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V tej šteVilki lAHkO PReBeRete:
Nova nepovratna sredstva za občino Moravče• 
Projekt petih občin uspešno pripeljali do konca• 
Slavnostna akademija ob 50. obletnici matične šole in 240. • 
obletnici šolstva na Moravškem
Moravška šola je šola s tradicijo in ambicijo• 

iz Moravške doline 



Obvestila

FOLKLORNA SKUPINA DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVČE  
V A B I 

NA SVOJ FOLKLORNI KONCERT z gOSTI, V PETEK, 6. 10. 2017 OB 
19. URI V KULTURNI DOM MORAVČE

 V PROgRAMU BODO SODELOVALI:
FOLKLORNA SKUPINA DU MORAVČE,• 
AVSTRIJSKA FOLKLORNA SKUPINA D`LIESINgTALER,   • 
VRTČEVSKA FOLKLORNA SKUPINA, OFS LILIJA,• 
ŠOLSKA FOLKLORNA SKUPINA, OFS MORAVŠKI MAČKI,• 
PEŠKI OKTET,• 
LJUDSKE PEVKE MORAVŠKE MARE,• 
DRAMSKA SKUPINA VRhPOLJE - SKEČ• 

VSTOP BO PROST! PRISRČNO VABLJENI! 

OBČINA MORAVČE 

vabi

Na osrednjo občinsko 
komemoracijo v 

počastitev dneva spomina na 
mrtve, padle borce prve in druge 

ter osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo, ki bo 

v torek, 31. oktobra 2017 
ob 15. uri 

v parku v Moravčah.

V programu bodo sodelovali:
- Pihalna godba Moravče
- Mešani pevski zbor DU
- učenci OŠ Jurija Vege

Govornik bo župan Martin Rebolj.

Vljudno vabljeni!

Društvo upokojencev Moravče
vabi

svoje člane na martinovanje v Sevnico – Studenec
v soboto, 11. novembra 2017.

Odhod iz Moravč bo okoli 11. ure, več ob prijavi, 
na GSM 031-634377 do 18. 10. 2017.
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Oktober 2017, Letnik XVIII, Št. 8.

Novice iz Moravške doline je informativno glasilo 
občine Moravče, ki je tudi izdajateljica. ISSN 2536-
4057. Izhaja predvidoma desetkrat letno in ga 
prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. 
Sedež in naslov uredništva: Občina Moravče, 
Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel 7232700. 
E-poštni naslov moravske.novice@moravce.si. 
Odgovorni urednik: Edo Veselko, namestnica 
odgovornega urednika: Eva Babnik. Uredniški odbor: 
Edo Veselko, Eva Babnik, Vojka Rebolj, Mateja Hren, 
Marko Kladnik, Katja Ribič, Irena Ravnikar, Ajda Lalič. 
Novice iz Moravške doline so vpisane v razvid medijev 
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 
374. Priprava za tisk: Studio L.A. Andrej Lombar s.p.. 
Tisk: Tiskarna Januš d.o.o.. Naklada 1550 izvodov.

Obvestila

Naslednja številka izide 16. novembra 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 2. novembra.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

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

prvi PON v mes.: 17 - 19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055

PON in PET: 9 - 10; 16 - 18

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

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

BANKA
Tel: 7231-017

PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17

POŠTA
Tel: 7296-510

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

POLICIJSKA 
PISARNA

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

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

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

VRTEC
Tel: 7231-227

PON - PET: 7 - 15

POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233

PON - PET: 7 - 15

KNJIŽNICA
Tel: 7231-359

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

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR: 10 -12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel: 7231-234

24-urna dežurna služba na tel 112

Zavod za gozdove, 
revir Moravče

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

KMEČKA 
TRŽNICA

SREDA 14 - 18
SOBOTA 8 - 13

Info oddaja o 
občini na ATV

SRE 20.00
ČET 21.00

LEKARNA
Tel: 7770-245

PON: 12 - 19
TOR, ČET, PET: 7.30 - 14
SRE: 13- 19, prva SOB. v mes.: 8 - 12

ZDRAVSTVENI DOM
AMB. SPL. MED.
Tel: 7231-008

PON in SRE: 13 - 19, sprejem do 18
TOR, ČET in PET: 7 - 13

AMB. ZA OTROKE 
IN MLADINO
Tel: 7232-943

PON in SRE: 13 - 19.15
TOR: 7 - 10.30 ambulanta; 10.30 - 
13 posvet
ČET: 7 - 13.30 ambulanta;
PET: 7 - 8 ambulanta; 8 - 11 sistem.; 
11 - 13.30 ambulanta

Patronažna služba, 
tel 7232-944

PON – PET : 7 - 8

DIAG. LAB. PON in SRE: 13 - 18, 
TOR, ČET, PET: 7 - 12

ZOBNA AMB.
Tel: 7231-150

PON, SRE: 6.45 - 13.15
TOR, ČET: 12.45 - 19.15
PET: 6.45 - 12.45

ZOBNA AMB ZA 
OTROKE
Tel: 7232-750

PON, SRE: 7 - 14
TOR, ČET: 13 - 19
PET: 7 - 13.30

Nekateri bralci se upravičeno pritožujete, da črno-bele 
fotografije niso najboljše. Tistim, ki imate dostop do 
spletnih strani, predlagamo, da si na njih ogledate 
barvno različico na www.moravce.si.

Spoštovane bralke in bralci!
Kolo časa se neusmiljeno vrti. Še nedavno smo tarnali 

nad neznosno vročino, sedaj sredi jeseni, pa smo veseli 
vsakega sončnega žarka.

Politika močno vpliva na naše življenje. Pred kratkim 
smo bili na voliščih zaradi referenduma. Sedaj so pred 
nami volitve predsednika/predsednice države. Prihodnje 
leto nas čakajo parlamentarne in občinske volitve. Veli-
ko!

Uspešno je bil zaključen projekt izgradnje vodovodov, 
ki je bil v veliki meri financiran tudi iz evropskih sredstev. 
Šlo je za dobro koordinirano akcijo petih občin. Brez zdru-
ženega nastopa posamezna občina takega podviga ne bi 
zmogla. Tretjina naših občanov pije vodo, ki priteče po 
novih ceveh. Izboljšana ju tudi varnost preskrbe.

Veliko družabnega življenja se odvija po naših dru-
štvih. Zagotovo jim ne moremo očitati neaktivnost. Take 
dejavnosti krepijo socialne vezi med ljudmi, nas bogatijo, 
za nekatere pa so celo edina vez z javnim življenjem.

Osrednji dogodek je bil gotovo praznovanje  50 letnice 
matične šole in 240 letnice šolstva na Moravškem. Piše-
mo o bogatem programu, ki se je odvijal skozi ves sep-
tember in končal s slavnostno akademijo. Trdimo lahko, 
da so šolski objekti vzorno vzdrževani in da imajo naši 
otroci odlične možnosti za osnovno izobraževanje. To po-
trjujejo tudi rezultati in uspehi na vrsti tekmovanj. Na ne-
katerih posegajo celo po najvišjih mestih v državi. Česti-
tamo vsem, ki s svojim delom in zagnanostjo omogočajo 
takšne dosežke.

Na svidenje prihodnji mesec!
Odgovorni urednik
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Županova stran

Nova nepovratna sredstva 
za občino Moravče

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, zadnje tedne so mediji polni raznih informacij 
o ekoloških problemih, od lokalnih pa vse do globalnih. 
Naše občane zagotovo zanima, ali je kaj novega na 
področju analiz na odlagalnih poljih Termita?

Pridobili smo ponudbo za izvedbo drugega dela analiz. 
Potrebna sredstva so višja od planiranih. Imamo dve vari-
anti: počakamo na rebalans in nato naročilo realiziramo, 
ali pa naročilo izvedemo do načrtovanih sredstev in za 
razliko nalogo naročimo po sprejetem rebalansu.
Ali Termit sledi priporočilom strokovnjakov?

Seveda je to vprašanje za podjetje. Verjamem pa, da se, 
kar zadeva sanacijo prostorov za odlaganje, držijo do-
voljenj. Postavljen je šotor, kjer materiale skladiščijo in 
mešajo. Dogajanja spomladi so imela pozitivne učinke. 
Tu mislim na to, da se sanacija in vgrajevanje materialov 
izvaja tako, da je vpliv na okolje čim manjši. Vemo, da 
vgrajevanja nevarnih odpadkov ni bilo.
Termit je pričel z nadaljnjim odkrivanjem peskokopa in 
črpanjem surovine za Britofom. Ker je v neposredni bli-
žini naše novo črpališče, je bila postavljena zahteva, da 
se sanacija izvaja izključno z avtohtonim materialom. V 
zvezi s tem smo imeli tudi sestanke. Občina bo zagotovo 
spremljala vsa dogajanja.
Dom starejših bo velik investicijski zalogaj. Ali kaj na-
preduje?

Da. Pogodba za projektiranje je podpisana in je del po-
stopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Medtem je 
bil opravljen ogled doma v Kranjski gori, saj bo oskrba 
v moravškem domu potekala po podobnih principih kot 
na Gorenjskem, to je v tako imenovanih gospodinjskih 
skupnostih. Podrobno smo si ogledali tudi ves tehnični del 
dejavnosti. Tako se bomo lahko izognili, tako g. Čampa 
kot koncesionar, malim toda nepotrebnim napakam in 
funkcioniranje našega doma še izboljšali. Računam, da 
bo konec oktobra vložena vloga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Pričakujem tudi podroben popis del, ki bo 
osnova za izbiro izvajalca. Če bo teklo vse po načrtu, bi 
začeli z gradnjo v mesecu marcu prihodnjega leta.
Kako pa je s starim občinskim objektom?

Glede na to, da nam objekta ni uspelo prodati, smo to 
nalogo zaupali zunanjemu podjetju, ki se s takimi zade-
vami profesionalno ukvarja.
G. župan, uspešno je bil končan projekt oskrbe s pitno 

vodo. Ali so na vidiku še kakšna evropska sredstva?

Pa so res. Pred nekaj tedni smo dobili sklep o črpanju EU 
sredstev za agromelioracijo na komasacijskem področju 
med Drtijo in Sotesko. Dela bomo izvajali v prihodnjem 
letu. Utrdile se bodo povezovalne ceste ob Drtijščici in 
dostopi do vseh novo nastalih parcel, saj se je zemljišče 
v času izvedbe komasacije na novo razdelilo. Gre za 124 
tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Kako je potekala komasacija? 

Najprej se je določilo komasacijsko področje in na novo 
določilo površino zemljišča. Izločila se je površina vo-
dotoka, ki do sedaj ni bila odmerjena, in površine poti 
na obeh bregovih Drtijščice. Te površine se je v enakem 
% odštelo vsem, na ostalem delu pa se je na novo dolo-
čilo parcele. Trudili smo se, da bi čim manj posegali v 
dosedanje stanje. Upoštevali smo način največje parcele 
posameznega lastnika in okoli nje potem združevali. Proti 
pričakovanju je proces realiziran brez večjih problemov. 
Pri tem gre zahvala komasacijskemu odboru, ki so ga 
sestavljali lastniki zemljišč.

www.moravce. si
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Občina

www.moravce. si

Obilno deževje je povzročilo po Sloveniji precej škod. 
Kako smo je odnesli v Moravčah?

Predvsem dve močni deževji sta odnesli bankine v hribo-
vitem predelu, zadnje pa je pri Gabrju povzročilo plaze-
nje ceste. Morali smo v sanacijo. Cestišče smo odkopali 
4,5 do 5 metrov globoko, da smo dosegli vodoprepustni 
sloj, ki je povzročil plazenje. Menim, da je bilo delo 
opravljeno kvalitetno. V naslednjem bomo vodo zadržali 
nad cesto in jo skozi kanale odvajali in tako preprečili 
plazenje zemljišča, ki bi nam lahko poškodovalo vodovod 

in telefonski kabel. Naj se zahvalim lastnikoma zemljišč g. 
Ravnikarju in g. Kunaverju, saj smo ob sanaciji posegali 
v njune parcele.
Že v tem tednu bomo začeli s sanacijo muld v dolžini 1 
km in asfaltirali most v Sp. Dobravi. Nadaljujemo z gra-
dnjo krajših odsekov cest, del sanacije pa bomo morali 
prenesti v naslednje leto.

EV

Po sledeh napredka naše občine

Na cesti Zalog Gaberje je zaradi zadnjega močnega de-
ževja prišlo do močnega plazenja, tako da je bila občina 
prisiljena v polovično zaporo ceste. Že prej je bilo prido-
bljeno mnenje in predlog geologa, na kakšen način naj 
bi ta plaz sanirali. Sanacija ja bila predvidena za nasle-
dnje leto. Zaradi dane situacije so se dela morala izvesti 
urgentno tudi zaradi zapore ceste Drtija - Peče s strani 
države. Vozišče z zemljino pod njim je bilo odstranjena do 
globine petih metrov, da se je zajelo vodo, ki na tem delu 
povzroča drsenje. Pod voziščem je voda bila ujeta v jašek 
in preko cevi odpeljana v bližnji gozd. Odsek bo asfaltiran 
v naslednjem letu.

V letošnjem proračunu je bila predvidena zamenjava vodo-
voda od vodohrana Krulc do zaselka Dunaj. Postavljen je 
hidrant, obnovljeni so hišni priključki in postavljeni zunanji 
jaški z vodomeri.

V  teh dneh se  obnavljajo tudi poškodovane mulde.
 VR
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Občina

Predstavljena idejna zasnova odvajanja komunalnih 
odpadnih vod v naselju Češnjice

V Kulturnem domu Moravče sta župan Martin Rebolj in 
projektant g. Tkalec predstavila idejno zasnovo odvajanja 
komunalnih odpadnih vod v naselju Češnjice. Na lepo obi-
skani predstavitvi se je razčistila marsikatera dilema glede 
prostora in trase. Dogovorili so se tudi za ponoven ogled 
na najbolj zahtevnih delih terena. Pogovor s krajani Češnjic 
na konkretne relacije kanalov je bil nujen in uspešen, odziv 
pa dober. Pravzaprav so predstavitve temu namenjene. 
Idejni projekt se bo tako lahko dopolnjeval in prinesel tudi 
rezultate v končni izvedbi. 

VR

Projekt petih občin uspešno pripeljali do konca
Skupno so zgradili več kot 30 kilometrov novih vodovodnih cevi – Boljša oskrba s pitno vodo 

za 55.000 prebivalcev – Župani pozdravili dobro sodelovanje med občinami

Projekt Oskrba s pitno vodo, v kate-
rem so sodelovale občine Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Moravče in Tr-
zin, se uspešno zaključuje. V okviru 
dobrih 11 milijonov evrov vrednega 
projekta so v sodelujočih občinah 
zgradili več kot 30 kilometrov novih 
vodovodnih cevi ter s priklopom 
dodatnih uporabnikov pripomogli 
k povečanju kakovosti pitne vode 
in skrbi za varovanje okolja. Projekt 
so sofinancirali Kohezijski sklad 
Evropske unije, Republika Slovenija 
in sodelujoče občine. 
Kot so na novinarski konferenci v ob-
čini Moravče povedali župani sodelu-
jočih občin, gre za pomemben prispe-
vek h komunalni urejenosti njihovih 
krajev ter še pomembnejši prispevek 
k čistejšemu okolju, v katerem živijo. 
Prav tako so pozdravili uspešno sode-
lovanje občin pri pridobivanju evrop-
skih sredstev in pri izvedbi projekta, 
saj ga kot posamezne občine najver-
jetneje ne bi mogli izpeljati v takšnem 
obsegu. Še posebej je bil poudarjen 
pogum in smelost pri odločitvah, saj 
ni bilo pravih zagotovil, da denar bo in 
po večini so občine založile svoj denar 
in pravočasno začele z deli.
Čeprav so dela na terenu v posame-
znih občinah potekala po različnih ter-
minskih načrtih, so bila vsa zaključena 
pravočasno in v skladu z načrtovanim. 

V okviru projekta je potekala izbolj-
šava vodovodnega sistema v dveh 
samostojnih vodooskrbnih sistemih. 
V prvem sklopu so bila zajeta dela na 
območju občine Kamnik, v drugem 
pa dela na območju ostalih vključenih 
občin. 
Gostitelj tiskovne konference župan 
Občine Moravče, Martin Rebolj je 
povzel vse pridobitve na območju, ki 
zajemajo gradnjo in posodabljanje 
treh vodovodov, in sicer vodovodov 
Podbrdo–Grmače–Dešen, Soteska–
Podstran–Dole in Hrastnik–Kal–Tlač-
nica, v skupni dolžini dobrih šest 
kilometrov. V občini praktično ni več 
objektov, ki bi bili brez vodovodnih 

priključkov. Z zaključenim projektom 
je tretjina Moravčanov priklopljena na 
novo omrežje. Pomembno je tudi, da 
je sistem povezan s sistemi sosednjih 
občin, kar, v primeru morebitnih izpa-
dov, zagotavlja varno preskrbo.
Tudi župani drugih občin, Marjan Ša-
rec iz Kamnika, Franc Jerič Iz Mengša, 
Peter Ložar iz Trzina in vodja projekta 
iz Domžal Krištof Zupančič (vsi na 
naslovnici glasila) so poudarjali pred-
nosti pridobitve in še posebej zgledno 
sodelovanje med udeleženci. Izpad 
pri realizaciji le ene občine bi lahko 
ogrozil uspešnost vseh drugih.

Sporočilo za medije in EV, 
foto: VR
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Občina

Chartermeeting v Avstriji 
Srečanje delegacij evropskih podeželskih občin v Lasseeju v Avstriji

Od 14. do 17. septembra se je zbralo 
na srečanju v avstrijskem podežel-
skem mestu Lassee deset držav: 
Estonija, Francija, Nemčija, Litva, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Velika 
Britanija, Poljska in Madžarska. Tema 
srečanja je bila toleranca, oziroma 
razlogi in rezultati, ki izhajajo iz nestr-
pnosti, boj proti negativnim stereoti-
pom in ozko mislečim odnosom.
Z avionom, mimogrede - cena nizko-
cenovnega aviona je res nizka, je de-
legacija prispela že dopoldne. Sprejele 
so jih gostujoče družine kot vedno na 
teh srečanjih. Ta dan je bil namenjen 
v glavnem za spoznavanje same go-
stiteljske družine, okolice in samega 
mesta. Pozdravil jih je tudi župan.
Drugi dan so se delegacije zbrale v 
sejni sobi občine na dobrodošlici. 
Potem je stekla debata, oziroma tako 
imenovana delavnica na temo sreča-
nja. Vemo, da je toleranca, oziroma 
so vse vrste nestrpnosti, obširna tema 
in v tej zvezi se je veliko govorilo in 
omenjalo tudi pribežnike, vojne ter 
lakoto po svetu. Rezime je bil, ko so 
morale skupine po osem za vsako 
od držav navesti znane stereotipe. 
Za Slovenijo so se pojavili naslednji: 
delavni ljudje, lepa pokrajina, veliko 
turističnih zanimivosti. Res pa je, 
da so za vsako državo vsi napisali le 
ugodne stereotipe. 
Po kosilu so delegacije peljali do 
reke Donave. Pripeljali so jim velike 
gumijaste čolne, ki jih je bilo potrebno 
spraviti v kar širok rokav, oziroma do-
tok reke Donave. V vsak čoln je sedlo 

po deset članov delegacij. Dali so jim 
v roke vesla in jih poslali veselo na 
delo. Veslanje po rokavu vse do reke 
Donave in še malo po njej ni bilo niti 
malo enostavno. Bila pa je zanimiva 
izkušnja.
Tretji dan so delegacije brez vodenja 
po zajtrku poslali na ogled Dunaja. 
Popoldne se je odprl vaški sejem s 
predstavitvijo vseh njihovih dejavno-
sti. Na istem mestu se je potem odvil 

kulinarični večer. Veliko raznovrstnih 
jedi in sladic ter pijač je bilo moč po-
skusiti. Skoraj bi se dalo trditi, da je 
bila slovenska miza med najbolj obi-
skanimi. Mogoče tudi zato, ker imamo 
kar precej slično prehrano in pijačo 
z Avstrijci. Vsekakor pa tudi druge 
države že poznajo in vedno pohvalijo 
našo šunko in jelenovo salamo.
Zadnji dan so bile delegacije pova-
bljene na sveto mašo, kot je navada 

ob teh srečanjih. Župani so pred ol-
tarjem prebrali neko misel, prevedeno 
iz angleščine v svoj jezik, seveda tudi 
župan Martin Rebolj.
Popoldne so družine razkazale razne 
turistične zanimivosti. Dan se je za-
ključil s poslovilnim večerom, ki pa 
za moravško delegacijo ni prišel v 
poštev. Od gostitelja župana Karla 
Grammanitscha in obenem predse-
dnika združenja se je župan poslovil 
že prej.
Avstrijci so pokazali, da so gostoljubni 
ljudje. Organizacija je bila v redu. Nič 
pa ni bilo takega, da v Moravčah ne 
bi zmogli enako. Ja pa res, da imajo 
nešteto vetrnih elektrarn.

VR
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Občina

Javna obravnava OPPN-a za območje med Kulturnim 
domom in Nissanom na Trznu

OPPN je podrobno predstavil Leon Kobetič iz Locusa 
d.o.o., ki je tudi izdelovalec prostorskega akta. Povabljeni 
na javno obravnavo preko javnih občil so bili vsi zaintere-
sirani, poimensko pa so bili vabljeni vsi lastniki zemljišč na 
obravnavanem območju. Po predstavitvi OOPN-a so pristni  
lahko postavljali vprašanja. Po krajši razpravi prisotnih, ki 
se na sam akt ni kaj dosti nanašala, je bilo pojasnjeno, da 
pripombe lahko pismeno oddajo na občino Moravče. Izde-
lovalec akta bo eventualno pripombe, če so te smiselne, 
upošteval pri dopolnitvi akta. 

VR

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a,
p.p. 22, 1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

URADNE URE:
ponedeljek: 8h–10h 
sreda: 8h–10h in 14h–15h

ostalo po dogovoru 
Tel.: 01/724-18-45 ali 01/724-48-55
E-naslov:  petra.burja@lj.kgzs.si 
  pavla.pirnat@lj.kgzs.si

STROKOVNA EKSKURZIJA
Ponovno vabimo člane kmetij z dopol-
nilno dejavnostjo in tiste, ki o tem še 
razmišljate ali vas tovrstna tematika 
zanima, da se udeležite enodnevne 
strokovne ekskurzije, ki je bila iz objek-
tivnih razlogov prestavljena in bo za-
gotovo izvedena v četrtek, 12. okto-
bra 2017. Odšli bomo na Primorsko, 
kjer si bomo ogledali nekaj primerov 
dobrih kmetijskih praks in dopolnilnih 
dejavnosti. Čaka nas ogled pašniške 
dejavnosti in srečanje s predstavniki 
agrarne skupnosti, sledil bo ogled 
turistične kmetije Milič v Zagradcu, 
ki uspešno proda vse svoje pridelke. 
Na tem mestu bomo imeli tudi kosilo. 
Pot nas bo vodila do vrtnarije  Debelis 
na Kolonkovcu in ogled zaključili v tr-
žaškem Eataly, ki predstavlja največjo 
tržnico italijanske gastronomije na 
svetu, ki je sestavljena iz restavracij, 
pekarn, mesnic, stojnic s ponudbo 
domače hrane in prodajnimi artikli. 
Prevoz in vodenje ekskurzije bosta 
BREZPLAČNA in se financira s strani 
javnega razpisa za dodelitev državnih 
pomoči za programe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Moravče. Edini stro-
šek bo organizirano kosilo, ki ga krije 
vsak sam. Vse zainteresirane kmete 
vabimo, da takoj prijavite, saj je število 
mest omejeno in bo ob izidu časopisa 

le še nekaj dni do izvedbe ekskurzije. 
Podrobnosti o uri in kraju odhoda bo-
ste prijavljeni dobili naknadno.

PREDAVANJE IN DELAVNICA
Zaradi premajhnega števila prijavlje-
nih, je bilo izobraževanje iz septembra 
prestavljeno na nov dokončen termin. 
BREZPLAČNO predavanje z delav-
nico bo tako izvedeno v torek, 17. 
oktobra 2017, s pričetkom ob 9. uri, 
v mesariji Avbelj, Drtija 9. Program 
izobraževanja:
• Predstavitev ureditve prostorov 

za proizvodnjo in trženje mesa 
(Irena Kos, KGZS-Zavod CE); Pred-
stavili bomo kakšni prostori so 
primerni za predelavo kmetijskih 
izdelkov in kako naj si urediti more-
bitno prodajalno na domu. Tako z 
vidika ekonomske učinkovitosti kot 
uspešnosti poslovanja na kmetijah 
je dodajanje vrednosti osnovnim 
kmetijskim pridelkom pomemben 
dejavnik pri razvoju kmetije in ena 
izmed možnosti je tudi predelava 
mesa na kmetiji, ki se vse bolj 
uveljavlja kot oblika nadgradnje 
osnovne dejavnosti. 

• Zoreno meso (Peter Indihar, 
KGZS-Zavod LJ); V predavanju bo 
spregovoril o pomenu in postop-
ku zorenega mesa, ki je vse bolj 
uveljavljena oblika predpriprave 

mesa in pridobiva na pomenu v 
kulinariki.

• Predelava mesa na kmetiji (Franc 
Avbelj, Mesarija Avbelj); V delav-
nici bomo praktično prikazali in 
predstavili postopke zorenja mesa 
z namenom doseganja večjega 
pomena slovenskega mesa v kuli-
narični pripravi. Dotaknili se bomo 
tudi klasične predelave mesa v 
suhomesnate izdelke in na že pri-
pravljenih izdelkih (salamah), ki jih 
boste udeleženci prinesli s seboj, 
predstavili najpogostejše napake 
pri predelavi in povedali kako jih 
odpraviti.

Prosimo, da se na izobraževanje 
predhodno prijavite. Prijave na 
predavanje in delavnico so možne 
do zapolnitve mest. Udeležba je v 
celoti brezplačna, ker bo financirana 
iz proračuna Občine Moravče preko 
Javnega razpisa za dodelitev državnih 
pomoči za programe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Moravče v letu 2017. 
Predavanje in delavnico priporočamo 
vsem, ki razmišljate o razširitvi de-
javnosti na svoji kmetiji in morebitni 
registraciji dopolnilne dejavnosti

PAVLA PIRNAT in PETRA BURJA, 
terenski kmetijski svetovalki 
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Občina

Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni vestnik Občine 
Moravče št. 11/11) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 
46/14 – ZON-C) objavlja Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA 

GOSPODARJENJA Z DIVJADJO 

1. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje aktivnosti trajnostnega gospodarje-
nja z divjadjo. 

Sredstva se dodelijo za naslednje ukre-
pe: 
(1.) Biomeliorativni ukrepi: 

ohranjanje in vzdrževanje gozdnih • 
jas, grmišč, logov, 
izdelava in vzdrževanje vodnih habi-• 
tatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni 
viri, ipd.), 
vzdrževanje gozdnih robov, pasišč • 
in remiz, 
nakup in sadnja ter zaščita avtohto-• 
nih in rastišču primernih plodono-
snih grmovnih in drevesnih vrst, 
krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih • 
in pridelovalnih njiv; 

(2.) Biotehnični ukrepi: 
izdelava, postavitev in vzdrževanje • 
gnezdilnic, solnic, umetnih dupel 
in prež; 

(3.) Ostali ukrepi: 
čistilne akcije občine, • 
čiščenje divjih odlagališč, • 
odprava škod po divjadi,• 
izobraževanja in obveščanja prebival-• 
cev/šolarjev o stanju in odnosu do 
gozdnih živali/divjadi in o gozdnem 
bontonu. 

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

je v Republiki Sloveniji registriran kot • 
lovska družina,
na javni razpis se lahko javijo samo • 
lovske družine, ki imajo lovno povr-
šino v Občini Moravče,
ima sklenjeno veljavno koncesijsko • 
pogodbo za trajnostno gospodar-
jenje z divjadjo za lovišče, ki leži v 
občini,
ni v postopku prisilne poravnave, • 
stečaju ali likvidacijskem postopku,
ima poravnane davke, prispevke • 
in druge obvezne dajatve državi in 
občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Višina sredstev, ki pripada posameznemu 

upravičencu, je enaka sorazmernemu delu 
vplačane koncesijske dajatve v proračun 
občine Moravče. V primeru, da se sredstva 
ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot 
namenski prihodki v proračun prihodnje-
ga leta.

4. Višina sredstev
Skupna višina sredstev za leto 2017 
znaša 768,44 EUR. 

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na 
javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
vsebuje:
- povabilo k oddaji ponudbe;
- navodilo vlagateljem za izdelavo vlo-

ge;
- postopek za izbor sofinancerja;
- vzorec pogodbe;
- navodila vlagateljem za izpolnjevanje 

obrazcev;
- obrazce: 

• prijava na razpis, 
• izjava vlagatelja o izpolnjevanju 

pogojev.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem 
na voljo, od dneva objave tega javnega 
razpisa v Novicah iz Moravške doline 
do zaključka tega javnega razpisa, to je 
do četrtka, 26. oktobra 2017 do 12.00 
ure na spletnih straneh Občine Moravče 
(www.moravce.si) in v sprejemni pisarni 
Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 
Moravče. 

6. Rok za predložitev prijav 
Rok za oddajo vlog za naveden javni 
razpis je četrtek, 26. oktober 2017 do 
12.00 ure.

7. Način oddaje prijave na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in 
označene z oznako: »NE ODPIRAJ – 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GO-
SPODARJENJA Z DIVJADJO« na naslov 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 

Moravče.
Nepravočasne opremljene vloge bodo 
zavržene.

8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo dne 30.oktobra 2017 
ob 11.00 uri v prostorih Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Odpiranje 
vlog ni javno.

9. Odločanje v postopkih razpisa in 
obveščanje o izidu razpisa: 
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v 7. točki tega besedila 
razpisa,

- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedi-
lo razpisa in razpisne dokumentacije 
in ne bodo dopolnjene v roku za do-
polnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih pogojev in pogojev do-
ločenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije.

 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva 
odpiranja vlog na javni razpis. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev. 

10. Nadzor in sankcije 
Namensko porabo proračunskih sredstev 
nadzira Nadzorni odbor Občine Morav-
če ter druge za nadzor financ pristojne 
institucije.
V primeru nenamensko porabljenih 
sredstev, pridobljenih po tem razpisu, 
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s 
pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 

11. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko zainteresirani dobijo na Občini 
Moravče – kontaktna oseba Anuška Pod-
vršič, telefonska številka: 01 724 71 41.

Datum: 26.09.2017
Številka: 430-0122/2017-1

Občina Moravče
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Občina

Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92, 11/03-skl. US, 73/03 
– odločba US) in 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – 
odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote 

 SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017  

VOLIŠČE 4.10.27 - KULTURNI DOM MORAVČE
 Vegova 9, Moravče
Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, Malova uli-
ca, Marokova ulica, Partizanska cesta, Šlandrova cesta, 
Tomanova pot, Trg svobode in Vegova ulica.
Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah 
in Zalog pri Moravčah.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.28 - GOSTILNA NAD LOGOM MO-
RAVČE
 Cesta heroja Vasje 13, Moravče
Češnjice pri Moravčah, Drtija, Moravče: Cesta heroja 
Vasje, Cesta na Grmače in Masljeva cesta; Spodnja 
Dobrava in Zgornja Dobrava.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.29 - PRI URANKARJU
 Gabrje pod Limbarsko goro 6 
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska gora, 
Mošenik, Ples ves, razen št. 8 in 9 in Selce pri Morav-
čah.

VOLIŠČE 4.10.30 - PRI FRANCU MAJDIČU 
 Negastrn 8  
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah in  
Vinje pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.31 - PGD KRAŠCE  
 Krašce 4  
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, Prikr-
nica in Sv. Andrej.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.32 - GASILSKI DOM PEČE  
 Peče 50  
Križate, Peče, Gora pri Pečah, Ples št. : 8 in 9, Podgorica 
pri Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.33 - DOM KRAJANOV  HRIB 
 Hrib nad Ribčami 7  
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Ve-
lika vas, Zalog pri Kresnicah in Zgornji Prekar.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.34 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPO-
LJE PRI MORAVČAH
 Vrhpolje pri Moravčah 14
Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri 
Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, 
Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica in Zgornji 
Tuštanj.

VOLIŠČE 4.10. 901 – DOMŽALSKI DOM
 Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.

 

VOLIŠČE 4.10.970 – DOMŽALSKI DOM 
 Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na 
območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.

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

Številka: 041-2/2017-2
Datum: 28. 8. 2017  

PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE

HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.

www.moravce. si

Opomba uredništva:
Volilni upravičenci boste po pošti prejeli obvestilo o razporeditvi na volišče in zaporedni številki vpisa v volilni 
imenik posameznega volišča. 
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Policija svetuje

POZOR IZSILJEVALSKI VIRUSI 

POLICIJA SVETUJE

Na območju vse Slovenije zaznavamo 
povečano število napadov na informa-
cijske sisteme posameznikov in podjetij 
s škodljivimi programskimi kodami. Gre 
za t. i. izsiljevalske viruse (Ransomware), 
kot so: CryptoWall, CryptoLocker, Te-
slaCrypt, Locky in zadnje čase še Zepto 
virus. Zanje protivirusnega programa 
(še) ni, zato bodite pri odpiranju svoje 
elektronske pošte še posebej previdni. 
Predvsem pa poskrbite za backup!
 
Po podatkih nacionalnega odzivnega 
centra za omrežne incidente SI-CERT 
smo bili v letu 2016 priča pravi poplavi 
izsiljevalskih virusov. Tudi v Sloveniji so 
bile okužene številne šole, knjižnice, 
zdravstveni domovi, mestne občine, le-
karne, muzeji, majhna in velika podjetja 
ter številni posamezniki. Samo v enem 
mesecu, na primer, je SI-CERT prejel 
skoraj 300 prijav okužbe (podatek za 
marec 2016).
 
Skupno vsem primerom je, da storilci 
(hekerski izsiljevalci) žrtev napadejo s 
t. i. phishing elektronsko pošto, ko se 
žrtev ob kliku na priponko okuži z izsi-
ljevalskim virusom.
 

Po okužbi z izsiljevalskim virusom se 
na žrtvinem računalniku začne proces 
kodiranja oz. kriptiranja vseh datotek, 
kot so tekstovne datoteke, datoteke 
slikovnega in video formata, elektronska 
pošta, baze podatkov itd. To pomeni, da 
se uporabniku zakriptira (zaklene) vse, 
razen nameščenih programov in bližnjic. 
Ob okužbi izsiljevalski virus ne zakriptira 
datotek samo na računalniku, ampak 
tudi na vseh drugih, v računalnik pove-
zanih medijih, kot so mrežni in zunanji 
diski, USB spominski moduli itd.
Če so še pred kakšnega pol leta storilci 
večinoma napadali računalnike fizičnih 
oseb, da bi zakodirali fotografije, video-
posnetke in dokumente, nato pa svoje 
žrtve v zameno za povrnitev teh datotek 
izsiljevali s plačilom odkupnine v višini 
od 100 do 2.000 evrov (v kripto valuti 
bitcoin), so storilci v zadnjih mesecih 
začeli sistematično napadati podjetja 
in njihove baze podatkov.
 
V Sloveniji je bilo v zadnjem času že 
več napadov na mala in velika podje-
tja, ki so bila pri tem znatno finančno 
oškodovana. 
• Na Štajerskem zaznali več napadov 

na informacijske sisteme podjetij

• Novi  način i 
spletnih prevar tudi na območju PU 
Nova Gorica

Posameznike, še posebej pa podjetja, 
zato ponovno opozarjamo, da je naj-
pomembnejše preventivno in samoza-
ščitno ravnanje. Upoštevajte naslednje 
nasvete:
• bodite izredno pazljivi pri odpiranju 

elektronske pošte neznanega poši-
ljatelja in neznanih priponk,

• če ste v dvomu, ali je datoteka avten-
tična, se še pred klikom na priponko 
posvetujte s pošiljateljem (če ta 
seveda obstaja),

• v podjetjih poskrbite, da se vam za 
vaše baze podatkov vsakodnevno 
izdelajo arhivske baze, ki naj bodo 
ločene od živega informacijskega 
sistema, saj se bodo v nasprotnem 
primeru zakodirale tudi te,

• fizične osebe, ki nimajo denarja za 
plačilo izsiljevalskega virusa, naj 
zakodirane diske in ostale nosilce 
podatkov nekam shranijo, saj se za 
nekatera čez čas najde programska 
oprema, ki jih odkodira.

In če se vendarle zgodi? Če vam je virus 
zašifriral datoteke, vi pa ne bi radi plačali 
drage odkupnine? Še je upanje. Evropski 
policijski urad (Europol) je postavil sple-
tno stran www.NoMoreRansom.org, 
kjer so zbrana vsa do sedaj odkrita in 
trenutno dostopna orodja za odšifriranje 
dokumentov.

Včasih namreč strokovnjakom uspe, da 
v kodi virusa odkrijejo napako in na pod-
lagi tega izdelajo ključ za odšifriranje.
Svojo srečo lahko poskusite na Europo-
lovi spletni strani www.NoMoreRansom.
org, ki je od aprila 2017 na voljo tudi v 
slovenščini.
Vir: SI-CERT
 
Predlagamo tudi, da redno spremljate 
novosti, ki jih objavlja SI-CERT, nacio-
nalni odzivni center za obravnavo inci-
dentov s področja varnosti elektronskih 
omrežij in informacij, in sledite preven-
tivnim nasvetom na spletni strani: www.
varninainternetu.si

VIR; GRADIVO MNZ- POLICIJA
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Društva

Regijsko tekmovanje starejših gasilk in gasilcev

V soboto, 9. septembra je bilo v Mo-
ravčah regijsko tekmovanje starejših 
gasilcev in gasilk v regiji Ljubljana 3, 
kamor spadajo gasilske zveze Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Komenda, Lukovi-
ca, Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče. 
Organizator tekmovanja je bilo regij-
sko poveljstvo regije Ljubljana 3 in 
poveljstvo Gasilske zveze Moravče. 
Po uspešno organiziranem in izve-
denem tekmovanju v letu 2015 je 
regijsko poveljstvo ponovno zaupalo 
organizacijo naši zvezi. Vsako društvo 
naše zveze je imelo svojo nalogo pri 
organizaciji tekmovanja, za kar so bili 
zadolženi vsi poveljniki. Da je stvar 
potekala po začrtani poti, je skrbel 
poveljnik zveze Janez Povirk, ki je 
tudi pripravil razpis in sodniške ekipe 
za tekmovanje. Na sobotno jutro smo 
že zgodaj začeli z označitvijo prog, 
postavitvijo tekmovalne opreme in 

Društvo krajanov Tuštanj na ladjici po Ljubljanici
Za izlet so se zbrali zjutraj drugo 
septembrsko soboto. Tokrat ni bil 
poln le avtobus, temveč dodatno tudi 
kombi. Pri Tuštanjčanih je bilo vedno 
posebno lepo, da se je izleta udeležilo 
mnogo starejših, toda tokrat je bilo 
število povečano prav zaradi velikega 
števila tudi mladih. 
Na Barju v Črni vasi so si najprej ogle-
dali Plečnikovo cerkev, postavljeno na 
pilote, ki je prevzela vsakega zaradi 
svoje posebnosti. Tamkajšnji župnik 
jim je razložil vse podrobnosti gradnje. 
Znamenita cerkev ni bogata z okraski, 
niti z dragimi materiali, vgrajeni so ma-
teriali iz domačega okolja. Arhitekt je 
uporabil znanje slovenskih obrtnikov. 
Povedano je bilo tudi, da je na zna-
menitem stopnišču nastalo mnogo 
turističnih fotografij. Mnogo parov je 
v tej cerkvi sklenilo zakonsko zvezo.
Sledil je voden ogled botaničnega vrta. 
V tem času ni bil posebno cvetoč pa 
vendar zelo zanimiv tudi zaradi dobre raz-
lage vodičke - prostovoljke. Pokazane so 
bile mnoge različice rož, grmov, dreves, 
zvedeli so za njihovo uporabo in tudi za 
vrste, ki se jih je bolje izogibati. Lahko so 
si ogledali tudi novo odprt tropski vrt.
Vožnja s Piratsko ladjo po Ljubljanici 
do Podpeči je nekaj posebnega, ne le 
zaradi pogleda na reko,  razgleda po 

obrežju in pogleda navzgor na mosto-
ve ter na ljubljansko stavbno arhitek-
turo. Navdušuje tudi gostoljubje, ki ga 
ladjica nudi. Tuštanjčani so prepevali, 
veselili so se druženja in izleta, ob tem 
pa dobro malicali in nazdravili. 
Med Slovenci je že skoraj taka mi-
selnost, da se mora vsak povzpeti z 
vzpenjačo na Ljubljanski grad. Torej 
Tuštanjčani so to na tem izletu opra-
vili in bili navdušeni, saj tak razgled 
ostane v trajnem spominu. 

Težko se je bilo po celodnevnem dru-
ženju kar raziti, zato so še povečerjali 
skupaj kar v gostilni Soklič. Potem so 
pa le morali počasi domov, seveda 
polni novih lepih vtisov.
Besede »ni, da ni« smo že dostikrat sli-
šali med Tuštanjčani, kadar se jim zdi 
kaj res dobrega. Za njihov izlet so bile 
te besede gotovo ravno pravšnje.

VR, 
Foto: Branko Cerar
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orodja ter sodniških paviljonov, pri-
pravo prostora za odprtje in zaključek 
tekmovanja, postavitev miz za pogo-
stitev in druženje. 
Za samo tekmovanje smo imeli tri se-
stanke ter skupni sestanek z regijskim 
poveljnikom g. Jožetom Oblakom 
iz Kamnika, kjer smo pregledali in 
uskladili vse i aktivnosti za pripravo 
in organizacijo tekmovanja.
Za varnost udeležencev in morebitne 
poškodbe je bila na prizorišču ves 
dan prisotna ekipa prve pomoči pri 
GZ Moravče.
Nadzornik tekmovanja iz Gasilske zve-
ze Slovenije je bil tovariš Aleksander 
Draksler, poveljnik Zasavske regije.
Tekmovanje se je začelo z uradnim 
delom, dvigom zastave in nagovorom. 
Vse gasilce sta nagovorila Slavko 
Jalovec predsednik regije Ljubljana 3 
in predsednik GZ Moravče Ivan Lebar. 
Tekmovalno zastavo je dvignila ekipa 

iz PGD Krašce.
Tekmovanja se je udeležilo 18 ekip 
starejših gasilcev in 9 ekip starejših 
gasilk. Gasilci in gasilke so se pomerili 
v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. 
Iz GZ Moravče sta sodelovali ekipi sta-
rejših gasilcev PGD Krašce in starejše 
gasilke PGD Moravče.
Prejemniki pokalov pri starejših 
gasilcih so bili: za tretje mesto PGD 
Mengeš, drugo PGD Jarše – Rodica 
in zmagovito mesto PGD Topole. Pri 
ženskih ekipah pa so bile tretje PGD 
Jarše – Rodica 2, druge PGD Jarše – 
Rodica 1 in prve PGD Rova. 
Na koncu tekmovanja nas je nagovoril 
predstavnik občine, svetnik Janez 
Učakar in poveljnik regije Jože Oblak. 
Zmagovalna enota članov iz Topol je 
spustila tekmovalno zastavo in uradni 
del je bil zaključen.
Najstarejša ekipa sedmih gasilcev je 
bila stara povprečno 77 let. Ti člani 

so že okoli 70 let včlanjeni v gasilsko 
društvo in še vedno zelo radi pridejo 
skupaj in tudi tekmujejo. To pa se 
vidi iz rezultata saj so osvojili odlično 
drugo mesto. 
Tekmovanje je potekalo zelo dobro in 
po določenem protokolu in časovnici. 
Vsi udeleženci so bili tekmovalno 
razpoloženi in z veliko dobre volje ob 
srečanju s člani, ki se bolj redko vide-
vajo. Tako sta se v soboto po 35 letih 
srečala dva gasilca, ki sta bila takrat 
sodelavca in sta se takoj spoznala.
Na dan tekmovanja je bilo zaznati 
nekaj nestrpnosti občanov do nas ga-
silcev, češ da smo zasedli vsa parkirna 
mesta in »da ne moremo biti povsod 
ta glavni«, kakor mi je rekel neki go-
spod. Naj povem, da je organizacija 
takšnega tekmovanja velik dogodek 
in čast za zvezo ter občino. 

Rok Vozel, GZ Moravče

Po poletju čas za jesenske rokodelske delavnice
Potek programa rokodelckih delavnic 
za leto 2017 se po poletnih »rokodel-
skih« počitnicah z mesecem septem-
brom nadaljuje. Člani Rokodelskega 
centa Moravče imajo za seboj vroče 
in delovno poletje. Polni zagona in 
svežih idej bodo v jesen vstopili z roko-
delskimi delavnicami, ki so program-
sko predvidene za drugo polovico 
leta. Delavnice se še naprej za člane 
odvijajo po ustaljenem urniku, in sicer 
vsak prvi in četrti četrtek v mesecu. V 
september bodo vstopili z Osnovami 
polstenja, tudi filcanja, pod vodstvom 
Vlaste Lukek. V oktobru bodo že kar 
tradicionalno pomagali pri sezonskih 
kmečkih opravilih pri Makovc. Ker 
gre za opravilo ličkanja koruze bodo 
temu primerno sledilo tudi izdelovanje 
rož iz ličkanja. V mesecu novembru 
se bodo posvetili izdelovanju novole-
tnih okraskov, adventnih venčkov in 
voščilnic. December bo zaznamovan 
z novoletno delavnico, na kateri se 
bodo času primerno obdarovali s 
svojimi rokodelskimi mojstrovinami 
in se poveselili skupaj. Rokodelci in 
vodje jesenskih delavnic se veselijo 
novega ustvarjanja in številnih znanja 
željnih novih članic, ki so se pridružile 

veliki »rokodelski« družini. 
Ves čas so aktivni in sodelujejo na 
prireditvah širom Slovenije. Sodelovali 
so na Festivalu Urbano dejajnje in se 
udeležili gverilskega kvačkanja v avgu-
stu. Bili so del Abrahamovega ključa 
v Srcu Slovenije.  V okviru prireditve 
Dnevi narodnih noš v Kamniku je 
potekal Rokodelski festival 2017. 
Ponovno so se predstavili na Jesen-

skem sejmu v Dolu pri Ljubljani ter 
na Mihaelovem sejmu v Mengšu. V 
Veržeju je potekal Miholov sejem in 
Rokodelski festival, kjer so prav tako 
sodelovali.  Jesenski sejem je potekal 
tudi v ljubljanskem BTC-ju, s katerega 
je tudi slika rokodelk, ki so predstavile 
izdelke na stojnici in obenem izdelova-
le »kvačkarije« za rožnati oktober. 

Eva Babnik

www.moravce. si
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Rožnati rokodelski oktober 2017 tudi v Moravčah
Mesec oktober, ki je zaradi posebne-
ga namena dobil obarvano ime, je 
svetovni mesec boja proti raku dojk. 
Tako imenovani Rožnati oktober je 
namenjen osveščanju o najpogostejši 
obliki raka pri ženskah. Europa Donna 
je Evropska zveza za boj proti raku 
dojk, ki je bila ustanovljena leta 1994. 
Sestavlja jo 47 upravno in organiza-
cijsko samostojnih članic nacionalnih 
združenj, med njimi tudi Slovensko 
združenje Europa Donna. Vse člani-
ce sledijo ciljem, ki si jih je evropska 
zveza zastavila že na začetku svojega 
delovanja. Med njimi, da informira o 
raku dojk in izvaja funkcijo obvešča-
nja. Prizadeva si za najbolj kakovostno 
zdravljenje. Stremijo k temu, da bi 
bila bolezen čim bolje prepoznana 
in dovolj zgodaj odkrita, saj so tako 
možnosti ozdravitve visoke. Skrbijo 
za obveščanje o potrenih preventivnih 
ukrepih, o soočanju in celovitem zdra-
vljenju raka na prsih. Tudi strokovnost 
pri oskrbi bolnikov in podpora razisko-
valnim dejavnostim sta del programa. 
K aktivnostim, ki v opisani namen 
potekajo skozi cel rožnati mesec so se 
priključile tudi članice Rokodelskega 
centra Moravče: Branka Bizjan, Bo-
jana Dorič, Olga Vehovec, Tatjana 
Čop, Mija Zalokar, Vida Michler in 

Marija Šmidovnik. Z delom so začele 
že na Dnevu odprtih vrat, 27. avgusta, 
ki je potekal na gradu Tuštanj. S kvač-
kanjem so nadaljevale še cel mesec 
september. V ta namen so kvačkale 
rožnate šale, ki bodo meseca oktobra 
krasili drevesa tudi v naši občini. Osre-
dnji dogodek v občini Moravče je bil 
v četrtek, 28. septembra. V kvačkane 
mojstrovine ovita drevesa bodo širom 

Slovenije opozarjala na najpogostejšo 
obliko raka pri ženskah in  hkrati opo-
zarjala na pomembnost zgodnjega 
odkrivanja le tega. Rokodelke so s 
tem pripomogle k osveščanju in na-
menile podporo zvezi, ki si prizadeva 
za čim večji doprinos na omenjenem 
področju. 

Eva Babnik 

Društvo krajanov Češnjice tudi letos na izletu

Kot  že nekaj let smo tudi letos zadnjo 
sončno soboto v avgustu, v društvu 
izkoristili in dan preživeli na Gorenj-
skem. Tradicionalni letni izlet smo 
preživeli v Planici, kjer smo občudovali 
skakalnice in Nordijski center. Nekate-
ri smo si dan adrenalinsko popestrili 
s spustom po zipline-u in tako vsaj 
delno doživeli občutke skakalcev. 
Ob Belopeških jezerih smo imeli mali-
co in pot nadaljevali proti Višarjam. Do 
vrha nas je popeljala žičnica, kjer smo 
si ogledali lepo cerkvico posvečeno 
Višarski Kraljici in uživali ob čudovi-
tem razgledu.  
Na hitro smo še naredili postanek v 
Trbižu nato pa pot nadaljevali do Lesc, 
kjer smo imeli večerjo in tako zaključili 
prijetno druženje.

Anamarija Vesel
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Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v dolino reke Dravinje

Vse temelji na naravnih danostih, tradiciji in potrebah človeka

Bi mislil človek, da po toliko ogledih 
ne moreš več kaj zelo presenetlji-
vega videti, pa se motiš. To se je 
pokazalo na letošnji strokovni ek-
skurziji, ki jo že mnogo let organizira 
Združenje ekoloških kmetov Zdravo 
življenje, v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Ljubljana. Pri-
prava programa in izvedba je bila po-
novno v rokah Pavle Pirnat, terenske 
kmetijske svetovalke na Izpostavi 
Domžale, ki za 
ogled vedno iz-
bere zelo zani-
mive primere. 
Na izjemoma 
sonč en  dan 
nas je pot vo-
dila v dolino 
reke Dravinje, 
ki je ena red-
kih z ohranjeno 
prvotno, viju-
gasto strugo, 
zato je podro-
čje tudi zajeto v 
omrežje Natura 
2000.
V tej dolini pod 
Bočem, ime-
novanim tudi 
štajerski Triglav, smo si najprej ogle-
dali učni poligon za samooskrbo pod 
vodstvom prof. ddr. Ane Vovk Korže. 
Gre za njeno podedovano mini pose-
stvo, veliko samo hektar in pol, kjer je 
zemlja zaradi zbite grudaste strukture 
praktično nerodovitna. Na podlagi 
svojih izjemnih znanj in vedenj o ke-
mijskih in fizikalnih lastnostih zemlje, 
naravnih danostih, opravljenih anali-
zah in z odločenostjo nekaj spremeni-
ti, da se bo s to zemljo njena družina 
lahko oskrbovala, je ustvarila zanimiv 
način pridelovanja, ki služi tudi kot 
učni primer. Predstavila nam je po-
stopek, kako iz nerodovitne zemlje, 
ki ne more vezati nase komposta, s 
pomočjo kremenčeve mivke v enem 
mesecu dobiti rodovitno prst. 
Ker tu ni veliko padavin, je treba vodo 
preudarno zadrževati v zemlji, kar je 
dosegla z različnimi vrstami visokih 
gred, kjer je ena od podlag tudi ovčja 
volna, ki ima zmožnost zadrževanja 
vode. Vse te grede smo si pod njenim 
vodstvom ob izdatni razlagi ogledali, 
prav tako tudi zelo zanimivo mongol-

sko hišo ter lepo in praktično leseno 
zemljanko, kjer ima prostor za shranje-
vanje izdelkov in sprejemanje učnih 
skupin. Ima tudi svojo elektrarno. 
Na domačiji Debelak, ki leži na tromeji 
občin Poljčane, Slovenske Konjice 
in Šmarje pri Jelšah, smo nato imeli 
odlično kosilo s kmečko pojedino. 
Jelka Lovrenčič, ena od domačih 
hčera, nam je predstavila 65 ha veliko 
kmetijo, ki je predvsem vinogradniško 

usmerjena, ostalega pa pridelajo za 
lastne in gostinske potrebe v kmeč-
kem turizmu, pa tudi malenkost za 
prodajo.
Predstavila je tudi družino, ki je en rod 
nazaj doživela veliko tragedijo, a ji to 
ni preprečilo razviti se v to, kar danes 
so, namreč uspešna in napredna 
turistična kmetija. Poleg njenih dokaj 
mladih staršev, na kmetiji delajo ali 
pomagajo vse tri sestre z družinami, 
najmlajša je že mlada prevzemnica.
Vključeni so tudi v društvo Zakladi 
Dravinjske doline, ki povezuje lokalne 
ponudnike kulinaričnih pridelkov in 
drugih izdelkov in skupaj z drugimi 
prodajajo tedensko na občinski tržnici 
in nekaj v mali društveni trgovinici. 
Društvo in pa Razvojni center narave 
v Poljčanah je naslednje, o čemer 
nam je v občinskih prostorih podrob-
no spregovorila. Spoznali smo, da je 
to zelo dober in uspešen primer na 
področju lokalne samooskrbe in da je 
to dobro podprto tudi s strani občine. 
Tak način pa je posledično povzročil 
nekaj, kar se zdi skoraj neverjetno, 

iztrebili so nevoščljivost med sosedi, 
kajti vsak tisto česar nima, kupi pri 
sosedu, da potem tudi on kupi pri 
njem.
Nazadnje smo se odpravili proti Bregu 
pri Slovenskih Konjicah na turistično 
kmetijo Ranč Dravinja, ki je spet čisto 
nekaj posebnega in kjer se odvija ni-
koli dokončana zgodba lesa... Goveji 
hlev in senik je preurejen v delavnico 
za obdelavo lesa in za potrebe tu-

rizma. V nek-
danjem silosu 
stoji ogromen 
kamin za pripra-
vo hrane izpod 
peke, ponujajo 
pa lokalno pri-
delano hrano. 
Z velikimi očmi 
smo si ogledo-
vali rustikalne 
sobe iz prave-
ga pohorskega 
lesa in se čudili, 
kaj vse je mo-
goče narediti iz 
starih objektov. 
Na razpolago 
imajo prostore 
za spanje na 

senu, savne,.... nudijo pestre rojstno-
dnevne zabave za otroke, animacije, 
spoznavanje z domačimi živalmi, 
jahalne tabore, zabave in nočitve za 
druge zaključene skupine,..... skratka 
ni da ni. 
Neverjetno, kako lahko znanje v pove-
zavi z delavnostjo in iznajdljivostjo iz 
nemogočega naredi mogoče...., kako 
človek ob še tako hudi tragediji, če je 
v družini tista prava povezanost, vztra-
ja, se pobere in gre še z večjo močjo 
naprej,.... in kako človeška domišljija 
nima meja....
Tako bi lahko na kratko označila te 
primere dobre prakse, ki smo si jih ta 
dan ogledali ter odnesli domov, poleg 
nakupljenih dobrot in pisnega gradiva, 
še polno dobrih vtisov. Zaključila pa bi 
z mislijo Janeza Ocepka, predsednika 
združenja: »Najti je treba svoje mesto 
v prostoru in ponuditi tistim ljudem, 
ki to želijo.«

FRANCKA TOMAN
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Iz Društva upokojencev Moravče

Folklorna skupina širi svoj repertoar in možnosti za nasto-
pe. Nastopili so tudi na otvoritveni prireditvi festivala za 
tretje življenjsko obdobje, ki ga prireja Zveza upokojencev 
Slovenije in navdušili.

Izletniki so uživali na ladji po Ljubljanici. 

Obiskali so Novo mesto, kjer so si ogledali glavni trg, nek-
danja stanovanja za obrtnike, Kapiteljsko cerkev in druge 
znamenitosti, seveda vse ob dobri razlagi. Najbolj jim bo 
ostala v spominu vožnja s splavom po reki Krki, kjer jih je 
pričakala Prešernova Julija in jih seznanila z njenim znan-
stvom s Prešernom. Ples, cvička kolikor ga lahko popiješ, 
skratka bilo je dosti zabave. Tudi kosilo na Otočcu pri Štefki 
je bilo dobro. Komaj  čakajo na naslednjo priložnost.

Pohodniki gredo naokoli vsak prvi četrtek po letnem 
razporedu in tretji petek še dodatno, kamor se sproti 
dogovorijo.

Šahisti so bili zopet četrti, tokrat na prvenstvu v Zagorju.

ČLANE VABIJO NA KATEROKOLI DEJAVNOST, SEVEDA 
PA BODO VESELI NOVIH!

VR

Dvodnevno sodelovanje ZELIŠČARSKE SEKCIJE 
DU Moravče na razstavi v Kokrici 

Vsi vemo, koliko je vloženega truda v zeliščnih pripravkih, 
čajih, mazilih, pijačah in kremah, zato se sami odločimo 
kvečjemu za nabiranje in pripravo čaja. Vemo tudi, da 
nam zelišča dobro pomagajo pri raznih lažjih obolenjih 
pa tudi za preventivo se jih dosti uporablja. 
No, ravno to vam z razstavami sporočajo moravški zeli-
ščarji. Povabljeni so bili v Kokrico na Gorenjskem, kjer je 
njihovo poslanstvo dobrodošlo in jim to kažejo z obiskom. 
Miza je bila pripravljena tako lepo, da so bili obiskovalci 
nadvse navdušeni. Zeliščarske pa so tudi spekle zelo 
okusno in tudi za oči lepo pecivo. Zraven so postregle z 
zeliščnimi tekočinami. 
Želijo pa si boljšega obiska tudi doma, v naši občini. 

VR
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Bralna karavana gre dalje
V za nas že četrto bralno sezono 
smo članice bralnega krožka »Bralne 
lučke« vstopile z mesecem septem-
brom. Med poletjem smo Muharile v 
Jemnu, saj smo si za poletno branje 
izbrale izjemo zgodbo s skorajda ne-
mogočim scenarijem, ki se na koncu 
obrne glavnemu raziskovalcu v prid. 
Prebrale smo delo avtorja Paula 

Tordaya Muharjenje v Jemnu in 
si za poletni posladek ogledale isto 
naslovljeni film. V novo bralno sezono 
smo vstopile z avtorico knjige Filio ni 
doma, Berto Bojetu. Je slovenska 
pesnica, pisateljica in igralka. Je 
tudi dobitnica Kresnikove nagrade 
za najboljši roman Ptičja hiša v 
letu 1996. Pisateljica nas s svojim 

delom ni pustila ravnodušnih. Piše 
o zaprti družbi, ki deluje po skrajno 
totalitarnih načeih. V vsej nedojemljivi 
protislovnosti se pojavljajo upanja in 
hrepenenja. Čez pisateljičino življenje 
in alegorični roman Filio ni doma nas 
je popeljala Ana. Z novo zgodbo smo 
zakorakale v jesen. Bralni pozdrav!

Eva Babnik

Tudi letošnji oratorij v Moravčah ni razočaral

Oratorij je gibanje, čigar nastanek 
sega v leto 1840, ko je italijanski 
duhovnik sv. Janez Bosko začel 
zbirati mlade in jih tako povezovati 
v skupnost. Med seboj združuje 
otroke in mladostnike, ki jih v času 
oratorija vodijo, zabavajo in zanje 
skrbijo srednješolci in študentje, 
ki se imenujejo animatorji. Oratorij 
zadnja leta postaja vse bolj prilju-
bljena počitniška dejavnost, kar še 
posebej velja za našo župnijo. 

Letos se je oratorija udeležilo 218 
otrok, zanje pa je od 22. do 26. av-
gusta skrbelo preko 50 animatorjev. 
Geslo »Dotik nebes« je kot vodilna 
misel povezovalo celotno dogajanje, 
ki je skozi različne dejavnosti pred-
stavljalo Marijo, Jezusovo mati. Vsak 
dan so udeleženci preko odigrane 
zgodbe spoznavali najpomembnejše 
dogodke iz njenega življenja in se 
hkrati naučili, kako postati bolj zgle-
dni kristjani. 
Dan smo začeli ob 9. uri s sprejemom, 
kjer so otroci potrdili svojo udeležbo, 
nato pa nadaljevali s petjem bansov, 
med katerimi je bilo letos veliko novih. 
Sledila je skupna molitev pred odrom, 
ki jo je vodil gospod župnik, in dvig 
zastav. Zbrani otroci in animatorji 
smo zapeli letošnjo oratorijsko hi-
mno. Da je bila ta še bolj odmevna, 
je poskrbel oratorijski bend pod vod-
stvom Dominika Štefana. Po zgodbi 
so sledile kateheze, pri katerih smo 
se pogovarjali o zgodbi in ugotavljali 
njen pomen. Tudi letos je bilo za kosi-
lo odlično poskrbljeno. Animatorji se 
iskreno zahvaljujemo Gostilni Frfrav, 
Gostišču Peterka, kuharju Gregorju 
Staneku, Mihu Šlibarju, Jožetu Keri-
nu, Francetu Gotarju in Lojzetu Šte-
fanu. Za možnost uporabe dvorane 

Kulturnega doma gre velika zahvala 
Občini Moravče. Po kosilu so sledile 
igre, nato pa delavnice, pri katerih so 
otroci izdelovali različne izdelke ter se 
tako naučili nekaj novih spretnosti.
Sreda je pomenila dan za izlet v 
Cerknico. S kratkim sprehodom 
smo podrobneje spoznali kraj, v žu-
pnijski cerkvi pa nam je tamkajšnji 
župnik predstavil zgodovino tega 
konca Slovenije. V četrtek je oratorij 
obiskalo več različnih gostov, ki so 
predstavljali različne dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo. Tema letošnje-
ga tematskega dne, ki je povezovala 
goste, je bila praznovanje. Predstavili 
so se Cvetličarna Urška, Zlatarna Lea, 
DJ Zupix (Aljaž Zupan), plesalka Eva 
Gorjup, fotografinja Ajda Lalič, slašči-
čarka Sara Pirc ter Erazem Bergant, ki 
nas je naučil, kako se pravilno pogrne 
mizo. 
Cilj velike igre, ki je potekala v petek, 
je bil zgraditi hišo za sveto družino. 
Prvi del igre se je odvijal v okolici 

cerkve, preostala dva pa v gozdu 
in travniku v Serjučah. Z različnimi 
igrami so udeleženci zbirali orodje in 
material za izdelavo hiše, ki je bila na 
koncu tudi uspešno postavljena. 
Oratorij smo sklenili v soboto s slo-
vesno sveto mašo, pri kateri smo 
staršem predstavili dogajanje celega 
tedna in se skupaj zahvalili Bogu za 
še en uspešen oratorij. 

Velika zahvala gre tudi gospodu 
župniku, donatorjem Karitas, KID 
Limbar, PGD Moravče, AGM, Picerija 
Pr’ Jurk, Gostinsko podjetje Trojane, 
Pekarna Pečjak, Pekarna Grosuplje, 
Trgovina Spina, Mlinarstvo Rotar, Mi-
zarstvo Urbanija, Mizarstvo Boštjan 
Kokalj s.p., KZ Cerklje, Vemis in vsem 
ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli.

Gregor Capuder
Foto: Jerca Vidergar
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Slavnostna akademija ob 50. obletnici matične šole 
in 240. obletnici šolstva na Moravškem

S slavnostno akademijo smo na 
Osnovni šoli Jurija Vege vsebinsko 
zaokrožili mesečno proslavljanje 
50-letnice matične šole in 240-letnice 
šolstva na Moravškem. 
Kot naročeno, nas je v petek, 29. 9. 
2017, na šolskem dvorišču pričakalo 
sončno in suho vreme, ki je še do-
datno privabilo lepo število občank 
in občanov. Vse prisotne, današnje 
in bivše učence, povabljene goste, 
zaposlene, predstavnike občine, ob-
čanke, občane in druge je hvaležno 
pozdravila ravnateljica Nuška Pohlin 
Schwarzbartl. 
Prisluhnili so lahko Šolski glasbeni 
skupini, Godbi Moravče, Mladinske-
mu pevskemu zboru in drugim. Paša 
za oči je bil enoten nastop folklornih 
skupin. 
Župan Martin Rebolj je nagovoril 
prisotne in ob čestitkah izrazil 
zahvalo in priznanje za opravlje-
no delo v preteklosti. Predstav-
nik Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Živko Banjac je 
povedal, da je užival že ob lepih 
prizorih narave, ko se je peljal na 
prireditev, in opozoril, da smo vsi 
učenci. V trenutku, ko se nehamo 
učiti, nismo več na pravi poti. Za 
izjemno dober razvoj šolstva na 
Moravškem je občini čestital tudi 
bivši pristojni minister dr. Jernej 
Pikalo. Menil je, da šola ni samo 
za učence, ampak da z njo živi cel 
kraj, in opozoril, da danes sejemo, 
želi pa bomo čez 20 let. 
Povabljeni učenci so se na kratko 

spomnili petih desetletij 
šolanja. Obsijani s son-
cem smo se prepustili 
spominom in se zazrli 
v prihodnost. Ogledali 
smo si šolski promocij-
ski film in se prepustili 
živahni glasbi. Z nami 
so bili z dobrimi željami 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Moravče, Čebe-
larsko društvo Moravče, 
Društvo upokojencev 
Moravče, Turistično dru-
štvo, Društvo rokodelcev 
Moravške doline. Lju-
dmila Novak nam je v 
imenu Kulturno izobraže-
valnega društva Limbar 
poklonila drevo kot sim-
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bol sodelovanja. Vsi so se strinjali, da 
nam skupnih idej ne bo zmanjkalo. Na 
koncu so učenci prisotne presenetili 
še s pečenim kostanjem. 
Tako, mi smo mesec slavja končali. Bil 
je bogat, poln dogodkov, povabljenih 
gostov, čustvenih govorov in spomi-
nov. Podprli so nas Občina Moravče, 
občanke in občani, lokalni podjetniki, 
soustvarjali smo zaposleni, učenci, bi-
vši in zdajšnji. Zahvala gre še mnogim, 
ki redno dokazujejo bogat kulturni 
utrip naših krajev. Končali smo … in 
hkrati začeli pisati zgodovino šolstva 
na Moravškem za nadaljnjih 50 let.

Matej Žist
Foto: Klemen Lajovec

Samo pomislite, kaj se povprečnemu človeku zgodi v petdesetih letih življenja. 
Kaj vse šele doživi šola, ki združuje usode mnogih generacij ljudi Moravške 
doline in njene okolice. Ponosni smo na začetke, saj so ti vedno najtežji. Takrat 
niso bile na dnevnem redu razprave o teži torb, pravilnikih in podobnem, takrat 
se je bilo treba zaradi obilice kmečkih opravil odločiti hoditi v šolo ali ne. V 
letih odraščanja je bilo pestro. Zdi se, da sta bili naši pravi stalnici prostorska 
stiska in pomanjkanje denarja za nujne dograditve in obnove. Vztrajnost ljudi 
in želja po šolanju sta vedno zmagali, četudi je pouk včasih potekal v cerkvenih 
prostorih, na podstrešjih v vročini in mrazu, v učilnicah s po 50 učencev. V 
določenem trenutku je šola gostovala v kar šestih stavbah v Moravčah.  

Dočakali smo slovesne trenutke naše 50-letnice. Živela in preživela je z 
moravškimi ljudmi in mnogimi generacijami, ki so tu preživljali (in še vedno 
preživljajo) najlepša mladostna leta. 

Oglejte si nekaj utrinkov septembrskega vrvenja na šoli. 

50-letno popotovanje Osnovne šole 
Jurija Vege

Nekateri mejniki šolstva na 
Moravškem

1777 – začetki šolskega pouka

1781 – omemba prvega učitelja

1865 – samostojni objekt

1884 – šola v Pečah

1905 – šola na Vrhpoljah

1944 – požig šole

1950/51 – šola se razdeli na 
dva zavoda: osnovno šolo in 
nižjo gimnazijo

1958/59 – ukinitev nižje 
gimnazije

1967 – slovesna otvoritev, šola 
dobi današnje ime

1972 – ukinitev podružnične 
šole v Pečah

2000 – prizidek k osnovni šoli

2015 – nova Podružnična šola 
Vrhpolje

12. 9. Likovna razstava Jurij Vega

Na natečaju, ki ga je izvedla šola in 
ki so se ga udeležili mladi iz različnih 
koncev, so bila izbrana najlepša likov-
na dela na temo Jurija Vege. Šola je 
izbor razstavila, na otvoritev pa po-
vabila še go. Nino Dorič, akademsko 
restavratorko, in g. Blaža Slaparja, 
ki že vrsto let vodi tečaje risanja in 
slikanja za otroke v prostorih naše in 
bližnjih šol. 
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12. 9. Dogodek MEPI

Kar nekako smo se že navadili, da se 
naši učenci lotevajo najrazličnejših 
Mepi izzivov, kuhajo, ustvarjajo, po-
magajo na šoli, se podajo na teren in 
ga sami raziskujejo, predvsem pa pri 
tem tkejo neprecenljive prijateljske 
vezi. Tokrat so se imeli priložnost 
srečati še z bivšimi generacijami. Kot 
si lahko mislite, tem za pogovor ni 
zmanjkalo, idej za preživetje časa pa 
tudi ne. 

Fotografije pogosto povedo več kot 
besede. V drugem nadstropju smo 
razstavili fotografije, izbrane na foto-
grafskem natečaju za sedanje in bivše 
učence, in nekatere, ki prikazujejo tre-
nutke gradnje sedanje šolske stavbe. 
Na ogled so bili tudi stari pripomočki 
za razvijanje fotografij. Ob glasbenih 
točkah učiteljev Mojce Malovrh in 
Andreja Rousa Robide je potekal po-
govor z nekdanjo učiteljico fotokrožka 
Dani Jančar in nekdanjim učencem 
Bojanom Doričem, ki je tudi zbral in 
uredil nekatere izmed predstavljenih 
fotografij. Ta je ob odhodu komenti-
ral »Rad sem hodil v to šolo in še jo 
imam rad« -- misel, ki nas še posebej 
razveseljuje. 

13. 9. Fotografska razstava Iz šole v svet

14. 9. Mednarodni simpozij: 
Izzivi sodobnih učnih okolij
S priznanimi gosti dr. Janjo Kalin, 
dr. Aksinjo Kermauner, dr. Francijem 
M. Kolencem, dr. Angelo Balzano, 
Gorazdom Pučnikom, mag. Marto 
Vahtar, Andrejem Moharjem in več 
kot šestdesetimi razpravljalci iz celo-
tne Slovenije smo razmišljali o tem, 
kakšen bi moral biti sodobni pouk, si 
izmenjavali izkušnje in ugotavljali, v 
čem smo že dobri, v čem pa se lahko 
še izboljšamo. 

15. 9. Predstavitev zbornika ob 
50. obletnici matične šole in 
240. obletnici šolstva na Mo-
ravškem, s plesnim večerom
75-strani zbornik nam poskuša sli-
kovno in tekstovno približati utrinke 
iz naše preteklosti in sedanjosti. Zlasti 
zanimive so izjave in intervjuji nekate-
rih bivših učencev šole ter bogato sli-
kovno gradivo. Na predstavitvi je bilo 
živahno, saj so se udeleženci lahko 
zasukali v latinskoameriških ritmih.  

20 Novice iz Moravške doline



S šolo za šolo

19. 9. Športni dogodek: Tek-
ma v odbojki

Ni kar tako, če se ti na tekmi pridruži 
serijski zmagovalec in nosilec olim-
pijske medalje. Primož Peterka je 
svoje šolske urice na moravški šoli že 
odsedel, ampak se je vseeno skupaj 
z drugimi bivšimi in zdajšnjimi učen-
ci, športnimi delavci in zaposlenimi 
na šoli udeležil sproščene tekme v 
odbojki. 

Maček Muri, Čombe, Muca Maca in 
drugi prebivalci Mačjega mesta v ta-
kšni ali drugačni obliki razveseljujejo 
že več kot štiri desetletja. Tokrat so 
se ustavili v Moravčah. Igrali, peli in 
plesali so sedanji in bivši učenci naše 
šole. 80 je bilo samo nastopajočih, 
mnogi so sodelovali pri scenografiji, 
maski, kostumografiji … Gledalci smo 
bili zadovoljni, tako da si bo marsikdo 
v prihodnjih dneh še popeval katero 
izmed znanih že zimzelenih pesmi. 

22. 9., 23. 9., 1. 10. Glasbeno-gledališka predstava Maček Muri

Fotoreportaža zajema le delček tega, kako slavimo obletnico na naši šoli. Vabljeni k branju naših spletnih strani, 
zbornika, k ogledu katere izmed razstav. Veselite se z nami te lepe obletnice in zaželimo vsi skupaj vse dobro 
šolstvu teh krajev tudi naslednjih 50, kar 500 let. 

MORAVŠKA ŠOLA JE ŠOLA S TRADICIJO IN AMBICIJO
Pogovor z ravnateljico Nušo Pohlin Schwarzbartl

Ga. ravnateljica, kako bi šolo predsta-
vili v številkah?
Šola ima 562 učencev, od tega 502 v 
Moravčah ter 60 na Vrhpoljah in 124 
zaposlenih. Imamo 65 učiteljev.
 Za naše razmere je šola velik deloda-
jalec. Od kod so zaposleni?
Prevladujejo tisti, ki prebivajo na podro-
čju naše občine. Nekaj jih je iz Domžal in 
Ljubljane. Kot zanimivost naj povem, da 
imamo dva, ki se dnevno vozita kar daleč: 
iz Slovenskih Konjic in Javorniškega rov-
ta. Oba sta pozitivno sprejeta v kolektivu 
in nosilca nekaterih ključnih nalog.
Pomemben del vsake institucije je se-
veda denar. Kako se financirate? 
Stroške dela v celoto pokriva šolsko mi-
nistrstvo, ki delno pokriva še programe. 
Nekaj prispevajo tudi starši za dnevne 

dejavnosti in pa seveda občinski pro-
račun. V njegovi domeni so investicije, 
investicijsko vzdrževanje, oprema, delno 
tudi programi, recimo zimska šola v 
naravi, različne prijavnine (Ekošola, 
mreža vrtov, itd). Majhen delež pa pri-
speva tudi šola sama iz tržne dejavnosti. 
Taka dejavnost se opravlja npr. v kuhinji 
in morebitne presežke vračamo nazaj v 
dejavnost.
Takoj ob vstopu v šolo dobi človek 
občutek urejenosti, čistoče in dobre 
organiziranosti. Ali še kaj pogrešate?
Želela bi si več posodobitev. Trudimo se, 
da objekte redno vzdržujemo in čistimo 
po vseh standardih. Posodobili bi radi 
vrata, ponekod tla, zračenje, vpeljali 
občutek naravne svetlobe.
Določena prednost so prostorni hodni-

ki, ki omogočajo kulturne prireditve, 
druženje učencev in staršev. Vsi, ki tukaj 
delamo smo realno kritični, vendar spo-
štujemo to, kar imamo.
Ob rednem pouku se učenci in učitelji 
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ukvarjajo še z vrsto dejavnosti. Bi na 
katere še posebej opozorili?
Zelo značilni sta Ekošola in dejavnost 
zdrave šole. Naj omenim še razna tek-
movanja v znanju in veščinah, izmenjave 
učencev in ekskurzije, ki niso del rednega 
programa, tabori za nadarjene in taki, ki 
so namenjeni posameznim področjem, re-
cimo matematični, šahovski, astronomski. 
Organiziramo jih ob vikendih. Gremo v 
CŠOD, ki so financirani od države in 
zagotavljajo zelo visoke standarde.
Seveda ne smem pozabiti na MEPI, 
mednarodni program, ki je namenjen 
devetošolcem. Je neka oblika taborništva. 
Učenci se učijo raznih veščin, so aktivni v 
športu in se udeležujejo odprav v naravo. 
Organiziramo dvodnevni pohod v naravo, 
ko jih spremljajo učitelji in usposobljeni 
mentorji. Učence razporedijo v več manj-
ših skupin.
Za nas je močno pomembna kulturna de-
javnost. Veseli nas, da smo prejeli naziv 
kulturne šole. Opravimo veliko nastopov 
v občini in širše. Nekatere učenci sami 
oblikujejo in nastopajo pred drugimi 
učenci šole, torej učenci za učence. 
In da ne pozabim, veliko pozornost po-
svečamo prometni varnosti. Učenci se 
naučijo veščega kolesarjenja in opravijo 
kolesarski izpit. Lani smo zmagali med 
80. šolami. Letos pa smo kot ambasadorji 
kolesarjenja na kolesih obiskali dve šoli 
in prispevali k promociji kolesarstva.
Na katere uspehe svojih učencev ste 
najbolj ponosni?
Na vse uspehe ki jih dosegajo v različnih 
znanjih, še posebej matematike in tehnike. 
Zadnja je še posebej zanimiva. Pogosto 
dobivajo nagrade iz konstrukcij tisti, ki si-
cer pri pouku niso najbolj uspešni. Veliko 
pomeni talent. Prav tako sem ponosna na 
odlične rezultate v športu, kjer so najbolj 
popularne discipline atletika, nogomet in 
odbojka. Naša atletska steza je območje 
šole in narava, ki nas obdaja.
Ko sva že pri športu. Ob šoli je planiran 
sodoben športni park. Ali pri načrtova-
nju kaj sodelujete?
Seveda. Predvsem, ko gre za vsebinska 
vprašanja. Če me povabijo, posredujem 
svoje mnenje predvsem z vidika učencev. 
Park bo dopolnjeval in obogatil naš 
program. Želim si, da bi bile umeščene 
dejavnosti za vse starostne skupine: za 
malčke iz vrtca, učence naše šole in 
tudi srednješolce. Teh možnosti sedaj 
ni dovolj.
Kakšen delež otrok prihaja v šolo z 
organiziranim prevozom in koliko jih 
pride samostojno?

4/5 otrok prihaja z organiziranimi prevo-
zi, dobrih 100 pa pride peš iz Moravč in 
bližnje okolice. Dogaja se, da nekatere 
pripeljejo starši, čeprav so upravičeni 
do prevoza. Gre kar za logistični podvig. 
Dobro sodelujemo z občino, se usklaju-
jemo, iščemo izboljšave, sledimo zako-
nodaji. Seveda pa je nemogoče zagoto-
viti optimalni čas prevoza za vse učence, 
recimo da bi prišli kakih 15 minut pred 
poukom. To enostavno fizično ni možno. 
Starejši pridejo prej, že kmalu po šesti uri. 
Šolo namreč odpremo že ob tej uri. Tako 
včasih rešimo tudi kakšno časovno stisko 
staršev, da lahko otroke pošljejo v šolo 
tako zgodaj, čeprav niso vozači. Pouk 
se nato prične ob 8,20. Tak način dela 
pomeni tudi določeno socialno skrb, kar 
pa nekateri starši ne cenijo dovolj.
Zgodnji prihod pomeni tudi veliko mo-
žnost druženja in socializacije. Nekateri 
učenci pa izkoristijo čas za naloge in uče-
nje. Vsi bodo prej ali slej srednješolci in 
bodo na take prilagoditve pripravljeni.
Ali imate kakšen vpogled, kaj se z vaši-
mi učenci dogaja potem, ko zapustijo 
osnovno šolo?
Sistematičnega vpogleda ni. Izkoristim 
pa vsako morebitno srečanje za pogovor. 
Predvsem me zanima ali so prejeli dovolj 
ali premalo znanja in kaj bi mi svetovali, 
da bi storili drugače. Sem hvaležna, da 
so iskreni. Večinoma so uspešni pri pred-
metih za katere so prej menili, da so pre-
zahtevni ali pa učitelji prestrogi. Nimajo 
nobenih manjvrednostnih občutkov, ker 
so iz Moravč oziroma podeželja.
Kako bi ocenili usmerjenost učencev 
višjih letnikov, so bolj naravoslovno ali 
bolj družboslovno naravnani?
So bolj tehnično in matematično usmer-
jeni, ker imamo veliko izbirnih obveznih 
in neobveznih predmetov. To usmerjenost 
favorizirajo že na nižji stopnji. So pa pro-
storski problemi. Imamo le eno tehnično 
učilnico, rabili pa bi vsaj dve. Imamo dva 
učitelja za tak pouk in moramo velikokrat 
improvizirati in se prilagajati.
Protiutež tej usmeritvi so zelo dobri rezul-
tati na dramskem in glasbenem področju. 
Imajo srečo, da ima šola možnosti, da 
veliko nastopajo. Določeno breme za 
učence in učitelje je urnik teh nastopov, 
ki so mnogokrat izven šole, ob vikendih, 
ipd. Dobro sodelujejo tudi starši, ki po-
magajo pri prevozih in spremstvu. Veliko 
nastopov jim krepi samozavest. So dober 
podmladek za te dejavnosti v lokalni sku-
pnosti, kjer je vrsta kvalitetnih društev.
Kako ste vpeti v lokalno okolje?
Sodelujemo na veliko prireditvah, tudi 

občinskih. Župan večkrat pripelje svoje 
obiske v šolo in se srčno odziva na naše 
pobude, prihaja na proslave, nagovori 
učence, je veliko prisoten. Aktivnosti je res 
veliko. Šola ni izolirana. Skušamo okolju, 
ki nas podpira, z našimi prizadevanji nekaj 
povrniti. Prizadevamo si, da smo dobra 
šola in da gre o nas dober glas.
Pa reciva še kakšno o svetu šole! 
S starši in svetom šole dobro sodelujemo. 
Svet je zelo aktiven. V njem so predstav-
niki vrtca, šole in POŠ Vrhpolje. Šli smo 
skozi zanimivo dinamiko. Presegli smo 
obnašanje, da bi člani sveta uveljavljali 
pravice za svojega otroka. Na problema-
tiko gledajo celostno. Odločajo se za za-
deve, ki so koristne za vse. Je posvetovalni 
organ in se svoje naloge korektno drži.
Ali menite, da se starši dovolj posve-
čajo svojim otrokom? 
Opažam, da pozornost staršev do otrok 
pada od prvega pa do devetega razreda. 
To je seveda prav, saj morajo biti otroci 
vedno bolj samostojni. Včasih, na za-
četku šolanja, bi radi otroke obvarovali 
pred šolo in pretirano pomagajo in ne 
zaupajo, da otrok veliko zmore sam. 
Starševska pozornost z leti upada. Res je, 
da postajajo vse bolj samostojni, vendar 
ob vstopu v puberteto rabijo pomoč. Tu 
je vloga očetov premajhna. Breme šole 
je vse preveč na mamah in očetje bi se 
morali bolj angažirati.
Kaj bi spremenili, če bi bili ministrica 
za šolstvo?
Šolam, ki imajo rejniške otroke, bi za-
gotovila enako pomoč, kot jo dobivajo 
šole z romskimi ali begunskimi otroki. 
Imamo relativno veliko rejniških otrok, 
pa država ne prispeva nič. Pri teh otrocih 
lahko gre za kompleksno problematiko. 
Potrebni bi bili dodatni socialni delavec, 
pedagog, učitelj.
In drugič, ne bi spreminjala koncepta po-
daljšanega bivanja, ki je sedaj v pripravi. 
Podanih je bilo okoli 2.500 pripomb in 
ne vemo, kaj se z njimi dogaja in kako 
bo v bodoče.
Ga. ravnateljica, ali bi koncu pogovora 
še kaj dodali?
Ob obletnici šole sem hvaležna vsem 
generacijam učencev, učiteljev, prebival-
cem, občini in županu, da so prispevali 
za dobrobit šole. Čeprav časi niso bili 
vedno rožnati, pa se je le našlo sredstva 
za razvoj šole in šolstva. Enako si želim 
tudi za naprej.
Hvala vsem, ki ste prispevali k dobremu 
imenu šole. Moravška šola je šola s tra-
dicijo in ambicijo.

EV

22 Novice iz Moravške doline



S šolo za šolo / Šport

Težki pogoji za  nogometaše zaradi 
vremena

Septembrsko deževno vreme jo je 
pošteno zagodlo ekipam našega no-
gometnega kluba. Poleg zelo težkih 
pogojev za treninge, smo bili prisilje-
ni tudi odpovedati kar nekaj prven-
stvenih tekem. Kljub izredno težkim 
razmeram so vsi naši nogometaši 
z veliko volje kljubovali vremenu in 
opravljali treninge.
Naša najmlajša selekcija do sedem 
let iz dneva v dan številčno raste in 
dvakrat tedensko pridobiva prvo zna-
nje ekipnega športa in se seznanja z 
prvimi koraki tehnike nogometa.
Ekipa do 9 let je v septembru na 
moravški zelenici odigrala prvi krog 
prvenstvenega turnirja, kjer se je 
pomerila z nasprotniki ŽNK Rado-
mlje, NK Olimpija in NK Kalcer Ra-
domlje. Prikazali so lep in odločen 
nogomet.
Selekcija U11 je bila deležna dveh 
odpovedanih tekem, saj vremenski 
pogoji niso bili primerni za igro. Od-
igrali pa so tekmo proti vrstnikom iz 
NK Roltek Dob, ki so bili uspešnejši.
Mlajši dečki, do trinajst let, so odigra-
li štiri tekme, ki pa niso bile odločene 
v korist našega moštva. Pomerili so 
se z vrstniki z Vrhnike, Radomelj, Za-
gorja in Grosuplja, tekma z Jevnico 
pa je bila zaradi dežja odpovedana.
Tudi selekcija U15 ni imela sreče z 
vremenskimi pogoji, uspelo pa jim 
je odigrati tri srečanja. Premagali so 
nasprotnike iz ljubljanske Svobode, 

izgubili pa so proti Jevnici in Ivančni 
Gorici.
Ekipi kadetov in mladincev sta od-
igrali 4.kroge od petih. Kadeti so 
zabeležili tri poraze in neodločen izid, 
mladinci pa so eno tekmo dobili, eno 
odigrali z remijem, na dveh pa so 
morali priznati premoč nasprotnika. 
Tekmo z ekipo iz Bele Krajine pa smo 
morali prestaviti na konec oktobra.
Dekleta so odigrale eno tekmo proti 
nasprotnicam iz Radomelj. Slednje 
so bile uspešnejše. Odigrati bi mo-
rale še tekmo proti ekipi iz Škofje 
loke, vendar je ta tekmo, zaradi ne-
udeležbe igralk iz Gorenjske, morala 
odpovedati.
Moravškim veteranom prav tako v 
letošnji sezoni ne teče vse tako, kot 
bi si želeli. Vse štiri tekme, ki so jih 
odigrali, so pripadle nasprotnim eki-
pam. Tekmo na moravškem igrišču 
proti ekipi Dnevnika, pa smo morali 
prav tako odpovedati.
Člani imajo odigrana štiri srečanja, 
ena pa je bila zaradi poplavljenega 
igrišča prestavljena.
Premagali so nasprotnika iz Dobrove, 
NK Dolomiti, proti nasprotniku iz 
Črnuč so odigrali z remijem. Pora-
ženi pa so bili z ekipama iz Kisovca 
in Kresnic. Prestavljeno tekmo proti 
moštvu iz Litije si bomo ogledali 
zadnji vikend v oktobru z moravških 
tribun.

B.B.

www.moravce. si

VABILO NA PREDAVANJA

Starše in občane vabimo na preda-
vanja, ki jih organizira OŠ Jurija Vege, 
Vegova 38, Moravče.
V preteklem letu smo v okviru šole 
za starše izboljševali zavedanje o 
sebi, gibanju, vzgoji otrok in branju. 
Letos nadaljujemo z osmišljanjem 
znanja; najaktualnejšo oviro za učenje 
(elektronski mediji); spoznavanjem 
vzgoje za čustva ter s predavanjema 
o izpolnjenem življenju ženske ali 
moškega. 
Vabimo vas, da v oktobrskem, novem-
brskih in marčevskem četrtkovem 
popoldnevu razširite svoje znanje z 
udeležbo na predavanjih: 
 
mag. Martin Lisec: 
Hoja za smislom - smisel učenja, 
znanja
Četrtek, 26. 10. 2017, ob 17.00
 
Peter Topić: 
Odraščanje s sodobno tehnologijo
Četrtek, 9. 11. 2017, ob 17.00
 
dr. Silvo Šinkovec:
Vzgoja za čustva
Četrtek, 16. 11. 2017, ob 17.00
 
dr. Andrej Perko:
Moški, družina in smisel
in
dr. Katarina Kompan Erzar:
Ženska, družina in smisel
Četrtek, 23. 11. 2017, ob 17.00

dr. Saša Krajnc: 
Diagnoza: pridna!
Četrtek, 8. 3. 2018, ob 17.00

Predavanja bodo organizirana v 
prostorih OŠ Jurija Vege Moravče, 
Vegova 38, Moravče.

Več o predavanjih in predavateljih si 
oglejte na spletni strani šole v zavihku 
Šola za starše.
Predavanja so za udeležence brez-
plačna. 
Pridružite se nam na poti k izpolnje-
nemu življenju.
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1. memorial  Borisa Zupančiča na Vačah
Usoda, ta naša večna spremljevalka, 
je v lanskem juliju hotela tako, da je 
od nas, po poti naprej, odšel Boris 
Zupančič, velik ljubitelj in prijatelj 
nogometnih zelenic.
Borisa, žal, fizično ni več med nami, 
vendar smo prepričani, da je z nami 
na drugačen način, zato smo se člani 
njegove družine odločili, da v njegov 
spomin organiziramo memorialni 
turnir v malem nogometu. Prav zato, 
ker je svojo zadnjo tekmo odigral na 
Vačah, nas je vodila nostalgija, da 
turnir s pomočjo Športnega društva 
Situla Vače organiziramo v središču 
Slovenija – na Vačah in sicer v soboto, 
15. julija 2017.
Na 1. Borisovem memorialnem turnirju je želelo sodelo-
vati 23 ekip. Turnir je bil enodneven, zato se je na igrišču 
z umetno travo pomerilo 15 ekip (AMB-TEAM 1, AMB-
TEAM 2, Pizzerija Jurka Moravče, California, Amaterji, 
Zavihanci, Lešniki, Baski, Outsiders Stuge na Dolenjskem, 
Mladi, Pizzerija Čebelica Izlake, Zabritexi, Mlinše, Frizeraj 
Domžale, Outsiders).
Kljub temu, da je bil turnir podoben kot vsi turnirji, ki v 
poletnih mesecih potekajo marsikje, je bil letošnji me-
morialni turnir vseeno povsem drugačen. V zraku je bilo 
namreč čutiti posebno, da vsi delamo in da vsi igralci igrajo 
za enega in ta dan se je še posebno dokazal rek: »Vsi za 
enega, eden za vse«.
Člani ekip so se med seboj pomerili  z izjemno borbeno-
stjo, izjemno igro, s pravim pristopom in z veliko željo po 
čim boljših rezultatih. Iz tekme v tekmo se je navdušenje 

stopnjevalo in okoli ogrišča je bilo čedalje več navijačev 
in nogometnih navdušencev ter Borisovih domačih in 
prijateljev. 
In ker je preprosto nemogoče napisati vseh občutkov in 
popisati celodnevnega dogajanja na to sončno soboto na 
Vačah, je vendar prav, da so vam, spoštovani bralci teh 
vrstic znani še najboljši na 1.memorialu Borisa Zupančiča 
2017 na Vačah, ki so iz rok članov Borisove družine prejeli 
pokale, medalje in denarne nagrade:
1.mesto in prehodni pokal: Pizzerija Čebelica, Izlake
2.mesto: AMB-TEAM 2
3.mesto: Frizeraj Domžale
4. najboljši igralec turnirja: Miloš Zorko (AMB-TEAM 2)
5. najboljši strelec turnirja: Blaž Novak (Pizzerija Čebeli-
ca)
6. najboljši vratar turnirja:  Jure Holešek (Pizzerija Čebe-
lica)
7. fairplay:  California

Lepo in prijetno je bilo tega dne na Vačah videti toliko ljudi 
skupaj, ljudi in prijateljev, ki jih druži isti cilj in ista misel 
na enega človeka. Na človeka, ki jim je v življenju veliko 
pomenil, na človeka, ki jim je v življenje prinesel veliko 
veselja ter sreče, na človeka, kot je bil in je naš Boris.
Izjemno topel je občutek, ko doživiš, občutiš in vidiš, da 
te ob dejanjih podpira toliko ljudi. Tudi zaradi vaše pri-
sotnosti, spoštovani igralci – udeleženci turnirja, zaradi 
vaše požrtvovalne igre, vaše topline in pogovorov med 
posameznimi tekmami, je bil sobotni dan obogaten in 
obsijan z žarki prijateljstva, ki je naši družini segel do 
srca. Hvala vsem igralcem, Športnemu društvu Situla 
Vače, predvsem Dominiku Pečarju in Alenu Mesariču. 
Iskrena hvala vsem donatorjem, ki so nam finančno ali 
na drugačen način pomagali pri organizaciji memoriala. 
Verjamemo, da se nekoč nekje srečamo in se zopet 
objamemo. Vroča sobota, 15.julija 2017 je bila resnično 
športna, vesela in razigrana, takšno kot je bilo tudi pre-
kratko Borisovo življenje.
Nogometni pozdrav do 2. Borisovega memoriala na 
Vačah v juliju 2018! 

Ivica Zorko Zupančič
Foto: Tomaž Hrženjak

Šport
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Mažoretno društvo Moravške Lilije

Naše male mažoretke so že dve leti trenirale v okviru 
šolskega krožka. Velikokrat so s svojo iskrivostjo 
in spretnostjo popestrile dogodke v naši občini. 
Spomladi pa je na državnem prvenstvu mažoret v 
Laškem dozorela želja, da bi se dekleta povezala 
v društvo in se pod strokovnim vodstvom gospe 
Barbara Novina intenzivneje ukvarjala z vadbami, 
da bi lahko stopile ob bok ostalim mažoretnim 
skupinam. 
Z veseljem sporočamo, da smo ustanovili Mažore-
tno društvo Moravške Lilije. Cilji in dejavnost društva 
Moravške lilije so predvsem povezovanje članov in 
članic z namenom plesne in mažoretne dejavnosti, 
sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih ter delo-
vanje za razvoj in napredek  mažoretne dejavnosti 
v občini in v Sloveniji. 
Ob tej priložnosti vabimo vse deklice, ki bi želele tre-
nirati, da se nam pridružijo. Treningi bodo potekali v 
dveh skupinah. Tekmovalna skupina bo imela treninge ob 
ponedeljkih od 13:45 do 14:15 in ob sredah med 14:45 
do 16:15. Rekreativna skupina bo trenirala vsako sredo 

od 13:45 do 14:45.
Prijave zbiramo na elektronski naslov moravske.lilije@
gmail.com ali na telefonsko številko 040/520-590.

Volitve za predsednika Republike Slovenije
V nadaljevanju objavljamo oglase kandidatov za predsednika RS v zaporedju, kot so prispeli v 
uredništvo. Do trenutka oddaje gradiva v tiskarno Državna volilna komisija še ni objavila žreba 

vrstnega reda kandidatov na glasovalni listi.

Šport / Politika
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Moje vodilo in moj cilj je vrniti Slovenijo ljudem. Sloveniji in predsedniški funkciji 

želim vrniti dostojanstvo. Verjamem, da mora predsednik države misliti vnaprej in vedno 

slediti enemu cilju: dobrobiti naroda. Dostojanstveno mora stati za ljudmi, ker si ljudje to 

zaslužijo. Predvsem pa mu ne sme biti za ljudi vseeno. Sloveniji moramo vrniti pogum. Kot 

narod moramo biti prepričani v svoj uspeh, kot so bili v uspeh od samega začetka prepričani 

naši zmagoviti košarkarji. Zmagovalna miselnost, dobra strategija in medsebojno zaupanje sta 

jih pripeljala do zastavljenega cilja in tudi nas lahko, če povrnemo zaupanje v ljudi. Sloveniji 

moramo vrniti ponos. Ponosni smo lahko in tudi moramo biti na svojo lepo deželo. Ponosni 

moramo biti na svojo bogato tradicijo in ohranjati narodno zavednost. Ponosni smo lahko 

na opravljeno delo, dosežke in ljudi. Sloveniji moramo vrniti nasmeh. To lahko storimo s 

pozitivnim in energičnim pristopom k izzivom našega časa. Sloveniji bomo nasmeh vrnili 

s poštenostjo in pravičnostjo. S pravičnim plačilom za pošteno opravljeno delo. Sloveniji 

moramo vrniti prihodnost. V mladih imamo pravo bogastvo, zato moramo spodbujati 

njihovo samozavest. Pred njimi je vse. Pred nami je vse. Verjamem, da zmoremo in znamo. 

Verjamem v Slovenijo. Vrnimo Slovenijo ljudem! 

Suzana Lara Krause, kandidatka Slovenske ljudske stranke za predsednico 
Republike Slovenije

Politika
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Politika / Iz naših krajev

Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset let sta praznovala:

Firm Angela  
iz Moravč

Zupančič Janez 
iz Dešna

Kos Franc 
iz Moravč

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

Devetdeset let je praznovala:

Romana Tomc

Sledim temu, v kar verjamem. Prepričana 
sem, da lahko s svojimi izkušnjami, znanjem 
in vrednotami, ki jih živim, delam za dobro 
vseh Slovenk in Slovencev, državljank in 
državljanov.

Vlogo predsednika republike jemljem zelo 
odgovorno. Do domovine čutim globoko 
Predanost in Ljubezen. Zaupam v 
slovenski narod. 

Spoštovani!

Predsednik republike prihaja od ljudi in dela 
za ljudi. Za vas bom delala in zaradi vas 
bom predsednica Republike Slovenije.
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Iz naših krajev

Navijanje v Tuštanju
V nedeljo, 17. 9. 2017 je bil dan, ko 
je cela  Slovenija navijala za naše ko-
šarkaše. Tudi  krajani Tuštanja, smo 
se odločili, da bomo tekmo spremljali  
v brunarici na Cegunci. Veliko nas je 
prišlo z različnimi navijaškimi rekviziti. 
Da je bilo navijanje lažje, smo imeli 
pijačo, kokice in ostale prigrizke. V 
brunarici je odmevalo glasno navija-
nje. Tam ni manjkalo vzklikov “kdor ne 
skače ni Slovenc”. Vsi smo nestrpno 
čakali izid tekme. Tekma je bila do 
zadnje minute napeta. “USPELO NAM 
JE”. Slovenci smo postali evropski pr-
vaki. Sreča, ponos,veselje je napolnilo 
“brunarco” in proslavljanje je trajalo dolgo v noč. Karmen Cerar

Evropska kartica ugodnosti za invalide je 
projekt, ki ga podpira Evropski socialni sklad, 
Slovenija pa je prva država EU, ki jo uvaja. 
Kartica ugodnosti za invalide je od konca 
julija brezplačno na voljo na 58 upravnih 
enotah po Sloveniji.
Cilj projekta, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije, je, predvsem invalidom omogočiti 
enotnejšo obravnavo in specifične ugodno-
sti doma in pri potovanjih v druge države 
Evropske unije. Kartica invalidom omogoča 
uveljavljanje posebnih komercialnih po-
pustov na področju umetnosti in kulture, 
turizma, športa, izobraževanja, trgovine in 
transporta, v projekt pa je zaenkrat vklju-
čenih osem držav: Slovenija, Ciper, Finska, 
Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta.
Seznam ponudnikov ugodnosti trenutno ob-
sega okoli 200 različnih izvajalcev in se bo 
ves čas dopolnjeval, aktualne ugodnosti pa 
upravičenci lahko ves čas spremljajo na sple-
tni povezavi  http://www.invalidska-kartica.
si/  Uporabniki imajo možnost uporabe baze 
ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na 
svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplika-
cijo uporabniki lahko poiščejo pod naslovom 
»INVALIDSKA KARTICA«, oziroma si jo lahko 
naložijo na svoj mobilnik preko spletne strani 
Itunes ali  Google Play.

 I. Upravičenci
Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti 
so:
- delovni invalidi I., II. in III. kategorije po 

Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju; 

- osebe s priznano telesno okvaro:   
o 90% telesno okvaro zaradi izgube 

vida,
o 70 % telesno okvaro zaradi izgube 

sluha in
o najmanj 80% telesno okvaro,če se 

te seštevajo in je najnižji odstotek 
za eno  vsaj 70%;

- invalidi po Zakonu o zaposlitveni reha-
bilitaciji in zaposlovanju invalidov; 

- invalidne osebe po Zakonu o usposablja-
nju in zaposlovanju invalidov; 

- invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
- osebe z zmerno, težjo in težko duševno 

ter najtežjo telesno prizadetostjo po 
Zakonu o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb; 

- otroci in mladostniki, razvrščeni po 
Zakonu o izobraževanju in usposablja-
nju otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju in po 
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami:
o otroci z zmerno, težjo in težko  mo-

tnjo v duševnem razvoju
o gluhi otroci
o slepi otroci
o otroci  z zmerno, težjo in težko gibal-

no oviranostjo in
o otroci z avtističnimi motnjami;

- osebe z gluhoslepoto – 50% okvara 
sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. 
kategorija slepote in slabovidnosti;

- invalidi po predpisih drugih držav članic 
EU.

V vseh primerih mora vlagatelj priložiti 
dokazila  o invalidnosti. Če dokazila o in-
validnosti izdajo državni organi ali nosilci 
javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, 
ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske 
kartice ugodnosti. V primeru, da je vlagatelj 
oseba z gluhoslepoto, mora priložiti vlogi 

izvid zdravnika okulista in otorinolaringolo-
ga, enako kot v primeru vloge za pridobitev 
tehničnega pripomočka.

II. Vloga
Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora 
vsebovati:
- ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov 

prebivališča,
- navedbo o invalidnosti ali telesni okva-

ri,
- barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 

2,8 cm oziroma fotografijo standardne 
velikosti za osebne dokumente  in

- datum vložitve in podpis upravičenca ali 
zakonitega zastopnika.

III. Postopek:
Stranka lahko na katerikoli od 58 upravnih 
enot, po Sloveniji, brezplačno vloži zahtevek 
za izdajo Evropske kartice ugodnosti za inva-
lide. Upravna enota (v bazi podatkov) preve-
ri, če so navedbe stranke z vloge pravilne in 
preveri, ali izpolnjuje pogoj status invalida. 
Če stranka izpolnjuje vse pogoje, upravna 
enota vlogo vpiše v evidenco invalidskih 
kartic ugodnosti. S tem se šteje invalidska 
kartica ugodnosti za izdano. Upravičenec 
prejme kartico ugodnosti na dom v približno 
desetih dneh.

IV. Ostalo:
- Veljavnost EU kartice ugodnosti za inva-

lide je 10 let.
- EU kartica ugodnosti za invalide ima 

predpisano obliko in zaporedno števil-
ko.

- V primeru pogrešane, izgubljene, ukra-
dene, obrabljene ali poškodovane karti-
ce se kartica prekliče na upravni enoti 

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE
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ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je po težki bolezni 

v 63. letu sklenil naš dragi mož, ati, dedek, 
brat in stric

STANE STEGNAR st. 
iz Zg. Kosez 5

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše. Iskreno se zahvaljujemo dr. Dežmanu, 
dr. Benediku iz (OI), prav tako tudi Heleni Stegnar za vso izkazano 
nego in skrb v težkih trenutkih bolezni. Zahvala tudi župnikoma 
Kancijanu in Povirku za lep pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi 
podjetju Termit, Borisu Huberju za ganljive besede in pogrebni službi 
Vrbančič. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 66. letu starosti nas je po težki bolezni mnogo 
prezgodaj zapustila naša draga žena, mami, stara 

mama, sestra, teta, tašča in svakinja

SILVA CAPUDER 
rojena Učakar

po domače Šajčeva Silva iz Spodnjih Kosez 
pri Lukovici

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja in tolažbo. Hvala tudi vsem, 
ki ste nas spremljali in podpirali ob njeni težki bolezni, še posebej 
Onkološkemu inštitutu Ljubljana, dežurni službi ZD Domžale, 
osebni zdravnici dr. Starbek in patronažni sestri Irmi Markovšek. 
Hvala pogrebni službi Vrbančič, župnikoma Igorju Dolinšek in Pavlu 
Okolišu, ter pevcem Komornega zbora Limbar iz Moravč, ki ste s 
svojim prispevkom polepšali in obogatili pogrebni obred. Hvala vsem, 

ki ste jo tako številčno pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni!

Iz naših krajev / Osmrtnice

V SPOMIN
 Letos mineva 10 let, odkar nas je zapustil naš 

dragi mož, ati, dedi, tast, brat in stric 

JANEZ AVBELJ st. 
iz Zg. Kosez

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate 
sveče ter ga ohranjate v molitvi in lepem spominu.

Vsi njegovi

Kje, si ljubi mož in oče,
kje tvoj mili je obraz,
kje tvoja skrbna roka,
ki skrbela je za nas.
Ti ne veš, kako pogrešamo te mi,
spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

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

Mali oglasi
Star mizarski ponk,kredenco,skrinje,omare,manjše ročne 
vozičke lojtrnike ali cize in ostale stare predmete kupim. 
Tel.: 031878351

Mline za sadje - INOX prodam. Tel.: 031-214251

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu mirno spala.

Recepti iz Moravške doline
Enostavna gobova juha

Letošnja sezona gob je v polnem razcvetu, če tudi nisi 
gobar in si se sprehajal po gozdu si naletel na kakšno uži-
tno gobo. Poleg vloženih gob, gob v omaki, z jajčkom ali 
ocvrtih gob, vam v spodnjem receptu dodajam enostavno 
gobovo juho, ki nas bo še dodatno pogrela.

Sestavine: 50 dag gob (jurčki, marele, šampinjoni, lisičke, 
ipd.), 3 ali 4 krompirji, 2 korenčka, 1 čebula, 2 stroka če-
sna, olivno olje, 1 dcl belega vina, peteršilj, sol, poper
smetana (po želji)

Postopek: Na olivnem olju prepražimo čebulo. Dodamo 
narezane gobe, korenček in česen. Pražimo, da tekočina 
izpari. Prilijemo belo vino, solimo, popramo in na hitro 
podušimo. Dodamo olupljen in na kocke narezan krompir, 
zalijemo z litrom vode in kuhamo približno dvajset minut 
(oziroma dokler se krompir skuha). Če si zaželimo kremno 
juho ji na koncu dodamo sladko smetano. Potresemo še 
s peteršiljem in po želji postrežemo z žlico kisle smetane 
na vrhu.

Dober tek!

in se upravičencu izda nova kartica z novo zaporedno številko.
- Še enkrat pa bi opozorili, da lahko vlagatelj vlogi priloži fotogra-

fijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm, kot je določeno v pravilniku ali 
pa fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente, ki jo 
kasneje izdelovalec kartice pomanjša na velikost iz pravilnika.

- Natisnjen formular na katerem se nahaja fotografija, se ne zgi-
ba, zlaga ali prepogiba, saj se fotografija ne sme poškodovati. 
Priporočamo, da se formularji pošiljajo v A4 kuvertah.

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko 
mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplika-
cijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: »INVALIDSKA 
KARTICA«.
Invalidsko kartico ugodnosti bodo upravičenci lahko pridobili na 
58 upravnih enotah po Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta 
2017.
Vloga za invalidsko kartico ugodnosti se NE VLAGA pri CENTRU 
ZA SOCIALNODELO.
Pri centru lahko urejate pridobitev statusa invalida po ZDVDTP. V 
kolikor že imate izdano odločbo po ZDVDTP jo lahko sami predložite 
upravni enoti, pri vložitvi vloge za invalidsko kartico, ali pa upravna 
enota zanjo zaprosi po uradni dolžnosti.
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Oglasi

TIRALMONT d.o.o. 
Dole pri Krašcah 10/B, 1251 Moravče
PE Ljubljanska cesta 45d, 1241 Kamnik
tel.: 01/722 88 71, 041/60 28 60
info@tiralmont.si
www.tiralmont.si

IZDELAVA IN MONTAŽA
ALU in PVC okna * vrata * zasteklitve 

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

ORGANIZACIJA IZLETOV 

IZLET V NARAVO 
ODPRTO VSE 

DNI V LETU! 

HIŠNA 

SPECIALITETA 

NAD MORAVČAMI 

PREKRASEN RAZGLED 

DOSTOPNO Z 

AVTOM, KOLESOM, 

MOTORJEM ALI PEŠ 

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

planinskidom.uste@gmail.com 

041 624 727 
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 
30.10.2017, 13.11.2017, 27.11.2017,

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

VPISU SE PODPISE SOgLASJE; za ostale je cena: 100,00 eur)

IzKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetki:  
23.10.2017, 20.11.2017, 11.12.2017  ob 16ih
Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

Velika izbira zlatega in srebrnega nakita• 
Popravilo rabljenega nakita• 
Odkup in predelava zlatega in srebrnega nakita• 
Izdelava poročnih prstanov• 
Izdelava nakita po vaših željah• 
Prodaja naložbenega zlata• 
Nizanje ogrlic• 

ALU in PVC VRATA IN OKNA

Branko Peterka s.p.
Šlandrova 9a, 
1251, Moravče, Slovenija
Tel:   01/ 7232 - 868
Gsm: 041/ 753 - 617
peplast@siol.net

Brizganje plastičnih mas - PVC ograje - Rolete - Žaluzije - Tende - Komarniki - Garažna vrata

Bogat izbor 

vhodnih vrat!

www.peplast.si

Avtošola Lončar d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

Cesta na Grmače 16, Moravče, 

tel. 01 7231 868

Ulica Mire Pregelj 4, Litija, 

tel. 01 8995 393

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

strokovnjaki za
mešanje AVTOLAKOV
avtokozmetika - SONAX
peleti, plin
stiropor EPS za fasade, tlake in strehe

VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA!!!

               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

mešanje lakov za DELOVNE in 
KMETIJSKE STROJE

051 647 602 08 205 62 58

5% POPUST S TEM OGLASOM*

*Popusti se ne seštevajo med seboj.

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

Slovenski in tuji TV programi z Limbarske gore, 
Kržišča-Krvavca, Krima, Ambroža.

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

MMDS

- INTERNET in IP-TV z ogledom za nazaj tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. 
Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč, Slivne, Kres.
vrha, Janč, Zas. Sv.. Gore,...

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!
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