zbora Mavrica 
iz Doba pod taktirko Tine Grošelj 
in ob spremljavi Miha Zavrla na 
klaviaturah. Zato je bilo Ihanskim 
zvončkom že veliko lažje zapeti. 
Sicer prav veliko treme niso imeli, 
saj jih že leta vodi sestra Mirjam 
Ferčak in ona ve, kako se tej stvari 
streže. Na orgle jih je spremljala 
Maja Lazar. Sončni žarki iz Domžal 
so pod vodstvom Lili Sever ponov-
no navdušili. Novinci pred oltar-
jem so bil tokrat pevci Otroškega 
zbora svete Marjete iz Radomelj, 
a se jim ni prav nič poznalo, saj so 
pod taktirko Patricije Gabrovšek, 
skupaj z organistko Ano Krušič 
Kaplja in violinistko Nino Grum 
odlično odpeli pesmi. 

Zvončke iz župnije Vir vodi Mar-
tin Jereb in sestra Diana Novak, na 
kitari jih spremljata Boštjan Pohlin 
in Gašper Lavrič, na cajonu Ožbej 
Svetlin in organistki Diana Novak 
in Kaja Grošelj. Najprej sta zapela 
vsak zase in nato še skupaj otroški 

in mladinski pevski zbor župnije 
Brdo pod vodstvom organistke 
Damijane Bukor in ob spremlja-
vi Eme Volf na kitari in flavti ter 
Larise Capuder in Petre Ravnikar 
na flavti.   

Vedno izvrstni moravški Zmaji

Moravški Zmaji vedno navdušujejo 
in tudi tokrat ni bilo nič drugače. 
Mladinski pevski zbor Zmaji žu-
pnije Moravče je, kakor bi dejali 
mlajši, tudi tokrat »raztural«. Kla-
ra Uršič je poleg pevk pripeljala 
še celo vrsto instrumentalistov 
in pesem se je dvigala visoko pod 
nebo. Za takšen nastop na visoki 
ravni so poleg pevk in zborovodki-

nje zaslužni tudi Dominik Štefan, 
organist in vodja benda, pianist 
Blaž Pirnat, Benjamin Štefan na 
cajonu, Rok Štefan na bas kitari 
in kitarist Dominik Štefan. Zapeli 
so pesem Veličastna ta noč, ki jo v 
izvirniku z naslovom What a glo-
rius night poje ameriška krščan-
ska glasbena skupina Sidewalk 

Prophets in pesem Slava – Mir naj 
bo s teboj (Glory – Let there be 
a peace) kanadskega glasbenika 
Matta Maherja. 

Preden so zbori z dvema 
skupnima pesmima zaključili 
srečanje, je zbrane ob odsotnosti 
domačega župnika Marka Koširja 
zaradi bolezni, nagovoril dekan 
dr. Andrej Marko Poznič, ki je 
zbranim pevkam in pevcem dejal, 
da brez vaje ni uspeha, saj, čeprav 
je nadarjenost pomembna, jo 
je potrebno z vajo oplemenititi 
in negovati. Veseli ga, da vsi z 
veseljem prepevajo v slavo Božjo 
in naj to počno čim dlje. Potem, 
ko je številčni zbor pod taktirko 
Tine Grošelj in ob spremljavi 

sestre Diane Novak odpel pesmi 
Franceta Ačka Angelci stopajo in 
Tam stoji pa hlevček, so se napotili 
v župnijski dom na zasluženo 
okrepčilo in prijetno druženje. 

»Brez vaje ni uspeha! 
Nadarjenost je 
pomembna, a jo 
je potrebno z vajo 
oplemenititi in negovati,« 
je poudaril dekan dr. 
Andrej Marko Poznič.

Moravški zbor je, kot vedno, navdušil poslušalce.



NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / MAREC 2019 / ŠTEVILKA 2 / LETNIK XX22 Utrinki iz občine

Zbor članov Planinskega društva  Moravče
Besedilo: Anka Ropret, PDM

V soboto, 23. februarja, smo se planinci zbrali v 
planinskem domu na Uštah – Žerenku. Predsta-

vili smo preteklo delo in načrte za prihodnost. Ugo-
tovili smo, da koščke sestavljanke dobro sestavljamo 
in počasi znova snujemo idejno zasnovo našega 
društva. Po gradnji doma se vračamo k naši osnovni 
dejavnosti – planinstvu.

Ni vedno lahko, včasih je potrebno vložiti ogrom-
no, da se premakne košček – a vztrajamo. Na zboru 
članov so posamezniki prevzeli nove zadolžitve. Ti 
posamezniki predstavljajo vse člane. Načrtujemo, 
da se bomo dobivali enkrat na mesec, vmes pa ure-
sničevali naloge, dogovorjene na posameznih sejah. 
Potrudili se bomo po najboljših močeh.
Varen korak!

Barve, škarje, papir
Besedilo: Irena Malovrh, Foto: Elizabeta Pirnat

Kljub lepemu sončnemu vremenu, ki je kar 
klicalo k sprehodu v prebujajoči se naravi, 

smo na zadnje februarsko popoldne zapolnili 
vsa prosta mesta ustvarjalne delavnice, ki jo je 
organiziral KID Limbar, vodila pa Lili Mistral iz 
Rayherja iz Ljubljane.

S seboj je prinesla dva pripomočka neomejenih 
možnosti in sicer rezalnik Sizzix Big Shot in 
Ultimate Pro kovček. S prvim si pomagamo pri 
rezanju, z drugim pa pri prepogibanju izdelkov 
iz papirja, kartona, pene, blaga, polsti ali drugih 
materialov. Ustvarili smo različne izreze, reliefe, 
okraske, škatle, vrtnice in pentlje.

V prijetni družbi in ustvarjalnem vzdušju sta 
dve uri mnogo prehitro minili, zamisli pa so se 
porajale kar sproti. Razšli smo se z obljubo, da se 
srečamo na naslednji delavnici, kjer bomo naše 
znanje še poglobili in nadgradili.

Sveta Katarina na Homu
Besedilo: Anka Ropret, PDM

V nedeljo, 17. februarja, zjutraj smo se člani Pla-
ninskega društva Moravče zbrali na dogovor-

jenih postajališčih in se z avtobusom odpeljali do 
Blejskega Vintgarja. Tam se je naš pohod začel 
pohodniško. Začeli smo z zmernim vzponom v hrib 
po poti, ki je bila prijetna. Le sonce je bilo, glede 
na letni čas, nekoliko pretoplo. To smo začutili ob 
prehodu v senčni predel, kjer smo si skrbno nadeli 
jakne.

Na vrh smo hitro prispeli. Otroci so se razvese-
lili igrišča in ga s pridom uporabili. Drugi pa smo 
trenutke izkoristili za navezovanje ali utrjevanje 
stikov. Pot smo nadaljevali proti slapu Šum. Po 
poti navzdol smo na travniških predelih naleteli 
na zaplate snega, ki so ga otroci izkoristili za igro.

Občudovali smo slap, se čudili njegovi moči za 
premikanje ogromnih skal in modrini ter čistoči 
vode. Spletli smo tesnejše stike in se zadovoljno 
razšli.
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Male pustne šeme so pregnale zimo v Dešnu
Besedilo: Eva Babnik

Razveseli nas, ko vidimo, da se po vasi začno sprehajati pustne 
šeme. Tiste prave maškare, ki z dobro voljo, pesmijo in toplim 

pozdravom razvedrijo ljudi, ki jih obiščejo. Seveda sproti postavijo 
kakšno zahtevo, ki jo razberemo že iz pesmi. Kakšen krof, kakšen 
bob, kakšen kos mesa in še kakšen "dinarček", ki žvenketa. Vse to je 
pustna tradicija, ki sodi zraven. Od debelega četrtka do pustnega torka 
veljajo drugačna pravila. Kostumi za vse, lahko tudi kostimi za gospe. 
Kar si kdo zaželi. Ja, bi si pa želeli tega večkrat v letu. Prav je, da se 
mladina nad tem navdušuje, saj maškarada tradicionalno odganja 
zimo in v naše kraje prikliče pomlad. V Dešnu se malih pustnih šem 
vsako leto znova razveselimo. Naj bo tako tudi v prihodnje.

Obvestilo staršem o enkratni 
denarni pomoči za novoro-

jence, od 1. marca 2019 dalje:
Občina Moravče obvešča starše 

novorojenih otrok, da je Občinski 
svet Občine Moravče na 3. redni 
seji dne, 27. februarja 2019 sprejel 
Pravilnik o enkratni denarni po-
moči za novorojence (objavljeno v 
Uradnem vestniku Občine Morav-
če, št. 3/19). Enkratno denarno 
pomoč se lahko uveljavlja za 
vse novorojene otroke, ki so 
rojeni od 1. marca 2019 dalje. 

Enkratna denarna pomoč za 
novorojence je pomoč Občine, s 
katero družini zagotovijo dodatna 
denarna sredstva za pokrivanje 
stroškov, ki nastanejo z rojstvom 
otroka. Občina pomoč dodeli ne 
glede na dohodek občanov. Upra-
vičenec je eden od staršev novoro-
jenca, če sta z otrokom državljana 
RS in imata stalno prebivališče 
na območju občine Moravče. Če 
starša ne živita skupaj, uveljavlja 
pravico do denarne pomoči tisti 
od staršev, pri katerem otrok živi. 

Višina denarne pomoči 
znaša 250 € bruto za prvega 
otroka, za vsakega nasled-
njega otroka pa se poveča za 
dodatnih 50 € bruto (300 € 
za drugega, 350 za tretjega, 
400€ za četrtega ...). Upravi-
čenci uveljavljajo pravico do en-
kratne denarne pomoči za novoro-
jenca s pisno vlogo, ki jo vložijo pri 
Občinski upravi Občine Moravče, 
najkasneje v šestih mesecih od 
rojstva otroka. Po preteku tega 
roka se vloga zavrne kot prepozno 
vložena. Vloga za uveljavitev en-
kratne denarne pomoči je dostop-
na na uradni spletni strani Občine 
Moravče https://www.moravce.si/
podatkiobrazca/4924 in v Glavni 
pisarni Občine Moravče, Vegova 
ulica 9, Moravče.

BESEDILO: ALENKA PRELOVŠEK

Enkratna 
denarna pomoč 
za novorojence



Razpisi in obvestilaNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / MAREC 2019 / ŠTEVILKA 2 / LETNIK XX24

1. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče.

2. Predmet javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa so dejavnosti registriranih društev, ki jih 
ostali javni razpisi o sofinanciranju društev iz proračuna Občine 
Moravče ne opredeljujejo. 
Izvajalci dejavnosti in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi 
tega javnega razpisa so društva, ki s svojim delovanjem dokažejo 
vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Moravče in pomenijo 
dvig kakovosti življenja svojih članov.
Občina Moravče je za sofinanciranje društvenih projektov v letu 
2019 namenila 10.100,00 EUR. Od tega je 2.000,00 EUR namenjenih 
Programom veteranskih organizacij in 8.100,00 EUR Sofinanciranju 
programov splošnih društev. Sredstva so zagotovljena na prora-
čunski postavki 089131 Dotacija vojnim društvom in 089130 Sofin. 
programov splošnih društev.

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

• da imajo sedež v občini Moravče,
• da niso registrirana za kulturno, humanitarno, kmetijsko 

ali športno dejavnost,
• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje 

za izvajanje dejavnosti,
• da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove 

dejavnosti,
• da delujejo že najmanj eno leto,
• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
• da imajo urejeno evidenco o plačani članarini in ostalo 

dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
• da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o 

realizaciji programov.
Izvajalci, ki v letu 2018 niso v celoti izpolnili pogodbenih obve-
znosti, ne morejo prejeti sredstev na javnem razpisu za leto 2019.

4. Obdobje za izvedbo in porabo 
dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2019, 
dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.

5. Razpisni rok
Rok za prijavo je 10. 4. 2019.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo - prijavo za sofinanciranje posameznih projektov mora 
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti 

vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Moravče, Vegova 

ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s 
pripisom JR DRUŠTVENI PROJEKTI 2019 – NE ODPIRAJ.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno 
pošiljko, ali če je bila oddana v vložišču Občine Moravče do zaključka 
uradnih ur na zadnji dan roka za oddajo vlog.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter 
obveščanje o izidu javnega razpisa
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 

Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog ter določitev pre-
dloga višine sofinanciranja opravi strokovna tričlanska komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala vloge 12. 04. 2019.

Komisija posamezno društvo, ki je oddalo nepopolno vlogo, 
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Društvo mora svojo vlogo dopolniti 
najkasneje v 8 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo 
izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni 
na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem 
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

Na podlagi tega predloga občinska uprava izda za vsako dru-
štvo odločbo, s katero najkasneje v 30 dneh po končanem razpisu 
obvesti društva o izidu razpisa.

Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. 

Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju izbrani upravičenci 
sklenejo pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.

8. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje 
informacij
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo 
zainteresirani kandidati na sedežu: Občina Moravče, Vegova ulica 
9, 1251 Moravče.

Kontaktna oseba: Anuška Podvršič, telefonska številka: 01 72 
47 140, e-naslov: obcina@moravce.si.

9. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času 
uradnih ur na sedežu Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine 
Moravče (www.moravce.si).

Številka: 430-0023/2019-1
Datum: 28. 02. 2019

dr. Milan Balažic l.r.
župan

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini 
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 02/07), 

Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov 
v Občini Moravče v letu 2019
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1. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče.

2. Predmet javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, 
združenj in organizacij, ki delujejo kot:

• splošne dobrodelne organizacije,
• organizacije za kronične bolnike,
• organizacije za samopomoč in
• invalidske organizacije.

Proračunska sredstva v višini 7.400,00 EUR so zagotovljena na 
proračunski postavki 10109 Socialna društva.

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, združenja in organi-
zacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imajo sedež v občini Moravče ali imajo sedež izven občine 
Moravče, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Moravče,

• prijavijo program, ki je predmet razpisa,
• program izvajajo na območju občine Moravče ali izven 

nje in v njem aktivno sodelujejo člani društva, ki izhajajo 
iz občine Moravče,

• so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo re-
gistrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika,

• imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
izvajanje dejavnosti,

• imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove 
dejavnosti,

• delujejo že najmanj eno leto.

Izvajalci, ki v letu 2018 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, 
ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2019. 

4. Obdobje za izvedbo in porabo 
dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2019, 
dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.

5. Razpisni rok
Rok za prijavo je 10. 4. 2019.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje 
programov
Vlogo – prijavo za sofinanciranje posameznih programov mora 
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti 
vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Moravče, Vegova 
ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s 

pripisom JR HUMANITARNI PROGRAMI 2019 –NE ODPIRAJ.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana 

zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko, ali 
če je bila oddana v vložišču Občine Moravče do zaključka uradnih 
ur na zadnji dan roka za oddajo vlog.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter 
obveščanje o izidu javnega razpisa
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 

Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom izbora 
programov in projektov ter določitev predloga višine sofinanci-
ranja, pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala 
vloge 12. 04. 2019.

Komisija posamezno društvo, ki je oddalo nepopolno vlogo, 
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Društvo mora svojo vlogo dopol-
niti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki 
jo društvo v tako določenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega 
pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

Na podlagi tega predloga občinska uprava izda za vsakega 
prejemnika sredstev odločbo, s katero najkasneje v 30 dneh po 
končanem razpisu obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. 

Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 15 dni od 
prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. 

Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju izbrani upravičenci 
sklenejo pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. 

8. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje 
informacij
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo 
zainteresirani kandidati na sedežu: Občina Moravče, Vegova ulica 
9, 1251 Moravče.

Kontaktna oseba: Anuška Podvršič, telefonska številka: 01 72 
47 140, e-naslov: obcina@moravce.si.

9. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času 
uradnih ur na sedežu Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine 
Moravče (www.moravce.si).

Številka: 430-0022/2019-1
Datum: 28. 02. 2019

dr. Milan Balažic l.r.
župan

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini 
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 02/07), 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov  
v Občini Moravče v letu 2019
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SI	ŽELIŠ	PREPEVATI	V		
OTROŠKEM	ZBORU	LIMBAR		

	IN	SI	STAR	MED	7	IN	12	LET?	

                                             

            PRIDI	NA	AVDICIJO,	KI	BO	V	SOBOTO,	30.	MARCA	
									2019,	OD	15.00	DO	16.30,	V	SEJNI	SOBI	OBČINE																

MORAVČE	(NAD	KNJIŽNICO).	

																																													Če	želiš	več	informacij	pokliči	na	telefon	031	322	588.

Kej tacga sigurn še 
niste slišal
KDO? Dramska sekcija KUD Vrhpolje
 vabi
KAM? v Kulturni dom Moravče
KAJ? na Večer skečev
KDAJ? V soboto, 7. aprila, ob 18.00
 Vabljeni!
 Vstop prost.

Združenje borcev za vrednote NOB Moravče
vabi v torek, 26. marca 2019, ob 14. uri 

na redni letni občni zbor v gostilno Peterka 
Marija s. p.  Drtija. Vašo cenjeno prisotnost 

potrdite na telefon številka 031 634 377 
do 25. marca 2019.

Vljudno vabljeni!
Upravni odbor
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Društvo rokodelcev – Rokodelski 
center Moravče

vabi na

velikonočno razstavo 

od petka 12. aprila, 
do nedelje, 14. aprila

v Boljkovi galeriji nad knjižnico (Vegova 7).

Poleg ogleda razstavljenih del članic in članov 
društva si bodo obiskovalci lahko ogledali prikaze 
izdelave različno okrašenih pirhov, butaric in rož 
iz krep papirja.

Na prodaj bodo tudi butarice, košarice, pisani šopki 
iz krep papirja, prti in velikonočne voščilnice.

Razstavo bomo odprli v petek, 12. aprila, ob 17. 
uri, v soboto bo odprta  9.00–18. 00, v nedeljo pa 
9.00–17.00.

Dobrodošli!

Združenje borcev za vrednote NOB Moravče
vabi
na osrednjo prireditev ob 27. aprilu, dnevu upora 
proti okupatorju in v spomin na padle partizane 
v gozdu nad Češnjicami.
Prireditev bo v petek, 26. aprila 2019, ob 17. uri
pri spomeniku nad Češnjicami pri Moravčah.

V programu bodo sodelovali:
• Pihalna godba Moravče,
• Peški oktet,
• učenci Osnovne šole Jurija Vege.

Prisotne bosta nagovorila predsednik ZB za 
vrednote NOB Moravče in evropska poslanka 
Tanja Fajon. Po prireditvi bo družabno srečanje.
Vljudno vabljeni!

Skupaj za varnost otrok v 
času tekmovanja

Gasilska zveza  Moravče obvešča krajane občine 
Moravče, da bo v soboto, 13. aprila na območju 
centra Moravč in v okolici potekalo gasilsko 
tekmovanje mladih v orientaciji.

Tekmovanje bo potekalo pri šoli in v okolici. 
V  času tekmovanja vas zaradi povečanega 
števila otrok prosimo za še večjo previdnost 
(zmanjšanje hitrosti, previdna vožnja z de-
lovnimi stroji, nadzor nad psi, ki naj bodo 
privezani ali zaprti v pesjaku…) z namenom 
zagotavljanja varnosti otrok. Prosimo vas 
za razumevanje in pomoč pri varni izvedbi 
tekmovanja.

Vabilo na razstavo

20 let v službi miru: Republika Slovenija v 
mednarodnih operacijah in misijah

Organizator razstave: Zveza mirovnikov Slovenije
Odprtje razstave v prostorih Osnovne šole Jurija 
Vege Moravče in predstavitev (major Zvezdan 
Martič in Bojan Dorič)
Razstava bo na ogled od 1. do 8. aprila v prostorih 
Osnovne šole Jurija Vege Moravče in od 9. do 
30. aprila v prostorih Krajevne knjižnice Daneta 
Zajca Moravče.

Vabljeni k ogledu!
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Zahvala

Ob boleči izgubi dragega atija, dedija, strica in brata

Marjana Omejca
21. MAJ 1955 – 28. JANUAR 2019

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja in 
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Iskrena hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala župniku Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen 
obred ter Pogrebni službi Vrbančič iz Domžal.

Žalujoči: Lidija in Saša z družinama

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

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 95. letu starosti sklenil 
naš dragi oče, dedek, pradedek in stric

Maks Trdin
IZ DEŠNA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala gre krajanom Dešna, ki so sodelovali pri pogrebni slovesnosti. 
Hvala Branetu, Petri in Zvezi borcev za lepe besede ob slovesu.

Hvala gospodu Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen obred 
in pogrebni službi Vrbančič. 

Hvala tudi vsem, ki ste ata Maksa pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

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

Zahvala

V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, 
babica, prababica, teta in tašča

Valentina Klobučič
PO DOMAČE MAČKOVA TINA 

Z GORE PRI PEČAH 4

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in svete maše. Zahvaljujemo se vaškemu župniku in 

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

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti sklenila naša 
draga mama, babica, prababica, tašča in teta

Antonija Ribič
TAMAŽKOVA MAMA IZ SPODNJEGA PREKRA

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 

darove cerkvi. Zahvaljujemo se pogrebni službi Vrbančič in župniku Kancijanu 
Čižmanu za lepo opravljen pogrebni obred, praporščakom in pevcem. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo hranite v hvaležnem 
spominu.

Vsi njeni

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

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila
naša draga mama, stara mama, sestra in teta

Pepca Kos 
ROJENA PRAŠNIKAR

IZ DRTIJE

Ob slovesu naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče 

in svete maše.
Hvala osebju Doma počitka Mengeš za nego in vso izkazano skrb.

Hvala gospodu Miru Šlibarju in pogrebni službi Vrbančič ter pevcem.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

V spomin

17. februarja je minilo žalostno leto, odkar se je od 
nas poslovila žena, mami, babi in tašča

Marija Mrčun
PO DOMAČE CVELBOVA MAJDA IZ MOŠENIKA.

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

Njeni domači
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Mirno in spokojno si zaspal, 
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 78. letu starosti sklenil 
naš dragi oče, ded, praded in stric

Jože Kveder 
Z VRHPOLJ PRI MORAVČAH

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za pomoč, izrečena sožalja, cvetje, vence in številno spremstvo 

na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se številnim praporščakom, vsem govornikom za poslovilne 
besede ter gospodu župniku za opravljen verski obred.

Pogrešamo te!

Vsi tvoji 

Angeli
…a sreča kot sonce zahaja 
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi… 
(T. Pavček)

Zahvala

V 81. letu starosti nas je po dolgotrajni in težki 
bolezni zapustila naša draga mami, stara mama 
in teta

Rozi Urbanija
ROJENA LEVC

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče ter darove za cerkev in svete maše. Hvala 

pogrebni službi Vrbančič, gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za lepo 
opravljen cerkveni obred in Vitu Urbaniji za somaševanje. 

Iskrena zahvala negovalkam podjetja Comett za večletno nego 
in pomoč na domu, ZD Moravče in patronažni službi.

Vsi njeni

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 98. letu starosti sklenila naša 
draga sestra in teta

Jožica Doltar
ROJENA VEHOVEC IZ ZALOGA, 

ŽIVELA V ČRNOMLJU

Hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu, postojite ob 
njenem grobu in molite zanjo!

Vsi njeni

Turistično društvo Moravče
in Kmetija Pr’ Matčk

vabi na predavanje

- osnove vrtnega načrtovanja,
- lastnosti travne ruše,
-  vzgoja in oskrba vrtne 

in športne trate,
- skrivnosti zelenih vrtov,
- trendi in še kaj...

KAKO 
DO LEPE 

VRTNE TRATE?

Kulturni dom Moravče, 
24. marec 2019, ob 19.00

Predaval bo Boštjan Luznar, 
univ. dipl. inž. agronomije, ki se 
že 16 let ukvarja z vzdrževanjem 
zelenih športnih površin in 
prenosom tega znanja naprej, 
nekaj časa tudi kot višješolski 
predavatelj in mentor.



Zobna ambulanta za otroke 
in mladino
t: 01 72 32 750
Ponedeljek in sreda: 7.00 - 14.00
Torek in četrtek: 13.00 - 19.00
Petek: 7.00 - 13.30

Lekarna
t: 01 77 70 245
Ponedeljek: 12.00 - 19.00
Torek, četrtek, petek: 7.30 - 14.00
Sreda: 13.00 - 19.00
Prva sobota v mesecu: 8.00 - 12.00

Kmetijska svetovalna služba
KGZS – Zavod LJ, Izpostava KSS 
Domžale
Šaranovičeva cesta 21a, VIR
t: 01 724 18 45 ali 01 724 48 55
Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8. 
do 11. ure oz. po dogovoru.

Slovenski okoljski javni sklad, 
mreža ENSVET
Brezplačno energetsko svetovanje 
t: 051 677 194 (po predhodnem 
dogovoru)

LAS Srce Slovenije
svetovanje s področja razpisov v 
okviru LAS
Občina Moravče
Prva sreda v mesecu:  9.00 – 12.00

Društvo upokojencev
Torek: 10.00 - 12.00

Cenjene bralke, spoštovani bralci!

V Novicah iz Moravške doline lahko objavite brezplačno vesele 
dogodke, ki jih želite deliti s sokrajani: obletnice, napovedi porok, 
objave rojstev …
Uredništvo Novic iz Moravške doline vabi k sodelovanju vse, ki ses-
tavljate križanke, sudoku, uganke ... Dobrodošli so tudi vsi predlogi, 
kako popestriti in izboljšati naše Novice. Vabimo vse, ki imate stare 
razglednice Moravške doline, da nam jih posodite za objavo.
Odziv na razpisan fotografski natečaj je izjemen. Natečaj bomo 
nadaljevali do konca leta. Vsak mesec bomo izbrali eno fotografijo 
za objavo na naslovnici. Ob koncu leta bodo občani z glasovanjem 
preko FB omrežja izbrali tri najboljše, ki bodo nagrajene.
Rubrika pisma bralcev v Novicah iz Moravške doline je še vedno 
odprta za vaša vprašanja, pobude in kritike. Seveda pisma ne 
smejo biti žaljiva ali zlonamerna. Do sedaj na uredništvo še ni 
prispelo nobeno pismo.
Pišite nam na e-naslov moravske.novice@moravce.si!
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Karitas 
Tretji četrtek v mesecu: 17.45 - 18.45

Rdeči križ
g: 031 291 564
Prvi ponedeljek v mesecu: 
17.00 - 19.00

Župnijski urad
t: 01 72 31 055
Ponedeljek in petek: 9.00 - 10.00 
in 16.00 - 18.00

Občina Moravče
t: 01 72 47 140 / f: 01 72 31 035
Ponedeljek: 8.00 - 10.30 
in 11.00 - 15.00 
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 10.30 in 11.00 - 13.00

Pošta
t: 01 72 96 510
Od ponedeljka do petka: 
8.00 - 10.30 in 14.30 - 17.00
Sobota: 9.00 - 11.00

Policijska pisarna
Ponedeljek: 16.00 - 18.00
Petek: 8.00 - 10.00
Zadnjo nedeljo v mesecu: 
8.00 - 10.00

Osnovna šola Jurija Vege
t: 01 72 31 003 in 01 72 31 210
www.osmoravce.si
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Vrtec
t: 01 72 31 227
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Podružnična osnovna šola 
Vrhpolje
t: 01 72 31 233
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Zavod za gozdove
Revir Moravče, Vegova 7
t: 041 657 223
Torek in sreda: 7.00 – 9.00.

Gasilska zveza Moravče
t: 01 72 31 234
24-urna dežurna služba 
na telefonu 112

Knjižnica Daneta Zajca
t: 01 72 31 359
Torek in četrtek: 14.00 - 19.00
Sreda: 7.00 - 9.00 in 11.00 - 14.00
Sobota: 9.00 - 12.00

Ambulanta splošne medicine
t: 01 72 31 008
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 19.00 
(sprejem do 18.00)
Torek, četrtek, petek: 7.00 - 13.00

Ambulanta za otroke 
in mladino
t: 01 72 32 943
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 19.15
Torek: 7.00 - 10.30 (ambulanta), 
10.30 - 13.00 (posvet)
Četrtek: 7.00 - 10.30 (ambulanta)
Petek: 7.00 - 8.00 (ambulanta)
8.00 - 11.00 (sis. pregledi),
11.00 - 13.30 (ambulanta)

Patronažna služba
t: 01 72 32 944
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 8.00

Diagnostični laboratorij 
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 18.00
Torek, četrtek in petek: 7.00 - 12.00

Zobna ambulanta
t: 01 72 31 150
Ponedeljek in sreda: 6.45 - 13.15
Torek in četrtek: 12.45 - 19.15
Petek: 6.45 - 12.45
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kompaktne biološke
čistilne naprave
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Kombinirana poraba goriva: 5,7–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 131 - 100 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro 6d-Temp. Emisije NOx: 0,0093 - 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030- 0,00185g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,13 - 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako 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 Qashqai Visia 
1.3 140 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. **Do seta 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko 
Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2019 oz. do razprodaje zalog. ***Cena velja za vozilo 
Nissan Qashqai Visia 1.3 140. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

ODPELJI  
NISSAN QASHQAI

KRULC d.o.o. 
Cesta heroja Vasje 8, 1251 Moravče
Delovni čas 08-18, sobota 08-12.
Tel: 01 723 12 00   www.nissan-krulc.si


