
Sprejeta proračuna za leti 
2020 in 2021 / str. 12
Na osmi redni seji Sveta občine 
Moravče so svetniki sprejeli 
proračuna občine Moravče za 
leti 2020 in 2021 in s tem prižgali 
zeleno luč tako za številne 
projekte, kot za nemoteno 
delovanje društev na vseh 
področjih.

PROSTOFER tudi 
v Moravški občini / str. 14
Številni starejši imajo težave 
s prevozi, še zlasti če so doma 
zunaj mestnih središč, kjer ni 
razvite avtobusne mreže. 
Prostovoljski projekt PROSTOFER 
povezuje starejše osebe, ki 
potrebujejo prevoz s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki radi 
priskočijo na pomoč.

Zlati Komorni zbor 
Limbar / str. 41
Komorni zbor Limbar je na 
regijskem tekmovanju prejel 
zlato priznanje in nagrado za 
najboljšo zasedbo, njegov 
zborovodja Tomaž Pirnat pa 
posebno nagrado za najboljši 
izbor pesmi.

Novo leto v Moravčah
Vabljeni, da se udeležite 
prireditev, ki jih v zadnjih tednih 
starega leta pripravljajo moravška 
društva. Pridite na jubilejni 40. 
novoletni koncert, ki bo v soboto, 
28. decembra ob 19.00.

Novice iz 
Moravške doline

"Ni dovolj imeti citre, da je človek citrar."
Marcus Terentius Reatinus
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DECEMBER
Sobota - nedelja

14-22
Veseli december v 
Moravčah v sodelovanju z 
društvi občine Moravče
Turistično društvo Moravče
Kulturni dom in tržnica 
Moravče, 17.00-21.00

DECEMBER
Sreda

25
Božični koncert Peškega 
okteta, KŠD Peče
Cerkev Sv. Jerneja, 19.00

DECEMBER
Četrtek

26
Božični koncert 
Komornega zbora 
KID Limbar
Cerkev Sv. Andreja, 16.00

DECEMBER
Četrtek

26
Tradicionalni novoletni  
koncert Tamburaškega 
orkestra 
KUD Vrhpolje
Gasilski dom Vrhpolje, 19.00

DECEMBER
Četrtek

26
Žive jaslice
Planinski dom 
Planinski dom Ušte-Žerenk, 
19.30

DECEMBER
Četrtek

26
Nočni pohod na Ušte - 
Žerenk
PD Moravče
Odhod z avtobusne postaje 
v Moravčah

Zlate lipove liste bomo 
podelili na novoletnem 
koncertu

Zlata jesen se letos kar ni 
poslovila in cvetoča korita na 
oknih in balkonih smo lahko 
občudovali do konca novembra. 
Škoda je bilo vreči na kompost 
žive in še cvetoče rastline! 
Tudi podelitev priznanj  ZLATI 
LIPOV LIST se je letos premak-
nila v zimo. Na novoletnem 
koncertu v soboto, 28. decem-
bra, boste lahko zaploskali 
tistim, ki so se vse leto trudili 
za urejenost svojih domov in 
okolice. TD Moravče se zahva-
ljuje programskemu svetu 
občine Moravče za vključitev 
podelitve v program koncerta.

DECEMBER
Sobota

28
Tradicionalni novoletni 
koncert, Občina Moravče
Kulturni dom Moravče, 19.00

DECEMBER
Torek

31
Silvestrski pohod
KŠD Peče, Izpred Gasilskega 
doma Peče, začetek ob 21.00

DECEMBER 
Torek

31
Ognjemet na odprtem pred 
planinskim domom Ušte - 
Žerenk, Planinski dom
Planinski dom, 24.00

JANUAR
Sobota

25
Predstava "Pekarna 
MIŠMAŠ" KID Limbar
Kulturni dom, 19.00
PONOVITEV, 26. 1. 2019
Kulturni dom Moravče, 19.00

FEBRUAR
Petek

7
Prireditev ob prazniku 
kulture 
Občina Moravče v sodelovan-
ju s KUD Vrhpolje
Kulturni dom, 19.00

Novice iz 
Moravške doline
DECEMBER 2019
ŠTEVILKA 10
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
Vegova ulica 9
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 in oblikovanje 
mag. Blaž Slapar

Lektoriranje
Bernarda Mal

Naslovnica
Most v Serjučah
Foto: Blaž Slapar

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 
30. januarja. Prispevke za objavo 
pošljite na elektronski naslov 
moravske.novice@moravce.si.
Rok za oddajo je 8. januar.

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.



Ko se ob koncu leta ozremo po prehojeni poti, 
morda ne vidimo vsega, kar smo si zadali pred dvanajstimi meseci. 

Pa vendar je tam tudi kaj takega, česar nismo načrtovali, a nas je razveselilo in osrečilo. 
In slednje odtehta še tako »pomembne« neuresničene načrte.

V teh prazničnih dneh vam želim notranjega miru in sreče, 
ki ju lahko prineseta le ljubezen najdražjih in čisto srce.
V novem letu vsem želim veliko zdravja in dobre volje, 

da bomo lahko skupaj prispevali k razvoju občine in oblikovanju okolja, 
kjer se bomo dobro počutili prav vsi prebivalci naše lepe doline.

Vesel Božič in srečno 2020!

župan
dr. Milan Balažic
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Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani. 

P red nami so najlepši prazniki v vsem 
letu. Za nami je delovno leto. Sproti 
sem vas obveščal, kaj smo naredili 

novega. Poglejmo še enkrat na nekaj naših 
glavnih dosežkov: za nami je izjemna grad-
bena sezona, veliko novih cest, vodovodov, 
tromostovje v Serjučah … V skrbi za našo 
lepo in čisto Moravško dolino smo dobili 
nekaj pomembnih bitk, pripravili smo vse 
potrebno za gradnjo prvega doma za starej-
še občane, hkrati že odkupujemo zemljišča 
za drugi dom in za športni park z otroškim 
igriščem, za moravško obvoznico smo prido-

bili vse potrebne dokumente in jo že umeščamo v prostor, 
smo sredi izdelave novega občinskega prostorskega načrta, 
za razvoj moravškega turizma pripravljamo skupni nastop 
in promocijo, ob vsem tem pa smo tudi začeli z delova-
njem moravške TV, ki se vse bolj uveljavlja. In nenazadnje 
še novica, ki smo jo težko pričakovali: gradnja optičnega 
omrežja se je novembra začela in prva faza gradnje optičnih 
priključkov je že stekla. 

Še bi lahko našteval (imamo varuha pravic občanov, 
brezplačno pravno svetovanje …) - vendar želim tokrat ob 
prazničnem voščilu z vami deliti nekaj svojih misli, ki so se 
mi porodile ob izkušnjah po prvem letu mojega županovanja. 
Že tu se vam želim zahvaliti za možnost, ki ste mi jo dali s 
tem, da ste me izvolili za svojega župana. Od lanskega leta 
dalje je vsak 2. december moj zahvalni dan. 

Opozicija ima nalogo, da predlaga 
drugačne rešitve in da nadzoruje delo 
župana ter občinske uprave. 

DR. MILAN BALAŽIC
župan občine Moravče

Javna blaginja je najvišji zakon

Misli ob prvem letu mojega županovanja

Volja ljudi je nad vsem. Pred dobrim letom dni sem bil po 
vaši večinski volji izbran za župana. Prelomili ste slepo 

ulico preteklosti, se odločili za spremembe in začetek novega 
časa. Ta dogodek predstavlja nekakšno žarišče, v katerem
se preteklost opušča, sedanjost vzpostavlja in prihodnost 
zarisuje. Naša občina je bila do lani znana kot zamudnica, 
kot razvojna poraženka, saj v vseh letih obstoja ni uspela 
pritegniti niti ene pomembnejše razvojne naložbe, še več 
– zavrnjene in zamujene so bile tudi možnosti sodelovanja 
s sosednimi občinami, ki bi lahko doprinesle h kakovosti 
življenja. Zasebni sektor je bežal iz občine drugam, kjer so 
podjetnikom in obrtnikom ponujali boljše poslovne pogoje; 
k temu prištejmo še to, da so mladi in študirani ljudje s 
trebuhom za kruhom zapuščali našo dolino brez perspektiv 
in se je dogajal pravi beg moravških možganov. 

Tako ni šlo več naprej. Ljudje Moravške doline smo znani 
kot trdni in pošteni. Tradicionalne vrednote dela, družine 
in domovine nam osmišljajo življenje: pomagaj si sam in 
Bog ti bo pomagal. Včasih nam manjka samo malo strpnosti 
drug do drugega. Pa tudi tu gre na bolje. Odkar ste lani bivše 
občinske oblastnike poslali v opozicijo, ta ni več razumljena 
kot sovražnik, ampak kot tekmec, katerega delovanje je ne
le potrebno, marveč koristno za novo občinsko oblast. 
Opozicija ima nalogo, da predlaga drugačne rešitve in da 
nadzoruje delo župana ter občinske uprave. Ker so imeli 
vajeti v rokah 14 let, se te nove vloge še učijo, zato lahko 
samo izrazim željo, da bi čim prej v občini dobili pravo in 
boljšo opozicijo.
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za razvoj občine Moravče. K skupnemu delu za naš ra-
zvoj sem želel pritegniti tudi na novo ustanovljene vaške 
skupnosti, pa mi je to preprečila opozicija, ki ni glasovala 
za nov sodoben statut občine. Vse kaže, da imajo težave z 
razumevanjem demokracije – enako kot ne razumejo našega 
boja za čisto Moravško dolino. Če zanjo ne bomo poskrbeli, 
jo bo vzel vrag, nadomestne pa žal nimamo. Ta naš boj 
je dobil vseslovensko razsežnost, simbolika pa evropsko 
pomenljivost, saj gre za skupni upor državljanov Evrope 
proti umazanemu kapitalu, ki nas zastruplja in uničuje edi-
no podlago, ki nam omogoča življenje in preživetje. Hvala 
za vašo podporo, ki ste jo letos večkrat izkazali na naših 
skupnih shodih z Ljudsko iniciativo Moravče.

Imamo dobro strategijo razvoja. Saj je občina že prej 
vozila v pravi smeri, vendar v prenizki prestavi. Da bi prestavi-
li v višjo prestavo, sem začel s politiko mostov do vseh, ki bi 
želeli dati svoj prispevek k razvoju naše doline. Sprostimo 
pobude, ki odpirajo nova delovna mesta. Če se lotite male-
ga podjetništva, vam bo Občina stala ob strani. Vse velike 
naložbe, ki jih pripravlja Občina, služijo novim zaposlitvam, 
zato da naše ljudi obvarujemo pred socialno negotovostjo 
in brezposelnostjo. Delamo na programu zaposlovanja za 
tiste, ki bi morebiti izgubili delo v Termitu. V tej smeri bo 
deloval tudi novoustanovljeni Strateški svet župana.

Ustvarjali bomo podjetniško okolje, kjer bodo svoje mesto 
našli tudi moravški kmetje. Prednost imajo družinske kmetije 
in mladi podjetniški začetniki. Odprimo vrata zdravemu 
tekmovalnemu okolju – tako kot v športu, tudi v znanju in 
poslu. Občinska uprava je tu zato, da pomaga uresničevati 
podjetniške ideje, ne pa zato, da jih, kot je bilo prej, v kali 
zatre. In zato, da bomo jutri vsi živeli bolje, je treba tudi 
v našo dolino zanesti več podjetniške kulture, začenši z 
izobraževanjem mladih v šoli. Že kmalu bodo na trgu dela 
in zakaj ne bi s svojimi veščinami zagnali kakšen start-up 
v Moravčah. Samo namig: moravški turizem je lahko zlata 
jama, le podvizati se je treba. Ob vsem tem ne pozabimo 
izjemnega prostovoljnega dela v številnih društvih na vseh 
področjih. To je našo bogastvo, ki ga bomo skupaj ohranjali!

Aktivni občan

Varnost občanov je prva zapoved župana. A ta varnost 
je tudi širša: dokler korenito ne spremenimo sveta, 

bodo obstajali tisti, ki imajo veliko, in tisti, ki imajo malo. 
V takšnem svetu se človek ne more počutiti dobro, zato 
moramo našo lokalno skupnost graditi kot pošteni, do-
bronamerni občani skozi složnost in solidarnost. Složnost 
pomeni, da ne sodimo človeka, ki pove svoje mnenje – da 
je takoj »cerkven« ali »ta rdeč«. Solidarnost pa pomeni, da 
pomagamo sočloveku v stiski. Hočemo ustvariti skupnost, 
ki bo sedela za dobro obloženo mizo, ob kateri je dovolj 

Kakšen je človek, ki ste ga izvolili za župana

Žal je bilo prvo leto takšno, kakršnega si nisem želel in ga 
ne privoščim nobenemu županu s poštenimi namerami. 

V opoziciji so največ časa porabili za to, da so poniževali in 
skušali očrniti novega župana. Ne bom trdil, da za kakšno 
takšno reč nisem odgovoren tudi sam: tako sem, denimo, 
zaupal svojemu bivšemu tajniku, za katerega se je v ne-
kaj mesecih izkazalo, da ni primeren oz. ni sposoben za 
opravljanje dela na občini. Ko sem mu izrekel slovo, se je s 
svojimi lažnimi natolcevanji in bolnimi izmišljijami prodal 
opoziciji. Vem, da so politične zadeve dostikrat nabite s 
čustvi in da se je potrebno ves čas upirati mnogim skušnja-
vam. Toda povem vam: do sebe in do svojih sodelavcev sem 
strog, ker od njih zahtevam popolno izpolnjevanje nalog in 
dogovorov. Gnilih kompromisov ne sklepam, zato je moral 
oditi tudi prvi podžupan, ki je mislil, da me bo lahko izsiljeval 
tako, kot je to počel z bivšim županom. 

Imam poštene namene in čisto vest. Moji sodelavci vam 
lahko potrdijo, da je v mojem značaju odločnost, čvrstost, 
možatost. Sem nepodkupljiv. Živim skromno in preprosto 
življenje. Ločujem delo in zasebno življenje. Za razliko od 
prejšnje »garniture«, imam polno zasebno življenje, ki me 
osrečuje in ne potrebujem »časti in luči« županskega mesta, 
da bi bil izpopolnjen. Kariero župana povezujem s trdim 
delom, vrednotami pravičnosti, enakosti pred zakonom za 
vse, načela razuma in zdrave pameti, razvojnega napredka 
in socialne zaščite tistih, ki jo potrebujejo. Skladno s temi 
izhodišči je sestavljen tudi občinski proračun za prihodnji 
dve leti. 

Politika (tista prava, v kateri je potrebno veliko dajati 
in nič jemati) je vsekakor poklic, ki zahteva obvladovanje 
posebnih veščin odločanja sredi negotovih političnih in 
družbenih razmer. Glede mojih odločitev od vas ne terjam 
nobenega vnaprejšnjega zaupanja, ampak nadzor. Vendar 
imamo žal takšen Nadzorni odbor, ki bi – namesto da bi 
strogo preverjal finančno poslovanje občine in proračunsko 
porabo – nenehno politiziral in igral še eno opozicijo, čeprav 
slednjo že imamo v Občinskem svetu, kjer ji je tudi mesto. 

Govorim in pišem resnico. Takšno, kot jo razumem – 
nikoli vam ne bom lagal. Vem, kaj hočem in sposoben sem 
uresničiti svoje predvolilne obljube – če že ne čisto vseh, 
vsaj večino. Imate delovnega župana, ki vsak dan išče posle 
za moravške podjetnike in vabi investitorje, da pridejo k 
nam. Dobrim ljudem omogočam, da delajo dobro, slabim 
ljudem pa preprečujem, da bi delali škodo. Kot župan ni-
mam nobenih dodatnih pravic, do vas imam zgolj dodatne 
dolžnosti. Nimam nobenih drugih interesov, kot so interesi 
moravškega ljudstva, da bi živelo bolje: salus publica su-
prema lex (javna blaginja je najvišji zakon). Župan mora 
služiti ljudem tako, da spreminja stvari na bolje ter skrbi 
za zakon in red.

Nova politika

Novo politiko, ki se razlikuje od prejšnje, smo zastavili 
tako, da smo sestavili koalicijo dobrih volj – Partnerstvo 

Svojo usodo vzemimo v lastne roke in jo 
oblikujmo po naši meri. Sposobni smo 
občinskega gospodarskega čudeža.



Potem, ko smo vstopili v »veseli december« 
se zdi, da se čas še hitreje vrti in mineva. 
Naš koledar se hitro polni z urniki srečanj 

vseh vrst. Ob koncu leta hitimo in se želimo 
srečati s prijatelji, sošolci, sodelavci, sorodni-
ki ... Kot da bi hoteli nadoknaditi vse tisto, kar 
nismo uspeli med letom, ki se zopet, še eno več, 
neusmiljeno izteka. In potem se bomo v mislih 
in spominih »obrnili nazaj« in zavestno ali pa 
tudi ne, ocenjevali, kako uspešno ali neuspešno 
je bilo, ko smo krmarili skozi dogodke in dneve 
našega življenja v preteklem letu. 

Na misel mi prihaja zgodba o očetu in treh 
sinovih. Ker oče sluti, da bo prišel čas njego-
vega odhoda s tega sveta, želi vedeti, komu bo 
zapustil svoje posestvo. Vsakemu od sinov je 
dal 5 krajcarjev z naročilom, da naj za ta denar 
kupijo nekaj, kar bo napolnilo celo sobo, v kateri 
je ležal. Minilo je nekaj časa in sinovi so se vrnili 
domov. Prvi je za denar kupil velik kup slame in ga 
položil po sobi, vendar je slama pokrila samo en 
kot sobe. Drugi je za denar kupil sicer prekrasno 
pavovo perje, ki pa je tudi prekrilo samo dva kota 
sobe. Oče je bil razočaran. Prišel je še tretji sin. 
Ta je za očetov denar kupil svečo in vžigalico. 
Prižgal je svečo in takrat je svetloba napolnila 
celo sobo. Oče je bil zadovoljen. Spoznal je, da je 
najmlajši sin bister in da bo znal poskrbeti tudi 
za svoja brata. Njemu je zapustil svoje posestvo. 

Ta zgodba nam pomaga odkriti delček resnice 
o nas samih. Včasih tudi mi »polnimo«  svoje srce

in svoje življenje z ne tako nujnimi in koristnimi 
stvarmi. Včasih celo z napačnimi in škodljivimi. 

Vsi se tudi kdaj znajdemo v stiskah, preizkuš-
njah, težavah, skratka v temi, ko ne vidimo, kako 
naprej. Ali kot pravimo, vsak mora nositi svoj križ. 
In vsi potrebujemo svetlobo, ki prihaja s pozor-
nostjo in z nasmehom človeka, ki si vzame čas 
za nas. Vsi potrebujemo koga, da mu zaupamo 
svoje stiske, pa tudi svoje veselje in upanje. In ko 
srečamo take ljudi, ki smo jim dragoceni, takrat 
je naše srce polno veselja in optimizma. In ne 
nazadnje, praznik Jezusovega rojstva prinaša 
med nas še neko drugačno svetlobo in luč. Bog 
se zanima za nas. Še več: On sam, ki se je rodil 
kot otrok, je Emanuel, kar pomeni, Bog je z nami. 
On nas ne obsoja, kadar nam spodleti ali ko ni-
smo taki, kot bi si sami želeli. In vendar je On tu 
zaradi nas in za nas.

Spoštovane Moravčanke in Moravčani: voščim 
in želim vam mirne in prijetne praznične dneve. 
Naj bo med nami dovolj odprtosti in dobro-
namernosti, da bomo še bolj dovzetni za tisto 
Luč, ki prihaja za slehernega človeka. Da bi tako 
lahko prepoznavali in doživljali veselje in lepoto 
našega življenja.

Blagoslovljen Božič vsem skupaj! In srečno v 
leto 2020!

Kancijan Čižman, župnik

Pogumno v novo leto, ki je pred nami!

V teh prazničnih dneh si voščimo miru, sreče, blagostanja. 
V to srečno prihodnost ne pelje cesta sama po sebi, 

temveč naše skupno trdo delo na razvojnem preboju. Zanj 
imamo dober javno-finančni položaj in potrebno odločnost. 
Bodimo v novem letu vsi nekoliko bolj podjetni. Od sebe 
zahtevajmo več – da bi več dobili in delili. Naj novo upanje, 
zanos in veselje nad življenjem v Moravški dolini zamenja 
razočaranje, apatijo in občutek oropanosti. Vsi vemo, da je 
človek po vsakem sporu revnejši. Občutek ni nikoli dober, 
ne glede na izid spora. Naš kolektivni napor je resnična 
naloga, ki je pred nami. Vemo, da ji bomo kos. Svojo usodo 
vzemimo v lastne roke in jo oblikujmo po naši meri. Sposobni 
smo našega občinskega gospodarskega čudeža. Imamo 
naš košček raja pod Triglavom, postati pa moramo še ena 
najuspešnejših slovenskih občin. Skupaj si prizadevajmo 
za moravško zgodbo o uspehu. Imamo odgovore na izzive 
naše prihodnosti. Prihaja moravška pomlad. Pa srečno!
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prostora za vsakogar in kjer bomo lahko drug drugemu 
gledali v oči brez pomislekov in dvomov. V naši občini nič 
več ne bo kakor prej in sem spada tudi konec tega, da je 
tako rekoč vsakomur mar zgolj lastni interes. 

Zdaj živimo v izjemnem obdobju, kjer lahko drug 
drugemu pokažemo, da ne zmaguje vedno samo ego-
istični individualizem. Občina Moravče je naša skupna 
»res publica«, skupna skrb in stvar celotnega moravškega 
ljudstva. Občina niso samo župan, občinski svetniki in upra-
va, občina smo mi vsi, občina je stvar vseh nas in vsakega 
posameznika. Vsak občan lahko prispeva k skupni dobrobiti 
po svojih močeh. Vsak lahko pomaga tam, kjer izbere. Nova 
politika vabi k sodelovanju, da skupaj najdemo rešitve, ki 
bodo večini ustrezale, občina pa dejansko postane servis 
občanov in njihovih potreb.

Postanimo pokončni občani dobre občine. Občine, ki 
bo vse naredila hitreje, pametneje, bolje in ceneje. Začnite 
sodelovati v javnem življenju. Moja vrata so vam vselej 
odprta. In kmalu boste videli, da je mogoče spremeniti 
vse – razen desetih božjih zapovedi.

Vsi potrebujemo svetlobo
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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 so dejavnosti registriranih 
društev, ki jih ostali pravilniki o sofinanciranju pro-
gramov in projektov iz proračuna Občine Moravče 
ne opredeljujejo.

Izvajalci dejavnosti in projektov, ki se sofinan-
cirajo na podlagi tega javnega razpisa so društva, 
ki s svojim delovanjem dokažejo vsebinsko učink-
ovitost in koristnost občini Moravče in pomenijo 
dvig kakovosti življenja svojih članov.

Sredstva za sofinanciranje društvenih projektov, 
v višini 9.100,00 EUR se zagotavljajo s proračunom 
Občine Moravče za leto 2020 (Uradni vestnik Občine 
Moravče, št. 9/19) na proračunskih postavkah:

089131 Dotacije vojnim društvom, v višini 
1.000,00 EUR

089130 Sofinanciranje programov splošnih 
društev, v višini 8.100,00 EUR

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpol-
njujejo 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 članstvu, 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 2019 niso v celoti izpolnili 

pogodbenih obveznosti, ne morejo prejeti sredstev 
na javnem razpisu za leto 2020.

4. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti reali-
zirani v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2020. 

5. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je od 23. 12. 2019 do 
vključno 3. 2. 2020.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih projektov mora 
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna 
dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča 
in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti ovoj-
nici s svojim naslovom in s pripisom JR DRUŠTVENI
PROJEKTI 2020 - 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 Glavni 
pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, 
do zaključka poslovnega časa Občine na zadnji dan 
roka za oddajo vlog.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter 
obveščanje o izidu javnega razpisa

Postopek javnega razpisa vodi občinska upra-
va. Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog 
ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi 
strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom ime-
nuje župan. Odpiranje vlog prispelih na javni razpis 
bo na sedežu Občine Moravče, dne 7. 2. 2020.

Komisija posamezno društvo, ki je oddalo nepo-
polno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. 
Društvo mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 
8 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo 

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi 
Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče,  št. 2/17)

Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov 
v Občini Moravče v letu 2020



Kulturna društva - programi, skladno s sprejetim 
Odlokom o proračunu Občine Moravče za leto 2020 
(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 9/19).

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

• da imajo sedež v občini Moravče,
• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za izvajanje dejavnosti,
• da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine 

Moravče,
• da delujejo že najmanj eno leto,
• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 

članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih.

Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili 
pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na 
javnem razpisu za leto 2020.

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

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev
Med kulturne programe in projekte, ki so v javnem 
interesu občine in se financirajo po tem javnem 
razpisu, sodijo vse oblike ustvarjanja, poustvarja-
nja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, 
lutkovne, likovne in fotografske, filmske, video ter 
spletne umetnosti in na področju varstva in negova-
nja nematerialne in materialne kulturne dediščine
in drugi programi, ki nastajajo ali se odvijajo v 
občini Moravče v skladu z Zakonom o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Lokalnim 
programom za kulturo.

Proračunska sredstva v višini 30.000,00 EUR 
so zagotovljena na proračunski postavki 082105 
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Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17), Lokalnim programom za kulturo 2017 - 
2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17) in na podlagi Letnega programa kulture v občini Moravče za leto 2020 

(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 9/19)

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v Občini Moravče v letu 2020

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. Kon-
taktna oseba: Alenka Prelovšek, telefonska številka: 
01/724-714-0.

9. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo pre-
vzamejo v poslovnem času na sedežu Občine 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Moravče, na povezavi: www.moravce.si.

Številka: 430-0246/2019-2
Datum: 6. 12. 2019

dr. Milan Balažic
Župan Občine Moravče

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 društvo odločbo, s katero v najkasneje 30 
dneh po končanem razpisu obvesti društva o izidu 
razpisa.

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

Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju 
izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinan-
ciranju, ki jo podpiše župan.
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4. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti reali-
zirani v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2020.

5. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je od 23. 12. 2019 do 
vključno 3. 2. 2020.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov 
mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih 
(razpisna dokumentacija) 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 KUL-
TURNE DEJAVNOSTI 2020 - 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 Glavni 
pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, 
do zaključka poslovnega časa Občine na zadnji dan 
roka za oddajo vlog.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter 
obveščanje o izidu javnega razpisa
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka. Vloga, ki jo je stranka 
poslala po preteku razpisnega roka, je prepozna.

Do poteka razpisnega roka lahko stranka sodeluje 
v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu 
in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje 
programa oziroma projekta, kakršen je razpisan.

Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Župan s sklepom imenuje tričlansko strokovno 

komisijo, ki odpre vse vloge, pripravi poročilo, opravi 
strokovni pregled popolnih vlog, pripravi predlog 
prejemnikov sredstev. Komisijo sestavljajo član 
ali članica odbora za kulturo in dva člana občinske 
uprave.

Po poteku razpisnega roka komisija hkrati odpre 
vse vloge, ki so do tedaj prispele. Odpiranju vlog sme 
prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu. 
Odpiranje vlog bo javno na sedežu Občine Moravče, 
v sredo, 5. februarja 2020, ob 8.00.

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, 
ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem raz-
pisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je 
popolna glede na besedilo javnega razpisa. Vlogo, 
ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, 
občinska uprava zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se stranko 
pozove, da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopol-
niti v petih dneh. Če stranka vloge ne dopolni v 
zahtevanem roku, občinska uprava vlogo zavrže 
s sklepom. 

Nadalje komisija opravi strokovni pregled popol-
nih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki 
so bila navedena v 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 
odločbo, s katero v 30 dneh po končanem razpisu 
obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.

Zoper to odločbo je možen ugovor županu v 
roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana 
je dokončna. Po pravnomočnosti odločbe o sofi-
nanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo 
o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.

8. Merila za ocenjevanje prijav
Kulturnim društvom se lahko financira:

• program redne dejavnosti,
• udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
• organizacijo kulturnih prireditev,
• honoriranje umetniških vodij.
Za sofinanciranje programa redne dejavnosti, 

udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, kulturnih 
prireditev se nameni 75 % v proračunu zagotov-
ljenih sredstev, ostalo se nameni za honoriranje 
umetniških vodij.

Prijave se ocenjujejo tako, da se točkujejo po 
merilih, ki jih določa priloga Pravilnika o sofinan-
ciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17).

9. 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. Kon-
taktna oseba: Alenka Prelovšek, telefonska številka: 
01/724-714-0.

10. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prev-
zamejo v poslovnem času na sedežu Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na spletni strani Občine 
Moravče, na povezavi www.moravce.si.

Številka: 430-0245/2019-2
Datum: 6. 12. 2019
                                                                                                                
dr. Milan Balažic
Župan Občine Moravče
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I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev priznanj Občine 
Moravče, ki so najvišja priznanja Občine za dosežke, 
ki so prispevali k boljšemu, kvalitetnejšemu in pol-
nejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj 
in ugled občine na področju gospodarstva, znano-
sti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in 
drugih dejavnosti. Priznanja se lahko podeljujejo 
tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in člove-
koljubnost ob izjemnih dogodkih. Priznanja bodo 
predvidoma podeljena ob občinskem prazniku.

Priznanja Občine Moravče so:
• ČASTNI OBČAN, 
• PLAKETA OBČINE,
• PRIZNANJE OBČINE.

Naziv častnega občana Občine Moravče se podeli 
posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspe-
he na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, 
kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in 
humanitarnem področju.

Plaketo občine se podeli posameznikom, organi-
zacijam in skupnostim v občini, prijateljskim me-
stom in podjetjem, organizacijam in posameznikom 
iz tujine, ki s posebnimi prizadevanji in uspehi na 
področju gospodarstva, družbenih dejavnosti in 
drugih področjih dela pomembno prispevajo h 
gospodarskemu in političnemu razvoju občine in 
k razvijanju družbenih dejavnosti ter medsebojnih 
prijateljskih odnosov.

Priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, 
organizacije in skupnosti, podjetja, društva, zavodi 
in druge pravne osebe, kakor tudi posamezniki, ki 
niso občani Moravč, so pa bili rojeni na območju 
občine, ali so živeli določen čas v občini in so s 
svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali 
k ugledu občine.

II. Razpisni pogoji
• predlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe s 

sedežem oziroma stalnim prebivališčem;
• priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, 

organizacije in skupnosti, podjetja, društva, zavodi

in druge pravne osebe, kakor tudi posamezniki, 
ki niso občani Moravč, pa so bili rojeni na območ-
ju občine ali so živeli določen čas v občini in so s 
svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali 
k ugledu občine;

• predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more 
predlagati za priznanje;

• predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati 
naslednje podatke:

1. podatke o predlagatelju,
2. vrsto predlaganega priznanja občine,
3. podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
4. obrazložitev k predlogu,
5. dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi. 
6. predlagatelj mora pridobiti pisno soglasje prejem-
nika občinskega priznanja, iz katerega izhaja, da se 
prejemnik strinja s prejemom priznanja in da se bo 
udeležil podelitve, ki bo na proslavi ob občinskem 
prazniku.

III. Rok in način prijave
Rok za oddajo predlogov je sreda, 15. januar 2020, 
do 12. ure. Predloge lahko pošljete v zaprti kuverti, 
s pripisom »za občinska priznanja«, s priporočeno 
pošto, na naslov Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče ali oddate osebno v glavni pisarni.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo 
poslani v zahtevanem roku. Po preteku roka za 
prijavo se nepravočasno posredovane predloge 
vrne pošiljatelju!

IV. Dodatne informacije
Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri Sari Flis na 
telefonski št.: 01/724-71-48.

Številka: 011-0019/2019-1
Datum: 19. 12. 2019

Občina Moravče

Na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 02/99) 
objavlja Občina Moravče, Vegova ulica 9, Moravče

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj



Dejavna občinaNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX10

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 dejavno-
sti društev, združenj in organizacij, ki delujejo kot:

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

Proračunska sredstva v višini 8.000,00 EUR so zago-
tovljena na proračunski postavki 10109 Socialna 
društva, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu 
Občine Moravče za leto 2020 (Uradni vestnik Občine 
Moravče, št. 9/19).

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, združe-
nja in organizacije, 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 registrirano 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 2019 niso v celoti izpolnili 

pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na 
javnem razpisu za leto 2020.

4. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizi-
rani v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2020.

5. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je od 23. 12. 2019 do 
vključno 3. 2. 2020.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov 
mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih 
(razpisna dokumentacija) 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 HU-
MANITARNI PROGRAMI 2020- 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 Glavni 
pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, 
do zaključka poslovnega časa občine 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 pred-
logom izbora programov in projektov ter določitev 
predloga višine sofinanciranja, pa v skladu s tem 
pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala 
vloge dne, 6. 2. 2020.

Komisija posamezno društvo, ki je oddalo nepo-
polno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Društ-
vo mora svojo vlogo dopolniti 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 na-

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih 
programov v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17)

Javni razpis za sofinanciranje 
humanitarnih programov za leto 2020
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Skupaj za zeleno prihodnost 
v zeleni dolini!

Preteklo leto je bilo pestro in dela nam žal ni zmanjkalo. 
Vseeno smo zadovoljni, saj je videti, da se stvari že pre-
mikajo na bolje. Zavedamo se, da prinašalci slabih novic 

nikoli niso bili priljubljeni in cenjeni. A pregovor pravi »Ne ubijte 
sla zaradi slabih novic, ki jih prinaša!«

Pri Ljudski iniciativi Moravče si bolj kot karkoli želimo prinesti 
dobrih novic. A dokler so med nami ljudje, ki jim je dobiček bolj 
pomemben kot čisto okolje, bomo na dobre novice še morali 
počakati. Pa vendar, v tem prazničnem času se lahko nadejamo 
tudi čudežem.

Vsem, ki nas v prizadevanjih za čisto naravo in bolj zdravo 
bivanjsko okolje podpirate, se iskreno zahvaljujemo. Tistim, k v 
nas vidite neželene sle s črnimi novicami, želimo, da v prihodnjem 
letu spoznate zmoto in stopite skupaj z nami naprej.

vedena v javnem razpisu oziroma 
razpisni dokumentaciji. Komisija 
mora o opravljanju strokovnega
pregleda popolnih vlog in o njiho-
vem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisi-
ja pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, ki ga podpišejo predsed-
nik 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 8 dni od 
prejema odločbe. Odločitev žu-
pana 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 sodelo-
vanje pri javnem razpisu dobi-
jo zainteresirani kandidati na 
sedežu: Občine Moravče, Vegova 
ulica 9, 1251 Moravče. Kontaktna 
oseba: Alenka Prelovšek, telefon-
ska številka: 01/724-714-0.

9. Informacije o razpisni doku-
mentaciji
Predlagatelji lahko razpisno doku-
mentacijo prevzamejo v poslov-
nem času na sedežu Občine 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče. Razpisna dokumentacija 
je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Moravče, na povezavi:
www.moravce.si.

Številka: 430-0247/2019-2
Datum: 6. 12. 2019

dr. Milan Balažic
Župan Občine Moravče

Javni razpis za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Moravče 
za leto 2020

Vse izvajalce Letnega programa športa za leto 2020 obvešča-
mo, da je Občina Moravče besedilo javnega razpisa skladno 

z 10. členom Odloka o postopku sofinanciranja letnega progra-
ma športa v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 
3/19 in 9/19) objavila v uradnem glasilu lokalne skupnosti. Na 
uradni spletni strani Občine Moravče www.moravce.si je poleg 
javnega razpisa dostopna tudi razpisna dokumentacija, ki jo 
lahko prevzamete tudi v poslovnem času na sedežu Občine 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. 

Rok za prijavo na javni razpis je od 23. 12. 2019 do vključno 
23. 1. 2020.

Prav vsem 
pa v novem letu 2020 

želimo obilo 
sreče in zdravja 

v čisti zeleni 
Moravški dolini. 
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Prvo sredo v decembru je potekala osma redna 
seja Sveta občine Moravče. Prva točka seje je 
bila seznanitev z gradnjo moravške obvoznice. 

Predstavnika podjetij Provia d.o.o. in Locus d.o.o. sta 
pripravila predstavitev dveh možnih inačic poteka 
obvoznice oz. rešitve umestitve v prostor. Geološke 
študije so že opravljene, narejen pa je tudi idejni 
načrt. Matjaž Brezavšček iz podjetja Provia d.o.o. je 
predstavil prednosti in pomanjkljivosti obeh inačic. 
Direktor občinske uprave je svetnikom razložil, da 
je naloga občine zagotoviti zemljišča, komunalne 
priključke in dokumentacijo, stroški  gradnje pa 
bodo pokriti iz državnega proračuna. Od svetnikov je 
želel pridobiti mnenje, katero inačico podpirajo. Po 
razpravi so svetniki soglasno podprli drugo inačico, 
ki predvideva nadvoze nad sicer precej razgibanim 
zemljiščem. Slednja je dražja, a zagotavlja večjo 
varnost.

Sledili sta dve točki dnevnega reda o proračunih za 
leti 2020 in 2021. Pri obeh je šlo za drugo obravnavo. 
Pri tem so imeli svetniki še vedno kar nekaj vprašanj 
in pripomb. Župan občine Moravče dr. Milan Balažic 
in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda sta 
na vsa vprašanja in pripombe odgovorila. Župan 
je poudaril, da bo s sprejetjem proračuna občina 
izpeljala številne projekte, med njimi ureditev nad-
streškov na avtobusnih postajah, razsvetljavo, kjer 
je še ni, boljšo skrb za zdravje starejših občanov, 
manjše onesnaževanje, postavitev nadstreška pri 
mrliški vežici, oskrbo starejših na domu, rešitev 
prostorske stiske osnovne šole in vrtca z gradnjo 
nove telovadnice in prizidka ter ureditev športnega 
parka in otroškega igrišča. Občina si bo tudi v naprej 
prizadevala za pridobitev dodatne zdravstvene in 
zobozdravsvtene ambulante. Po sklenjeni razpravi 
so svetniki z večino glasov podprli oba odloka o 
proračunu občine Moravče (za leto 2020 in za leto 
2021).

V nadaljevanju so občinski svetniki sprejeli še 
letni program športa in letni program kulture v 
občini Moravče za leto 2020. Dr. Milan Balažic je 
občinski Svet seznanil s stanjem projektov, ki se 
že izvajajo oz. so v postopku priprave. Ob koncu 
je svetnike obvestil, da je ustanovil stalno delovno 
telo pri županu občine Moravče – Strateški svet, ki 
ima 11 članov. Imenovani  člani strokovno deluje-
jo na različnih področjih. Strateški svet se je prvič 
sestal 20. novembra.

Vsoboto, 16. novembra 2019, je župan občine 
Moravče dr. Milan Balažic odprl največjo 
letošnjo strateško investicijo v naši občini 

– nov most v Serjučah. Ta gradnja je tako pomem-
bna zato, ker bo novi most preprečil poplave v 
Moravški dolini. Te so bile doslej redni spremljevalec
deževnih obdobij in hujših neviht, ki zaradi podneb-
nih sprememb postajajo vse pogostejše. Nazadnje 
je Moravško dolino poplava zalila lani 13. julija, pa 
tudi ob relativno normalnih vremenskih razmerah 
je bilo to področje na meji zamočvirjenosti. Tako 
poplave postajajo del naše zgodovine, pričakovati 
pa je, da se bo območje okrog Drtijščice začelo in-
tenzivneje izcejati in sušiti, tako da bi s tem pridobili 
kvalitetnejšo zemljo za obdelovanje ali gradnjo. 
Gradbena dela na cestnem odseku pod naseljem 
Serjuče s tremi prehodi prek vodotoka so potekala 
v času od avgusta do konca oktobra. V prvem tednu 
novembra so bila dela zaključena z asfaltiranjem 
in namestitvijo varnostne ograje. Kot omenjeno, so 
bili na 150 metrih dolgem cestnem odseku zgrajeni 
trije mostovi, preko glavne struge in prek stranskega
rokava pa cesta poteka po nasipu. V cestnem na-
sipu je bil izveden še dodatni vodni prepust, tako 
da vse skupaj povečuje pretočnost vodnega toka. 
Brežine rečne struge in rečno dno so pod mostom 
in na obeh straneh obloženi s kamnitimi bloki. Na 
celotnem odseku je bil obnovljen javni vodovod, ki 
bo izboljšal vodooskrbo v Serjučah. Dela za obno-
vo voziščne konstrukcije so se nadaljevala tudi na 
odseku proti naselju, kjer je bilo obnovljeno asfal-
tno vozišče in urejeno odvodnjavanje z zaključnim 
ponikovalnim jaškom. 

Krajani Serjuč so ob svečanem odprtju  novega 
»tromostovja« pripravili lep program in pogostitev 
za vse udeležence dogodka.

BESEDILO: TATJANA ČOP

Občinski svet je sprejel proračun 
za naslednji dve leti

Odprtje mostu v Serjučah



med drugim tudi s prenovo mestnega jedra, ki smo 
si ga ogledali. Oglede smo zaključili v Pliberku z 
ogledom muzeja Werner Berg. Njegovo obnovo in 
številne svetovne razstave, ki gostujejo v njem, sta 
predstavila župan Štefan Visočnik in Artur Ottowitz. 
Poleg lastnih sredstev so koristili tudi sredstva iz 
Leader programa. Pred večerjo smo, razdeljeni v štiri 
skupine, iskali nove ideje in predloge za čezmejno 
sodelovanje. Udeleženci iz LAS Srce Slovenije smo 
sodelovali v skupini Kulturna in naravna dediščina. 

Naši predlogi so zajemali vsa področja snovne in 
nesnovne dediščine s poudarkom na prenosu znanj 
in čezmejnem sodelovanju.

Drugi dan smo si ogledali primer dobre prakse 
LEADER in CLLD na TIC-u ob Klopinjskem jezeru in 
njihovim doživljajskim parkom v gozdu za družine. 
Spoznavanje dobrih praks smo zaključili v Centru 
ajde v Žvabeku, ki nas je posebej navdušil, saj so 
ponovno obudili pridelovanje ajde in iz nje ponudili 
številne produkte, ki jih v menijih nudijo v njihovih 
gostinskih lokalih.

Ta dva dneva smo intenzivno spoznavali dobre 
prakse pri severnih sosedih. Skupaj smo snovali 
nove zamisli, stkali tudi nova poznanstva in se po-
govarjali o načinih sodelovanja v prihodnje.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 
28. in 29. novembra 2019 organiziralo dvo-
dnevno strokovno ekskurzijo Lokalnih akcij-

skih skupin (LAS) iz Slovenije na avstrijsko Koroško. 
Iz LAS-a Srce Slovenije smo se je udeležili Bran-

ka Bizjan, Breda in Jože Kos ter Jožica Bajc Pivec. 
Prvi dan so nas v Železni Kapli sprejeli predstavniki 
deželne vlade in krajevne uprave in predstavniki 
LAG (avstrijska kratica za lokalno akcijsko skupino) 
avstrijske Koroške, ki so nam predstavili svoj sistem 
delovanja LEADER/CLLD in uspešne projekte po 
posameznih LAG regijah. 

Primeri, ki navdušujejo

Zelo smo bili navdušeni nad meddržavnim pro-
jektom Geopark Karavanke, med Peco in Košuto, 

s sedežem v Mežici in Železni Kapli, ki ga soobliku-
jejo in vodijo skupaj in predstavljajo v obeh jezikih. 
Na njihovi informacijski točki »Svet Geologije« so 
nam pokazali, kako deluje in kaj omogoča njihov 
računalniški programsko - podporni sistem. Na 
»geoplus mizi«, ki prikazuje litološko karto območja, 
s posebnim pisalom in za to prilagojeno knjigo lahko 
obiskovalec nazorno vidi na ekranu vse značilnosti 
območja in produkte, ki jih ponujajo obiskovalcem 
na koroški in slovenski strani.

 

Ta projekt je vpisan v UNESCO seznam naravne 
dediščine. Geoparki imajo poseben nadnacionalni 
status, s tem stoodstotno enakopravnost držav, 
programi geoparkov se obravnavajo prednostno in 
se financirajo neposredno iz evropskih sredstev. Po 
našem mnenju bi lahko »Geopark Srca Slovenije« 
naredili na našem območju, saj imamo pomembne 
geološke najdbe in opuščene rudnike.

Odprte možnosti čezmejnega sodelovanja

V občini Grebinj nas je sprejel župan Josef Muller 
in predstavil več projektov iz LEADER programov,
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BESEDILO: BRANKA BIZJAN, FOTOGRAFIJA: LAS SRCE SLOVENIJE

OGLED DOBRIH PRAKS NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
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Kaj je PROSTOFER?

Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 
'šofer'. Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža.
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prosto-

voljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo 
na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s 
prevozi, še zlasti če so doma zunaj mestnih središč, 
kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddalje-
ni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, 
kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim 
oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski 
člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar 
pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne 
prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov 
ne uporabljajo. 

Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne 
vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi jih peljali, 

ali pa imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše 
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer 
jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih 
centrov ipd.

Zakaj PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omo-
gočajo:

• večjo mobilnost,
• večjo socialno vključenost, 
• medsebojno povezovanje, 
• boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem
obdobju,

• čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši 
odhod v dom za ostarele),

Prostofer – prostovoljni šofer

• medsebojno pomoč, 
• druženje in občutek koristnosti igrajo 
pomembno vlogo pri aktivnem staranju. 

Kako deluje PROSTOFER? 

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato 
zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po 
najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljne-
ga voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s 
strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarova-
nje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je 
na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 
8.00 in 18.00 uro, rezervacijo prevoza pa je potreb-
no najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki 
prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka 
do petka med 8.00 in 16.00 uro, izjemoma pa se 
lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času 

pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. 
Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj 
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično 
pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku 
jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med 
pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim 
priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ...

To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo 
humanost za samoumevno in častno dejanje. 
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Kako postati PROSTOFER?

Vozniki, ki želijo postati prostoferji v občini 
Moravče, naj pokličejo 01/724-714-2 (Alenka 

Prelovšek) ali pišejo na e-naslov: alenka.prelovsek@
moravce.si. Veseli bomo vašega odziva. 

Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen projekt?

S tako imenovanim prostoferstvom se povečuje 
udeležba starejših v cestnem prometu in izbolj-

šuje njihova mobilnost. Poleg tega se izboljšuje var-
nost v cestnem prometu in povečuje socialna vklju-
čenost starejših na splošno, obenem pa povečuje
cenovna dostopnost prevozov.

• Slovenija se že uvršča med 'zelo stare' države, 
saj je danes pri nas vsak peti prebivalec starejši 
od 65 let. 

• Za 3 % na leto se povečuje delež starejših 
od 60 let. 

Zakaj bi k projektu PROSTOFER morala pristopiti 
vsaka občina?

Glede na to, da se dviguje starostna meja in pove-
čuje število starostnikov, postajajo potrebe po 

skrbi za starejše vse večje. Prostofer je eden od 
projektov, ki na celovit način rešuje problematiko 
mobilnosti starejših občanov, zato k projektu v 
zadnjem času intezivno pristopajo številne sloven-
ske občine, ki želijo svojim starejšim občanom po-
nuditi možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno 
potrebujejo. 

Financiranje projekta PROSTOFER 
v občini Moravče

Občina Moravče bo zagotovila financiranje pro-
jekta Prostofer za uporabnike iz območja občine 

Moravče iz občinskega proračuna za leto 2020. K 
projektu je kot družbeno odgovorno podjetje s svo-
jim vložkom pristopilo tudi podjetje KRULC d.o.o.
Prednosti projekta Prostofer, ki jih ne smete spre-
gledati:

• brezplačni klici za uporabnike
• 100-odstotna odzivnost klicnega centra
• zagotovljena celostna storitev in kakovost na 
vseh ravneh

• zagotavljanje prostovoljnih voznikov
• brezplačno usposabljanje in izobraževanje 
voznikov

• brezplačna namestitev računalniškega programa 
oz. aplikacije in možnost izvoza podatkov ter 
izdelava statističnih izkazov

• večja medijska prepoznavnost občin zaradi velike 
odmevnosti projekta (več na www.prostofer.si)

Vtorek, 10. decembra 2019, je dr. Milan Balažic, župan 
občine Moravče z direktorjem Zavoda Zlata mreža 
Mihom Bogatajem podpisal pogodbo o sodelovanju 

v projektu Prostofer »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na 
socialnem področju v občini Moravče«. Prostofer je trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, 
ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, in ne 
zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starej-
šimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo 
na pomoč. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, 
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi jih peljali, ali pa 
imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z 
javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih centrov. 

Občina Moravče je 26. občina, ki je pristopila k 
projektu in s podpisom pogodbe izkazala posebno
skrb za starejše občane. Občina Moravče je za ta 
namen iz občinskega proračuna za leto 2020 zago-
tovila tudi financiranje projekta Prostofer za upo-
rabnike iz območja občine Moravče. K projektu je 
kot družbeno odgovorno podjetje s svojim vložkom 
pristopilo tudi podjetje KRULC d. o. o.

Podpis pogodbe o sodelovanju 
v projektu PROSTOFER



Večer je s šalami popestril Tone Serpentinšek, po 
dolgem času pa je obiskovalce pozdravila tudi 

Johanca. V preteklosti je že pripovedovala, kako je 
njen Pepe hodil k njej vasovat, sedaj pa je že odrasla 
in poročena ženska z dvema otrokoma. Povedala 
je, da je zakon res »z medom namazan križ«, kot ji 
je govorila njena mati, in da ima ogromno dela in 
skrbi, zato je kmalu odhitela domov.

Za glasbeno vzdušje sta poskrbela dva mlada 
ansambla, Krimski lisjaki in bratje Mrčun s Plesa. 
V ritmih domače glasbe smo pozabili na vsako-
dnevne skrbi ter obudili spomine na pokojnega 
Tineta Lesjaka, ki je nedavno tudi nastopil na eni 
od društvenih prireditev.

Pomembna vloga društva

V vseh letih delovanja je Društvo krajanov Limbar-
ska Gora doseglo mnogo dosežkov in premagalo 

marsikatero težavo, je povedala predsednica Jana 
Toman. 

Ob nastanku je Društvo štelo več članov, njihov 
glavni namen pa je bil izboljšati življenjske razmere 
v gorski vasici, v glavnem s financiranjem gradnje 
cest. 

V vseh teh letih so uspešno organizirali prireditve 
Pohod po nagelj na Limbarsko goro, Slovo poletju 
z glasbo in Tek na Limbarsko goro, prvomajska 
kresovanja, izdali so dva jubilejna zbornika, promo-
cijske zloženke, koledarje, sodelovali na občinskih in 
lastnih čistilnih akcijah ter se s prizorom vasovanja

''Vzemi si čas, postoj vsaj malo, za drobne stvari, za dobre ljudi.'' Tako se je z več kot primerno pesmijo 
začela prireditev ob 25. obletnici delovanja Društva krajanov Limbarska Gora, ki so jo obeležili 
30. novembra 2019 v Kulturnem domu v Moravčah.
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predstavili na povorki ob kmečkem prazniku, po-
magali pri obnovi kapelic in v vse to vložili ogromno 
ur prostovoljnega dela. Društvo se lahko pohvali z 
obsežnim arhivom časopisnih člankov ter fotografij.

Nagrade zaslužnim članom

V uradnem delu prireditve, ki ga je povezoval Peter 
Pergar, so podelili zahvale najprizadevnejšim 

članom: 
Nataši Lipovec za dolgoletno prizadevno delo na 

mestu blagajničarke, za njeno vnemo in moralno 
podporo članom izvršnega odbora; 

Franciju Lipovcu za njegov pozitiven odnos, za 
uspešno opravljanje različnih funkcij (član izvršne-
ga odbora, nadzornega odbora, pet let predsednik 
Društva) in vloženih prostovoljnih ur dela; 

Janezu Tomanu, ker že 23 let na vrhu Limbarske 
gore deli nageljne in poljube dekletom in ženam ter 
je s tem nepogrešljiv in legendaren del prireditve, za 
vložene ure prostovoljnega dela, v zahvalo za pro-
store, v katerih Društvo hrani arhiv in ima sestanke; 

Blažu Logaju za sodelovanje v izvršnem odboru, 
za sveže predloge in pomoč pri promociji Društva 
prek spletnih omrežij, za snemanje prireditev in 
montažo DVD-jev, za organizacijo prvih treh Tekov. 

Prav tako je močno cenjena pomoč zunanjih 
sodelavcev, zato so bile zahvale namenjene tudi: 

Občini Moravče za finančno podporo projektov; 
Osnovni šoli Jurija Vege Moravče za sodelovanje 

otrok na prireditvah; 
Bernardi Mal za strokovno pomoč pri izdaji 

zbornikov in za povezovanje prireditev; 
Društvu podeželske mladine Moravče za 

sodelovanje in pomoč pri redarstvu na prireditvah.
Posebne čestitke so Društvu izrekli moravški rokodel-
ci in čebelarji, najlepše pa je njihov pomen povzela 
Bernarda Mal z besedami: »Mi si Moravške doline 
brez nageljna ne znamo več predstavljati!«

Po prireditvi je sledilo še družabno druženje z 
bogato pogostitvijo. Gostje so si lahko ogledali 

V vseh letih delovanja je Društvo 
krajanov Limbarska Gora doseglo 
mnogo dosežkov in premagalo 
marsikatero težavo.

Mi si Moravške doline brez nageljna ne znamo več predstavljati!
Prireditev ob 25. obletnici delovanja Društva krajanov Limbarska Gora

BESEDILO: ANJA RAVNIKAR, FOTOGRAFIJA: SIMON BURJA



pretekle zbornike, brošure in fotografije iz arhiva, 
kar je bil čudovit zaključek sproščenega večera, 
polnega smeha, zabave in praznovanja.

Čas teče naprej, nekatere stvari pa se nikoli ne 
spremenijo: Johančin Pepe še vedno zelo lepo poje, 
Društvo krajanov Limbarska Gora pa se še vedno 
vsako leto, kljub majhnemu številu članov in sredstev

potrudi, da iz majhnega naredi veliko. Kot je rekel 
gospod Serpentinšek: »Njim lahko daš grablje, pa 
bodo iz njih naredili nakladalko!«
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Kulturno in športno društvo Peče je v soboto, 23. no-
vembra 2019, organiziralo tradicionalno delavnico 

izdelovanja božično-novoletnih voščilnic. Prva tovrstna 
delavnica je bila organizirana leta 2009, torej voščilnice za 
dober namen izdelujemo že deset let! Vsako leto se namreč 
povežemo s Krajevno organizacijo Rdečega križa Peče, ki v 
prazničnem času približno sedemdesetim starejšim, bolnim 
in invalidnim sokrajanom odnese majhno pozornost in vošči-
lo. Za mnoge je obisk sodelavk Rdečega križa in voščilnica, 
ki jo prinesejo, ena redkih decembrskih pozornosti in so 
zanjo še toliko bolj hvaležni. To, da je voščilnica izdelana 
ročno, pa doda že tako lepi gesti še poseben čar. 

Tudi letos se je na povabilo odzvalo veliko število 
obiskovalcev, ki so ustvarili lepe in unikatne voščil-
nice. Večinoma se tega dogodka udeležijo otroci, ki 
so še posebej ustvarjalni. Hvala vsem, ki ste prišli 
in sokrajanom polepšali praznične dni! 

Kulturno in športno društvo Peče 
vsem svojim članom, podpornikom in 

obiskovalcem prireditev želi lepe in mirne 
praznike, v novem letu 2020 pa obilo 

ustvarjalnosti, športnih podvigov, kulturnih 
doživetij in predvsem 

medsebojne povezanosti.
Srečno!

BESEDILO in FOTOGRAFIJA: AJDA LALIĆ

Deseto leto ustvarjamo 
za dober namen



    

Naslednji dve smeri tabli sta postavljeni na Tra-
ti. Točka je še posebej primerno izhodišče za 

Moravško krožno pot, ker leži ob regionalni cesti in 
omogoča parkiranje tudi večjega števila vozil ali av-
tobusa. Pohodnike usmeri bodisi v smeri Limbarske 
gore ali v smeri proti planinskemu domu. Je pa čas 
hoje do obeh ciljev okrog 3 ure. Ker je izhodišče že 
visoko in ker v obe smeri poti potekajo v precejšnji 
meri po asfaltnih in makadamskih poteh, je lahko 
ta točka primerno izhodišče za tek.

  

V sredini vasi Vrh nad Mlinšami in na Tlačnici sta 
postavljeni po dve smerni tabli. Kot v drugih 

primerih, kjer table postavimo na zasebna zemljišča, 
smo se tudi tukaj z lastniki dogovorili o primerni 
lokaciji.

  
  

Na poti med Gabrjami in Limbarsko goro so 
postavljene štiri nove smerne table. Dve v Ga-

brjah, kjer tabla levo usmeri pohodnike po poti do 
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Skupaj je v našem društvu 6 markaci-
stov, ki skrbimo za preko 70 km poti. Za 
smerne table in ostali material smo na 
razpisu pridobili sredstva v višini 75% 
vseh stroškov. Za pripravo razpisa in 
postavitev tabel smo markacisti porabili 
preko 100 ur prostovoljnega dela.

Če ste v zadnjem mesecu hodili po kateri od 
moravških planinskih poti, ste verjetno že 
opazili nove smerne table, ki smo jih namestili 

markacisti PD Moravče. 

Na planinski poti med Murovico in Cicljem smo 
na Buvenu na obstoječ drog namestili dodatno 

tablo v smeri Ciclja ter kasneje na poti še smerno 
tablo za Zagorico in Križevsko vas. Ker so vsi novo 
postavljeni drogovi ob-betonirani, je bilo treba ves 
material prinesti do lokacije sredi gozda.

    

Novi smeri tabli sta v Križevski vasi in v Zagorici 
pri Dolskem. Domačini so se slednje table raz-

veselili, ker so jih planinci večkrat že spraševali za 
pravo pot v smeri Murovice.

  

Na poti iz Moravč proti planinskemu domu sta na 
vrhu stopnic postavljeni dve tabli, ki usmerjata 

planince proti planinskemu domu oziroma nazaj 
proti Moravčam. Na poteh v neposredni okolici ste 
verjetno že opazili tudi modre smerne puščice in 
markacije. Te oznake označujejo kolesarske poti, 
ki se jih označuje in ureja v sklopu Planinske zveze 
Slovenije. V letošnjem letu so v mrežo poti dodali 
tudi povezavo med Jančami in Trojanami.

  

Pod Florjanom, kjer je od Moravške krožne planin-
ske poti markiran še kratek odcep do Florjana, je 

postavljen drog s tremi smernimi tablami. Dodali 
smo tudi oznako za krajšo pot do planinskega doma, 
ki poteka mimo Florjana po obstoječi makadam-
ski poti do Štance Laz. Omenjeno krajšo pot smo 
označili tudi z dodatno tablo v Štance Lazah. Sicer 
pa Moravška krožna pot od Florjana poteka nazaj 
proti GEOS-u, preko Slivne in Pivklja do Štance Laz. 

Nove smerne table na naših planinskih poteh
BESEDILO: PETRA PERGAR
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Narava se pripravlja na zimski počitek. 
Drevesa in grmi so že izgubili liste, 
življenjska tekočina po njihovih žilah 
se počasi upočasnjuje. Med tem ko 
bo narava počivala, bo v gozdovih, na 

jasah in v živih mejah kmalu polno naravnega ple-
tarskega materiala, iz katerega bodo tečajniki v 
pletarski šoli Iztoka Urbanije izdelovali košare in 
peharje. 

Glas o Iztokovi pletarski šoli se je že zdavnaj 
razširil preko meja domačega Tuštanja z okolico 
in v pletarsko šolo za leto 2020 se je vpisalo veliko 
število novih članov. 

Na uvodnem srečanju v novembru v brunarici na 
Cegunci, jim je Iztok predstavil zgodovino pletarstva, 
material in orodje za pletarstvo. Dogovorili so se 
tudi o terminih srečanj, vsi udeleženci so opravili 
tudi tečaj varstva pri delu.

Pogled nazaj

Lani je bilo v Iztokovi pletarski šoli zelo pestro. Z 
zaključno razstavo v aprilu je večina udeležencev 

uradno zaključila šolo, nekateri pa so s pletenjem 
nadaljevali. Srečevali so se v brunarici ali pri Izto-
ku doma in pletli peharje in pladnje – za potrebe 
okoliških društev.

Udeleževali so se tudi sejmov in razstav. Tako so 
sodelovali na Rokodelskem dnevu na gradu Tuštanj, 
na sejmih v Trzinu, Mengšu in Dolu pri Ljubljani. Iztok 
pa je sodeloval v oddaji Dobro jutro na nacionalni 
televiziji.

Povsod, kjer so bili, so obiskovalcem predstavili 
praktičen prikaz pletenja in mnogi so se te dejavnosti 
tudi lotili. Še posebno najmlajši so se vedno zelo 
razveselili svojega izdelka. To so bili v veliki večini 
peharčki iz ratana, imenovanega pedig, ki se ga že 
da kupiti pri nas, pred tem ga je Iztok naročal na 
Češkem.

Glede na veliko število ljubiteljev in udeležencev 
v Iztokovi pletarski šoli se ni bati, da bi ta stara obrt 
utonila v pozabo.

Hrastnika, ki je tudi del Domžalske poti spominov, 
in desno po pretežno gozdni poti do Limbarske 
gore. Na tej poti do Limbarske gore smo deloma 
spremenili potek poti mimo ograde z živalmi. Last-
nik lepo naproša vse pohodnike, da ne plašijo živali, 
še posebej če imate s seboj tudi psa. Živali so še 
posebej občutljive v spomladanskem času, ko ima-
jo mladičke. Naknadno smo na tablo ob ogradi 
dodali še smerno tablo, ki pohodnike usmeri po 
lažji asfaltni poti v smeri Vodic do planinske poti, 
ki poteka iz Serjuč proti Limbarski gori. Četrta tabla 
je postavljena tik pod vrhom Limbarske gore. 

   

Dvaindvajseto smerno tablo smo postavili na 
pobudo pohodnikov na poti med Tuštanjem in 

Javoršico, kjer se levo odcepi Tuštanjska pot, ki jo 
vzdržujejo krajani sami, in desno Moravška krožna 
planinska pot v smeri Javoršice. Na že postavljen drog 
se sedaj lahko doda še oznako za Tuštanjsko pot.

Zagotovo so kje še odseki poti, kjer bi bilo dobro 
namestiti dodatne smerne table. Če imate še 

kakšne predloge, lahko pišete na e-naslov društva 
(pdmoravce@gmail.com). Če se vam katera ocena 
časa na smerni tabli zdi pretirana – je to verjetno 
zato, ker ste še v dobri kondiciji in ste hodili prehitro.

BESEDILO in FOTOGRAFIJA: BOJANA DORIČ

Pletarska šola Iztoka Urbanije 
je začela z delom



v Litiji so pripravili delavnico pletenja nogavic. Ker 
želijo rokodelke pletenje približati že najmlajšim, 
so imele v tem času kar dve delavnici pletenja na 
prste na Osnovni šoli Dob in na Podružnični šoli 
Krtina. Kar sedemdeset učencev, nekateri njihovi 
starši in učiteljice so se od rokodelk naučili pletenja 
na prste, kar dejansko predstavlja prve črke abecede 
pletenja. Te veščine so se učenci zelo razveselili in 
rokodelke prosili, da se še kdaj vrnejo na njihovo 
šolo. Kot vse kaže rokodelkam in rokodelcem tudi 
v prihodnjem letu dela ne bo zmanjkalo. Vsak nov 
član in vsak nov izziv v ročnih spretnostih sta vedno 
dobrodošla.
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Moravški rokodelci so znani po svoji prid-
nosti, ustvarjalnosti, prijaznosti in priprav-
ljenosti deliti svoja znanja z vsemi, ki jih 

to zanima. 
V jesenskem času so sodelovali na Florjanovem 

sejmu v Trzinu, Slovenskem rokodelskem festivalu 
v Slovenski Bistrici, na Ovčarskem balu na Zatrniku, 
Ižanskem sejmu, Mihaelovem sejmu v Mengšu, Festi-
valu volne v Solčavi, jesenskem sejmu v Dolu pri Lju-
bljani, sejmu v Ljubljani (v BTC) ter na 6. vseslovenski 
razstavi rož iz krep papirja na Vranskem. Na rednih 
delavnicah društva pa so pletli volnene nogavice 
pod mentorstvom Branke Bizjan.

Na prošnjo Knjižnice Domžale so rokodelke 
pripravile kar tri delavnice: izdelave ogrlic iz papirja 
in pletenja nogavic. Delavnice je vodila Branka Biz-
jan. Tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 

BESEDILO: BRANKA BIZJAN

Rokodelske roke – vedno 
polne dela

Rokodelke na šesti vseslovenski razstavi rož iz krep papirja 
na Vranskem. Od leve proti desni: Marica Hočevar, Nada Smrkolj, 
Marija Cerar in Branka Bizjan. Fotografija: Vedrana Golorej

Pletenje na prste na Osnovni šoli Dob.
Fotografija: Branka Bizjan

Delavnice papirčkanja rokodelcev v društvenih prostorih. 
Fotografija: Vedrana Golorej



… kratka predstavitev

Sem Miha Capuder, prihajam iz Lukovi-
ce, iz Spodnjih Prapreč. V družini smo 

štirje otroci, sam sem najmlajši, imam 
še brata in dve sestri. S svojo partnerko 
imava leto in pol staro punčko, tako 
da sem v prvi vrsti oče. Po izobrazbi 
sem strojni tehnik, študiral pa sem tudi 
zootehniko na Biotehniški fakulteti. Sem 
lastnik dokaj velike kmetije, s katero se 
tudi preživljam.

… o nogometnih začetkih 

Obiskoval sem OŠ Janka Kersnika na 
Brdu pri Lukovici, tja so prišli iz NK 
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Dob in nas povabili v nogometni krožek, tako 
da sem začel brcati s sošolci pri 10 letih, 
najprej v telovadnici, potem pa smo začeli 
trenirati v Dobu, tam sem igral za vse mlajše 
selekcije, še v času, ko sta bili združeni ekipi 
Doba in Termita. Ob prehodu iz mladinske 
selekcije med člane sem si poškodoval 
kolenske vezi. Dve leti nisem igral, potem 
pa me je takratni trener v Moravčah Robi 
Anželj našel na nekem turnirju in me povabil 
v ekipo, takrat je ravno prihajalo do menjave 
generacij. Tako sem sedaj že osem let aktiven 
v Moravčah.

… kličejo te Kic - zakaj?

To ime sem dobil po domačiji, od koder 
prihajam. Še zdaj me mnogi prej 

pokličejo po tem imenu kot po mojem 
pravem.

… pogled na letošnjo sezono

Lahko bi bilo veliko boljše, a ni najslabše. 
Kvaliteta je, mislim da boljša glede na 

rezultate, ki pa se odražajo tudi v resnosti 
oziroma pristopu določenih igralcev. Proti 
Slovanu (op.a.: v 3. krogu) sem odigral prvih 
nekaj minut, mislil sem že, da ne bom več 
igral, potem pa sem proti Kolpi, ko sem se 
vrnil na treninge, prvič odigral nekaj več.

… o morebitnem 
napredovanju v tretjo 
ligo

Za tretjo ligo so potrebni močni 
treningi, nemogoče bi bilo pričakovati 

z enim treningom ali dvema na teden, da 
si konkurenčen. Po pravici povedano, s 
temi fanti ne verjamem, da bi lahko igrali 
v tretji ligi, ampak ne zaradi kvalitete, pač 
pa zaradi časa.

… pogled v prihodnost

Kolikor bo čas dopuščal, bom še 
zraven, tako ali drugače. Tukaj se 

počutim dobro, imam družbo, prijatelje, 
s fanti se odlično razumemo, ampak ni 
vsem nogomet v prvem planu. Všeč mi je, 
da se lahko tudi kasneje, ko ne bom igral, 
lahko najdem v klubu, že v preteklosti kot 
kapetan in tudi sedaj delujem kot neka 
vez med vodstvom kluba in soigralci, kar 
mi odgovarja.

Na kratko s četrtim strelcem članske lige Mihom Capudrom. 
Miha Capuder je rojen 22. februarja 1991. Je četrti strelec članske lige z doseženimi 7 goli.

November ni bil najbolj prijazen mesec za se-
lekcije NK Termit Moravče, ne po rezultatski 
plati, niti po pogojih za tekme. Po izjemno 

toplem oktobru je vreme poskrbelo, da je bilo igrišče 
dodobra prepojeno z dežjem, posledično je nekaj 
tekem odpadlo.

Ekipi mlajših (U 13) in starejših (U 15) dečkov 
bosta domači tekmi proti Komendi oziroma Kočevju 
odigrali šele spomladi. So pa zato starejši dečki pre-
magali teden prej svoje vrstnike iz Ivančne Gorice, 
s čimer so jesenski del ob eni neodigrani tekmi 
končali celo na sedmem mestu.

Mlajši dečki so prvi konec tedna v novembru 
gostovali v Zagorju, a v tekmi s kar sedmimi goli 
zabili enega manj. S sedmimi točkami so zadržali 
deseto mesto na lestvici. Mladincem se ni najbolje
posrečil niti zadnji jesenski nastop, saj so jih v 

gosteh krepko premagali nogometaši Kočevja, to 
pa pomeni, da bodo fantje prezimili na zadnjem 
mestu z le tremi osvojenimi točkami. Najmlajši so 
že zaključili jesenski del, edino selekcija U 10 je za 
konec odigrala še domače srečanje proti ljubljanski 
Svobodi.

In zdaj še k članom, ki so tokrat dvakrat gostovali. 
Najprej so pod reflektorji nepričakovano izgubili 
proti Ivančni Gorici (1:3), ki je s tem dosegla edino 
zmago v letošnji sezoni, potem pa so še slabše 
zaključili v Trbovljah, kjer je bil Rudar boljši s 3:0. 
Člani vseeno niso izgubili svojega devetega mesta v 
ligi med 13 moštvi, ki še vztrajajo (po izstopu Jezera 
Medvod). Razlike so majhne, tako da je spomladi s 
pravim pristopom možno prav vse. Zadnjo besedo pa 
bo tokrat dobil mož, ki je s svojimi sedmimi zadetki 
najbolj opozoril nase, saj je celo eden najboljših
strelcev v ligi. Pri tem je potrebno poudariti, da toli-
ko golov v četrtoligaškem tekmovanju ni dosegel 
noben član Termita v zadnjem desetletju.

BESEDILO: TONI BRODAR

Slabše vreme za konec jeseni



Želimo vsem, da bi srečo našli tam, 
kjer jo najbolj potrebujete. 

Lepe praznike in srečno ter zdravo leto 2020!
 

Društvo upokojencev Moravče

Pohodniška sekcija Društva upokojencev Moravče se 
rada predstavi tudi na fotografijah. Verjamemo, da 

z namenom, da bi se skupini pridružili novi pohodniki. V 
bistvu pa se je potrebno samo odpraviti od doma, potem 
gre kar samo. Seveda je bolje, če se pridobi nekaj  kondicije, 
da naslednji dan ni vse telo boleče. Skupina pohodnikov teh 
problemov najverjetneje nima.

Prvi četrtek so se  odpravili iz običajnega štartnega mesta, 
to je avtobusna postaja Moravče, kar po cesti do gostišča 
na Miklavžu. Tretji petek pa so se čez drn in strn, preko 
Serjuč, vzpeli na Limbarsko goro, kjer je zopet gostilna. To 
poudarjamo zato, ker se v obeh hišah dobi dober čaj, lahko 

pa tudi kaj zraven. Saj ni, da bi šel človek kar mimo. Če pa 
take možnosti ni, odprejo svoje nahrbtnike za kaj domačega, 
tekočega in za pod zob. V teh dveh pohodih so se za domov 
le spustili v dolino in je bila pot veliko lažja, ni pa vedno tako. 
Vsekakor pa je poleg gibanja in hoje pomembno druženje. 
Bivši pohodnik se zato za njimi pripelje kar z avtom. In 
skupina ga je vedno vesela. Veselijo se tudi, da so skupaj in 
še lahko pohodniško delujejo. Seveda je potrebno vztrajati, 
kar najmanj pomeni, da se dvigne s kavča.

Dejavna društvaNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX22

VKulturnem domu v Moravčah se je osmič pred-
stavila Folklorna skupina Društva upokojencev 

Moravče na samostojnem koncertu z gosti. 
Kot domačini in gostitelji so zaplesali dve koreo-

grafiji: Ljubca moja, splet gorenjskih plesov avtorice 
Nevenke Unk Hribovšek v moravških oblekah in 
Koroške plese, avtorice Tine Vindiš v koroških oblači-
lih. Kot smo že vajeni, da se Društvo upokojencev 
rado druži z mladimi, smo tudi na tem koncertu 
lahko prav na začetku spremljali točko Osnovne 
šole Jurija Vege Moravče, mali zborček prvošolcev 
pod vodstvom mentorice Barbare Fale. 

Društvo upokojencev je hvaležno posluhu mladih 
in šole, ker je pomembno, da se za medgeneracijsko 
druženje ne samo sliši, temveč se tudi udejanja. Med 
gosti so bili priznani pevci Kvarteta Krt z dvema 
prihodoma na oder. V prvem so zapeli ljudske, za-
bavne. Ker je bil to še čas martinovanja, so v drugem 
sklopu  zapeli vinske pesmi. Gotovo pa so predvsem 
gostje – folklorniki s svojo drugačnostjo popestrili 
večer. Međimursko Kulturno umetniško društvo Ivan 
Car je zaplesalo seveda po međimurskih običajih 
ples Pisana nedelja. S folklornim plesom in petjem 
pa je črnogorske običaje predstavila skupina Peroj-
ski Črnogorci. Ob zaključku so se vsi nastopajoči 
zbrali na odru in zapeli ljudsko Pozimi pa rožice ne 
cveto ob spremljavi Dominika Krta na harmoniki. 
Obiskovalci so zapeli zraven.

BESEDILO: VOJKA REBOLJ, FOTOGRAFIJA: MIROSLAV KOSANOVIĆ BESEDILO: VOJKA REBOLJ, FOTOGRAFIJA: BOJAN DORIČ

Bil je pester kulturni program Za srce tako in drugače
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Glasbene skupine v okviru Študijskih krožkov Društva Lipa – 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale vadimo citre in 
kitare pod vodstvom mentorice/učiteljice Damjane Praprotnik. 

Z novim študijskim letom 2019/20 smo se odločile za večjo prepo-
znavnost s poimenovanjem in z zunanjo preobrazbo. 

1. Sončnice so skupina, ki vadijo citre že peto leto ali več. Spoznali jih 
boste po kratkih rumenih rutkah z volančki okoli vratu ter broškami 
sončnic. Nadenejo si tudi domžalske slamnike z rumenim trakom. 

2. Tempo so skupina, ki vadijo kitaro že peto leto ali več. Njihov pre-
poznavni znak so rdeči šali okoli vratu. Med njimi je tudi Petar, edini 
moški zastopnik v naših vrstah.
3. Zlati zven so skupina, ki vadijo citre šele tretje leto. Prepoznali jih 
boste po zlatih šalih okoli vratu in seveda tudi po zlatih zvenih citer.
4. Tesere so skupina, ki vadijo kitaro šele tretje leto. Spoznali jih boste 
po turkizni barvi šalov okoli vratu.

Glasbene skupine citrark in kitaristov 
BESEDILO: ANICA JUSTINEK

Glede na velikost odra, nasto-
pamo pred občinstvom ločeno, 

v zasedbi Sončnice in Tempo ali 
Zlati zven in Tesere. Na večjih od-
rih se vse štiri skupine združimo v 
veliki orkester petindvajsetih lju-
biteljic glasbe. Igramo, pri ljudeh 
priljubljene, zimzelene skladbe 
različnih zvrsti, ki jih občinstvo 
pozna, jih pritegne in zapojejo 
z nami. Na koncu vedno sledi še 
vabilo, da naj pridemo spet in to 
kmalu. To nam je v spodbudo, da 
vadimo in vadimo tudi, ko nam 
je težko, saj bomo z naslednjimi 
nastopi znova razveseljevali naše 
poslušalce. 

Nastopi glasbenih skupin

Glasbeni skupini citrark in kita-
ristk pod vodstvom Damjane 

Praprotnik in skupina literarnega 
krožka Društva Lipa Domžale, III. 
Univerza, smo vedno bolj zaželene 
gostje domov starejših občanov in 
medgeneracijskih centrov ne le 
na domžalsko–trzinskem, kam-
niškem in mengeškem področju, 
temveč tudi v Bohinju in še drugje. 
S harmoničnimi zvoki instrumen-
tov, ubranim petjem ter s kratki-
mi anekdotami v enournem pro-
gramu udeležencem polepšamo 
turobno jesensko deževno do-
poldne. Z božično-novoletnimi 
skladbami bomo svoje turneje z 
nastopi nadaljevali do konca de-
cembra in tudi še v januarju.

Skupini Sončnice in Tempo

Skupini Zlati zven in Tesere
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Poletje se je letos prevesilo v jesen in ker je 
lepo vreme treba izkoristiti, smo se zeliščarice 
22. oktobra odpeljale nabirat rastline na Pri-

morsko.
Najprej smo se ustavile pod Nanosom, kjer smo 

spoznale rumeni svišč, v ljudski medicini poznan 
tudi kot košutnik, encijan. Pomaga pri želodčnih 
težavah, slabi prebavi, spodbuja delovanje žolčnika, 
jeter in trebušne slinavke. Pot nas je naprej peljala 
do Krkavč, strnjenega naselja nad dolino Dragonje. 
Krkavče so znane po Krkavškem menhirju, megalitu 
iz obdobja Keltov. Dva in pol metra visok kamnit 
steber, 1m ga je pod zemljo, naj bi bil postavljen v 
1. ali 2. stol. p. n. št. Pripisujejo mu tudi posebno, 
energetsko moč, ki jo ob njegovem dotiku lahko 
občutimo kot nežno mravljinčenje.

Ob prijetnem druženju smo si v okolici nabrale 
šipka, brinovih jagod, šetraja, trpotca in uživale v 
naravi – kot sredi poletja. V Krkavčah pa je poznana 
tudi cerkev sv. nadangela Mihaela s tremi oltarji. Kraj 
spada med starejše vasi v slovenski Istri, saj arhe-
ološke najdbe pričajo o ostankih iz rimske dobe (9. 
stoletje). Ob dinamičnem vodenju smo si ogledale 
njeno notranjost in zunanjost in spoznale, kako 
lahko majhen kraj skrbi za kulturno dediščino vasi.

Čakala nas je še Koštabona, ki s svojo arhitekturo 
in prelepimi razgledi očara vsakogar. Vpeta med 
Šavrinske griče je ena najlepših pozidanih vasi v 
obliki elipse.

Okrepljene s poznim kosilom in polne lepih vtisov 
o naši Istri in vrečk z zdravilnimi zelišči, smo se 
prijetno utrujene s sončnim zahodom poslovile 
tudi me. 

Do naslednjič, Primorska.

Moški in cerkveni mešani pevski zbor žup-
nije Moravče sta se na zadnjo nedeljo v 
cerkvenem letu na nedeljo Kristusa Kralja 

vesoljstva torej 24. novembra, predstavila v cerkvi 
svetega Mihaela v Mengšu. 

Tokrat je na reviji odraslih pevskih zborov dekanije 
Domžale za uvod v srečanje poskrbel Gregor Klančič, ki je 
na orglah zaigral uvodni preludij Karla Jenkinsa Celebratio. 
Nato smo prisluhnili prvemu pevskemu zboru, ki se je pred-
stavil kar sam. Kajti novost tokratnega srečanja v Mengšu je 
bila, da se je vsak zbor predstavil sam in nato odpel še dve 
pesmi. Kot prvi je zapel odrasli pevski zbor župnije Jarše, 
tem je sledila vokalno instrumentalna skupina sv. Mihaela 
iz Mengša. Prisluhnili smo še zborom iz župnij Dob, Vir, 
Brdo, Trzin in Krašnja. Mengeš sta zastopala dva zbora, in 
sicer mešani pevski zbor in mešani pevski zbor župnije sv. 
Mihaela Mengeš. Domžale so se predstavile s številčnim 
mešanim pevskim zborom.

Moravški prispevek k reviji

Moški pevski zbor župnije Moravče je pod taktirko 
Alojza Štefana zapel L. Belarjevo pesem O Devica, 

zvezd kraljica in pesem A. Lebana O Devica pomočnica. 
Mešani pevski zbor z zborovodjem Dominikom Štefanom 
in solistom Milanom Kunaverjem pa je zapel pesem Matije 
Tomca O tabernakelj, moj zaklad in Slavka Premrla O Marija, 
ti pomagaj nam. Besedo, dve je pevcem in pevkam namenil 
dekanijski animator za cerkveno glasbo Marko Košir, ki je 
poudaril, da je tokratno srečanje nadaljevanje praznovanja 
zavetnice cerkvene glasbe svete Cecilije.

Na koncu je zbrane pozdravil tudi prof. Gregor 
Klančnik, ki ni mogel skriti navdušenja nad zape-
timi pesmimi. Zbori so skupaj zapeli še tri pesmi 
in pri zadnji Povsod Boga preglasili celo zvonjenje. 
Druženje so pevci in pevke nadaljevali ob sprošče-
nem pogovoru in pogostitvi v župnijskem domu.

BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: MARINKA KOPAČ BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: DRAGO JUTERŠEK

Zeliščarice med šavrinskim 
gričevjem

Revija odraslih pevskih zborov 
dekanije Domžale 



Kultura NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX 25

Dobrodelnost je lepa čednost in če k temu 
dodamo še lastni prispevek, lastni talent, 
je toliko bolje. Kako je, če si v težavah, se 

zavedajo mnogi, a le malo je tistih, ki za izboljšanje 
tegob drugih kaj storijo. 

Dobrodelnost Komornega zbora Limbar

Župnijska Karitas Domžale se že leta, tako kot vse ostale 
Karitas po Sloveniji prizadeva po najboljših močeh in 

kolikor dopuščajo sredstva, pomagati pomoči potrebnim. 
Zato pripravijo ob koncu leta tudi tradicionalni dobrodelni 
koncert Skupaj na poti. Tokrat so ga pripravili v petek, 8. 
novembra, v Športni dvorani Domžale. Vsako leto je namen 
prireditve isti: združiti pod eno streho ljudi dobre volje, 
ki s svojimi sredstvi pomagajo župnijski Karitas in jim v 
hvaležnost ponuditi program, ki si ga zapomnijo vsaj za 
leto dni. Prijaznemu povabilu organizatorjev so se tokrat 
odzvali tudi člani in članice Komornega zbora Limbar in 
prišli v Domžale. Seveda so se poleg njih odzvali povabilu, 
da s svojimi talenti obogatijo letošnji dobrodelni koncert, 
še številni glasbeniki, ki so z raznovrstno glasbo poskr-
beli za vse okuse. Prireditev je povezoval Blaž Lesnik, ki 
je poskrbel tudi za kakšno cvetko, tako kakor so to počeli 
voditelji pred njim. 

Pomen gesla Skupaj na poti

Kot prvi so se nam predstavili, no zapeli in zaigrali člani 
ansambla Gregorja Kobala. Njihovo veselo glasbeno 

sceno je z svojimi pesmimi ob spremljavi Tomaža Hostnika

umirila Jera Hrovat. Nato je na oder prišel tokrat najšte-
vilčnejši zbor – Komorni zbor Limbar pod taktirko Tomaža 
Pirnata. Preden sta na oder stopila Uroš in Tjaša smo prisluh-
nili besedam podžupana Občine Domžale Marjana Ravnikarja, 
ki je poleg zglednega sodelovanja Karitas s krajevnimi 
skupnostmi in občino izrazil željo, da bi se geslo Skupaj na 
poti odražalo tudi na drugih področjih. Obenem se je zahvalil 
vsem nastopajočim in obiskovalcem v dvorani, ki so po svojih 
močeh prispevali, da bo župnijska Karitas lahko pomagala 
še naprej. Po krajšem nagovoru se prileže glasba in tako 
smo prisluhnili še Tomažu Hostniku in skupini Počeni škaf. 

Do besede je prišel tudi častni pokrovitelj škof msgr. 
Anton Stres, ki je razložil pomen Karitasa in spregovoril 
tudi o tem, da moramo biti ljudje dobri in človekoljubni na 
vsakem koraku, z vsakim pogledom, z vsako naklonjeno 
besedo in z vsakim prijaznim nasmehom, kajti s svojim 
zgledom lahko naredimo svet lepši. Obenem je poudaril, da 
je dobrodelnost v naši Cerkvi še kako potrebna, saj je pomoči 
potrebnih vsako leto več. A ne le materialne pomoči, vse več 
je tistih, ki potrebujejo prijazen stisk roke in tople besede. 

Andrej Šifrer je na oder prišel skupaj s komornim zborom 
Limbar in zapel nekaj svojih uspešnic, med njimi so mnoge, 
ki odražajo dejansko stanje v državi. Ena izmed takšnih je 
zagotovo Oče naš, ki v tekstu pravi pomagaj tem skreganim 
ljudem in še da skupaj z levico in desnico porinemo iz dreka 
voz. Malce muzanja in hehetanja je bilo tokrat zaznati tudi 
v dvorani, a z vsebino je zadel bistvo. 

V dobro voljo nas je tokrat na koncu prireditve spravil 
ansambel Roka Žlindre, ki je zaigral, da so mnoge zasrbele 
pete in moravška Mara je veselo zavriskala. Ja, res je bil lep 
in dobrodelen večer.

Skupaj na poti 2019 
BESEDILO in FOTOGRAFIJA: DRAGO JUTERŠEK
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BESEDILO: KLARA URŠIČ, FOTOGRAFIJA: KLARA URŠIČ, M
ILAN KUNAVAR

Težka naloga za zborovodjo in pevce

Vstopnico smo dobili, vendar se tu zgodba 
šele začne. Glavno in najtežjo nalogo ima 

seveda zborovodja – naš Tomaž Pirnat. 
Njegova prva naloga ja namreč izbira in 

sestava programa, saj je le-ta podlaga za izbor 
zasedbe na nadaljnje tekmovanje. Pravila tek-
movanja določajo kar nekaj kriterijev: spored 
mora obsegati štiri skladbe, od tega sta bili 
tokrat obvezni umetna pesem slovenskega 
skladatelja, napisana od leta 1989 do danes 
ter slovenska ljudska pesem (v priredbi ali 
izvirni obliki), poleg tega pa še dve skladbi po 
lastni izbiri, pri čemer je trajanje glasbenega
sporeda omejeno na največ 14 minut. Kljub 
omejitvam je izbire v bogati slovenski in 
svetovni zborovski literaturi več kot preveč. 
Tu pa pride v ospredje talent, posluh in iz-
kušenost zborovodje, saj mora spored imeti 
ne le dovolj veliko umetniško vrednost, da 
ustreza kriterijem tekmovanja, pač pa pred-
vsem izkušenosti, vzdušju, željam, zvoku, 
glasovni sestavi, glasbeni usmerjenosti in 
zmožnosti zbora, ki bo skladbe pel. Skladbe 
nato zborovodja preštudira, si zamisli svo-
jo interpretacijo skladateljevega dela in jih 
predstavi zboru. Skupaj z zborom tekmovalni 
program na vajah ob vseh drugih skladbah, s 
katerimi sodelujemo na dogodkih društva in 
drugih prireditvah (čim) več mesecev študira, 
gnete, oblikuje zvok, žveči besedilo, se včasih 
ob njih muči, večinoma uživa, pili ritem in čisti 
akorde, skratka po delčkih zapoje več-stokrat, 
da jih lahko tako uspešno predstavi javnosti in 
žiriji na tekmovanju. Prvič v zgodovini zbora 
smo bili deležni prav posebne časti – zboro-
vodja je izbral noviteto – čisto novo skladbo, ki 
jo je skladatelj napisal posebej za nas in smo 
jo prvi, krstno izvedli. Na tekmovanju smo se 
Limbarji predstavili z naslednjim programom: 

Katarina Pustinek Rakar (1979): 
Nocoj je edna lüšna noč, 
prekmurska ljudska iz Beltinec

Johannes Brahms (1833–1897): 
Verlorene jugend, Op. 104, št. 4

Vasilij Mirk (1884–1962): 
Rokoko

Tine Bec (1993): 
Laudate dominum omnes gentes (2019), 
Ps 116, noviteta, prva izvedba

V
nedeljo, 10. novembra, je

 v Kristalni 

dvorani Sokolskega doma v Škofji L
oki 

potekalo regijsko tekmovanje odraslih 

pevskih zasedb Sozvočenja 2019 za zasedbe z 

območja Gorenjske. Komorni zbor Limbar si je
 pravico 

do udeležbe na tekmovanju zagotovil z odličnim 

nastopom na območni re
viji 1

4. m
arca 2019 

v Grobljah, kjer ga je strokovna žirija
 predlagala 

celo za državno raven. 
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Težko pričakovana razglasitev 
je prinesla zlato

Stroga, natančna in zahtevna strokovna žiri-
ja, ki so jo sestavljali Stojan Kuret, Alenka 

Podpečan in Monika Fele je naš nastop pozor-
no spremljala in ob razglasitvi smo s tresočimi 
nogami čakali njihovo oceno.

»Komorni zbor Limbar iz Moravč, pod vod-
stvom zborovodje Tomaža Pirnata prejme… 89 
točk in zlato priznanje regijskega tekmovanja!« 
Vriskamo in ploskamo, ko se nadaljuje … za 
najboljšo izbiro sporeda posebno nagrado 
prejme … zborovodja Tomaž Pirnat! Ponosni 
in veseli mu čestitamo, ko je naš zborovodja
še tretjič povabljen na oder, saj Komorni zbor 
Limbar prejme … posebno nagrado za najbolj-
šo zasedbo regijskega tekmovanja!

»Ni dovolj imeti citre, da je človek citrar,« je 
zapisal Marcus Terentius Reatinus. Ni dovolj 
glas, da je glasba. Ni dovolj, peti, da si pevec. 
Niti ni dovolj, da se pevci zberejo, da so zbor. 
Ko vsak najde v skupnosti svoje mesto, ko 
prav vsak iz svojega glasu s trudom napravi 
in dá najboljše, kar more, ko se vse ob pravem 
času in tonu ujame na zborovodjevi roki in 
zazveni v pravo vrsto tišine – šele takrat se 
lahko zlato zasveti ona – glasba.

Komorni zbor Limbar je na regijskem 
tekmovanju prejel zlato priznanje in 
nagrado za najboljšo zasedbo, njegov 
zborovodja Tomaž Pirnat pa posebno 
nagrado za najboljši izbor pesmi.
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igral na državnem tekmovanju Temsig, 
kjer je prejel zlato plaketo. Prvo mesto 
in zlato priznanje je dosegel na dveh 
mednarodnih tekmovanjih -   Svirel in 
Isola del Sol v Italiji. Tudi v Moravčah 
je z nespornim znanjem, eleganco in 
dovršenostjo navdušil.

Podelitev priznanj 
in skupni nastop

Slavnostni koncert je vedno name-
njen podelitvi bronastih, srebrnih 

in zlatih Gallusovih značk za večletno 
delovanje na področju ljubiteljske kul-
ture. Vse pevke, razen Majde Cerar, so 
prejele značke. Majda je nosilka vseh 
treh značk, saj je edina članica, ki v 
zboru poje vseh 40 let. Oda je prejela 
veliko čestitk in želja za uspešno delo, 
ki so jih izrekla druga društva in župan 
občine Moravče dr. Milan Balažic.

Tisto najbolj pristno, najbolj prvin-
sko pa se je zgodilo v zadnjih treh 
skladbah, ki so jih družno zapele se-
danje in nekdanje pevke zbora. Tedaj 
je zazvenelo v skladbah Zadnja planika, 
Čudovito jutro in Naših 40 let. Zadnja 
pesem je bila izvedena premierno, saj 
je nastala prav za to priložnost izpod 
peresa Bernarda Miklavca, z glasbeno 
opremo Franca Miheliča in priredbo 
Milana Kokalja.

Ta večer je bil tak, da se ni dalo 
ugotoviti, kdo bolj navdušuje koga, 
obiskovalci v dvorani nastopajoče ali 
obratno. Ustvarjena je bila prelivajoča 
se sinergija izpolnitve slavljenja pesmi 
in njihovih ustvarjalcev. Ja, Oda, še, še 
in še si želimo dogodkov z vami. Dogod-
kov, ki obogatijo za to, da postajamo 
boljši v boljšem svetu.

Iskrene čestitke!

Skrbno načrtovan, skrbno izbran in skrbno pripravljen program 
slavnostnega koncerta je napovedoval nepozabni kulturni 
dogodek. Koncert in ponovitev koncerta v nabito polni dvo-
rani sta pohvala brez meja za dvanajst žensk, ki se predajajo 

iz tedna v teden neskončnemu veselju in užitku prepevanja. In tudi 
vsem drugim 120 pevkam, ki so bile v 40 letih soustvarjalke Odine 
zgodbe daljši ali krajši čas. 

Dekliški pevski zbor KD Tine Kos Moravče je prvič zapel leta 1979 na pobudo 
Milana Kokalja. Njihova pot je imela, tako kot vsaka, vzpone in padce. Pevke 
so prihajale in odhajale. Dekliški zbor je postal ženska vokalna skupina Oda. Z 
mnogimi nastopi doma in po svetu, s podoknicami, prepevanjem na slavnostnih 
dogodkih in šestimi zgoščenkami so prepoznavne in se uvrščajo v sam vrh med 
uspešnimi pevskimi sestavi v občini.

Izbrana glasba domačih in tujih avtorjev

Slavnostni dogodek se je začel s prihodom spremljevalnega inštrumentalnega 
sestava in pevk na oder. Zapele so Le pridi, le pride sem sama doma in s tem 

naznanile, da bo prvi del koncerta namenjen priredbam zabavnih skladb domačih 
in tujih avtorjev. Neumorne, polne energije in pristnega veselja so prelivale draž 
pesmi med obiskovalce v dvorani in osvajale njihova srca. Drugi del je prinašal 
narodno-zabavne melodije, Avsenikove, Dolžanove, Slakove … Vse so bile spre-
jete z vnetim aplavzom. Dve pesmi, Lepši svet si želimo vsi in Otroške želje, so 
zapele skupaj s svojimi otroki in vnuki, kar je odzvenelo za čisto petico. 

Prispevek nadarjenega mladega pianista

Podobno zgodbo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, je odigral 11-letni 
Leonard Kolonič, sin Nataše Mihelič in vnuk Bernarde in Franca Miheliča, s 

skladbo Frederika Chopina, Nocturno v cis-molu. Svoje prve ure klavirja je začel 
že pri treh letih. Med drugim je nastopil v ljubljanskih Križankah, v Slovenskem 
parlamentu in na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Odlično je

Slavilna pesem ali hvalnica Odi
BESEDILO: BERNARDA MAL, FOTOGRAFIJA: SIMON BURJA
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Misli bivših pevk Ode

Zelo sem se razveselila ponovnega povabila na vaje in 
nastop. Minilo je kar nekaj let, ko sem zadnjič stala na 

odru in sedaj se mi je v trenutku čas “zavrtel” nazaj. Peti mi 
je bilo res v užitek, prav tako pa tudi “opazovati” gibčne in 
poskočne snemalce.

Mateja Osolnik (Capuder)

Res smo se imele lepo, pa kot, da vmes ne bi minilo 20 let.
Majda Tomc (Klopčič)

Zelo sem bila vesela povabila in ponovnega, čeprav krat-
kega, sodelovanja. Lepo je spet srečati znane obraze in 

spregovoriti. Dogodek je bil čudovit, uživala sem v predstavi 
in nastopu. Vzdušje pa je bilo enkratno.

Martina Končar

Povabila članic Ode in zborovodja Mileta za sodelovanje na 
jubilejnem koncertu sem bila zelo vesela. Z nekaterimi 

pevkami se nismo videle že kar nekaj let. Ponovno snidenje 
je bilo zelo prijetno in veselo. Na samem koncertu sem zelo 
uživala, zato vsem hvala za povabilo in za čudovit ter nepo-
zaben večer.

Marija Urbanija

Brez glasbe bi še vedno hodila naokrog, še vedno razmi-
šljala, gledala, poslušala in počela marsikaj, toda bila bi 

brez veselja. Da lahko pojem, mi je svet izpopolnjen, živahen 
in poln priložnosti. Hvala, da to lahko delim s članicami Ode.

Marjeta Urankar (Ravnikar)

Čas, ki sem ga preživela v Dekliškem pevskem zboru (zdaj 
skupina Oda), je čas lepih in prijetnih spominov na petje, 

smeh, zabavo, ženski klepet in sproščeno druženje ... Z naj-
večjim veseljem sem se odzvala na povabilo Ode, da se v čim 
večjem številu zberemo in skupaj odpojemo na 40-letnici 
zbora. Skupne vaje so me spomnile na trenutke, ko smo pevke 
klepetale in se nezadržno smejale, zborovodja Mile pa je vse to 
potrpežljivo sprejemal ... Kot se pogosto sliši v športu - kapo 
dol ... Miletu ter vsem pevkam in ljubiteljicam petja.

Marija Dovč (Ravnikar)

Za petje v zboru sem se odločila zaradi veselja do glasbe in 
petja ter zaradi druženja, ki je bilo z Miletom in pevkami 

vselej prijetno, srčno in veselo. Povabilu za petje ob jubilejni 
40-letnici delovanja zbora sem se z veseljem odzvala, hkrati 
pa sem bila prijetno presenečena in vesela, da so se sedanje 
pevke na ta način spomnile tudi bivših pevk. Ponovno sem 
srečala nekatere pevke, ki jih nisem videla že desetletja. Hvala 
zborovodji Miletu in pevkam za vsa ta dolga leta vztrajno-
sti, časa, dobre volje in srčnosti, s katero je zbor nedvomno 
polepšal kulturni utrip v Moravški dolini in tudi drugod.

Nevenka Ravnikar

Hvala, ker sem bila lahko del te glasbene pravljice. Vesela 
sem bila povabila in prijetno je bilo spet stati na odru 

in peti tako kot pred štiridesetimi leti. Prijetno je bilo srečati 
pevke, s katerimi smo skupaj začele peti leta 1979. Vesela 
sem, da sem lahko pela in praznovala skupaj s sedanjimi 
članicami Ode. Oglasil se je tudi notranji glas, da bi ponovno 
začela peti v zboru.

Jana Kovič

Hvala članicam Ode za povabilo. Bilo je res lepo in nepo-
zabno doživetje.

Katarina Peterka (Zakojč)

Povabilo na nastop po več letih me je ponovno predramilo 
iz vsakdanjika. Brez glasbe bi bil svet pust, zato hvala 

stvarstvu, da jo imamo. Če sem del kamenčka, da imam mož-
nost, da lahko pojem, je moje življenje bogastvo.

Mojca Homar (Kokalj)

Hvala za prijazno povabilo k sodelovanju in topel sprejem 
nas, “starih” pevk. Na vajah sem res uživala. Koncert Ode 

pa: lepe in zanimive pesmi, izvedba super in prijazno vodenje. 
Bilo je lepo. Čestitke!

Franja Strmljan (Kunavar)

Po devetindvajsetih letih prepevanja v zboru in enajstih 
letih “pavze” sem se prav z velikim veseljem odzvala 

vabilu na skupni nastop. Sama zelo uživam v petju in ni lep-
šega, kot se srečati - preživeti v zvokih melodij z ljudmi, ki 
jih že dolgo nisem videla, saj tako napolniš baterije z novo 
energijo in pozabiš na vsakdanje skrbi. Čestitke vsem pevkam 
Ode in spremljevalcem ... zlasti pa Majdi in Miletu, ki skupaj 
razveseljujeta občinstvo vseh 40 let. Oda - srečno naprej!

Verica Hrovat (Zajc)

Ko sem dobila vabilo za ponovni nastop, sem bila zelo 
vesela in spomnila sem se prvih vaj in kako nam je bilo 

skupaj lepo. Kar pa se tiče obeh koncertov, pa je bilo nepo-
zabno in zelo lepo. Še naprej želim Odi veliko pevskih užitkov.

Joži Pustotnik (Šinkovec)

Kot aktivna pevka sem se v zboru vedno zelo dobro počutila 
in se zelo rada družila z ostalimi pevkami in Miletom. To 

mi je bila sprostitev in hkrati bogatenje moje notranjosti. Zara-
di družinskih obveznosti in službe sem morala sprejeti težko 
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odločitev in prenehati s petjem. Prijetno, tako kot verjetno 
tudi druga “dekleta”, sem bila presenečena, ko sem prejela 
vabilo na ponovne skupne vaje, da skupaj zapojemo in skupaj 
praznujemo 40 let Ode. Odločila sem se prav in bilo mi je zares 
lepo, ker sem smela priti na vaje, ker sem smela skupaj z vsemi 
peti na odru pred polno dvorano in se potem skupaj družiti in 
obujati spomine z bivšimi pevkami. Vesela sem tudi tega, da 
so sedaj lahko moji otroci, zaradi katerih sem prenehala peti 
v zboru, videli delček tega, kako sem preživljala mladost. Ob 
poslušanju  “našega skupnega” petja so zelo uživali. Poslušali 
pa so tudi že moji vnuki ... Kako hitro čas beži!

Marija Lakosil (Gorjup)

Zelo rada sem prepevala v Dekliškem zboru. Uživala sem 
v prijateljski družbi, pesmi in besedi. Hvala za možnost, 

da sem to podoživljala tudi tokrat z vami. Ko sem bila z vami 
skupaj na odru, so izpuhtela vsa leta in vse razdalje ... Preprosto, 
bila je samo pesem srca.

Ida Kušar

K zboru sem pristopila zelo mlada, zato se mi zdi, da ima 
sodelovanje po toliko letih, veliko večjo težo kot takrat. 

Uživala sem v krasnih pesmih in druženju s pevkami, s katerimi 
nas veže toliko lepih trenutkov.

Katja Mlakar (Kokalj)

Ko sem začela peti pri Odi, mi je to pomenilo predvsem 
sprostitev, druženje s pozitivnimi ljudmi in veselje ob 

prepevanju. Na nek način sem se tako vključila v okolje, v 
katerega smo se preselili iz Ljubljane. Povabila na ponovno, 
skupno petje sem bila zelo vesela. Zanimivo se mi zdi, ko 
vidim, kdo vse je pri Odi pel. Te urice mi bodo za vedno ostale 
v spominu.

Agata Šmuc

Vsekakor sem bila vabila na ponovne pevske vaje zelo 
vesela. Na vajah in nastopu sem neizmerno uživala in to 

bo za vedno shranjeno v mojem srcu in hvala vsem, da sem 
lahko dodala kamenček v mozaiku Odine glasbene zgodbe.

Marjana Ugovšek (Vehovec)

Čestitam za prizadevnost, kvalitetno izvedbo in srčnost ter 
prijaznost celotne zdajšnje zasedbe ob našem skupnem 

druženju.
Jana Pahovnik (Avbelj)

Hvala Odi za povabilo, ki mi je zelo veliko pomenilo. Bilo je 
zelo prijetno. Srečale smo se bivše pevke, ki se že dolgo 

nismo videle in bile smo vesele ena druge. Lepo je bilo spet 
začutiti občutek pripadnosti skupnosti, se v mislih vrniti nazaj 
v mlade dni. Sploh tiste, ki smo odšle iz domačega kraja, to 
najbrž še bolj cenimo. Še enkrat hvala vsem.

Ana Kunaver 

Vesela sem bila vabila k združeni zasedbi “dekliškega” zbora 
za jubilejni koncert. Zdi se mi dragoceno, ob takih prilikah 

izkoristiti priložnost za osvežitev pevskih in prijateljskih vezi 

iz preteklosti, še posebej  če že leta živiš v povsem drugem 
okolju. Po oklevanju zaradi zasedenega delovnega urnika in 
oddaljenosti (živim v Vipavi)sem se vendarle udeležila vaj in 
nato nastopa. Presenetila me je pevska zvrst Ode v primerjavi 
z njenim predhodnikom Dekliškim zborom, ki se je kar pre-
cej spremenila. Užitek je bilo poslušati izvrstne spremljave, 
usklajenost z zborom in veselje spremljati, koliko zveste 
publike ima Oda. Res veliko pozitivnega vzdušja na enem 
mestu! Za mojo dušo pa je bila najbolj božajoča: “O, čudovito 
je jutro”, ki me je ponesla v leta deklištva.

Barbara Kunavar Tomažič; Martina Capuder 
(Kunavar); Majda Štefan (Kunavar)

V glasbi sem se rodila, z glasbo živim in vsak odpet trenutek 
mi daje neizmeren občutek sreče in izpolnjenje življenja. 

Hvala, da sem lahko to delila z vami.
Andreja Marolt

Pela sem 20 let. To so bili “zlati časi”. V tem času sem tudi 
spoznala svojega moža, ki je bil član moškega zbora in 

družina se je večala. Ponovnega vabila na skupni nastop in 
skupno praznovanje 40-letnice Ode sem bila zelo vesela in 
sem se kar za nekaj let pomladila, saj sta pesmi, ki so jih peli 
otroci in vnuki pevk Ode, pela tudi moja otroka. V tem času 
je bila vsa moja družina aktivna na moravški kulturni sceni. 
Ponosna sem, da sem lahko tako sedaj kot nekdaj dodala 
kamenček v mozaiku Odine zgodbe.

Boža Cerar (Zaveršnik)

Nepopisni občutki so me obšli ob obeh nastopih ob 
praznovanju Odine 40-letnice. V srcu čutim neizmerno 

hvaležnost zborovodji, da sem bila lahko tudi sama del te lepe 
zgodbe. Sodelovati s takšnim mojstrom glasbe, si štejem v 
veliko čast. Hkrati pa hvala in poklon tudi pevkam, saj brez 
vas ne bi bilo Ode!

Adrijana Hauptman Vidergar

Bila sem vesela povabila, saj se tako spet malo vrnejo 
spomini, ki jih rada včasih pokličem nazaj. Bilo je lepo.

Katarina Vadjunec (Šinkovec)

Povabilo k sodelovanju mi je ponudilo priložnost, da si vza-
mem čas zase, se zopet družim s pevskimi prijateljicami 

in obujam lepe spomine na pretekle dogodke in dogodivščine.
Jana Vehovec
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OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE   
Vegova ulica 38, Moravče

tel.: 01 72 31 003

VPIS V PRVI RAZRED 
ZA ŠOLSKO LETO 

2020/2021

Osnovna šola Jurija Vege Moravče 
vabi k vpisu v prvi razred vse otroke, 

rojene v letu 2014.
Vpis vseh prvošolcev bo v 

PONEDELJEK, 10. 2. 2020, ob 16.30, 
na Osnovni šoli Jurija Vege Moravče.

Najprej bo za starše roditeljski sestanek 
(tudi za starše otrok s podružnične šole), 

sledil bo skupinski vpis otrok v šolo.
O vseh podrobnostih o vpisu boste 

obveščeni še osebno, po pošti.
Na skupinski vpis s seboj pripeljite tudi 
bodoče prvošolčke, ki se bodo medtem 

spoznali in malo poigrali. 

Vljudno vabljeni!

medgeneracijskega druženja. Skupaj s svojimi otroki so 
metali na koš, premagovali ovire, plezali, skakali z žogami 
in se podali na pohod na Limbarsko goro. Beležimo več 
kot 80 udeležencev na vseh štirih dogodkih. 

Namen dogodka je spodbujati zdrav življenjski slog 
pri mladih in starejših, hkrati pa povezati generacije v 
športu in pokazati, kako je medgeneracijsko sodelovanje 
najprimernejše za premagovanje socialne izključenosti 
starejših ter rušenje stereotipov glede staranja pri mladih.

»Gibanje je življenje in življenje je giba-
nje,« je moto projekta Simbioza giba, 
ki že šesto leto zapored poteka na 

različnih lokacijah po Sloveniji. 
Letos so ustvarjalci projekta spisali najbolj uspešno 

zgodbo GIBA, saj so ponujali več kot 2100 brezplačnih 
aktivnosti, na več kot 600 lokacijah. Med 150 občinami, 
ki je združevala različne generacije, je bila tudi občina 
Moravče.

Nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k ne-
posredno gibalno-športnim aktivnostim vseh slovenskih 
generacij (t. i. SIMBIOZA GIBA), se je v tednu od 14. do 
18. oktobra 2019 odvijala na matični in podružnični šoli 
Jurija Vege Moravče. Na ure športa, podaljšanega bivanja, 
interesnih dejavnosti in športni dan smo povabili starše, 
dedke in babice, ki so se v zelo velikem številu udeležili 

Teden otroka smo v oddelkih podaljšanega bi-
vanja obeležili na prav poseben način. Obiskal 
nas je rokodelec Franc Brate in nam prijazno 
pokazal, kako se izdelujejo košare in unikatne 

ptičje krmilnice.
Otroci so bili navdušeni nad načinom dela in naravnimi 

materiali (les, slama). Čudili so se, koliko truda, potrpežlji-
vosti in časa je potrebno za izdelavo košare ali ptičje krmil-
nice. Tako so spoznali, da je ročno delo dragoceno. Za 
marsikoga je bil to izziv, da je poskusi tudi sam. Zamisli, kaj 
vse bi lahko na ta način še izdelali, je bilo veliko. Prepoznali 
smo tudi ekološko vrednost izdelkov, ki ne onesnažujejo 
okolja in so narejeni iz izključno naravnih materialov.

Čas, ki smo ga preživeli v družbi rokodelca, je prehitro 
minil. Hvaležni smo mojstru Francu Bratetu, da si je vzel 
čas, delil svoje bogato znanje in nam pokazal kulturno 
dediščino naših prednikov.

BESEDILO in FOTOGRAFIJA: JOŽI ZAVERŠNIK

Rokodelec na obisku 
v podaljšanem bivanju

BESEDILO in FOTOGRAFIJA: MAJA KOREN

Simbioza med generacijami



Na OŠ Jurija Vege smo tradicionalni slovenski zajtrk obeležili tudi v podaljša-
nem bivanju in sicer na malo drugačen način, saj nismo le jedli tradicionalnih 

sestavin za zajtrk: medu, masla, mleka, jabolka in kruha, ampak smo kar sami 
poskrbeli za obrok. Iz lokalnih sestavin smo spekli skutin zavitek. Na pomoč sta 
nam priskočili Nada Osolnik in upokojena učiteljica Metka Koprivšek, ki sta otrokom 
pokazali celoten postopek nastanka zavitka, od priprave testa in nadeva do peke. 
Otroci so pripravo z navdušenjem opazovali, čeprav so postopek že poznali, saj 
so povedali, da z mamami in babicami pečejo tudi doma. Ko je bil zavitek pečen, 
smo ga s hvaležnostjo za hrano, ki nam je vsakodnevno dostopna, pojedli.

Na mladih občina stojiNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX32

dekoracijo, postavitvijo miz, delitvijo hrane in tudi ponovno 
ponovitvijo temeljitega umivanja rok z vodo in milom, da 
preprečijo prenos okužb, zajedavcev …

Zajtrk je potekal po predvidenem načrtu. Z veseljem so ga 
zaužili skupaj z vodstvom šole in županom tudi pridelovalci. 
Ne vem pa, če so po zajtrku tako iskreno povedali vtise kot 
devetošolec, ki je rekel: »Danes sem se pa zares najedel.« 
Povedal je veliko – kakovostna hrana nas v resnici tudi nasiti 
in je potrebujemo manj.

Tako se je dnevu slovenske hrane in tradicionalnega 
slovenskega zajtrka pridružila tudi naša šola in vrtec. Se 
že veselimo 15. novembra 2020, vmes pa bomo obiskovali 
lokalne pridelovalce ter kupovali lokalno in sezonsko kako-
vostno hrano.

Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslo-
venski projekt, ki so ga letos organizirali 
že osmo leto. 

V želji, da bi otrokom približali občutek, kaj 
je zdrava hrana in zakaj je pomembno, da jemo lokalno in 
sezonsko hrano, so se pred osmimi leti odločili za projekt, 
za katerega je dala pobudo Čebelarska zveza Slovenije z 
uvedbo medenega zajtrka. Pridružujejo se mu osnovne šole 
in vrtci. Priskrbijo tradicionalne sestavine za zajtrk: med, 
maslo, mleko, jabolko in kruh. Pomembno je, da je hrana od 
lokalnih pridelovalcev. Čeprav se jedilnik ponavlja, projekt 
raste z noto, ki jo vsako leto spreminjajo.

Letošnja rdeča nit je bila: Hvala za naš super zajtrk - 
bodimo hvaležni za hrano, ki nam je vsakodnevno dostopna. 
Čas med zajtrkom je namenjen tudi pogovoru. Letos smo se 

pogovarjali o tem, kakšen privilegij je, da še imamo visoko 
kakovostno hrano, zdravo in varno, kar pa velja tudi za vodo. 
Težko je razumeti, toda vsi smo dolžni skrbeti, da bo tako 
tudi v prihodnje. Le zavedanje, da to ni danost za vse ljudi 
po svetu, zbudi v človeku odgovornost in hkrati hvaležnost 
do vsakogar, ki prispeva k temu, da je kaj dati na mizo. V OŠ 
Jurija Vege Moravče so učenci na mizah imeli domač kruh, ki 
so ga spekle članice moravškega društva podeželskih žena 
iz moke iz mlina Rotar, jabolka s kmetije Pr´Matčk, mleko s 
kmetije Peterka, med so podarili moravški čebelarji, maslo 
pa je bilo iz mlekarstva Podjed iz Preddvora. 

Ker si šole prizadevajo otrokom poleg zdrave hrane 
približati tudi kulturo umirjenega hranjenja, je bil čas za 
zajtrk nekoliko daljši. Za pravo uživanje so se potrudili še z

BESEDILO: BERNARDA MAL

Bodimo hvaležni

BESEDILO: SANJA PODGORNIK

Tradicionalni slovenski zajtrk v OPB
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Bliža se praznični čas, 
čas, ko bomo ne samo 
vrtec, temveč tudi 
naše domove odeli v 

praznične barve. V ta namen 
vsako leto poteka v telovadni-
ci šole tradicionalni novoletni 
bazar, na katerem so raznolike 
stojnice z zanimivimi izdelki. 
Obiskovalcem smo na stojnicah, 
ki jih je poleg šole pripravil 
tudi naš vrtec, ponudili razno-
like izdelke, ki so nastali izpod 
naših ustvarjalnih rok. V soju 
prazničnega vzdušja so se lahko 
obiskovalci sprehodili ob bo-
gatih prazničnih stojnicah, na 
katerih je lahko vsak našel nekaj 
zase. S pomočjo staršev smo 
pripravili tudi bogat srečelov. 
Ob prazničnem vzdušju smo 
sproščeno poklepetali in si 
vzeli čas drug za drugega. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem obiskovalcem, ki ste se 
udeležili novoletnega bazarja in 
z vašo navzočnostjo še dodatno 
popestrili praznično dogajanje v 
našem vrtcu.

V prihajajočem letu 2020 
vam želimo 

čim več čarobnih 
trenutkov v krogu ljudi, 

ki jih imate radi.

Bako kot v mnogih vrtcih po Sloveniji smo tudi v naši skupini 
nekaj dejavnosti v mesecu novembru posvetili domači hrani, 
in sicer v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Najprej smo se seznanili, kaj je značilno za tradicionalni slovenski zajtrk. 
Takrat je na naših mizah domača pridelana hrana, in sicer kruh, med, maslo, 
mleko in jabolko. Na voljo smo imeli različne aktivnosti, skozi katere so se 
seznanili, kako pridemo do hrane. Seveda pa nismo pozabili niti na likovno 
ustvarjanje. Tako smo izdelali vsak svojo čebelo in čebelnjak ter tako razvijali 
svojo ustvarjalnost in domišljijo. 

Naučili smo se tudi prstno igro, ki gre tako: TUKAJ JE PANJ (ROKI SKLENE-
MO SKUPAJ), A KJE SO ČEBELE? (POGLEDAMO V DLANI), SKRILE SO 
SE (ENO ROKO SKRIJEMO ZA HRBET), VSE PROČ ODLETELE (DRUGO 
ROKO SKRIJEMO ZA HRBET), PREŠTEJ DO DESET (POKAŽEMO DLANI 
IN ŠTEJEMO PRSTE), PA PRIDEJO SPET. BZZZ. (PRSTI »POLETIJO« DO 
OTROKA IN GA POŽGEČKAJO).

Jutranji pogrinjek z domačo hrano

V petek, 15. novembra 2019, smo imeli na naših mizah za zajtrk domačo 
pridelano hrano: kruh, maslo, med, mleko in jabolko, ki so nam jo podarili 

kmetje in kmetijska podjetja, čebelarji ter živilskopredelovalna podjetja. Ta dan 
imenujejo dan slovenske hrane, s katerim želijo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe 
prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. 

Poleg vseh aktivnosti vezanih na izbrano temo, nismo pozabili na gibanje na 
svežem zraku. Kljub temu da nam je vreme večkrat ponagajalo, smo se znašli in 
v igralnici pripravili zanimiv poligon ter se igrali različne gibalne igre. Tako smo 
poleg uživanja v gibanju razvijali tudi svoje gibalne spretnosti.

Mišek Tip in zdravi zobje

Obiskala nas je tudi zobna asistentka Nataša, ki nas je preko zgodbe z naslo-
vom Mišek Tip pri zobozdravniku seznanila s pomembnostjo vsakodnevnega 

umivanja zob. Ob obisku nas je razveselila tudi s svojimi plišastimi prijatelji, s 
katerimi smo se igrali in jim umivali zobe. Ob koncu obiska smo prejeli pobar-
vanko, ki smo jo odnesli domov. Prav tako smo v novembra pridno sodelovali 
pri projektu Pravljični palček. Gre za projekt družinskega branja, ki spodbuja 
bralno kulturo staršev in otrok.

Tako je za nami mesec november, zdaj pa smo že v drugi polovici najbolj 
prazničnega meseca v letu. Tudi pri nas bo zagotovo praznično, a kaj več izveste 
prihodnjič. Lepo vas pozdravljamo otroci iz skupine Žogice z Vido in Pino.

BESEDILO: MOJCA VOZEL, FOTO.: ANA GERČARBESEDILO: VIDA ROKAVEC

Novoletni bazar Dogajalo se je …



Na mladih občina stojiNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX34

Vsredo, 4. decembra 2019, smo v Kulturnem 
domu Janka Kersnika v Lukovici preživeli 
srčno lep Miklavžev večer. Že tradicionalno 
čakajo na sv. Miklavža otroci iz rejniških 

družin skupaj z otroki članov Rotary cluba. 

Z nami je bila tudi županja Občine Lukovica mag. Olga 
Vrankar in navzočim namenila pohvalne besede o bogati 
tradiciji dobre skrbi za otroke v rejništvu na našem območju. 
Po prijaznem pozdravu predsednika Rotary cluba Domžale 
Marka Vreska so nas otroci iz rejniških družin z območja 
Blagovice in Trojan pod mentorstvom rejnic Ladi Klemen 
in Dani Zaberložnik z igrico Skrivnostni nočni sprehajalec 
popeljali v svet iskanja resnice o tem ali Miklavž je ali ga 
ni. Z mamo so nas naučili, da je Miklavž tam, kjer sta doma 
ljubezen in dobrota, kjer so ljudje sebični in trdosrčni pa 
Miklavža ni. Vsak od nas lahko kaj dobrega naredi za drugega. 
Ko smo že res težko čakali sv. Miklavža, nam je čas popestril 
harmonikar David Košorok, prišli so angelčki z lučkami in 
pesmijo, ob gromkem klicanju otrok iz publike so končno 
priklicali sv. Miklavža. Pred njim pa še nekaj parkeljnov, ki 
pa niso prehudo rožljali naokrog. Tudi oni so opazili, da je 
v dvorani veliko prisrčnih otrok in spustili sv. Miklavža, da 
jih je s pomočjo Rotary cluba Domžale obdaril, skupno 121 
otrok iz rejniških družin in 23 otrok iz družin članov Rotary 
cluba Domžale. 

Hvala vsem v Rotary clubu Domžale, ki skrbno negujejo 
to lepo tradicijo in še posebej gospe Martini Oražem, ki je 
bila glavna Miklavževa pomočnica.

BESEDILO: MARTA TOMEC

Miklavžev večer za otroke
rejniških družin in članov 
Rotary cluba Domžale

Miklavž je tam, kjer sta doma ljubezen 
in dobrota. Kjer so ljudje sebični in
trdosrčni pa Miklavža ni.

Glasba in ples sta elementa, ki nas vsako-
dnevno povezujeta in razveseljujeta. 
Skozi ples razvijamo motorične sposo-
bnosti, spoznavamo ritem, različne zvr-
sti glasbe in gibanje ob njej. V skupini 

Metulji smo še kako željni plesa, razvedrila in zabave, 
zato smo se odločili, da sodelujemo na nagradnem 
natečaju Poskočna turneja.

 
Hitro smo se lotili sestavljanja plesne koreo-

grafije na pesem Pika poka, se naučili in posneli ter 
poslali posnetek, ki si  ga lahko še vedno ogledate 
na spletni strani in zraven zapojete. Prišel je dan, 
ko smo izvedeli, da smo postali srečni nagrajenci 
natečaja Poskočna turneja. 

Tako sta nas v ponedeljek, 25. novembra 2019, 
obiskala Poskočna Dejan in Jože. Piko na i pa je 
dodala maskota Pikapolonica, ki je zaplesala sku-
paj z nami. 

Ob njihovem prihodu smo jih najprej presenetili 
z našim kratkim nastopom, in sicer smo zapeli in 
zaplesali na njihovo pesem Pika poka. Kljub temu 
da smo imeli malo treme, saj so nas gledali znani 
in uspešni glasbeniki, nam je nastop tudi tokrat 
odlično uspel in bili so navdušeni. Nadaljevali smo 
s plesom in glasbo, ki je  ob njihovem obisku res 
ni manjkalo. 

Na naše rajanje smo povabili tudi prijatelje iz 
skupine Pikapolone in ravnatelja, ki so se nam z 
veseljem pridružili. Skupaj smo se družili v ritmu 
glasbe, gibanja in plesa. Zabavali smo se vsi, mali in 
veliki. Skupaj smo preživeli lep, sproščen in smeha 
poln dopoldan. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
vsem, ki ste nam pomagali pri natečaju in še posebej 
našim staršem, prijateljem, znancem, ki so za nas 
glasovali in nas podpirali. 

Naj tudi vas glasba in ples vsakodnevno razve-
seljujeta. 

Lepo vas pozdravljamo otroci iz skupine Metulji 
z Mojco, Anjo in Klaro.

BESEDILO: MOJCA VOZEL, FOTOGRAFIJA: ANJA AVBELJ 

Poskočni muzikantje na obisku 
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Javni razpis za majhne kmetije

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč 
za zagon dejavnosti, namenjene 
razvoju majhnih kmetij je bil ob-

javljen 22. novembra 2019 na spletni 
strani MKGP, kjer lahko dostopate do 
celotne dokumentacije. Z njim se želi 
izboljšati konkurenčnost majhnih 
kmetij, potencial za pridelavo, pre-
delavo oziroma trženje kmetijskih 
proizvodov, povečati produktivnost 
ter ekonomsko in okoljsko učinkovi-
tost majhnih kmetij. Upravičenec do 
podpore je nosilec majhne kmetije, ki 
je vpisana v RKG. 

Kmetija pa mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

• imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha 
in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih 
površin (PKP);

• redijo vsaj 1,5 glave velike živine 
(GVŽ) in manj kot 15 GVŽ, pri čemer je 
obtežba ekvivalent količniku GVŽ tra-
vojedih živali iz evidence rejnih živali v 
letu objave javnega razpisa in površini 
trajnega travinja iz zbirne vloge, odda-
ne v letu 2019;

• zagotavljajo obtežbo s travojedi-
mi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, 

BESEDILO: PAVLA PIRNAT

Obvestila Javne 
službe za svetovanje 
v kmetijstvu

Letos se v Združenju ekoloških kmetov »Zdravo življenje« 
res veliko dogaja. Dvajset let delovanja ni kar tako. Kar 
nekaj se je že pisalo o tej obletnici, o izdaji zbornika in o 
praznovanju dneva ekoloških kmetij ZEKZŽ na Razgledih z 
Vrha. Piko na i pa je dobilo praznovanje 20. novembra pri 

Furmanu v Lukovici.

Podeljena priznanja za dvajsetletno članstvo

Najprej smo imeli strokovno predavanje, ki ga združenje vsako leto v tem 
času organizira v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, 

Izpostava KSS Domžale. Veliko smo na temo zatiranja plevelov v ekološkem 
kmetijstvu zvedeli od specialistke za poljedelstvo pri KGZS- Zavod Ljubljana 
Damjane Iljaš.

BESEDILO: FRANCKA TOMAN, FOTOGRAFIJA: JOŽE OCEPEK 

Vztrajnost je naša vrlina

Priznanja za dvajsetletno 
članstvo v ZEKZŽ sta 
prejeli tudi: Kmetija pr' 
Mežnarjevih, Ivan in 
Ivanka Kocjančič in
Kmetija pr' Kosmač, 
Janez in Francka Toman

Sprva si seme 
Tone Kuntner
Sprva si seme,
ljubezen sejalčeva,
da te poseje,
da te pozabi …
Potem si pšenica,
zrela za igro
z vetrom
in s kosci.
Potem si nekomu
vsakdanji kruh.

Nato je sledil slavnostni del. Alenka 
Pokoren je prebrala eno izmed pesmi 
naše članice Metode Tori. Sledil je na-
govor predsednika Janeza Ocepka, ki 
se je pričel s stavkom Danes je pose-
ben dan in v katerem je izpostavil dej-
stvo, da je vztrajnost vrlina ekoloških 
kmetov. S strokovno tajnico Pavlo Pirnat 
sta podelila priznanja in šopke tistim 
kmetijam, ki so v združenju že od same-
ga začetka in teh je kar 24. Vsakemu 
sta namenila nekaj posebnih besed, s 
poudarkom na tem, da skupaj zmoremo. 
Dan oz. večer je bil prav res poseben, 
prazničen in slavnosten, saj smo se vsi 
po otroško razveselili tega priznanja. 
Na splošno kmetje nismo vajeni, da je 
naše delo cenjeno.

Zaključila je Pavla Pirnat z občuteno 
interpretacijo Kuntnerje pesmi Sprva si 
seme. Večer se je nadaljeval ob večerji 
in prijetnem druženju, ki nam vsem 
veliko pomeni.
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Pavšalno nadomestilo

Vsi, ki ste v letu 2019 imeli dovoljenje za obračun pavšal-
nega nadomestila (8 %) pri prodaji svojih pridelkov 

morate do 31. januarja 2020 oddati obrazec »Obračun 
pavšalnega nadomestila« v katerega se vpišejo vsi zneski 
obračunanega pavšala za posamezne kupce vaših pridelkov 
(mleko, živali, les …). Obrazec morate oddati tudi, če 
prodaje niste imeli! Obvezna je elektronska odd-
aja v sistemu eDavki. Vse, ki ste za to pooblastili 
zaposlene na naši izpostavi prosimo, da zberete 
vse obračune za leto 2019 in se po novem letu za 
oddajo obvezno naročite v času uradnih ur.

Prenos plačilnih pravic

Prenos plačilnih pravic bo tudi za leto 2020 predvidoma 
možen le do 28. februarja. Plačilne pravice prenesene 

po tem datumu, se ne bodo upoštevale. To pomeni, da 
morate vsi, ki bi iz kakršnegakoli razloga prenašali plačilne 
pravice in bi želeli, da so le-te izplačane za leto 2020, storiti 
prenos v navedenem roku. Zato svetujemo, da že decembra 
ali najkasneje januarja razmislite o površinah, ki jih boste 
v 2020 obdelovali in to uredite na Upravni enoti v Domža-
lah (telefonska številka 722 01 00). Le tako boste lahko 
vedeli, koliko plačilih pravic je smiselno prenesti. Število 
plačilnih pravic je osnova za izplačilo neposrednih plačil 
na površino, zato je prenos smiseln v primeru zmanjšanja 
oziroma povečanja površin v uporabi (oddaja oziroma pre-
jem najemnih površin). V kolikor se vam bo obseg površin 
v uporabi povečal in hkrati ne boste imeli enako velikega 
obsega plačilnih pravic, neposrednih plačil za povečan obseg 
ne boste mogli dobiti izplačanih. Enako velja obratno: če 
boste površine zmanjšali zaradi oddaje v najem drugi kmetiji, 
ne boste dobili izplačanih vseh plačilnih pravic, ampak le 
toliko kolikor je zemljišč v uporabi. Dve leti zapored neiz-
koriščene (neizplačane) plačilne pravice vam bodo odvzete 
v nacionalno rezervo. Zaradi navedenega je prenos smiseln 
in potreben ter se za dodatno svetovanje lahko obrnete na 
nas. Prenos plačilnih pravic (zakup ali prodaja) je možen 
le elektronsko v pisarnah KSS po predhodnem dogovoru. 
Na prenos plačilnih pravic je zaželeno, da prideta obadva 
(prenosnik in prevzemnik) ali pa prenosnik (lastnik).

Obvestilo o odsotnosti
Zaradi praznikov in dopusta od torka, 24. 12. 
2019, do vključno petka, 3. 1. 2020, v pisarnah 
Izpostave kmetijske svetovalne službe na Viru 
ne bo nikogar. Hvala za razumevanje!

jelenjad) v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
• več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju kmetije 

se mora nahajati v OMD;
• vlogi na javni razpis mora priložiti enostaven poslovni 

načrt za obdobje treh let, v katerem navede izhodiščno 
stanje kmetije, opis dejavnosti, izbrati mora vsaj en cilj, 
ki prispeva h gospodarskemu razvoju (npr.: vzdrževanje 
objektov namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in 
dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup opreme namenjene 
primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti 
na KMG, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, 
povečanje obsega proizvodnih kapacitet kmetije, postavitev 
pašnikov in obor za rejo domačih živali, postavitev trajnih 
nasadov ...) ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizon-
talnih ciljev (okolje, podnebne spremembe ali inovacije).

Podpora se upravičencem dodeli kot pavšalno plačilo v 
obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 
5.000 € na upravičenca. Podpora v okviru podukrepa se 
upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju 
2014–2020, kar pomeni, da tisti, ki so dobili pozitivno od-
ločbo na prvem razpisu pred dvema letoma, niso upravičeni 
do ponovne podpore. 

Podpora se izplača v dveh obrokih:
• prvi obrok podpore v višini 70 odstotkov dodeljenih 

sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev,
• drugi obrok podpore v višini 30 odstotkov dodeljenih 

sredstev, pa se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz 
poslovnega načrta. Izplačilo drugega obroka podpore je 
pogojeno z izpolnitvijo aktivnosti iz poslovnega načrta, 
ohranjanjem obsega kmetijske proizvodnje (kmetijske 
površine v upravljanju in ohranjanje obtežbe z živalmi) ter 
izpolnjevanjem preostalih pogojev v uredbi.

Obveznosti upravičenca, ki mu bo izdana odločba 
o pravici do sredstev, so:

• v 9 mesecih po izdaji odločbe mora začeti z izvajanjem 
poslovnega načrta,

• cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje 
v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici do sredstev,

• do izplačila drugega obroka podpore ne sme zmanjšati 
obsega PKP za več kot 10 odstotkov glede na obseg PKP, ki 
ga je imel ob zbirni vlogi v letu objave javnega razpisa, pri 
čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 ha PKP,

• zagotavljati mora obtežbo s travojedimi živalmi v ob-
segu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore,

• vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo 
drugega obroka podpore, mora oddati zbirno vlogo v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Na območju naše izpostave je 200 kmetij, ki so potencial-
no upravičene do te podpore in izpolnjujejo vstopne pogoje. 

Vloge na javni razpis bo možno oddati do vključno 
13. februarja 2020. Obvezna je elektronska oddaja 
vloge, kar lahko storite sami ali preko naše službe. 
Vsi, ki vas ta ukrep zanima, se javite čim prej oziroma 
najkasneje do petka, 17. januarja 2020.



V novem letu želim vsem 
prebivalkam in prebivalcem naše lepe 
Moravške doline obilo zdravja, sreče, 

zadovoljstva in modrih odločitev.

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2020!

podžupan 
Marko Kladnik

Obveščamo vas, da se predvidoma v 
začetku prihodnjega leta na vašem 
področju začenja gradnja odprtega 

optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočalo 
priključitev gospodinjstev na prvi optični pri-
ključek. Podjetje RUNE Enia d. o. o. bo občanom, 
ki izpolnjujejo pogoje, zgradilo optično omrež-
je visokih hitrosti, s katerim bodo lahko prosto 
izbirali ponudnike storitev (obstoječi opera-
terji), ki ponujajo televizijske, telefonske in 
internetne pakete. 

Podjetje Eurocon d. o. o. bo občanom omo-
gočalo brezplačno pomoč pri naročanju optič-
nih priključkov in naročanju telekomunikacij-
skih storitev.

Za zagotovitev optičnega priključka bo po-
trebno izpeljati naročilo priključka. Enkratni 
strošek izgradnje optičnega priključka med 
gradnjo znaša 150,00 € (DDV vključen) za 
gospodinjstva in 167,13 € (DDV vključen) za 
pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi 
nadaljnje vzdrževanje priključka.

Pred predvideno gradnjo bodo vsa gospo-
dinjstva, ki so uvrščena v seznam izgradnje, po 
pošti obveščena o načinu pridobitve optičnega 
priključka RUNE.

Za vsa vprašanja in naročila se lahko obrnete 
na podporno ekipo podjetja Eurocon d. o. o. 
na telefonsko številko 01 292 72 30, ali pa 
jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov 
narocanje@eurocon.si.

Priključite svoje gospodinjstvo na zaneslji-
vo optično povezavo in si zagotovite dostop 
do svetovnega spleta.

podjetje RUNE Enia d. o. o.
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Vmesecu septembru je župan dr. Milan Balažic 
v Moravčah na slavnostnem odprtju svojemu 

namenu predal prostore Očesne optike Krhlikar. 
Z opravljanjem svoje dejavnosti so pričeli pred natanko 

tridesetimi leti. Z leti uspešnega delovanja, izobraževanja 
in razvoja danes lahko zagotavljajo celovito oskrbo vida. 
V največje veselje in ponos so jim  zadovoljne stranke, ki 
odlično vidijo, skrbijo za dober vid in zdrave oči ter se z 
veseljem vračajo. V želji po razširitvi svoje dejavnosti so 
se odločili za odprtje poslovne enote v Moravčah. 

Vsak človek ima čutila. Eno izmed izredno pomembnih 
je oko, čutilo za vid. Z njim se v Optiki Krhlikar srečujejo že 
30 let. Leta samostojnega razvoja in izkušenj, danes odli-
kuje Očesno optiko Krhlikar Martin s celovito oskrbo vida. 
Kakovost storitev je rezultat neprestanega izobraževanja 
in spremljanja aktualnih trendov v očesni optiki in modi. 

Skrb za vid je pomembna za celovito kakovost življenja 
in vodi do splošnega boljšega počutja, zdravja in dviga 
kakovosti življenja posameznika. 

Očesno optiko Krhlikar odlikuje individualni pristop k 
vsaki stranki. Vsakemu posamezniku se posebej posveti-
jo, prisluhnejo njihovim potrebam in željam. Nudijo vam 
možnost brezplačnega pregleda oči v sodobno opremlje-
ni ambulanti. Z osnovnim pregledom vida ugotovijo ali 
potrebujete očala in opravijo meritve dioptrij za očala oz. 
kontaktne leče. Prav tako vam nudijo meritve očesnega 
pritiska. Na sodobnih strojih za izdelavo očal, pa vam le-te 
izdelajo v najkrajšem možnem času.

Za vsakega posameznika, ne glede na starost, je zelo 
pomembno, da se zgodnji znaki zdravstvenih problemov 
kot so glavoboli, zamegljen vid, dvojna slika in podobno 
pravočasno odkrijejo. Lahko so znak resnih zdravstvenih 
težav, kot je na primer siva mrena ali glavkom. Zavedati 
se moramo, da je vsaka uspešnost zdravljenja odvisna od 
zgodnjega diagnosticiranja, zato nikar ne odlašajte s pre-
gledom, kar vam v Očesni optiki Krhlikar omogočajo sodobni 
aparati za diagnostiko.

Za pregled se lahko naročite po telefonu na šte-
vilko 01 723 28 22 oz. 040 709 232. Osebno jih 
lahko obiščete na Trgu svobode 2 v Moravčah od 
ponedeljka do petka, dopoldan od 8.00 do 12.00 
ali popoldan od 15.00 do 19.00.

Odprtje očesne optike Krhlikar

Obvestilo glede gradnje
odprtega optičnega omrežja 
RUNE



DuhovnostNOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / DECEMBER 2019 / ŠTEVILKA 10 / LETNIK XX38

roda v rod. In če si rodovi zvesto sledijo, če potom-
ci spoštujejo delo preteklih rodov in ga nadaljujejo, 
potem bodo tudi prihodnji rodovi mogli gospodariti 
na svojem,« je poudaril Zore.

»Po naši domovini dandanes vidimo dosti opuščenih 
kmetij. Na kmetijo je prišel rod, ki se ni menil za 
dediščino in delo prednikov. Še večkrat pa se zgodi, 
da neustrezna in nespametna politika tako močno 
pritisne na kmeta in njegovo delo, da ne zmore več. 
V tem primeru se kmetije zaraščajo in poslopja rušijo 
zaradi politike in ne zaradi neodgovornih rodov. Danes 
se mora po kmetovih žilah in mislih pretakati izročilo, 
trdnost, ki je rastla skozi čase in rodove. Trdnost, ki je 

ponosna in ponižna, saj oboje potrebuje za preživetje. 
Obenem pa se kmet vedno ozira okoli sebe in se uči. 
Samo na kmetiji, kjer je to dvoje združeno, se med 
seboj združita potrebna zasidranost v preteklost in 
obenem nujno sprejemanje in uvajanje novega, kar 
omogoča napredek, ki ne ogroža nikogar,« je današnje 
izzive kmetov orisal nadškof Zore.

Evangeličanski škof Geza Filo, ki tudi vsako leto 
nagovori obiskovalce, se je v nagovoru najprej 
zaskrbljeno vprašal: »Zakaj mnogi danes pravijo in 
pravimo: Nimam časa! Zakaj tako? Gotovo tudi zato, 
ker želimo imeti več kot potrebujemo, ker ritma časa 
ne upoštevamo, ker se svojega dela ne veselimo,« 
ter nadaljeval s spodbudnimi besedami: »Bodite 
ponosni na to, da se vsako leto znova srečujete in z 
razmislekom in z vero odkrivate resničnost, iz katere 
izhajajo naše skupne dolžnosti do sebe, do drugih in 
vsega, kar nas obdaja.«

Ob koncu maše pa se je v zahvali kmet Janko 
Šket oprl na Slomškovo misel: »Če delamo z vese-
ljem, nam vsako delo lažje steče od rok, smo uspešni 
in sami s seboj zadovoljni. To pa je ključ do zdravega 
kmečkega življenja. Hvala vsem in naj živi sloven-
ski kmet!« Na svečani akademiji pred rojstno hišo 

Na Ponikvi in Slomu se je v nedeljo, 13. 
oktobra, pri zavetniku kmetov, sloven-
skega kmetijstva in kmetijskega 
slovstva blaženemu Antonu Martinu 
Slomšku zbralo več kot 1000 kmetic 

in kmetov ter drugih, ki jim je kmetijstvo blizu. Na 
srečanju je bilo izpostavljen pomen veselja do dela, 
pomen vere in solidarnosti.

Na Ponikvi in Slomu, rojstnem kraju blaženega 
Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov, sloven-
skega kmetijstva in kmetijskega slovstva, je v nedel-
jo, 13. oktobra, v organizaciji Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, Župnije Ponikva, Občine Šentjur 

pri Celju in številnih prostovoljcev potekalo tradi-
cionalno 16. vseslovensko srečanje kmetov. Vodilna 
Slomškova misel »Ni dobro delo, če ni veselo«, ki je 
postavila v ospredje veselje do dela, pomen vere, 
solidarnosti, dajati naprej in biti odprt za novo. 
Srečanja se je udeležilo prek tisoč kmetov in vseh, 
ki jim je kmetijstvo blizu z razlogom: »Da bi se 
zahvalili za vse dobro in prosili, naj dobro ostane, naj 
nam naš zavetnik izprosi ugodnega vremena, dobro 
letino ter zdravja v hiši in v hlevu,« kot je v uvodu v 
sveto mašo povedala kmetica Sonja Arlič.

Mašo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit 
msgr. Stanislav Zore. V pridigi se je najprej ustavil ob 
pomembnem Slomškovem mejniku. Sto šestdeset 
let namreč mineva, odkar je Slomšek prenesel sedež 
Lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor, to pa 
je dobrega pol stoletja kasneje pomagalo Maistru 
ohraniti severno mejo.

»Pomenljivo pri tem je, kako odločitve in dejanja 
enega človeka omogočijo odločitve in dejanja drugega 
človeka, v drugem obdobju in drugačnih okoliščinah. 
A če prvi ne bi opravil svojega, bi bil zelo verjetno 
tudi drugi onemogočen v svojem delovanju. Če komu, 
potem je vam najbolj jasno, kako kmetija raste iz

BESEDILO: TATJANA VRBOŠEK, MARJAN PAPEŽ

Ni dobro delo, če ni veselo 
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Vponedeljek, 18. novembra 2019, so se v 
Kulturnem domu Moravče zbrali ljubitelji 
geološke preteklosti  in najdb fosilov na 
območju občine Moravče. Predstavljena 

je bila tudi knjiga KONODONTI SLOVENIJE. 
Predavanje na to temo sta pripravila raziskovalca 

doc. dr. Tea Kolar Jurkovšek, znanstvena svetnica 
na Geološkem zavodu Slovenije in ena od vodilnih 
evropskih raziskovalk konodontov, in dr. Bogdan 
Jurkovšek, upokojeni znanstveni svetnik, regionalni 

geolog in panteolog. Oba sta avtorja številnih znan-
stvenih in strokovnih del s področja regionalne 
geologije, biostratigrafije in paleontologije.

Dr. Bogdan Jurkovšek je predstavil časovna obdob-
ja našega planeta, od starega zemeljskega veka, ki 
se je začel pred 544 milijoni let in vse do današnjih 
dni. Vseh sedem časovnih obdobij: kambrij, ordovicij, 
silur, devon, karbon, perm in trias nazorno razložil 
s pomočjo prikazov na projekciji. Razložil je razvoj 
rastlin, živali in ljudi. V tem času so se zgodile tudi 
naravne katastrofe, ki so spreminjale paleografske 
karte sveta in oblike življenja na njem. 

blaženega Antona Martina Slomška na Slomu je 
prisotne pozdravila podžupanja Občine Šentjur pri 
Celju Silva Koželj in nagovoril predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, ki 
se je zahvalil vsem, ki sodelujejo pri pripravi tega 
srečanja ter izpostavil njegov pomen v smeri du-
hovne podpore dela kmetov: »Živimo v času, ko kmet 
potrebuje Boga. Kot kmet lahko hitro prideš v stisko 
in v evropskih državah že poznamo svetovalce na 
področju duševnega zdravja kmetov.« In še: »Delo je 
veselo, če smo zadovoljni in najboljši občutek kme-
ta je, če mu nekaj, kar je pridelal, uspe tudi dostoj-
no prodati. Na dobro ali slabo letino ne vplivamo le 
kmetje, zato ne smemo opustiti volje in vere v Boga.«

Z osrednjim nagovorom je prisotne navdušil slo-
venski pisatelj Ivan Sivec: »Iz evropske zgodovine 
je podobnih narodov, kot smo Slovenci, izginilo 54 
ljudstev. Mi pa smo še vedno tu, ker smo delovni, tr-
doživi, dovolj pošteni, predvsem pa imamo svoj jezik, 
knjige, kulturo, vse naslonjeno na krščanske vrednote 
oziroma krščansko vero, ki je bila od nekdaj – kot 
je menil tudi Slomšek – luč slovenskega ljudstva.« 
Sivec je napisal veliko zgodovinskih in biografskih 
knjig in z njimi dokazal, da imamo Slovenci bogato 
zgodovino, izjemne može in žene ter visoko razvito 
kulturo. Gre za pisatelja, ki gleda na našo pretek-
lost skozi zgodovinske osebnosti, ki so živele na 
slovenski zemlji. Udeležencem srečanja na Ponikvi 
je pripovedoval o pradomovini Karantaniji, o prvih 
demokratičnih vrednotah, o srenjski upravi. Ustavil 
se je pri Brižinskih spomenikih, prvi slovenski svetni-
ci sveti Emi ter razložil zanimiva dejstva o izjemno 

podjetnih in sposobnih celjskih grofih in knezih. 
Dotaknil se je velikanov našega jezikoslovja in knji-
ževnosti, kot so Jernej Kopitar, France Prešeren 
ter napačnih pogledov na te genialne ustvarjalce. 
Govoril je tudi o narodni pesmi, ki je najlepši do-
kaz o neminljivih slovenskih vrednotah, o sodobni 
ustvarjalnosti, o pogledu na globalizacijo sveta, ki 
nam lahko spodreže slovenske korenine.

Druženje se je zaključilo s pogostitvijo. Golaž
in dobrote s kmetij so pripravili člani Prosto-
voljnega gasilskega društva Ponikva in članice 
društev kmečkih žena z območja KGZS – Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Celje ob sodelovanju učencev 
Šolskega centra Šentjur.

Danes lahko kmet hitro pride v stisko 
in v evropskih državah že poznamo 
svetovalce na področju duševnega 
zdravja kmetov.

BESEDILO: BRANKA BIZJAN

Pogled v geološko preteklost 
in predstavitev knjige 
»Konodonti Slovenije«

Polžki, Fotografija: Mira SmrkoljSkala, Fotografija: dr. Bogdan 
Jurkovšek 

Predaval je tudi dr. Bogdan Jurkovšek. Fotografija: Sead Ćurak
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V permu, od 299 do 252 mili-
jonov let, je bil večji del kopnih 
mas še združen v enotno nadce-
lino Pangrea, ki se je raztezala 
od ekvatorja proti obema poloma, 
obdajal jo je enoten ocean Pan-
thalassa. Zaradi te velike kopne 
mase je prevladovala celinska kli-
ma z velikimi sezonskimi nihanji 
med hladnimi in toplimi obdobji. 

Življenje v oceanu vse do danes 
ni dobro znano, saj zanj ni prav ve-
liko fosilnih dokazov. Več teh do-
kazov so našli v nizkih priobalnih 
predelih, kjer so se nahajali živi 
organizmi od školjk, polžev, koral 
in alg. 

Po razlagi dr. Jurkovška je bila 
naša občina pokrita s plitvim 
toplim morjem, ki nam je zapusti-
lo številne fosilne ostanke. 

Školjke v Dešnu, 
morske ribe v Prikrnici

V naših krajih so najdene mega-
lodontidne školjke oziroma 

srčanke v Dešnu, stare več kot 220 
milijonov let. Krajani so skupaj 
s stroko in Občino pripravili in-
formativno točko, z veliko skalo, 
v kateri so vidni ostanki školjk.

V Prikrnici so našli ostanke 
morskih rib in ostankov zobnega 
aparata – konodontov. Ribe naj 
bi bile podobne jeguljam in so 
živele v našem toplem morju, se 
hitro razmnoževale in razširjale 
ter obstale dobrih 300 milijonov 
let. Njihovo zobovje – konodonti 
so zelo pomembni za rentgen-
sko tomografsko mikroskopijo, s 
katero določajo časovna obdobja 
z dokaj zanesljivo natančnostjo. 
Poleg konodontov so v Prikrnici 
našli tudi kose apnenca, ki pred-
stavljajo redko naravno vrednoto, 
ki bi jo bilo potrebno zavarovati.

Ob koncu predavanja so ime-
li obiskovalci veliko vprašanj, s 
seboj so prinesli školjke stare 15 
milijonov let in fotografije fosilov. 
Predavatelja sta vse razložila in 
vse navzoče navdušila, da bodo 
še bolj opazovali najdbe morskih 
ostankov na naših tleh. 

Dan suverenosti praznujemo v spomin na dan, ko je v pristanišču 
Koper leta 1991 še zadnji vojak agresorske JA (jugoslovanske 
armade) zapustil naše ozemlje.

Suverenost pomeni, da je država popolnoma neodvisna in suvereno odloča 
o pravilih, po katerih se bo ravnala. Resnici na ljubo pa smo bili popolnoma 
suvereni od 25. oktobra 1991 do sprejetja v Evropsko Unijo, oziroma v vojaško 
povezavo NATO. Nekako se podrejamo in sprejemamo zakone EU, ki nam večina 
niso pisani na kožo, a očitno smo s tem zadovoljni. Več bi morali imeti svojih 
predlogov znotraj EU in ne vedno biti ubogljivi in upogljivi, kot da se še vedno 
ne zavedamo svoje samobitnosti.

Da smo iz naroda postali nacija je že res, a je treba za svojo državo nenehno 
skrbeti, da jo bomo tudi obdržali. Na žalost je stalno na preizkušnji naša gospo-
darska suverenost, ki nam počasi polzi iz rok. Torej pazimo, da ne postanemo 
narod hlapcev. Osrednja prireditev ob državnem prazniku – dnevu suverenosti 
je bila na Vrhniki, kjer je bil slavnostni govornik dr. Dušan Plut, nekdanji član 
predsedstva RS.

Društvo krajanov naselij 
Spodnjega in Zgornjega 
Tuštanja

želi vsem bralcem obilico 
lepih in iskrivih trenutkov, 
notranjega miru, 
razumevanja z najdražjimi 
in zvrhano mero zdravja.
Vsem našim zvestim 
donatorjem pa želimo 
obilo  poslovnih uspehov 
in upamo, da bomo tudi 
v letu 2020 uspešno sodelovali 
in se veselili skupnih projektov.

Vesel Božič v krogu ljudi, 
ki jih imate najraje 
in vse dobro v letu 2020.

BESEDILO: JANEZ GREGORIČ

Dan  suverenosti  -  25. oktober
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Počastitev spomina na padle v NOB
Besedilo: Vojka Rebolj 

V organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Moravče 
se je 31. oktobra ob 15. uri odvila komemoracija v 

počastitev spomina na padle v NOB in žrtve okupatorje-
vega nasilja. V pietetni svečanosti pred spomeniki NOB 
v parku v Moravčah je z žalostinkami sodelovala Pihalna 
godba Moravče, ki je pospremila tudi polaganje vencev k 
spomenikoma padlim v NOB in veteranom vojne za Slovenijo. 
Peški oktet je zapel pesmi: Mrzel veter tebe žene, Doberdob 
in Počiva jezero v tihoti. Med glasbenimi vložki sta recitirali 
učenki 6. razreda OŠ Jurija Vege: Teja Urankar Pavčkovo 
Pesem o zvezdah in Lucija Justin Jesensko pesem Karla 
Destovnika Kajuha. Pesmi Žrtvam in Smrt v Brdih pa je 
recitirala Natalija Brodar, ki jo je na harmoniki spremljal 
Dominik Krt. Komemoracijo je povezoval Aljaž Hribar, ki 
je med drugim spomnil:»Pred spomenikom kiparja Tineta 
Kosa stojimo. 185 imen padlih borcev v NOB iz Moravč je 
vklesanih na njem in 25 imen iz širšega območja, od tega 
29 talcev. V parku je tudi spomenik znanemu borcu, rojaku 
Milanu Janežiču, malo naprej pa narodnemu heroju Jožetu 
Klanjšku - Vasji.« Prisotne je nagovoril tudi predsednik ZB 
za vrednote NOB Moravče Martin Rebolj. Med drugim je 
poudaril, da smo bili Slovenci med prvimi žrtvami fašizma 
in nacizma. Da pa ne smemo pozabiti, da smo bili na pravi 
strani, ki je bila tudi zmagovalna stran. Da je odnos do 
preteklosti osnova, na kateri lahko gradimo domoljubje, 
pripadnost materinemu jeziku in kulturi. To ljubezen pre-
nesimo na naše potomce. V nagovoru je uporabil tudi verze 
Otona Župančiča: "Domovina je ena nam vsem dodeljena, 
in eno življenje in ena smrt.« Žalno slovesnost je varovalo 
PGD Moravče. Organizator je ob koncu programa izrazil 
zahvalo vsem sodelujočim, posebno praporščakoma ZB in 
Veteranom vojne za Slovenijo. Obisk žalne svečanosti in 
med drugim tudi šolski nastop, pa je pričal, da spomin na 
žrtve NOB ne bo pozabljen.

Na dan pred dnevom spomina na mrtve je delegacija 
ZB za vrednote NOB Moravče obiskala spomenike v krajih: 
Hrastnik, Češnjice, Vrhpolje, Polsnikov dol, Velika vas in 
Grmače.

V letu 2020 vsem želimo zdravja, sreče,
uspeha in miru!               
 

Združenje borcev za vrednote NOB Moravče

Z vašo pomočjo ponovno napolnili zabojnik 
s starim papirjem

Skavti smo imeli 9. novembra zbiralno akcijo 
starega papirja. Zbrali smo se ob 8.30 na 

avtobusnem parkirišču v Moravčah, nato pa 
smo po manjših skupinicah odšli po domovih. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pri zbiranju 
starega papirja pomagali, saj smo skupaj z 
vašo pomočjo zabojnik letos napolnili v re-
kordno hitrem času. Priporočamo se tudi za 
naslednjo zbiralno akcijo starega papirja, ki 
bo predvidoma marca ali aprila.
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P o vsakem težkem obdobju se naučiš še bolj ceniti vsak trenutek življenja in biti hvaležen za 
vse. Midva sva najbolj hvaležna eden za drugega in za najine štiri otroke Nika, Mio, Miha in 
Tino. Zato sva se odločila, da slavju Sv. Krsta in abrahama dodava še najin DA ljubezni, sreči, 

spoštovanju in razumevanju do konca naših skupnih dni. Tako so se pod vznožjem mohorskega 
hriba, na vroče nedeljsko popoldne 16. junija 2019 oglasile gasilske sirene, ki so naznanile pričetek 
poročnega slavja. Slednji se je pričel z gasilskim prihodom neveste in vsemi zbranimi v špalirju 
na stopnišču pred cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata. Ker se to čudovito leto počasi končuje, sva se 
odločila, da se javno zahvaliva vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bil najin dan več kot 
popoln. Posebna zahvala gre najinim otrokom ter pričama Tamari Bukumira in Majdi Tomc. Hvala 
župniku Kancijanu Čižmanu za čudoviti obred, Boštjanu Luznarju s pevci, harmonikarju Gašperju 
Kavšku, sosedom za dvojno postavitev mlajev, najina zahvala  velja tudi mnogim drugim najinim 
sorodnikom, sosedom in prijateljem. Zahvala gre tudi gasilkam in gasilcem PGD Krašce za gasilski 
špalir pred cerkvijo ter PGD Moravče za pomoč pri hlajenju junijske vročine s topom.

Nuša & Peter Klopčič

V petek, 29. novembra, 
je praznoval okrogli 

jubilej Radoš Arsič iz Dešna. 
S svojimi sorodniki in pri-

jatelji je praznoval v nedeljo, 
dva dni po rojstnem dnevu 
v gostilni Frfrav. Po tej poti 
se čestitkam pridružujejo 
številne generacije učencev, 
ki jih je Radoš varno vozil 
v šolo in domov. Čestitajo 
mu tudi številni sokrajani 
in občani, ki jim je bil ved-
no pripravljen priskočiti na 
pomoč. Radoš, vse najboljše 
za 70. rojstni dan ti želijo 
sokrajani Dešna, sorodniki, 
številni učenci in odrasli, ki 
si jih varno prevažal v šolo 
in na izlete.

Radošev okrogli jubilej
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BESEDILO: MILAN KUNAVAR

Ob koncu leta z dejanji 
za prihodnost

December je čas, ko se oziramo nazaj in delamo 
pregled narejenega, izpolnjenih obljub in tistih, 

ki na to še čakajo. Konec leta pa je tudi čas, ko po-
gledamo v prihodnost, v naslednje leto in tudi dlje.

V ponedeljek, 2. decembra je minilo natanko leto dni, 
ko je bil na mesto župana izvoljen dr. Milan Balažic. Takoj 
po nastopu funkcije je bilo zaznati njegovo zagnanost za 
napredek in za dobrobit vseh občanov. Žal nekaterih pro-
jektov kljub zagotovilom prejšnjega župana ni bilo mogoče 
nadaljevati, saj je bila dokumentacija pomanjkljiva, ali je 
sploh ni bilo. 

Ob tem želim izpostaviti gradnjo Doma za starejše, za 
katero v dolgih 14 letih ni bila zbrana vsa dokumentacija za 
začetek gradnje. Župan dr. Milan Balažic je skupaj s sodelavci 
v tem letu v projekt gradnje Doma za starejše vložil veliko 
truda. Skoraj vsak mesec so bili sklicani sestanki z investi-
torjem, s koncesionarjem ali Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve. Tekom leta se je navsezadnje izkazalo, 
da je napovedana izgradnja doma, skupaj s koncesionarjem, 
služila prejšnjemu županom kot predvolilno orodje. 

Letos je bilo dokončanih kar nekaj odsekov cest, občin-
skemu svetu sta bila predstavljena dva projekta izvedbe 
obvoznice, največ dela pa je usmerjeno v izgradnjo Doma za 
starejše, ureditev igrišča za otroke in reševanje prostorske 
stiske OŠ Jurija Vege. 

Občinski odbor SLS Moravče je vedno podpiral vse dobre 
projekte in se prizadeval za napredek. Podpiramo župana in 
celotno občinsko upravo pri njihovi usmerjenosti v napredek 
in razvoj občine, saj v zadnjih 14 letih kakšnega posebnega 
strateško pomembnega projekta ni bilo izpeljanega. To je 
preprosto dokazljivo dejstvo.

Mesec december je čas, ko se moramo malo umiriti in 
nameniti svoj čas druženju z najbližjimi, sebi pa nameniti 
več miru in veselja. Le tako bomo zmožni tudi drugim po-
dariti najlepše – svoj čas, svoje misli, iskrene želje in pomoč 
vsem, ki jo potrebujejo.

Otroke, predvsem manjše, bodo v tem mesecu razve-
seljevali trije dobri možje Miklavž, Božiček in dedek Mraz. 
Vsem – mladim in malo manj mladim – naj  prinesejo veliko 
lepih trenutkov, zdravja, sreče, uspehov in miru. 

Poleg pričakovanja Miklavža, Božiča in silvestrovega nas 
v decembru čaka še en pomemben praznik – 26. decembra 
praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Bodimo ponos-
ni in vsak posameznik in vsi skupaj naredimo, da nam bo v 
skupnem domu, v naši Sloveniji lepo in še lepše.

BESEDILO: JANEZ VIDIC

Želimo vam december poln 
čudežev! Čudeži obstajajo, le verjeti je treba vanje. 

Naj vam božič in novo leto prineseta polno 
čudežev in miru za vse.

Vse lepo ob praznikih, ki nas bodo v mesecu 
decembru spremljali, vsem občanom želi

 OO  SLS Moravče

Človek se kar zdrzne, ko se na koledarju obrne 
list, ki nakazuje zadnji mesec v letu … Čas res 

neusmiljeno teče in že smo v sklepnem delu leta. 
Zadnje obdobje je bilo intenzivno tudi za naš odbor 
in svetniško skupino, saj smo aktivno sodelovali pri 
snovanju proračunov za leti 2020 in 2021. V mislih 
smo imeli predvsem čim bolj celovit in enakomeren 
razvoj občine s posluhom za družine in tudi za 
razvoj področij, ki so bila v preteklem obdobju zapo-
stavljena. Zadovoljni smo, da je bila velika večina 
naših predlogov upoštevana. 

Do zadolževanja občine smo previdno zadržani, 
zato je bil po usklajevanju z županom sprejet naš 
predlog, da se vsako zadolževanje predhodno potrdi 
na občinskem svetu, kjer bo jasno predstavljeno, kaj 
točno je predmet zadolževanja in kakšni so pozi-
tivni učinki posameznega projekta, za katerega se 
bo Občina zadolžila. Računamo na to, da bo sedaj 
občinska uprava proračune izvajala skladno z načr-
tom, kajti občinski svet ji je s potrditvijo proračunov 
dal vsa za to potrebna orodja.

V prihajajočih dneh vam želimo predvsem čim 
več umirjenih trenutkov z vašimi najbližjimi, bla-
goslovljene božične praznike, v novem letu pa veliko 
zdravja in osebne sreče. 

V praznikih pa le obiščite katerega od kulturnih 
dogodkov, ki jih pripravljajo naša društva in Obči-
na Moravče. Gotovo se bo za vsakega kaj našlo. 
Koledar prireditev je zares obsežen, hvala vsem 
organizatorjem!
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Kako bi rada svetniška skupina liste bivšega 
župana zapravljala naš denar

Kot je občankam in občanom občine Moravče znano, je po 
lanskih lokalnih volitvah svetniška skupina Liste župana 

Martina Rebolja (LŽMR) razpadla na dva dela. Najprej je celotno 
skupino vodil Stanislav Ravnikar, ki je v primerjavi z drugimi 
svetniki prejel daleč največ preferenčnih glasov. Ko je župan 
dr. Milan Balažic vse svetnike povabil k podpisu Partnerstva za 
razvoj občine Moravče, sta se dva svetnika (Stanislav Ravnikar 
in Janez Učakar) odločila za podpis Partnerstva, trije preostali 
svetniki (Brigita Barlič, Boštjan Merela in Adrijana Hauptman 
Vidergar) pa so ga zavrnili. Ti trije svetniki so potem izključili 
iz svojih vrst prva dva, vendar so to storili brez pravne podlage, 
saj omenjena svetniška skupina nima nobenega ustreznega 
dokumenta, na podlagi katerega deluje. 

V zadnjih dneh je del svetniške skupine LŽMR, ki ga pod-
pisuje Brigita Barlič, v javnost nekajkrat posredoval sporočilo, 
po katerem naj bi ta svetniška skupina Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja poslala pojasnilo o načinu 
delovanja in akt, ki nadomešča statut. Navedena trditev se 
nanaša na sklep Komisije z dne, 13. septembra 2019, kjer je 
Komisija v skladu z mnenjem Ministrstva za javno upravo 
(dopis št. 032-192/2019/2 z dne, 17. junija 2019) sprejela 
sklep, da mora svetniška skupina LŽMR v osmih dneh Komisiji 
dostaviti vse akte, na podlagi katerih je LŽMR organizirana 
oz. je določeno njeno delovanje. Svetniško skupino LŽMR je 
Komisija tudi opozorila, da v kolikor dokumentacija (statut, 
poslovnik, pravilnik oz. podobna ustanovna listina) ne bo 
dostavljena ali bo neustrezna, potem se izplačila do nadalj-
njega zadržijo.

Glede na trditev dela svetniške skupine LŽMR je predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivan 
Vidic podal izjavo, da omenjena svetniška skupina niti v osmih 
dneh niti kdaj pozneje Komisiji ni posredovala zahtevane 
dokumentacije. Zato ugotavlja, da ta svetniška skupina s 
prvopodpisano ga. Brigito Barlič širi neresnice. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja deluje v skladu z 

Rubrika Pisma bralcev je namenjena vsem, ki želite 
s predlogi, pobudami in kritičnim razmišljanjem 

izboljšati ali popestriti življenje v občini. Namenjena 
je tudi javnim vprašanjem občinski upravi, kadar gre 
za teme, zanimive za širši krog bralcev. Preko pisem 
bralcev lahko javno postavite vprašanja ali predloge 
glede samega časopisa. Pisma bralcev ne smejo biti 
žaljiva in zlonamerna. V kolikor gre za vprašanje, 
naslovljeno na javno osebo ali ustanovo, je objava 
omejena na dva zapisa z vsake strani na posamezno 
temo. Teksti naj praviloma ne presegajo 3500 znakov 
s presledki. Pisem bralcev ne lektoriramo in ne po-
pravljamo slogovno. Opravimo samo osnovni pregled 
teksta in popravimo le tipkarske napake.

Pisma bralcev

zakonom in navodili državnih organov. To pa ne velja za del 
svetniške skupine LŽMR, ki se v politikantske namene spre-
neveda in zavaja občanke in občane občine Moravče.

Zdaj pa k denarju. Vsi svetniki Občinskega sveta – torej 
tudi svetniki LŽMR – v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih 
za opravljanje funkcije redno dobivajo sejnine (7. člen). Na 
sejo ta znaša 113,81 evrov. Poleg tega so na podlagi Zakona 
o političnih strankah svetniške skupine upravičene do finan-
ciranja glede na število glasov volivcev, ki jih je njihova stranka 

– in smiselno, lista dobila na volitvah. Kot rečeno, imajo vse 
stranke okrog tega sprejete svoje statute, LŽMR pa deluje »po 
domače«, se pravi, po želji razvpite Vojke R. Na vsak način bi 
rada prišla do denarja, čeprav jim je bilo že večkrat sporočeno, 
da morajo najprej sprejeti pravila o svojem delovanju, potem 
pa se sredstva lahko sprostijo. 

Svetnika Stanislav Ravnikar in Janez Učakar sta uradno 
predlagala, naj se ta neporabljena sredstva namenijo v hu-
manitarne namene in za postavitev otroških igral ter za pomoč 
revnim otrokom. Drugi del svetniške skupine je preko Brigite 
Barlič sporočil, da se ne strinja z dobrodelno razdelitvijo 2362 
evrov in da jih hoče porabiti zase. K tej svoji nezakoniti zahtevi, 
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kjer se povrhu napačno sklicujejo na Pravilnik, ki ureja sejnine, 
so priložili tudi načrt porabe denarja.

Sredstva za svetniške skupine strank se praviloma uporab-
ljajo za njeno delovanje, za strokovno pomoč in literaturo, za 
tehnična sredstva (računalniki ipd.). Naša vrli del svetniške 
skupine LŽMR pa predlaga naslednjo porabo denarja: 

- za prevoze in izlet svetniške skupine v Hrastnik z zajtrkom: 
622 evrov

- za zabavo svetniške liste v gostilni Soklič: 800 evrov
- za zabavo svetniške liste v gostilni Peterka: 940 evrov.
Tako perverzno je videti spisek zlorabe našega davko-

plačevalskega denarja. Stara navada je železna srajca: tako 
kot so znali za požrtije in pijančevanja zapravljati, ko so bili 
skupaj z bivšim županom Reboljem še na oblasti, tako bi tudi 
radi nadaljevali. Še dobro, da imajo sredstva zamrznjena, 
zato se bodo za svoje bogato obložene fešte na naš račun 
obrisali pod nosom. 

Da bo mera polna, še nekaj glede šefa dotične liste, ki 
ji daje ime. Po dobrem letu dni je na Občino Moravče prišla 
informacija, da Policijska postaja Domžale raziskuje prijavo 
proti bivšemu županu Rebolju, ki naj bi v okviru predvolilnega 
obdobja za županske volitve hodil od hiše do hiše in od občanov 
zahteval podpis formularja, s katerim naj bi se volivci zavezali, 
da bodo glasovali zanj. S tem so podani razlogi za sum, da 
je Rebolj s takšnim ravnanjem storil kaznivo dejanje kršitve 
proste odločitve volivcev (151. člen Kazenskega zakona). Sodni 
mlini meljejo počasi, a zanesljivo. 

V tem prazničnem času bi bivšemu županu zaželel, da kljub 
vsemu ne pristane na hladnem, njegovim trem svetnikom 
Brigiti Barlič, Boštjanu Mereli in Adrijani Hauptman Vidergar 
pa – če jih vidite – plačajte kakšen kozarec ali pol klobase, saj 
bodo drugače ubožčki ostali žejni in lačni. 

AC

Rača nekoč in danes

Potok Rača pod Selom je bil nekoč zanimiv za ribiče, saj 
so ob njem večkrat namakali svoje trnke, za njimi pa 

so bili ob krivem lovu prisotni tudi ribiški čuvaji. Danes se v 
vodi ne vidi več rib in rečnih rakov kot nekoč, ko je bil potok 
čist – gojitveni, kar pa danes ni in se vanj menda tudi ne vlaga. 
Zakaj tako? Kot povedo ribiči, je voda brez življenja postala 
po izgradnji čistilne naprave v Krašcah, od kod odteka tudi 
umazanija. Kako bo – če bo zgrajena nova čistilna naprava pod 
selanskim mostom za naselja od Vrhpolj preko Stegen do tam? 
Od izgradnje predvidenega kanala, ki bi povezoval naselja ob 
Rači na čistilno napravo v Domžalah, je Občina odstopila. Zakaj 
vedo takrat pristojni. Do Studenca je že zgrajeno komunalno 
omrežje. Je smotrno graditi več čistilnih naprav in odvajati 
odplake v potok Račo in uničevati naravno bogastvo – »čisto 
vodo«? Kaj pa se danes dogaja s potokom Rača pod Selom? Po 
ureditvi in čiščenju struge, ki jo je izvedlo podjetje Hidrotehnik 
z državnimi sredstvi preko Ministrstva ARSO po predhodnih 
prošnjah in dogovorih z ogledi pristojnih rečnih nadzornikov, 
je danes stanje slabo! Resnica je, da so le nekaj let po ure-
ditvi bili vsi lastniki travnikov ob potoku zadovoljni, saj voda 
ni več prestopala bregov in poplavljala. Danes pa vsakdo, ki 

se pelje po moravški cesti, lahko vidi poplavljene travnike in 
pozneje tudi, kako se le-ti zamočvirjajo, vendar pa le do izpod 
Kokošenj gorvodno, medtem pa veliki »Vričev« travnik ostaja 
nepoplavljen in struga potoka je le na pol prazna. Zakaj? Vsi 
lastniki travnikov se poznate med seboj, predvsem pa v večini 
imate stroje, traktorje, vitle, motorne žage, sekire … Nimate 
pa volje nekaj storiti za skupno korist. Pomagate si med seboj, 
ko je to potrebno, medtem pa lahko rečem, da ste ob tem 
problemu potoka za dobrobit vseh »zanikrni« in pričakujete 
pomoč od države. Znate godrnjati, ko Rača poplavlja in ob tem 
razpravljati ob kozarčku pred ali po nedeljskih mašah, pa v KZ, 
veterinarju ... Lepo bi bilo, da si sedaj, ko ste pospravili letne 
pridelke, vzamete čas, složno očistite bregove in izvlečete 
podrto drevo iz potoka, saj, kar boste storili, boste v svoje 
dobro in korist. Travnike vam ne bo več poplavljalo in košnje 
bodo brez skrbi, kot so vam bile pred nekaj leti. Kritika naj 
vam bo v spodbudo pri nadaljnjem delu, pa saj poznate rek 
»spoštuj in bodi spoštovan«.

Lep pozdrav vsem
Iztok Cajhen

Mirno odšel si na pot,
spokojno zatisnil oči.
O, hvala ti, da si bil.
Odprl si vrelce solza, 
predramil spomine.
O, hvala, da si!

Zahvala

Franc Mal 
IZ PEČ

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga spremljali v težki bolezni. 
Hvala za vse besede tolažbe in upanja, 

darovane sveče, sv. maše in darove za cerkev. 
Iskrena hvala vsem, ki ste ga še zadnjič pospremili v prerani grob.

Domači
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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

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
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 
8.00 - 10.30 in 14.30 - 17.00
Sreda: 8.00 - 10.30 in 14.30 - 18.00
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: 01 72 47 147
g: 041 657 223

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

Cenjene bralke, spoštovani bralci!

Od decembra 2018 so objave v rubriki »Zahvale in V spomin« brezplačne. 
V Novicah pa lahko objavite brezplačno tudi vesele dogodke, ki jih 

želite deliti s sokrajani: obletnice, napovedi porok, objave rojstev …
Uredništvo Novic iz Moravške doline vabi k sodelovanju vse, ki sestav-

ljate 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 nada-
ljevali 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 odprta za vaša 
vprašanja, pobude in kritike. Seveda pisma ne smejo biti žaljiva ali 
zlonamerna. 

Pišite nam na e-naslov: 
moravske.novice@moravce.si!



ŽENSKA KLAPA KAMELIJE
GOSTJE: KLAPA LAVANDA

vabi na

DALMATINSKI PUŠELJC – 
KAMELIJE IN LAVANDA

Petek, 3. januarja 2020, ob 19.30
Kulturni dom Groblje.

Za vas smo pripravili pušeljc dalmatinske glasbe z 
nekaj cukrčki iz sveta slovenske popevke.

 
Vstop prost.

Vesele bomo vaših prostovoljnih prispevkov.
Toplo vabljeni! 

https://www.facebook.com/kamelije/
kamelije.skupina@gmail.com

tel.: 040 424 270

Ob koncu leta se iskreno zahvaljujemo 
avtorjem besedil in fotografij, ki bogatijo  

Novice iz Moravške doline. Obenem vabimo 
vse, ki želijo kakorkoli prispevati k vsebini 
občinskega časopisa. Zahvaljujemo se tudi 

vsem bralcem, predvsem za spodbudne 
besede in želje. 

Vsem pa želimo mirne praznike in obilo 
zdravja, sreče in veselja v prihajajočem letu.

Uredniški odbor

GASILSKA ZVEZA MORAVČE

vabi na

DELAVNICE PRVE POMOČI

Na delavnicah bomo predstavili temeljne 
postopke oživljanja, uporabo defibrilatorja 
in ostale osnovne pristope iz prve pomoči. 

Delavnice bomo prilagajali predvsem željam 
in vprašanjem obiskovalcem. 

Vstop je prost! Vabljeni!

Petek, 10. januar 2020 ob 18.00 
v gasilskem domu v KRAŠCAH

Sreda, 15. januar 2020 ob 18.00 
v gasilskem domu na VRHPOLJAH

Petek, 17. januar 2020 ob 18.00 
v gasilskem domu v MORAVČAH
Petek, 24. januar 2020 ob 18.30 

v gasilskem domu v PEČAH
Sobota, 25. januar 2020 ob 18.00 
v gasilskem domu v VELIKI VASI

KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO PEČE  

vabi na

AKCIJO ZBIRANJA 
RABLJENIH OBLAČIL IN 

DRUGIH PREDMETOV

Akcija bo potekala v gasilskem domu v 
Pečah, v soboto, 11. januarja 2020 

od 17. do 19. ure.

Zbiramo:
• moška, ženska in otroška oblačila
• (predvsem moško, bolj športno) obutev
• odeje, posteljnino in brisače
• igrače (plišaste igrače so iz higienskih 
razlogov manj zaželene, lahko pa prinesete 
tudi družabne igre, sestavljanke, punčke, 
avtomobilčke, kocke in podobno)

• otroške in mladinske knjige, revije, pobar-
vanke, šolske potrebščine (lahko tudi 
rabljena in še vedno delujoča pisala, 
likovne pripomočke …)

Vse, kar boste prinesli, naj bo čisto in 
uporabno. Zbrana oblačila, obutev in 

druge stvari bomo kot vsako leto podarili 
brezdomcem in ostalim ljudem v stiski.

Vabljeni
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V soju prazničnih luči, 
en kup želja se porodi: 
Naj nič nezgod se ne dogaja,
naj nam narava ne nagaja, 
Naj varno leto se obrne, 
naj varno vsak domov se vrne! 
Če pa nesreča se zgodi
pa le verjemimo v ljudi, 
ki nikdar prav zares ne spijo. 
Za varnost nas vseh skrbijo!
Želimo sreče in miru, 
veselja, zdravja vsakomur!
Za varen dan in mirno noč,
tud' v novem letu: 
Na pomoč! 

Gasilska zveza Moravče

Božična pesem čar ima,

ki seže vsem nam do srca.

Naj pričara praznovanje

in spomine nepozabne.

Lep Božič in Srečno 2020!

Kulturno društvo
Tine Kos Moravče
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Novo! V naši shemi tudi ATV Litija.

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in srečno 
Novo Leto 2020!


