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Obvestila

Društvo upokojencev Moravče
vabi

Svoje člane na voden ogled: Mozirski gaj, Žovneški 
grad, Braslovče in Preserka jezera v soboto. 21. aprila 
2018, odhod iz Avtobusne postaje Moravče ob 9. uri.

Prijava na 031-634377 do 18. 4. 2018.
Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE 
vabi,

na gledališki abonma v Kulturni dom 
Moravče. 

Sobota 21. 4. 2018 ob 20. uri

KD Domovina Osp, bo izvedlo komedijo Plešejo z 
d’narjem, Raya Cooney-a 

Polnokrvna komedija je zasnovana na zapletu okoli 
pomenljive milijonske vsote najdenih evrov sumljivega 
izvora, ki vzbudi nepoštene namene pri vseh, izjema je 
le glavna igralka. Glavna igralka pa je najboljša kome-
dijantka 13. Festivala komedije v Pekrah. 

Vstopnice po 7€ bodo na voljo pol ure pred predstavo 
v Kulturnem domu.

Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE 

v sodelovanju z Zvezo borcev za 
vrednote NOB Moravče 

vabi

na osrednjo občinsko prireditev ob 27. aprilu, 
dnevu upora proti okupatorju in v spomin padlim 

partizanom v gozdu nad Češnjicami

v četrtek, 26. aprila 2018 ob 16. uri

k  spomeniku nad Češnjicami pri Moravčah.

V programu bodo sodelovali:

- Pihalna godba Moravče,

-  Moški pevski zbor Tine Kos,

- Učenci Osnovne šole Jurija Vege

Prisotne bo nagovoril podpredsednik 
Državnega zbora MATJAŽ NEMEC.

Pozdravni nagovor bo imel tudi župan 
MARTIN REBOLJ.

Po prireditvi bo družabno srečanje.

Vljudno vabljeni!

DRUŠTVO KRAJANOV TUŠTANJ VAS VABI 
NA ZAKLJUČEK TEČAJA PLETENJA KOŠAR 

IN RAZSTAVO KONČNIH IZDELKOV, KI BO V 
NEDELJO, 15.04.2018 OB 15. URI V BRUNARICI 
DRUŠTVA KRAJANOV TUŠTANJ (CEGUNCA).

LEPO VABLJENI!

Pihalna godba Moravče 
pod vodstvom 

prof. Mirana Šumečnika
Vabi na

pomladanski koncert,
ki bo 12. 5. 2018, ob 20. uri v 

Kulturnem domu Moravče. Prireditev bo 
povezoval Franci Podbrežnik.

Vstop prost!
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Novice iz Moravške doline 
April 2018, Letnik XIX, Št. 3.

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 17. maja 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 3. maja.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

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

prvi PON v mes.: 17 - 19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055

PON in PET: 9 - 10; 16 - 18

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

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

BANKA
Tel: 7231-017

PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17

POŠTA
Tel: 7296-510

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

POLICIJSKA 
PISARNA

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

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

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

VRTEC
Tel: 7231-227

PON - PET: 7 - 15

POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233

PON - PET: 7 - 15

KNJIŽNICA
Tel: 7231-359

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

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR: 10 -12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel: 7231-234

24-urna dežurna služba na tel 112

Zavod za gozdove, 
revir Moravče

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

KMEČKA 
TRŽNICA

SOBOTA 8 - 13

Info oddaja o 
občini na ATV

SRE 20.00
ČET 21.00

LEKARNA
Tel: 7770-245

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

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

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

AMB. ZA OTROKE 
IN MLADINO
Tel: 7232-943

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

Patronažna služba, 
tel 7232-944

PON – PET : 7 - 8

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

ZOBNA AMB.
Tel: 7231-150

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

ZOBNA AMB ZA 
OTROKE
Tel: 7232-750

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

Spoštovane bralke in bralci!
Pomlad vstopa skozi široko odprte duri. Čeprav smo 

še pred kratkim bentili nad obilico snega, je ta že poza-
bljen. Sedaj je treba ven. Tisti, ki imate vrt, trato, okrasne 
rastline, sadovnjak, čaka vas veliko prijetnega dela, da o 
kmetovanju ne izgubljamo besed.

Dom starejših občanov je kot nekakšna rdeča nit te šte-
vilke, saj je večkrat omenjen. To je seveda razumljivo. Gre 
za veliko vreden objekt in če bo uspelo pridobiti še ugodno 
financiranje in se pri tem izogniti nepotrebnim polenom 
pod noge, smo že na poti zmage. Objekt bo tudi po estet-
ski in prometni rešitvi precej spremenil zunanjost  centra 
občine.

Bogastvo kulturnega udejstvovanja se je pokazala na 
dveh prireditvah, o katerih pišemo v tej številki glasila. 
Praznovanju 8. marca in občinskem prazniku. Eno izmed 
občinskih priznanj je prejel Franci Cerar iz Tuštanja. Pre-
berite si intervju s tem delovnim občanom.

V kratkem nas čaka ponovni zakonodajni referendum. 
Imamo težave, kako uskladiti termine izhajanja časopisa 
in oglaševanje ob referendumski kampanji. Birokracija ne 
pozna razumnih meja. Takoj za tem nas čakajo še pred-
časne državnozborske  volitve in jeseni še lokalne. Vse bo 
treba na nek način plačati.

Precej člankov je namenjenih društveni dejavnosti, ki je 
izjemno bogata in kaže na lepšo plat vsakdanjega življe-
nja. In šola. V njej in ob njej se veliko dogaja. Naši učenci 
so gostili vrstnike iz Francije, ki so vrnili obisk. Uspešno so 
potrdili geslo mednarodnega projekta: prijatelji brez meja.

Želimo vam prijetno praznovanje dneva upora 
proti okupatorju in sončen 1. maj.

Odgovorni urednik
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Županova stran

Način financirnja doma 
starejših kmalu znan

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, kako potekajo postopki za pripravo gradnje 
doma starejših?
Postopki okoli dokumentacije in pridobitve gradbenega 
dovoljenja tečejo naprej, čeprav je Savaprojekt vložil ne-
popolno dokumentacijo, predvsem v delu, ki ni v skladu 
z našim OPN (občinski prostorsko načrt). Tako morajo v 
kratkem dokumentacijo dopolniti. Predstavljena mi bi je 
bila tudi možnost, da bi bila investicija financirana s strani 
koncesionarja Comett domovi. O zadevi se pogovarjamo 
še naprej in računam, da bomo imeli jasen pogled v roku 
enega meseca. Pri tem je najbolj pomembno, da bi  cena 
oskrbnega dne ostala enaka, kot če bi objekt financirala 
občina. Nič manj pa ni važno dejstvo, da bi lahko občina, 
pri tem da bi imela zgrajen dom, naslednjih 20 let lahko 
pokrivala denarne  potrebe po izgradnji infrastrukture. Pri 
tem bi se izognili določenim zadolžitvam.
Naj ob tej priložnosti še poudarim, da proučujemo možnost, 
da bi za naše občane, ki bodo prebivali v domu, v okviru 
socialne dejavnosti sofinancirali oskrbo v višini 2 evrov/
dan, kar bi za posameznika pomenilo 60 evrov/mesec. To pa 
ni zanemarljiva številka. Tako bi ceno oskrbnine približali 
tisti, ki velja v državnih domovih.
Upam, da bodo zadeve jasne do naslednje seje občinskega 
sveta, ki naj bi potrdil našo usmeritev. Vsekakor pričakujem, 
da bi še letos pričeli z izgradnjo in jo končali v letu 2019, 
kot je bilo dogovorjeno ob podaljšanju koncesije.  
Drugi večji projekt so kanalizacije. Se tudi tukaj kaj pre-
mika?
Kanalizacije, ki so bile predvidene za gradnjo  že  lani, smo 
končno začeli graditi. Sedaj se dela v drugi fazi izvajajo 
na trasi Dole – Krašce. Pri tem bomo istočasno vgradili še 
novo vodovodno cev. Nestrpno čakamo na gradbeno dovo-
ljenje za kanalizacijo v Dvorjah in Zalogu pri Moravčah. 
Takoj ko ga dobimo, bomo pričeli z deli tudi tam. Tudi na 
teh odsekih bomo obnovili vodovodno napeljavo. Gre za 
obnovo  obstoječega sistema, ki je bodisi dotrajan ali pa 
so preseki premajhni.
Ne zanemarjamo tudi cestne infrastrukture. V naslednjih 
tednih bomo pričeli izvajati geodetske odmere na cestah, 
ki so predvidene za rekonstrukcijo. To počnemo z name-
nom, da se ugotovi dejansko stanje in da se bomo lahko 
pogovarjali z lastniki zemljišč o odkupu, če bo to seveda 
potrebno. Tako se bomo izognili morebitnim sporom in 
zapletom pri realizaciji investicij. Naj omenim samo nekaj 

lokacij: Mektajner – Mošenik, krajši odsek v Sp. Dobravi 
in širitev med Sp. in Zg. Javoršico.
Čakajo nas še geološke raziskave plazov, ki so večinoma 
nastali po lanskih obilnih deževjih. V mislih imam plazove  
na območje Gaberja (Pri Piškurju), Mošenika, Zg. Kosez in 
seveda na cesti Zg. Prekar – Dešen. Ker obstaja verjetnost, 
da je vzrok plazenja talna voda, moramo pred kakršnimkoli 
ukrepanjem opraviti geološke raziskave in na podlagi poro-
čil nadaljevati dela. Vsi omenjen plazovi posegajo v javne 
ceste, ki jih brez omenjenih raziskav ne moremo sanirati.
To verjetno niso edini projekti? 
Seveda ne. Nadaljujemo s pripravo projektov za obnovo 
starega trškega jedra. Opraviti je treba vsa potrebna dela, 
ki jih zahteva kranjski zavod za ohranjanje kulturne de-
diščine, saj brez njihovega soglasja ne moremo pridobiti 
gradbenega dovoljenja.
Pri projektu poslovilnega prostora, bomo, zaradi nepripra-
vljenosti lastnikov  prodati za razumno ceno del potrebnega 
zemljišča, za 1,5 m prestavili projekt in po predstavitvi dali 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ne smem pozabiti še športnega parka ob šoli, kjer prav 
tako napredujemo. Istočasno potekajo še aktivnosti v zvezi 
s postopkom izdelave OPPN (občinskega podrobnega pro-
storskega načrta) za to območje. 

EV

Spoštovane občanke in občani!
Ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju in 1. 
maju, prazniku dela, vam iskreno čestitam ter vam 
želim prijetne praznične dni!

Martin Rebolj, župan
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Občina

Po sledeh napredka 
naše občine

Občina Moravče vabi na 
spomladansko čistilno 

akcijo, 
ki bo potekala na celotnem območju Občine 
Moravče. Čistilno akcijo bomo izvedli v SOBOTO, 
21. aprila 2018, med 9. in 12. uro. Občani, ki niso 
člani društev naj se pridružijo društvom. Čiščenje 
se bo izvajalo ob cestah, poteh, brežini Drtijščice 
in strugah potokov. Vse udeležence prosimo, da 
si priskrbijo primerno obleko, obutev in opremo. 
Opozarjamo, da se vsak udeležuje čistilne akcije 
na lastno odgovornost, zato poskrbite za svojo 
varnost. Pridite v čim večjem številu in na ta način 
prispevajte k urejenemu in čistemu okolju naše 
občine!

Občina Moravče, Franci Kos
Začela se je graditi druga faza kanalizacije Podstran - Dole 
- Krašce. Na tem odseku bo obnovljen tudi vodovod.

VR

Agromelioracija na komasacijskem območju 
Moravče 

Občina Moravče obvešča občane in lastnike kmetijskih zemljišč, da se bodo v letošnji 
vegetacijski sezoni od aprila do oktobra izvajala agromelioracijska dela na območju 
kmetijskih površin, pogovorno poimenovanem V`h, med naseljema Drtija in Soteska.
V preteklih letih je bil na tem območju uspešno izveden upravno-geodetski postopek ko-
masacije, torej zložba in ponovna razdelitev zemljišč med lastnike. Občina Moravče je kot 
soinvestitor komasacije in prejemnik nepovratnih sredstev iz evropskih razvojnih skladov 
zavezana urediti infrastrukturo kot je bila predvidena v idejni zasnovi zemljiških operacij 
na tem območju. V lanskem letu je Občina Moravče za izvedbo agromelioracije pridobila 
nepovratna sredstva na javnem razpisu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Izvajalec zemeljskih in gradbenih del bo uredil 27 melioracijskih jarkov za odvodnjevanje 
v skupni dolžini 3625 m, izveden bo nov dodaten jarek, obnovljene bodo obstoječe poti 
na celotnem območju in zgrajeni posamezni novi odseki poljskih poti v skupni dolžini  5 
km. Dela bodo potekala na težavnem terenu, kjer so ovira mokra tla in blato po vsakem 
deževju. Dela bodo potekala istočasno le na eni ali dveh lokacijah, tako da bo gospodar-
jenje na kmetijskih zemljiščih moteno v najmanjši možni meri. 
Lastnike kmetijskih zemljišč pozivamo k razumevanju in strpnosti ob izvajanju agromelio-
racijskih del  in k upoštevanju dejstva, da so agromelioracijski ukrepi namenjeni izboljšanju 
pogojev gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči. 

Občina Moravče
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Občina

Predstavitev projekta izgradnje 
Doma starejših občanov Moravče

Občina Moravče je marca v dvorani 
Kulturnega doma predstavila projekt 
izgradnje starejših občanov Moravče. 
Župan Martin Rebolj je po pozdravu 
zainteresiranim povedal: »Pričel se 
je ponovni poskus izgradnje doma 
starejših v Moravčah. Občinski svet je 
potrdil idejni projekt, predinvesticijsko 
zasnovo. V lanskem letu je bila na 
razpisu za projektanta izbrana družba 
Savaprojekt, vloženo je za gradbeno 
dovoljenje.« Dejal je tudi, da je po nje-
govem mnenju to poslednji poskus, 
seveda v upanju, da bo ta tokrat uspel 
in tudi da pričakuje, da ne bo nagajanj 
in s tem nepotrebnega zavlačevanja.
Projektantka Tina Božičnik je predsta-
vila projekt gradnje:
Lokacija je znana, ob Zdravstvenem 
domu. Prikazane so bile skice projek-
tov iz več smeri: novogradnja doma, 
lekarna in celotno območje, ki bo 
služilo dejavnosti. Vsebinsko je cilj 
novogradnje bivalno okolje za starejše 
ljudi z institucionalnim varstvom v 
domačem kraju, da se v tem domu 
živi kot v družini. Struktura spominja 
na stanovanjsko hišo. Zgleduje se po 
hišnih gospodinjstvih, vsaka bivalna 
enota ima gospodinjo. Seveda se bo 
tu izvajala nega. Predvidena je tudi 
lekarna ob Zdravstvenem domu. Do-

stopalo se bo iz Vegove do glavnega 
vhoda in do gospodarskega dela. 
Objekt bo imel pritličje in dve etaži, 
pod streho bodo tehnični objekti, 
ogrevalo se bo na obstoječi toplovod. 
V domu bo 60 enoposteljnih in dvopo-
steljnih sob s francoskimi balkoni, vsa-
ka soba bo nudila svoj mir, vsaka bo 
imela lastno garderobo in kopalnico. 
Objekt po višini ne bo najvišji na tem 
območju. Imel bo štiri krake, streha bo 
enokapna, južni del bo ograjen.
Župan je povedal, da bo sledila izde-
lava popisa del, da se bo Vegova ulica 
širila do šole, v cestni del pa bodo 
vključeni nov vodovod, nizkotlačni 
vod in kanalizacija. Dostop do šole in 
Zdravstvenega doma bo tako veliko 
bolj prijazen in omogočen bo norma-
len promet. Parkirišč bo dovolj, po 
normativih, to je 61.
Direktor družbe Comett domovi, 
Čampa je povedal, da dom, ki je bil 
načrtovan za postavitev eno leto za 
moravškim, obratuje danes že osmo 
leto. Dom, ki se bo gradil v Moravčah 
letos, je še bolj sodoben in prijazen, 
sicer nekoliko manjši, za cca 100 
oskrbovancev. Je pa poudaril, da če 
ne bi imeli tako vztrajnega župana, 
ne bi dom nikoli zgradili, teden nazaj 
je bila podaljšana koncesija. Oskrbni 

dan bo po ceni čimbolj sindikalen, 
bistveno bolj konkurenčen kot so 
privatni domovi, cena 22 do 23€ na 
oskrbni dan. Sobe bodo nadstandar-
dne, kot hotel A kategorije. V pritličju 
bo avla, kapela, jedilnica za osebje, v 
vsakem kraku bo ena skupina, ki se bo 
povezovala s sosednjo s skupno jedil-
nico. V kuhinji se bo kuhalo za vseh 
100 stanovalcev in 50 zaposlenih, 
ter za razvoz po domovih. V gospo-
dinjskih skupnostih se bo razdelilo 
obroke, lahko se bo speklo pecivo, 
skuhala kavica in še kaj. Gospodinja 
bo kot neka mama. Osebje se računa 
0,7 na dva oskrbovanca. Medicinska 
oskrba bo v okviru medicinskih sester, 
za nekaj ur na teden bo tudi zdravnik 
prihajal v dom.
Župan je še omenil, da se računa na 
dodatnega zdravnika za Moravče ob 
odprtju doma za starejše.
Zahvalil se ja obema sodelujočima na 
predstavitvi in vsem zainteresiranim 
za obisk. 
Seveda želimo veliko sreče izgradnji 
doma za starejše!

VR
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Občina

Občinska prireditev ob 8. marcu, dnevu žena 

Govor ob prazniku, dnevu žena, v naši 
občini pripada vedno ženi, ki sama zna 
biti dovolj močna, da je najmanj lah-
ko moškim ob strani, da spoštujemo 
njeno delavnost in uspešnost. Tokrat 
se nam je pridružila Tanja Strniša, 
državna sekretarka Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Med drugim je dejala: »Ponosna sem 
na ženske, tudi kmetice na podeželju, 
ki napredujemo, smo trdožive in smo 
nosilke preboja. Postajamo bolj samo-

zavestne, kadar zasedamo vidnejša 
mesta, spreminjamo vrednote in za-
vedanje. Za vse to pa je vselej tudi po-
membna podpora moških. Vsekakor 
brez medsebojnega spoštovanja obeh 
spolov ne moremo govoriti o enako-
pravnosti. Dejstvo je, da imamo moški 

in ženske v družbi različne naloge, kjer 
enakopravnost zame pomeni, da zna-
mo in zmoremo tem nalogam izkazati 
spoštovanje in priznanje. Verjamem, 
da kot družba lahko napredujemo le 

takrat, ko napredujejo najšibkejši med 
nami. Ta cilj pa kliče po sodelovanju 
vseh, kjer ne bo šlo brez žensk.« Na 
koncu govora se je zahvalila županu, 
da vsako leto obeležujemo ta praznik 

s čudovito prireditvijo in da je lahko 
postala del častitljive skupine žensk, 
ki so nas nagovorile v preteklosti. 
Smo bogata občina s kulturnimi 
dejavnosti, zato je tudi tokrat oder 

odmeval od lepih pesmi: Šolska 
glasbena skupina, Vokalna skupina 
ODA, Mešani pevski zbor DU in Peški 
oktet. Sofia Peterka in Ines Škrgić 
pod mentorstvom Mateja Žista sta 
recitirali o ženah, o mamah. Vrtčevska 
folklorna skupina Lilije pa je zaplesa-
la. Aljaž Hribar je poskrbel za veselo 
vzdušje z nekaj smešnimi. Ansambel 
Odziv pa je za zaključek zaigral nekaj 
poskočnih. 
Vse obiskovalce je pozdravil tudi 
župan Martin Rebolj. Po njegovem 
bo boj za enakopravnost ženk aktua-
len, dokler se jih bo odrinjalo na rob 
družbe, kot tudi drugačne in drugače 
misleče. Podeljen je bil simboličen 
rdeč nagelj.
Ženske, ne gre drugače, kot da osta-
nemo močne!

VR
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Občinski praznik

Ravno na praznik, 23. marca, ki je 
rojstni datum Jurij Vega, se je odvila 
akademija v čast občinskemu prazni-
ku v Kulturnem domu Moravče. 
Slovensko himno je zapel Grajski 
oktet. Zopet so nas vzradostili osnov-
nošolci, ki so  nam tokrat iz prvega 
razreda pod vodstvom Barbare Fale in 
zbor Muc - art pod vodstvom Mojce 
Malovrh, prijetno zapeli. 

Slišali smo naše zbore: Mešani pevski 
zbor DU Moravče, Moški pevski zbor 
Tine Kos, Komorni zbor Limbar ter 
Grajski oktet in Tamburaški orkester 
Vrhpolje. Pihalna godba Moravče je 
pripravila za praznik lep nabor kon-
certnih pesmi. Zaradi tehničnih napak 
na električni napeljavi načrtovanega 
niso mogli izvesti. Vseeno so izvedli 

nekaj lepih koračnic stoje. Najbolj so 
obiskovalci z odobravanjem sprejeli, 
ko so ob koncu programa zaigrali 
pesem našega častnega občana, ki 
ga ni več med nami, Moravška dolina.

Praznik je tudi čas za vsakoletno 
podeljevanje občinskih priznanj. 
Podelila sta jih župan Martin Rebolj 
in predsednik komisije za priznanja 
Janez Učakar. Povezovalka je prebrala 
tekst predlagatelja župana za občin-
ska priznanja: 
• priznanje občine je prejelo DU 

Moravče, Zeliščarska sekcija,
• plaketo občine je prejelo Dru-

štvo podeželske mladine,
• plaketo občine je prejel Franci 

Cerar iz Tuštanja. 

»Tudi na državi si ob obletnicah obno-
vimo, kar je bilo dobrega narejenega,« 
je nagovorila obiskovalce državna se-
kretarka Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
gospa Martina Vuk. Dejala je, da se 
vse kar načrtujemo, včasih zaradi 
kakršnih koli razlogov, tako na državi 
kot tudi v občini, ne da uresničiti. 
Vendar pa je ministrstvo s kar nekaj 
uspešnimi projekti dvignilo raven 
življenja naših ljudi. Gotovo je v so-
delovanju z občino Moravče gradnja 
doma starejših v tem trenutku zelo 
pomembna, kar je ravno tako poudaril 
župan Martin Rebolj v svojem govoru. 
Z omenjenimi  konkretnimi projekti je 
spomnil, da je bilo veliko storjenega v 
času od preteklega praznika. Na kocu 
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pa poudaril: »Enakomeren razvoj vseh 
krajev v občini je še naprej naša prio-
riteta, kar se odraža tudi v sprejetem 
proračunu za leto 2018.« Oba govor-
nika sta čestitala ob prazniku.
Po končani akademiji se je našel čas 
za druženje obiskovalcev in gostov z 
nastopajočimi. Ob prazniku so ljudje 
dvignili čaše, izrekali čestitke ter izre-
kali lepe želje občini in občanom. 

VR

FRANCI CERAR, DOBITNIK OBČINSKE PLAKETE 2018
Pogovor s predsednikom Društva krajanov Sp. in Zg. Tuštanj

G. Cerar, najprej iskrene čestitke ob 
prejetju občinske plakete, ki ste jo 
nedvomno zaslužili. Kaj vam pomeni?
Vsako priznanje, ki ga človek dobi, je 
plod minulega dela. Vesel sem, da so 
moje delo opazili, me predlagali in 
potrdili.
Za vaše društvo je značilno, da so 
skoraj vsi vaščani vključeni. Ali tudi 
plačujejo članarino?
Članarina je sestavni del vsakega 
društva, torej tudi našega. Imamo 170 
članov in vse organe, ki so za uspešno 
delovanje potrebni. Kot predsednika 
me veseli, da krajani dihajo z dru-
štvom, vse od najmlajšega do najsta-
rejšega. To mi res veliko pomeni.
Največji dogodek, ki ga organizirate 
je zagotovo 1. majsko srečanje. S ka-
kšnimi problemi se srečujete?
Problemov skoraj ni, če vzameš v roke 
organizacijo prireditve takoj, ko se 
je zadnja komaj končala. Od vsega 
začetka je najbolj pomembno, da po-
staviš prave ljudi na prava mesta. To 
je garancija, da je rezultat zagotovljen.
Kako vam uspe privabiti takšno mno-
žico obiskovalcev?
Naša srečanja se res zelo odmevna. 
Zato se na njih temeljito pripravimo, 
saj so naš glavni cilj zadovoljni obisko-
valci, ki se pri nas tudi dobro počutijo. 

K nam prihajajo kar štiri generacije 
in potrudimo se ter pripravimo pester 
in zanimiv program za vsako posebej, 
od najmlajših do najstarejših. Gostimo 
obiskovalce iz cele Slovenije. Kaj več 
bi lahko še želeli?
Omenjena prireditev je seveda najve-
čja, zagotovo pa ni edina?
Prav imate. Težko naštejem vse. Večino 
imamo planirane, včasih pa se doda-
tna potreba pokaže še med letom. Naj 
omenim le nekatere. Pri tem bi rad 
poudaril, da veliko delamo, veliko pa 
se tudi družimo. Organiziramo izlete, 
pohode, razne tečaje, ki se odvijajo v 
naši brunarici, organiziramo vrsto de-
lovnih akcij. Ob dnevu žena pogostimo 
naš nežnejši spol.
Ne pozabimo na krajevno infrastruktu-
ro. V preteklih 25. letih smo asfaltirali 
kar nekaj poti, uredili javno razsve-
tljavo, poskrbeli za požarno varnost, 
vodovode, itd. Naj omenim zadnji večji 
projekt: postavili smo avtobusno posta-
jo in tako poskrbeli za varnost naših 
otrok. Veliko smo postorili sami, veliko 
pa nam je pomagala tudi občina. Ne 
glede na opravljeno, pa imamo še 
veliko načrtov. Letos, na primer, ko je 
leto evropske kulturne dediščine, smo 
se odločili sanirati nekdanje perišče 
Virenk. Tako bomo nekaj dediščine 

zapustili prihodnjim rodovom. Skupaj 
s POŠ Vrhpolje bomo jeseni prikazali 
zakaj in kako so se nekdaj uporabljala 
taka perišča. 
Kako gledate na razvoj občine?
Večkrat imamo s strani krajanov pri-
pombe, da kot društvo preveč vlagamo 
v infrastrukturo. Tega po drugih na-
seljih na počnejo, pa vendar niso brez 
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nje. Res pa je, da je v okviru občine 
še veliko cest, ki bi jih morali sanirati 
in posodobiti. To velja tudi za druge 
infrastrukturne objekte.
Kakšni so vaši odnosi z občino, društvi 
in drugimi deležniki?
Lahko rečem, da so odnosi z občino 
dobri in da nam veliko pomaga. So-
delujemo tudi z drugimi društvi, še 
posebej ob 1. majski prireditvi. Seveda 
bi tega lahko bilo še več in skupno bi 
lahko poskrbeli še za večjo prepoznav-
nost naših krajev in občine nasploh. K 
taki prepoznavnosti prispeva tudi tečaj 
pletenja košar, ki ga organiziramo v 
naši brunarici in ga vodi Iztok Urba-

nija, ki se mu še posebej zahvaljujem. 
Tečaja se udeležujejo vse generacije. 
Ob koncu, ki bo letos 15. aprila, bo 
tudi razstava vseh izdelkov. 
Pri vseh teh različnih povezavah bi rad 
še posebej poudaril odnose z našimi 
sponzorji in donatorji. Brez njihove 
pomoči tako velike prireditve kot je 
prvomajska v taki obliki in obsegu 
zagotovo ne bi mogli izpeljati. Prav 
zato bomo v septembru vse povabili 
na naš grad Tuštanj in se jim vsaj malo 
zahvalili za pomoč, ki nam jo nudijo.
Kakšni pa so vaši odnosi z graščino 
Tuštanj?
Imamo dobre in korektne odnose. Naši 

obiskovalci imajo ob prireditvi mo-
žnost vodenih ogledov gradu. Grad pa 
tudi prispeva prepoznavnosti kraja in 
občine, saj je na njem vrsta kulturnih 
in umetniških prireditev.
G. Cerar, kaj bi za konec najinega 
pogovora še dodali?
Ob 25 letnici društva in 25 letnici 
prvomajskih srečanj bi se rad zahvalil 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali. 
Ker pa je pred nami 1. maj si kot or-
ganizator želim, da bi bilo vreme na 
dan prireditve lepo in da bi vse minilo 
v zadovoljstvo naših gostov.

EV, Foto: osebni arhiv

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

URADNE URE:
ponedeljek, sreda: 8h–11h

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

ZBIRNA VLOGA 2018
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne 
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kme-
tijske politike je do 6. maja 2018. 
Na spletni strani ARSKTRP v rubriki 
»Zbirna vloga 2018…od A do Ž« dobi-
te osnovne informacije. Za vse, ki ste 
do konca februarja prenašali plačilne 
pravice, bo vnos možen po 15. marcu.
Kdo mora oddati zbirno vlogo?
Vložiti jo morajo nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki:
• v letu 2018 uveljavljajo katerikoli 

ukrep kmetijske politike,
• so zavezanci za izpolnjevanje zah-

tev navzkrižne skladnosti,
• dajejo v promet živinska gnojila,
• so zavezanci za prijavo površin po-

sebnih kultur – to so zelenjadnice 
in zelišča v intenzivni pridelavi, 
jagode na njivah, semena in sadike 
poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se 
pridelujejo v tleh na prostem ali v 
tunelih in reja polžev (natančno so 
opredeljene v Zakonu o ugotavlja-
nju katastrskega dohodka),

• bodo postali člani organizacije 
proizvajalcev v sektorju zelenjave,

• bodo postali člani skupin proizva-
jalcev za skupno trženje,

• so zavezanci za oddajo zbirne vlo-
ge v skladu s predpisom, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Zahtevki v okviru zbirne vloge so: 
• OMD plačila – plačila za kmeto-

vanje na območjih z omejenimi 
dejavniki,

• neposredna plačila (osnovno plači-
lo, zelena komponenta, plačilo za 
male kmete, plačilo za mlade kme-
te ter proizvodno vezane podpore 
za strna žita, za zelenjadnice, pod-
pora za mleko v gorskih območjih, 
za rejo govedi), plačilo za območja 
z naravnimi omejitvami (t.i. plačila 
PONO) za površine pri katerih je 
povprečen naklon GERK-a večji od 
35 oz. 50 %,

• plačila za dobrobit živali za govedo 
za katerega je pogoj 4 mesečna 
paša (120 dni) in zdravljenje proti 
zajedavcem na osnovi analize 
blata kar je potrebno opraviti pred 
pričetkom paše,

• plačila za dobrobit živali za drobni-
co pri katerem je pogoj 7 mesečna 
paša (210 dni) in zdravljenje proti 
zajedavcem na osnovi analize 
blata kar je potrebno opraviti pred 
pričetkom paše,

• KOPOP (kmetijsko okoljska pod-
nebna plačila),

• ekološko kmetovanje.
Zahtevke za Dobrobit živali za govedo 
in/ali drobnico je potrebno vložiti pred 
začetkom paše, zato je za drobnico za-
dnji dan za oddajo zahtevka 4. maj!!!
Kaj je potrebno narediti pred vno-
som zbirne vloge?
Urediti podatke vaše kmetije v Re-

gistru kmetijskih gospodarstev, pri 
čemer je pomembno, da imate:
• prijavljena VSA zemljišča, ki jih 

obdelujete,
• prijavljene površine, ki odražajo 

dejansko stanje v naravi tako po 
rabi kot po površini,

• da imate vpisanega namestnika, 
če na kmetiji ne živite sami,

• stanje brez napak tipa ERR (npr. 
prijava kmetijskih zemljišč na nek-
metijski rabi) zaradi katerih je vnos 
onemogočen.

Pravilno prijavo zemljišč in odpravo 
napak lahko uredite najkasneje en 
dan pred vnosom zbirne vloge, na 
Upravni enoti Domžale za kar se je 
potrebno predhodno naročite na tel. 
7220-100.
Kaj potrebujete za vnos zbirne 
vloge?
Ko boste prišli na vnos imejte s seboj:
• dva izvoda izpolnjenega in podpi-

sanega t.i. navadnega pooblastila 
(predpisan obrazec dobite na loka-
ciji KSS ali na spletu) v primeru, če 
na vnos ne pride nosilec,

• število posameznih kategorij živali 
na dan 1. 2. 2018,

• seznam kaj (bo)ste kje sejali in iz-
mere posameznih poljin na katere 
je razdeljena posamezna njiva,

• odločbe za 2017 (neposredna pla-
čila in plačil za OMD) - obvezno, če 
so bila plačila znižana,
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• številko bančnega računa nosilca 
v primeru spremembe nosilca ali 
TRR glede na preteklo leto,

• če boste uveljavljali ukrep dobrobit 
živali za govedo, identifikacijske 
številke goveda, ki jih boste pasli,

• če boste uveljavljali ukrep dobrobit 
živali za drobnico, urejen in ažuren 
register drobnice na gospodarstvu 
(zelena knjiga),

• identifikacijske številke avtohtonih 
pasem, če jih boste uveljavljali v 
okviru KOPOP ukrepov.

Če želite pregled, imejte s seboj regi-
stre živali (RGG, RDG, RPšG). 
Kako in kdaj se naročiti na elektron-
ski vnos zbirne vloge?
Elektronski vnos zbirne vloge in 
ostalih zahtevkov je obvezen in bo 
možen na lokacijah kmetijske sveto-
valne službe. Na Izpostavi Domžale bo 
oddaja vlog potekala na sedežu izpo-
stave na Viru. Tako kot pretekla leta 
se je za vnos OBVEZNO predhodno 

naročiti. Osebno ali po telefonu se 
lahko naročite samo v času uradnih 
ur, seveda pa je možna prijava tudi 
preko elektronske pošte. Nihče od 
vlagateljev zagotovo ne želi, da bi 
nas kdo v času izpolnjevanja njegove 
zbirne vloge kakorkoli motil, zato vas 
prosimo, da res upoštevate čas ura-
dnih ur. Le tako bo delo lahko potekalo 
nemoteno in brez dolgega čakanja. Če 
imate urejene GERK-e in pripravljeno 
vse potrebno, z dogovorom za termin 
vnosa ne odlašajte. Prosimo vas, da 
nas za naročilo pokličete čim prej 
oz. najkasneje do srede, 11. aprila, 
da ne bo pred prvomajskimi prazniki 
in v zadnjih dneh rednega roka nepo-
trebne gneče.

OSNOVNI TEČAJ FFS
Osnovni tečaji varstva rastlin za izva-
jalce ukrepov bodo v spomladanskem 
času potekali v naslednjih terminih in 

lokacijah:
• od ponedeljka, 19. do srede, 

21. marca ob 15. uri v sejni sobi 
Zadružnega doma Zadvor, Cesta 
II. Grupe odredov 43, Ljubljana – 
Dobrunje,

• od ponedeljka, 16. do srede, 
18. aprila ob 9. uri v sejni sobi 
Zadružnega doma Zadvor, Cesta 
II. Grupe odredov 43, Ljubljana – 
Dobrunje. 

Posamezen tečaj traja 3 dni po 5 ur 
in se zaključi s pismenim izpitom na 
osnovi katerega dobite izkaznico, ki 
je potrebna ob nakupu sredstev za 
varstvo rastlin. Prijava je obvezna. 
Za prijavo in ostale informacije lahko 
pokličete Damjano Iljaš vsak delovni 
dan od 8.-14.  ure na telefon 01/513-
07-22.  

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 
47/13 in 6/18-odl. US), izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote  

 SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 

gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo 13. maja 2018   

VOLIŠČE 4.10.24 - KULTURNI DOM MORAVČE
 Vegova 9, Moravče
Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, Malova ulica, Ma-
rokova ulica, Partizanska cesta, Šlandrova cesta, Tomanova 
pot, Trg svobode in Vegova ulica.
Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah in Zalog 
pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.25 - GOSTILNA NAD LOGOM MORAVČE
 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 4.10.26 - PRI URANKARJU
 Gabrje pod Limbarsko goro 6 
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska gora, Mo-
šenik, Ples ves, razen št. 8 in 9 in Selce pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.27 - PRI FRANCU MAJDIČU 
 Negastrn 8  
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah in  Vinje 
pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.28 - PGD KRAŠCE  
 Krašce 4  
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, Prikrnica 
in Sv. Andrej.

VOLIŠČE 4.10.29 - GASILSKI DOM PEČE  
 Peče 50  

Križate, Peče, Gora pri Pečah, Ples št.: 8 in 9, Podgorica pri 
Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.

VOLIŠČE 4.10.30 - DOM KRAJANOV HRIB 
 Hrib nad Ribčami 7  
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Velika vas, 
Zalog pri Kresnicah in Zgornji Prekar.

VOLIŠČE 4.10.31 - KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE 
PRI MORAVČAH
 Vrhpolje pri Moravčah 14
Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri Morav-
čah, 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.

 
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.

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

Številka: 042-6/2018
Datum: 4. 4. 2018  

PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE

HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.
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Naj nagelj na Limbarski gori še dolgo cveti
30. Pohod po nagelj na Limbarsko goro

Kako hitro čas beži se zavemo šele, 
ko Društvo krajanov Limbarska gora 
povabi na že kar 30. jubilejni Pohod 
po nagelj na Limbarsko goro. Naporne 
priprave na prireditev so še dodatno 
otežile povečane skrbi o slabem vre-
menu. Najzgodnejši in najzvestejši 
obiskovalci prireditve so se podali v 
megleno jutro, čeprav niso vedeli, kaj 
jih čaka na vrhu Limbarske gore. Kot 
običajno so matere, žene in dekleta 
prejele nageljček. V sončnem vre-
menu bi jih podelili še več. Tako pa 
je društvo krajanov Limbarska gora 
še bolj cenilo vsakega pohodnika, ki 
se je kljub slabemu vremenu, odločil 
podpreti delo društva. 
Obiskovalci so se ob prihodu na Lim-
barsko goro lahko zavarovali proti 
prehladu  z žganjem . 
Na Limbarski gori se je cel dan dogaja-
lo! Po nageljčku, pozdravu in poljubu 
pri prihodu na prizorišče so si lahko 
obiskovalci ogledali stojnico Društva 
krajanov Limbarska gora. V njej je 
kot običajno na razgled celoten arhiv 
delovanja društva v slikovni in pisni 
obliki. Na obiskovalce vedno čakajo 
frakeljni in knjiga pohval, vtisov in pri-
tožb. Prijazni člani društva so pripra-
vljeni odgovoriti na vsako vprašanje 
vedoželjnih obiskovalcev, ki prihajajo 
od blizu in od  daleč. 
Ob deveti uri so se obiskovalci lahko 
udeležili svete maše, ki jo kot že kar 
nekaj let daruje Moravčan Miro Šli-
bar. Cerkev je nato ves  dan odprta 
za romarje. 
Od desete do enajste ure je obisko-

valce zabaval ansambel Bojsi, ob 
enajstih pa je sledila kratka kulturna 
prireditev, ki jo že dolga leta vodi 
odlična voditeljica Bernarda Mal. 
Tradicionalni del kulturne prireditve 
so prvošolci, ki so pod vodstvom 
Barbare Fale in Marije Gotar pripravili 
splet deklamacij in petja posvečene-
ga materam in ženam. V kulturnem 
programu so sodelovali tudi Pihalna 
godba Moravče ter zaročenca Uroš 
in Tjaša. Posebej za obletnico so se 
na oder prireditve vrnili člani Morav-
škega kvinteta, Barbara Fale, Jure 
Močilnikar, Aleš Svetlin, Milan Močil-
nikar in Nejc Capuder namesto Anite 
Lavrač. Moravški kvintet je nastopal 
na prvi prireditvi Pohod po nagelj. 
Obiskovalce sta pozdravila župan 
občine Moravče gospod Martin Re-

bolj in predsednica društva krajanov 
Limbarske gore Jana Toman. Predvi-
den in skrbno načrtovan je bil obisk 
predsednika države Boruta Pahorja, 
ki je v zadnjem trenutku odpovedal 
udeležbo na prireditvi. Po končani 
kulturni prireditvi je sledila veselica z 
Ansamblom Jureta Zajca. 
Prireditev je sestavljal bogat spre-
mljevalni program. Bogato kulturno 
dediščino občine Moravče so pred-
stavljali člani Rokodelskega društva 
Moravče. Na njihovi stojnici je bilo 
mogoče kupiti »večni« nagelj. Društvo 
krajanov Limbarska gora je pripravilo 
bogat ribolov. 
Društvo krajanov Limbarska gora 
je ob jubilejni 30. prireditvi Pohod 
po nagelj na Limbarsko goro izdalo 
tudi drugi zbornik. V njem so zbrani 
podatki o zadnjih desetih prireditvah, 
kdo je nastopal, kakšno je bilo vreme, 
vtisi obiskovalcev, objave v medijih in 
še veliko drugih zanimivosti. Celoten 
zbornik pa povezuje zgodba v obliki 
namišljenega dnevnika dekleta, žene 
in mamice.
Člani društva so ponovno vložili 
ogromno ur prostovoljnega dela v 
pripravo jubilejne prireditve. Ves trud 
jim povrnejo zadovoljni, sproščeni in 
nasmejani obiskovalci z izrečenimi ali 
zapisanimi vzpodbudnimi besedami. 
Društvo krajanov Limbarska gora 
se zahvaljuje vsem obiskovalcem, 
sponzorjem in donatorjem za pod-
poro. 

Irena Ravnikar, 
foto: Anita Gantar 
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9. Marijanov pohod

9. tradicionalni pohod po Marijanovi 
poti je letos potekal po ustaljeni poti, 
a prvič je ves čas deževalo. Vseeno 
se nas je zbralo osem pogumnih iz 
vseh generacij in opravilo s potjo, po 
kateri je Marijan Gril pogosto nabiral 
prehojene korake. 
Kdo sploh je ta Marijan, da hodimo že 
devet let po tej poti?!
Marijan Gril je eden od ustanovnih 
članov planinskega društva Moravče. 
Bil je velik entuziast in pravi planinec 
po srcu. Svoje delo v društvu je posve-
čal predvsem delu z otroki, njihovemu 
usmerjanju in vodenju v planine. V 
planine je vodil tudi osebe z motnjo 
v duševnem razvoju. Bil je vodnik 
planinske zveze Slovenije. Nikoli mu 
ni bilo težko dneva ali ur nameniti v 
dobro planinskemu društvu.
Poleg vestnega in zagnanega dela v 
vodništvu je svojo energijo posvečal 
tudi urejanju planinskih poti. Ure-
dil je planinsko pot, ki se je takrat 
imenovala NOB – potekala je okoli 
takratne občine Domžale, Badjurovo 

pot, Moravško planinsko obhodnico. 
Ta markacist je sodeloval pri prvih 
markiranjih po moravški dolini.
Aktivno je sodeloval pri gorski straži, 
predaval po šolah o varni hoji v gore in 
o posebnostih in zanimivostih rastlin. 
Posebej dobro je poznal predvsem 
cvetje v planinah, še posebej zdravilna 

zelišča.
Po času, ko je bilo ustavnovljeno 
planinsko društvo je bil gonilna sila 
pri večini izpeljanih projektov. Tako, 
Marijan – ni  več med nami, a se radi 
spominjamo njegovega, za nas, veli-
kega dela.

Anka Ropret

Pri planinskem domu Ušte – Žerenk rešili zasutega v plazu

V soboto, 17. februarja 2018 je pri 
planinskem domu Ušte - Žerenk pote-
kal dogodek, ki smo ga poimenovali 
“zimske igre na snegu”.
Mentorji in vodniki smo pripravili kar 
nekaj iger  tako za odrasle kot otroke, 
vendar je na eni in drugi strani pre-
vladalo veselje preizkušanj sani in ža-
kljev, tako smo ostale igre potisnili na 
stran in jih shranili za drugo priložnost.
Po dveh urah intenzivnega dričanja na 
snegu  sta k nam v goste prišla dva 
aktivna gorska reševalca. Seznanila 
sta nas kako preveriti, kdaj je hoja v 
zasnežen hrib varna in kdaj je bolje, 
da se določenemu predelu ognemo. 
Spoznali smo obvezno zimsko opre-
mo - lavinski trojček, kar smo kasneje 
tudi lahko preizkusili.
Z vso potrebno opremo smo tudi 
poiskali zasutega v plazu. Na srečo 
je nosil lavinsko žolno. Tako smo ga 
lahko kar hitro locirali in ga z lopatami 
odkopali.
Tokratno reševanje je bilo na srečo 
simulirano. In upamo, da “zaresnega” 
NIKOLI ne doživimo.

Ob tej priložnosti še:
HVALA! VSEM, KI STE SE DOGODKA 
V VELIKEM ŠTEVILU UDELEŽILI IN 
BILI NA NJEM PRIJETNO IN POZITIV-
NO RAZPOLOŽENI!
PREDVSEM  PA ZAHVALA VELJA 

PRIMOŽU IN DEJANU - GORSKIMA 
REŠEVALCEMA, KI STA NAM TO 
IZKUŠNJO TUDI OMOGOČILA! - 
HVALA!

Anka Ropret

Društva
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23. prvomajski pohod po Moravški planinski poti

Dnevi bežijo in že čez nekaj dni bo v 
planinskih vrstah veselo. 
Prvega maja se bomo na vse zgodaj 
zjutraj, natančneje ob 4.00, zbrali 
pred planinskim domom Ušte – Že-
renk. Podali se bomo na pot, ki obkro-
ža našo občino. Imenujemo jo Morav-
ška planinska pot ali krajše MPP. Pot 
velja za obhodnico, kar pomeni, da 
planinska pot smiselno povezuje več 
postojank in vrhov med seboj.
Moravška planinska pot je dolga 52 
km in jo v zmernem tempu prehodi-
mo v približno 14 urah. Med seboj 
povezuje 10 kontrolnih točk (Grmače, 
Miklavž, Cicelj, Murovica, grad Tu-
štanj, Imenje, Sv. Mohor, Limbarska 
gora, Vrh pri Mlinšah, Slivna). Pot se 
začne in zaključi pri planinskem domu 
Ušte – Žerenk. 
Pot vodijo vodniki planinskega dru-
štva, za pogostitev med potjo pa 
prijazni domačini ob poti. Tako mora 
udeleženec s seboj prinesti nekaj kon-
dicijske pripravljenosti, dobro voljo, 
dobro planinsko obutev, po potrebi 
rezervne nogavice in majice ter dovolj 

tekočine.
Med potjo udeleženec pohoda zbira 
žige v knjižico MPP, ki jo dobi ob pri-
javi na pohod. Po uspešno prehojeni 
poti udeleženec prejme značko,  ob 
desetič ponovljenem pohodu tudi 

spominsko plaketo.
Pridružite se nam  1. maja, da skupaj 
ustvarimo nove prijetne trenutke ob 
gibanju po poteh naše doline.

Anka Ropret

14. Pohod želja 
Tokratni vzpon na najvišji vrh v občini 
Moravče se je v letošnjem letu, v ne-
deljo, 25. marca, zgodil že štirinajstič 
zapored. Ponosni smo na še en vzpon 
do Zvona želja, ki krasi vrh Pivkelj 
turna. Sedaj že vemo, da se Pivkelj 
turn nahaja na nadmorski višini 880 
m. V organizaciji Društva krajanov 
Dešen – DŠN je »Pohod Želja« na 
Pivkelj turn postal tradicionalni letni 
pohod v počastitev občinskega 
praznika Občine Moravče. Pred 13. 
uro so se v vasi začeli zbirati vaščani, 
prijatelji in pohodniki, ki so si za svoj 
cilj, na zadnjo marčevkso nedeljo, 
zadali prav Pivkelj turn. Sead Ćurak, 
ki je vodnik tega pohoda, in nasploh 
veliki ljubitelj Pivkelj turna, je kot že 
vsako leto doslej pripravil tri zastave. 
Občinsko, zastavo občine Moravče, 
državno, zastavo republike Slove-
nije in zastavo Evropske skupnosti, 
Evropske unije. Z njimi se simbolično 
počasti občinski praznik, in se jih tudi 
že tradicionalno razvije na začetku 
pohoda. Pohodniki tako izmenjaje 
nosijo zastave praktično celo pot. Na 

vrhu Pivklja plapolajo med kulturnim 
programom, pospremijo pa tudi 
zaključek pohoda do vrnitve nazaj v 
vas. Aleš Zupančič je letos pripravil 
krajši kulturni program, ki obsega 
opis vrha, dogajanje v tem letnem 
času, spremljajo pa ga tudi pesmi 
posvečene prav Pivklju. Na vrhu se 
po kulturnem programu pripravi »po-
gostitev iz nahrbtnika«, ki je skromna, 
se je pa vsak pohodnik po dobri uri ali 

dveh hoda, odvisno od začetne točke 
pohoda, razveseli. Pod vrhom je sneg 
še zalival velike zvončke »kronce« in 
navadne zvončke, ki naredijo pravo 
spomladansko kuliso za vzpon, ki je 
tako okronan z enimi izmed najlepših 
cvetov, ki naznanjajo prihod pomladi. 

Eva Babnik
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»Tukaj si ti doma – u jami?«

Lepo sredino dopoldne je bilo oboga-
teno s toplimi sončnimi žarki. Kot na-
ročeno za naš mesečni pohod. Tokrat 
smo se odločili, da pogledamo kaj se 
lahko skriva pod hribom na katerega 
se vzpenjamo.
Odpravili smo se pogledat Železno 
jamo. Jamo, v kateri je lahko čisto pra-
va tema. Jamo, ki so jo včasih upora-
bljali kot hladilnik. Jamo, v kateri živijo 
tudi nekatere jamske živali – mi smo 
opazili netopirja in jamsko kobilico. Če 
si želite videti pravega okamenelega 
dinozavra – je ta jama pravi naslov.
Raziskovali smo podzemlje in poleg 
spoznali veliko uporabnih stvari. Ena 
med njimi je ta, da ne smemo sami 
raziskovati lukenj, saj se lahko zgodi, 
da luknja nima dna in pademo v jamo.
Z zanimanjem smo si ogledali tudi 
jamarski muzej – otroke je navdušilo 
okostje jamskega medveda. Sklenili 

so, da bodo sestavili svojo zbirko 
pravih kamnov. Za piko na i pa smo si 
ogledali pravo opremo jamarja, kako 
pripeti ponesrečenca ipd.
Potrpežljiva jamarja Božo in Marko 

sta odgovarjala na številna vprašanja. 
Tudi na to, če so jamarji doma v jami…

Anka Ropret

Gasilci stopijo skupaj tudi kadar ni požarne nevarnosti
Nova garaža in prekrita streha že obstoječega gasilskega doma v Velki vasi

Prizadevanja za ureditev dokumen-
tacije o lastništvu zemljišča ob gasil-
skem domu Velika vas so skoraj dobili 
že dolgo brado. Prvič se je upravni od-
bor s sosedom sestal leta 2013 v želji, 
da bi zgladili zaplete glede lastništva 
zemljišča, kjer bi zgradili garažo. Ker 
pa vemo, kako sodni mlini delujejo, 
je do ureditve le tega in potem še kar 
hitre priprave za gradbeno dovoljene, 
trajalo dolgo, do oktobra 2017. Takrat 
so si lahko vodilni v PGD Velika vas 
oddahnili. Gradbeno dovoljenje je bilo 
pridobljeno. 
Ker so gasilci nanj tako dolgo čakali, 
je seveda takoj stekla akcija za nabirko 
lesa za ostrešje nove garaže. Traktorji 
in motorne žage so zapeli, gasilci 
»pljunili« v roke, lastniki pa darovali 
80 m3 lesa. Nažagali so les v Zg. 
Javoršici, potem pa so ga shranili na 
Ledenišču. Stekel je izkop za novo ga-
ražo, kar pa ni bila enostavna zadeva, 
ker gasilski dom stoji na takem terenu, 
da je spodnji del garaže ves v zemlji. 
Oktober, november in december so 
bili za graditelje izredni meseci, dalo 
se je delati ves čas. Spodnji del gara-
že, potem zgornji in že so pripravljali 
ostrešje. V mesecu požarne varnosti 
so tudi odstranili staro kritino na gasil-

skem domu in ga prekrili z novo. Bili so 
tako vneti, da jim skoraj ni bilo jasno, 
da jih je zima za mesec in pol dala na 
počivanje. Ko se je sneg stopil in bilo 
malo manj mrzlo, so bili gasilci zopet 
na strehi. Mladi gasilci, osnovnošolci 
in srednješolci, so z veseljem pomaga-
li. Tudi osemdesetletni gasilec, ki se je 
ob tem spominjal delovnih akcij v svoji 
mladosti, se jim je rad pridružil. Vsaka 
pomoč je prišla prav. Seveda so bili na 
strehi le močni in vajeni zahtevnega 
dela, kajti najprej je bilo potrebno 
poskrbeti za varnost. Šele, ko je bila 
streha pokrita, so si oddahnili. Vsa 
dolgoletna skrb in sedanje delovne 
akcije so dale dober rezultat. Še nekaj 

notranjih zaključnih del bo potrebno 
izpeljati in dve garaži bosta nared. 
Ko je bilo izdano gradbeno dovo-
ljenje, so zelo pohiteli z deli, tudi za 
to, ker gasilski avto nujno potrebuje 
garažo. Vsekakor pa bodo imeli lepo 
priložnost za odprtje nove pridobitve 
društva, saj bo letos PGD Velika vas 
slavilo 90 obletnico delovanja.
Tokrat pa le čestitke za prostorsko 
pridobitev vsem v društvu, vodilnim, 
še posebej pa tistim, ki so sicer z 
veseljem pa vendar prispevali veliko 
časa in dela.
Srečno in na pomoč!

VR
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Velika velikonočna razstava Društva rokodelcev – 
Rokodelskega centra Moravče

Velikonočno razstavo Rokodel-
skega centra Moravče ste si lahko 
ogledali od 23. do 25. marca, v sejni 
sobi nad domačo knjižnico. Rokodelci 
so na ogled postavili mnogo izdelkov, 
ki obeležujejo prihod Velike noči in 
velikonočni čas. Mogoče si je bilo 
ogledati izdelave butaric, velikonočnih 
pirhov in rož iz krep papirja. Tako so 
si obiskovalci, poleg razstavljenih del, 
lahko kar sami izdelali butarico za cve-
tno nedeljo. Ročno izdelane butarice 
so narejene iz devetih lesov, krasijo 
pa jih lahko različne rože, narejene iz 
krep papirja, ki so obstojne dlje časa. 
Na razstavo je ob vhodu v razstavni 
prostor vabila lična tabla, na kateri je 
bilo s kaligrafijo zapisano vabilo. Obi-
skovalce je pozdravila predsednica 
Rokodelskega centra Moravče Ta-
tjana Čop in jih pospremila v razstavni 
prostor. Na razstavi si je bilo mogoče 
ogledati preko trideset vrst pirhov 
različne izdelave. Od takih izvezenih, 
do okrašenih, ovitih z vrvicami, oble-
čenih v perlice, obkvačkanih... Mize 
so krasili različni velikonočni prti, na 
njih so bile lične lesene posodice. Z 

velikonočnimi prti se lahko pokrije 
košara ali pehar, »jerbas«, ko se jedila 
odnese k velikonočnemu blagoslovu 
jedil. Prti lahko krasijo »bohkove« 
kote v hišah ali pa je to lahko namizni 
prt z velikonočnim motivom. Ne gre 
pozabiti na lepo paleto velikonočnih 
voščilnic, ki še kako prav pridejo. Obi-
skovalce so s svojim petjem razveselili 

člani Kulturnega društva Tine Kos 
Moravče. Del velikonočne razstave 
so bili tudi različni aranžmaji cvetja iz 
krep papirja za vse letne čase. Prinesli 
so prav poseben pridih pomladi, ki se 
v tem času že dodobra prebudi in kliče 
na svet prve popke, znanilce cvetoče 
pomladi. 

Eva Babnik

SPOMLADANSKA GARAŽNA RAZPRODAJA POD 
KOZOLCEM  v Moravčah

Turistično društvo Moravče je izpol-
nilo jesensko obljubo, pravzaprav je 
sledilo postavki v letnem delovnem 
načrtu in je v soboto, 24.3. organizi-
ralo spomladansko garažno razpro-
dajo pod kozolcem. »Sejem bil je živ« 
pod Jurkovim kozolcem pred Tuš-em. 
Glede na jesensko navdušenje, je 
bilo pričakovati večji promet, a mrzlo 
vreme in Planica sta naredila svoje. 
Mogoče je tudi, da je velika noč, ki 
je v naših krajih še vedno nekakšen  
spodbudni termin za hišno generalno 
čiščenje, letos prišla zelo  zgodaj in 
smo še vsi malo zimsko zaspani. 
Kakorkoli, ponudba je bila pestra: od 
knjig, knjigic, otroških  igrač,  bižute-
rije in okrasnih predmetov, skodelic…,  
za kar ni bilo veliko zanimanja,… do 
ogromnega plišastega medveda (ne 
medvedka!!), kolesa, otroškega vozič-
ka, skiroja in celo kosilnice…kar vse je 

hitro dobilo nove lastnike.
Po dveh prodajah rabljenih stvari 
v Moravčah se vidi, da je tak način 
izmenjave zaželen in dovolj zanimiv, 
da  ga kaže nadaljevati. Turistično dru-
štvo vabi da čez leto zbirate uporabne 

stvari, jih ne zavržete in jih prinesete  
na naslednjo, jesensko,  prodajo pod 
Jurkovim kozolcem ter tako prispeva-
te svoj delež k varovanju okolja.

TD Moravče, D. Jančar

Društva
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»Od sadike do sadeža«

je bil pomenljiv naslov vabila, s kate-
rim sta Turistično društvo Moravče in 
Kmetija Pr Matčk 4. marca povabila 
vse, ki so želeli  vedeti več o izbiri 
sadik in  o zimskem obrezovanju sa-
dnega drevja in  jagodičevja.  Veliko 

zanimanje je potrdilo, da je bila tema 
predavanja s prikazom še kako dobro-
došla. Udeleženci  bodo nova znanja 
lahko še to sezono uporabili v svojem 
sadovnjaku ali vrtu. 
Najlepše se zahvaljujemo g. Bo-

štjanu Luznarju, univ.dipl.inž.agro-
nomije, za strokovno, a zanimivo 
predavanje ter prikaz rezi.

Turistično društvo Moravče

Iz Društva upokojencev

Dan žena v Društvu upokojencev
Vsako leto se v društvu upokojencev 
zberejo na praznovanju dneva žena. 
Letos so se spomnili na pretekle 
dogodke ženskega gibanja in da tudi 
danes ženske zaostajajo za plačami 
moških. Za bolj prešerno vzdušje 
so prebrali nekaj zakonskih vicev. 
Prazniku so nazdravili, župan pa je 
ženam podelil simbolne nageljne. 
Že standardno jih na ta dan obiščejo 
vrtčevski otroci in jim zapojejo. To pa 
je vedno najlepše darilo za dan žena.

Drugo mesto moravških šahi-
stov na gorenjskem prvenstvu
Letos so Gorenjsko prvenstvo v šahu 
organizirali na Jesenicah. Pravico 
nastopa na takem prvenstvu imajo 
člani društev upokojencev. Moravško 
društvo upokojencev je poslalo tek-

movat svojo šahovsko sekcijo. Ekipo 
so sestavljali šahisti: Smrkolj Ciril, Ma-
rinček Bojan, Jerina Anton in Dimitrij 
Čarman. Vodja šahovske sekcije pa 
je Štefan Korošec. Na prvenstvu je 

tekmovalo osem ekip, med njimi zma-
govalci Domžalčani. Moravška ekipa 
je osvojila odlično DRUGO mesto.
Iskrene čestitke!

VR

24. redni zbor članov Planinskega društva Moravče

24. februarja 2018 
je na planinskem 
domu Ušte – Že-
renk potekal 24. 
redni zbor članov.
Predstavi l i  smo 
delo v letu 2017. 
Svoja poročila so oddali posamezni 
odbori: mladinski, vodniški, odbor za 
planinske poti, turno-kolesarski, odbor 
gospodarja… 
V gosteh smo imeli tudi predstavnike 
drugih okoliških društev, ki so s spod-
budnimi besedami bodrili nadaljnje 
delo. Ugotovili smo, da smo društvu 
namenili kar lepo število prostovoljnih 
ur. Kljub temu snujemo nove načrte, 
ki jih želimo uresničiti.
Dogodek so popestrili pevci moškega 
pevskega zbora Tine Kos pod vod-
stvom g. Milana Kokalja.

Večer se je družabno zaključil v zgor-
njem nadstropju doma, kjer smo se 
najprej okrepčali, nato pa predali 
snovanju novih skupnih podvigov, 

spominjanju preteklih pripetij in izme-
njavi različnih izkušenj.

Anka Ropret
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Društva

Občni zbor Društva krajanov Češnjice

Kot vsako leto smo tudi letos v marcu 
z Društvom krajanov Češnjic pripravili 
letni občni zbor, na katerem smo se 
pripravili na novo delovno leto in se 
s kratkim pregledom poslovili od 
starega. Razveselila nas je velika pri-
sotnost članov, njihova angažiranost 
in pripravljenost na sodelovanje pri 
pripravi in organizaciji letošnjih pro-
jektov in dogodkov. Občnega zbora se 
je udeležil tudi gospod župan Martin 
Rebolj s svojo soprogo in se jima za 
udeležbo tudi zahvaljujemo.
Po končanem uradnem delu smo 
se ob kosilu in dobrem vzdušju tudi 
podružili.

Anamarija Vesel

Občni zbor Društva krajanov Dešen in praznovanje ob 
Dnevu žena

V soboto, 10. marca, se je v planin-
skem domu v Dešnu odvijal občni 
zbor Društva krajanov Dešen – 
DŠN. Dogajanje v letu 2017 je bilo 
zanimivo in pestro. Društvo je bilo 
ustanovljeno 27.3.2010 in v prvem 
letu je imelo 31 članov. V letu 2017 
je društvo štelo že 81 članov, na kar 
smo v vasi zelo ponosni. Številka kaže 
na to, da je društvo zelo aktivno. Ker 
se nam vsako leto pridruži še kakšen 
nov član pa govori o tem, da so aktiv-
nosti društva zanimive, druženje z va-
ščani pa prijetno. Radi se odzovemo 
tudi na razna povabila k sodelovanju, 
ko gre za dogajanje v kraju in njego-
ve predstavitve. Delovanje društva 
temelji na prostovoljnem delu naših 
članov. V leto 2017 smo tradicional-
no vtopili skupaj, z Novoletnim sre-
čanjem ob polnoči, ko si sosedje in 
sovaščani med seboj voščimo vsega 
dobrega.  Sledi pustovanje in nato 
tradicionalno praznovanje ob dnevu 
žena. Ob tem smo v lanskem letu 
uredili prostor okrog vaškega igrišča 
in postavili kontejner, za katerega gre 
zahvala županu Martinu Rebolju. Na 
ogled smo v vasi postavili tudi Srce 
Dešna, o katerem ste že lahko prebi-
rali v preteklih izdajah novic. Sledilo 
je kresovanje, tekom leta smo po-
stavljali poročne mlaje in mlaje ob 
praznovanju okroglih obletnic. Tudi 
nekaj športnega udejstvovanja je 

potrebnega, zato tudi v lanskem letu 
nismo izpustili nogometnega turnirja 
Situla iz Vač. Organizirane so tudi 
vaške prireditve, ki jih člani društva 
organiziramo tekom leta in tematiko 
obravamo aktualno glede na doga-
janje in letni čas. Med te aktivnosti 
spada Pozdrav poletju in jesenski 
kostanjev piknik. Za to, da imamo 
čez leto orientir poskrbijo izdelovalci 
koledarjev. Tudi letošnji občni zbor ni 
minil brez obljube, da nadaljujemo z 
delom po ustaljenih tirnicah, obenem 
pa ni manjkal niti kulturni program, 
ki ga je tudi tokrat pripravil podmla-
dek društva. Iza, Tina in Patricija so 
poskrbele za vodenje in angažirale 
otroke, da so nastop obogatili s pe-

smicami, posvečenimi mamicam in 
ženam. Na čast ženskam so zapeli 
tudi Dešnanski petelini in veseli nas 
tudi to, da se zbor iz leta v leto krepi. 
V znak pozornosti so bile ženske ob-
darjene z nageljnom. Da bi nam tudi 
v letošnjem ne zmanjkalo zagona. 
Hvala predsednici Ireni Rotar, vsem 
članom in podpornikom, ki si priza-
devate, da je delovanje društva vsem 
v zadovoljstvo!

Eva Babnik, 
foto: Irena Rotar
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Občni zbor Društva krajanov Sp. in Zg. Tuštanja

Od zadnjega občnega zbora so se 
Tuštanjci mnogokrat srečali in mnogo 
dogodkov odlično opravili. Tako je bil 
marčevski občni zbor bolj v smislu 
brezskrbnega uživanja in veselja nad 
doseženim, še posebej v odzivu na 
poročilo predsednika Francija Cerar-
ja. Težko je na kratko opisati njihovo 
delovno leto. Pa vendar v grobem: 
Otvorili so avtobusno postajališče, 
pripravili srečanje ob marčevskih 
praznikih žena, opravili čistilno akcijo, 
imeli izlet, odšli na pohod na sv. Mi-
klavž s sv. mašo, odvila se je pletarska 
šola, rekreirali so se v POŠ Vrhpolje, 
pričeli so z obnovo perišča Virenk in 
posneli oddajo za ATV. Vmes so čez 
leto opravili veliko delovnih akcij, kar 
je bilo potrebno na infrastrukturnem 
in komunalnem področju. Skrbeli so 
za brunarico ter rekreativno središče. 
Največja njihova zadolžitev in seve-
da uspeh pa je gotovo prvomajsko 
srečanje v Cegunci. Že v preteklem 

letu so pričeli s pripravo brošure ob 
letošnji 25. obletnici prvomajskega 
srečanja. Zaradi obletnice bodo letos 
srečanje pripravili še posebej odmev-
no. V septembru bodo povabili vse 
sponzorje na bogat kulturni dogodek 
na grad Tuštanj. Obletnica bo gotovo 
zahtevala veliko njihove energije. Pre-

pričani smo, da jo bodo dobro izpeljali 
in veselimo se z njimi. Vsekakor pa 
bodo izpeljali tudi vse v preteklem 
letu začete, na novo začrtane in že 
standardne dogodke.
Vse dobro društvu!

VR

Območna revija pevskih zborov v Moravčah

V začetku aprila se je odvila območna 
revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov v Kulturnem domu Moravče. 
Mladi pevci so dokazali, da tudi v 
bodoče v krajih, ki so vključeni v ob-
močno izpostavo Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Domžale ne bo 
problema za izbrano zborovsko petje. 
Nastopili so: 
- Mali Zborček OŠ Jurija Vege, zbo-

rovodkinja Barbara Fale, klavirska 
spremljava Tomaž Pirnat

- Otroški pevski zbor POŠ Krtina, 
zborovodkinja Elizabeta Pirnat, 
klavirska spremljava Tomaž Pirnat

- Otroški pevski zbor Mali kos, OŠ 
Jurija Vege, zborovodkinja Mojca 
Malovrh, klavirska spremljava Na-
stja Grad

- Otroški pevski zbor Pojoče čebe-
lice, POŠ Vrhpolje, zborovodkinja 
Barbara Fale, klavirska spremljava 
Tomaž Pirnat

- Otroški pevski zbor OŠ Domžale, 
zborovodja Marko Horvat, klavir-
ska spremljava Tomaž Pirnat

- Otroški pevski zbor OŠ Mengeš, 
zborovodkinja Nataša Banko, kla-
virska spremljava Teja Komar 

- Mladinski pevski zbor Muc-art OŠ 

Jurija Vege, zborovodkinja Mojca 
Malovrh, klavirska spremljava Na-
stja Grad

- Mladinski pevski zbor OŠ Mengeš, 
zborovodkinja Nataša Banko, kla-
virska spremljava Teja Komar.

Vodja območne izpostave JSKD Matej 
Primožič se je po zaključku revije za-
hvalil zborom, obiskovalcem in občini 
za dvorano, ki je bila lepo obiskana.

VR
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Ubrano petje MPZ Tine Kos v Polhograjski graščini in 
območni reviji odraslih pevskih zborov v Lukovici

Na zadnjo februarsko nedeljo je Mo-
ški pevski zbor Tine Kos Moravče na 
povabilo Kulturno umetniškega dru-
štva SERAFIN Ljubljana pot vodila na 
mogočno Polhograjsko graščino, kjer 
je s svojim ubranim petjem obogatil 
190. Mozartove družinske dneve. Le-ti 
so mesečna salonska prireditev za lju-
bitelje klasične glasbe in drugih lepih 
umetnosti, ki obiskovalcem omogo-
čajo neposreden in osebno doživet 
stik z izvajalci in ustvarjalci. Tako se je 
MPZ Tine Kos pod vodstvom Milana 
Kokalja poleg harmonikašev Glasbene 
šole Marolt, kitaristov KGB Ljubljana, 
violončelista Sebastiana Bertonclja in 
violinista Oskarja Longyke suvereno 
predstavil s koncertom narodnih, po-
narodelih in narodnozabavnih skladb 
kot so Triglav, Karlinca je štemana, 
Sem zaljubljen bil, Pleničke je prala, 
Moja kosa, Videl dežele sem tuje, Tam 
na vrtu, Kaj bi želel si še več in Kadar 
bom vandral. Premierno pa je bila 
izvedena tudi ruska skladba Zvonček, 
poslovil pa se je z domačo moravško 
pesmijo Pozdrav Moravški dolini. Po 
končanem festivalu je MPZ Tine Kos 
dobil s strani KUD SERAFIN prizna-

nje, s strani občinstva pa so deževale 
same pohvale. Le-te so spodbuda za 
zavzeto delo in radostno prepevanje 
tudi v prihodnje. 
Prav tako se je v marcu MPZ Tine Kos 
pod vodstvom Milana Kokalja predsta-
vil na območni reviji pevskih zborov 
v Kulturnem domu Janka Kersnika v 
Lukovici. S ponosom in svojevrstnim 
ubranim petjem kot ga premore le 
MPZ Tine Kos je zapel slovenski ljud-
ski Moja lubca m’je pošto posvava in 
Moja kosa ter rusko skladbo Zvonček, 
za mnoge poslušalce prava pesem, 

nabita s čustvi. Po končani reviji so 
se med udeleženci izmenjali vtisi in 
pohvale. S strani strokovnega oce-
njevalca g. Sebastjana Vrhovnika je 
MPZ dobil potrditev da »dela prav« 
in naj se držimo zastavljene »poti« 
oziroma ciljev.
Da pa bi Moški pevski zbor Tine Kos 
še z večjim ponosom obujal že skoraj 
pozabljene slovenske pesmi vabijo in 
v svoje vrste nove člane, saj kot pravi 
neka narodna pesem Kdor pesmi poje 
rad, v srcu je bogat.

Franci Malin

Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin

V četrtek 15. marca in petek 16. 
marca smo lahko prisluhnili številnim 
pevkam in pevcem iz občin Domžale, 
Lukovice, Moravče, Mengša in Trzina. 
In preden nam je Helena Urbanija 
predstavila nastopajoče smo pri-
sluhnili še besedi Mateja Primožiča 
koordinatorja na Javnemu skladu 
RS za kulturne dejavnosti območna 
izpostava Domžale. Svoje besede 
bolje zapiske je na koncu obeh kon-
certov oddal tudi strokovni sodelavec 
Sebastjan Vrhovnik, ki je o petju spre-
govoril pevovodjem in zborovodjem 
in sicer o lepoti in izboljšavah. Zaradi 
številčnosti zborov se revija deli na 
dva dela in tako so prvi peli v Dom-
žalskem kulturnem hramu, drugi pa 
v Lukoviškem. Na tokratni reviji so se 
iz občine Moravče predstavili komorni 
zbor Limbar z zborovodjem Tomažem 
Pirnatom, moški pevski zbor KUD Tine 
Kos z zborovodjem Milanom Kokaljem 

in Peški oktet . Komorni zbor Limbar 
prepeva že 22 let. V tem času je vzcve-
telo veliko »limbarjev« - v pesmi in v 
življenju. Nekateri pevci vztrajajo že 
od samih začetkov, a velika večina se 
je zboru pridružila na njegovi uspešni 
glasbeni poti. Tudi v zadnji pevski se-
zoni so se zboru pridružile nove pevke. 
Zborovodja Tomaž Pirnat vztrajno 
odkriva skladbe, ki jih zbor z veseljem 
in zagnanostjo prebira in prepeva. 
Vedno znova najde tisti zven, ki je za 
Limbar tako značilen. Priznajo mu ga 
tudi strokovnjaki, na primer z Zlatim 
priznanjem na Sozvočenjih in poseb-
no nagrado za izvedbo zborovske 
priredbe slovenske ljudske pesmi. 
Zbor je tovrstno priznanje dobil že na 
več tekmovanjih, tako da se je v pev-
skih »koloarjih« pojavila govorica, da 
bodo to nagrado poimenovali kar po 
Limbarju. Kulturno društvo Tine Kos 
Moravče ima najdaljšo tradicijo ljubi-

teljske kulturne dejavnosti v Moravški 
dolini, saj sega daleč nazaj v začetek 
20. stoletja. V letu 1949 se je kulturno 
društvo poimenovalo po njihovem ro-
jaku Tinetu Kosu in se tako imenuje še 
danes. Pod njegovim okriljem danes 
aktivno delujeta moški pevski zbor in 
ženska vokalna skupina ODA. 
Na glasbenem področju lahko delo-
vanje kulturnega društva razdelimo v 
tri obdobja. Najprej je dolgo let pevski 
zbor vodil organist in pevovodja Aleš 
Capuder, za njim je dirigentsko palico 
prevzel njegov sin Miro Capuder, ki je 
dolga leta vodil tudi moravško godbo, 
z ustanovitvijo dekliškega pevskega 
zbora pa se je pridružil zborovodja 
Milan Kokalj. Danes žensko vokalno 
skupino ODA in moški pevski zbor 
vodi Milan Kokalj. Repertoar moške-
ga pevskega zbora je zelo obsežen, 
od ljudskih, domovinskih, narodno-
-zabavnih, dalmatinskih, nabožnih in 
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pogrebnih pesmi. Kot pevski zbor je 
nepogrešljiv na domačih prireditvah, 
nastopa ob priložnostih po Sloveniji, 
udeležuje pa se tudi pevskih revij. Pe-
ški oktet sestavljajo mlajši in starejši 
mladinci, ki prihajajo iz Peč, skrajno 
vzhodnega dela Moravške občine. 
Največkrat nastopajo na porokah, 
rojstnodnevnih zabavah in tudi pogre-
bih. Največ truda vložijo v svoja dva 

tradicionalna koncerta-poletnega v 
opuščenem kamnolomu nad Pečami 
in zimskega v župnijski cerkvi. Z njimi 
sodelujeta tudi glasbenika Katja Kos 
in Peter Pirnat. Ponosni so zlasti na 
sodelovanje v celovečerni igri Divji 
lovec v letnem gledališču Studenec s 
14 razprodanimi predstavami lansko 
leto in na letošnjo obeležitev 10. oble-
tnice njihovega obstoja s koncertom 

v mesecu juniju,kamor vas že sedaj 
lepo vabijo. Peški oktet deluje pod 
umetniškim vodstvom Petra Pirnata. 
Pevci so si zaslužili lep in dolg aplavz 
tako zaradi lepo odpetih pesmi kot 
rudi zaradi tega ker poneso glas o Mo-
ravški dolini v svet, a čeravno tokrat 
samo do Domžal in Lukovice.

DJD

Teden gostovanja francoskih učencev v Moravčah
Naša šola od septembra 2016 sode-
luje v mednarodnem projektu v sode-
lovanju s šolo College Saint Joseph iz 
mesta Challans v Franciji. V mesecu 
oktobru 2017 so naši učenci obiskali to 
šolo, bivali pri družinah svojih partner-
jev, spoznavali Francijo in tamkajšnje 
kraje, kulturo in navade ter sodelovali 
s francoskimi učenci v skupnih dejav-
nostih. Od 15. 3. pa do 21. 3. 2018 pa 
smo mi gostili francoske učence in 3 
učiteljice iz te iste šole.
Francoski razred je, podobno kot mi, 
uporabil letalsko povezavo med Nan-
tesom (Francija) in Milanom (Italija) in 
nato z avtobusom do Moravč. Po dolgi 
vožnji z avtobusom so v četrtek okoli 
20.20 prispeli v Moravče na našo šolo. 
Naši učenci so jim zaželeli prisrčno 
dobrodošlico s kratkim kulturnim pro-
gramom. Pod vodstvom Barbare Fale 
so jim zapeli najprej himno naše šole in 
nato še Slovenskega naroda sin. Fran-
coski učenci so bili navdušeni in so z 
ritmičnim ploskanjem in gibanjem sle-
dili pesmim. Na koncu so jih pogostili 
s pecivom, ki so ga napekle nekatere 
učiteljice naše šole ter s toplim čajem. 
Po kratkem klepetu so odšli na domove 
k družinam.

Petek je potekal v luči spoznavanja šole 
in Moravč. Najprej so si ogledali šolo 
s slovenskimi vrstniki, prisostvovali 
pouku, nato pa odšli na občino, kjer 
jih je sprejel moravški župan g. Martin 
Rebolj, ki jim je zaželel dobrodošlico, 
predstavil našo občino v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnjih načrtih ter jim  
ponudil tudi potico. Po fotografiranju z 
g. županom pred občino je nato sledilo 
še odkrivanje Moravč z zabavno igro 
lova za zakladom. 
Po skupnem kosilu so imeli dramske 
delavnice skupaj s slovenskimi vrstni-
ki. Že ob obisku slovenskih učencev 
v Franciji so se razdelili v sedem me-
šanih slovensko-francoskih skupin in 
vsaka si je izbrala odlomek iz nekega 
filma, ki ga je nato skušala kar najbo-
lje odigrati (dramsko interpretirati po 
svoje). Na uprizoritev teh odlomkov so 
se pripravljali tako v Franciji, doma in 
sedaj zopet skupaj v Moravčah. Film-
ski odlomki so bili vsi na temo boja za 
človekove pravice, predvsem pravice 
črncev in tudi Judov (s poudarkom 
na vrednotah kot so enakopravnost, 
strpnost, solidarnost). Zvečer pa so 
se slovenski in francoski učenci družili 
in zabavali na skupnem plesu na šoli.

V soboto so imeli naši in francoski 
učenci skupen celodnevni izlet. Odpra-
vili smo se na Notranjsko in Primorsko. 
Najprej smo si ogledali skrivnostni 
svet in lepote Postojnske jame, po 
malici odšli do Predjamskega gradu, 
kjer smo naredili skupinsko sliko in se 
nato odpeljali do Strunjana. Nekoliko 
nam je ponagajal dež in veter, a na 
Primorskem je že prenehalo deževati. 
Na koncu smo se ustavili še v Piranu in 
se proti večeru vrnili v Moravče. 
V nedeljo so francoski učenci preži-
veli dan skupaj s svojimi slovenskimi 
vrstniki in njihovimi družinami v lastni 
režiji. V ponedeljek so si francoski 
učenci ogledali grad Tuštanj, kjer 
so pod vodstvom gospoda in gospe 
Pirnat spoznavali njegovo bogato zgo-
dovino in bogato ohranjeno kulturno 
dediščino in bili na koncu tudi prijazno 
pogoščeni s pecivom in čajem. Nato 
so si na kratko ogledali podružnično 
šolo na Vrhpoljah, ki jim jo je pred-
stavila Tanja Apšner.  Vrnili so se v 
Moravče na šolo, kjer so jih že čakale 
tri delavnice: likovna – ex tempore, kjer 
so slikali na temo Človek in drevo pod 
mentorstvom Inge Ivartnik; tehnična, 
kjer so pod mentorstvom Valentine 
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Krulc pripravili spominski izdelek iz 
lesa, vanj vgravirali napis in pripravili 
prostor za skupinsko fotografijo; pe-
kovska delavnica – kjer so pod men-
torstvom Sonje Jančar Žvanut pekli 
medenjake. Sledilo je skupno kosilo in 
nato popoldanske dramske delavnice 
za pripravo na zaključno prireditev. Na 
njih jih je spremljal in jim pomagal tudi 
Alojz Štefan z dolgoletnimi izkušnjami 
iz amaterskega gledališča.
V torek so francoski učenci odšli na iz-
let na Gorenjsko. Najprej so si ogledali 
Bled in poizkusili kremno rezino. Poleg 
lepot Bleda jih je zelo navdušil tudi 
sneg. Odšli so tudi do Bohinja, kjer so 
se z nihalko povzpeli na Vogel in imeli 
nekaj časa za sankanje, nato so se 
vrnili v Moravče. Po skupnem kosilu s 
slovenskimi vrstniki so se začele dram-
ske delavnice ob pomoči slovenskega 
igralca Jureta Ivanušiča, ki si je ogledal 
nastope vseh skupin in jim z nasveti 
in popravki pomagal izboljšati njihov 
nastop. Na koncu nam je povedal, da 
se mu zdi ideja tovrstnih dramskih 
uprizoritev zelo dobra in simpatična 
in je z veseljem sodeloval in pomagal.
V sredo je bil za francoske učence 
pravzaprav tudi zadnji dan, kajti v 
četrtek so odšli že v zgodnjih jutranjih 
urah. Najprej so se zjutraj odpeljali v 
Ljubljano, kjer so imeli voden ogled 
mestnega središča in nato še Ljubljan-
skega gradu. Po vrnitvi v Moravče 
in kratkem kosilu so imeli najprej 
kratek kviz o poznavanju Slovenije iz 
preteklega tedna, nato pa so sledile 
še kratke skupinske vaje pred končno 
prireditvijo. Ob 17. uri se je pričela za-
ključna prireditev uprizoritve njihovih 
dramskih nastopov in nato podelitve 
»oskarjev«. Prireditve so se udeležili 
starši sodelujočih slovenskih učencev 
z njihovimi družinami ter nekaj učiteljic 

naše šole. Uvodoma jih je pozdravila 
pomočnica ravnateljice Petra Peterka 
in nato tudi g. župan Martin Rebolj, ki 
jim je zaželel tudi srečno pot. Nato so 
se pričeli nastopi dramskih skupin, ki 
jim je sledil kratek kulturni program 
med katerim je ocenjevalna komisija 
v sestavi francoskih in slovenskih 
učiteljev in predsedovanjem Alojza 
Štefana določila zmagovalce. Sledila 
je slovesna podelitev oskarjev, ter na 
koncu predstavitev vseh sodelujočih 
učencev s čestitkami njihovih men-
torjev. Na koncu in že med prireditvijo 
so z nekaj skupnimi pesmimi vseh 
učencev pod vodstvom Barbare Fale 
lepo oblikovali vzdušje na prireditvi. Na 
koncu so starši, učenci in učitelji lahko 
skupaj poklepetali v avli kulturnega 
doma, poskusili domače pecivo, ki so 
ga spekle mame slovenskih učencev 
in se že tudi poslovili. Tam so si lahko 
tudi ogledali razstavo likovnih del Ex 
tempore, ki so jih učenci naslikali v 
ponedeljek.
Na koncu bi se rad zahvalil občini Mo-

ravče in g. županu Martinu Rebolju za 
vso finančno in materialno podporo, 
ravnateljici  Nuški Pohlin Schwarzbartl 
za vso moralno, idejno in materialno 
podporo našemu projektu, vsem učite-
ljicam in učiteljem ter drugim zaposle-
nim na šoli, ki so pomagali pri izvedbi 
projekta, vsem staršem slovenskih 
učencev, ki so lepo skrbeli za francoske 
goste in jim izkazali veliko gostoljubje, 
g. Alojziju Štefanu, dramskemu igralcu 
Juretu Ivanušiču, g. Franciju Kosu za 
snemanje celotne prireditve in vsem, 
ki so nam kakorkoli pomagali. Zahvalju-
jemo se tudi podjetju Ora Vent  d.o.o. 
za donacijo učencem. 
Na koncu mislim, da lahko na pod-
lagi vtisov in tudi pozitivnih odzivov 
učencev, staršev in francoskih učiteljic 
rečem, da je bilo gostovanje francoskih 
učencev na naši šoli v Moravčah zelo 
uspešno in geslo našega mednarodne-
ga projekta »Friends without borders!« 
(Prijatelji brez meja!) se je uresničilo.

Simon Zalar, slovenski mentor 
mednarodnega projekta

Drugošolci na taboru v CŠOD Jurček v Kočevju
Zadnji ponedeljek v mesecu marcu 
smo se drugošolci odpravili na težko 
pričakovani tabor v CŠOD Jurček v 
Kočevje. Tri dni smo raziskovali me-
sto Kočevje in spoznavali živalstvo in 
rastlinstvo v njegovi okolici, na gozdni 
učni poti Rožni studenec ter ob Rudni-
škem jezeru in ob reki Rinži. Seveda 
nam je misli najbolj zaposloval med-
ved, ki je v teh krajih doma. Pravega 
medveda sicer nismo videli, nam je 
pa na vsakem koraku buril domišljijo. 
Ogledali smo si tudi kraško jamo, kjer 
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smo videli kapnike in preizkusili svoj 
pogum, ko smo ugasnili svetilke in 
ostali v trdi temi. Ta nas je vodila tudi 
na nočni pohod, ko smo si ogledovali 
zvezde, poiskali veliki in mali voz ter 
zvezdo Severnico. Večer na taboru 

smo popestrili s kvizom, kjer se je 
vsak po svoje zagreto potegoval za 
prvo mesto. Seveda je bil tabor tudi 
športno obarvan, poleg različnih iger 
smo se pomerili tudi v lokostrelstvu 
in pridobili najboljšega lokostrelca in 

najboljšo lokostrelko razreda. Naš tri-
dnevni tabor je prehitro minil. Prijetno 
utrujeni, a polni novih znanj, doživetij 
in spominov smo se vračali domov. 

BGS

Počitnice v znamenju športa
Počitnice so vedno zelo zaželene, če 
tudi so nam vedno zelo kratke. A če 
jih združimo s športnimi aktivnostmi 
in druženjem s sovrstniki, je zabava 
zagotovljena.
Tudi to leto smo v okviru projekta 
Zdrav življenjski slog (Majin šport) 
organizirali Aktivne zimske počitnice 
na v telovadnici Osnovne šole Jurija 
Vege Moravče.  Športne aktivnosti so 
trajale dva dni in so bile namenjene 
otrokom od 1. - 4. razreda.  Da bi bile 
športne vsebine čim bolj pestre, smo 
povabili lokalna športna društva, da 
se nam predstavijo, prikažejo trening 
in otroke navdušijo za gibanje. Obi-
skali so nas trenerji  ŠD Sovice, AK 
Domžale in SSK Sam Ihan in prijazno 
odgovarjali na vsa zastavljena vpra-
šanja radovednih športnikov. Drugi 
dan aktivnih počitnic smo v večji meri 
izkoristili na snegu, kjer smo se za šolo 

spuščali s sankami, gradili igluje in 
uživali v zimskih radostih. Seveda pa 
je tudi v telovadnici bilo poskrbljeno 
za igre z žogo in »mega« poligon tik 
pred odhodom domov.
Otroci so uživali, spoznali kakšnega 

novega prijatelja in zagotovo zabeleži-
li kakšen nepozaben trenutek Majinih 
zimskih počitnic.

Maja Koren

Pozdrav pomladi

Na Vrhpoljah že tradicionalno poteka 
prireditev Pozdrav pomladi, ki jo v 
čast materinskem dnevu prireja Po-
družnična šola Vrhpolje skupaj z ORK 
Vrhpolje. V soboto, 24. marca, so se 
v prostorih gasilskega doma zbrale 
mame, babice in krajanke. Z našim 
programom smo jim želeli polepšati 
dan pred njihovim praznikom. Priredi-
tev so z odlično odigrano Sapramiško 
pričeli naši najmlajši učenci. V vlogi 
voditelja sta se tokrat preizkusila pr-
vošolčka Mirjam in Maks.  Učenci 1. 
in 2. razreda so z recitacijo Mamino 
naročje svojim mamicam sporočili, da 
je to mesto, kamor se še vedno radi 
zatečejo. Učenke plesne šole Miki so s 
plesno točko zopet dokazale, da so že 
res prave plesalke. Da pa je prireditev 
postala še bolj sladka, so s pesmijo 
Čokolada poskrbeli naši najmlajši 
pevci. Četrtošolci so se predstavili 
s Pavčkovo pesmijo Lahko drugim. 
Za nastop na prireditvi so učenci 5. 
razreda sami sestavili ples na ljudsko 

pesem Pa k` n` luštna ne bila ter ga 
tudi zaplesali. Prireditev smo zaključili 
z nastopom pevskega zbora s solistič-

nim vložkom Matije Svetlina in Neže 
Kuzma.

Mag. Katja Medja

S šolo za šolo
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V projektu »Turizmu pomaga lastna glava« zlato za 
inovativno ponudbo osnovnošolcev

Z letošnjo dejavnostjo v okviru turi-
stične raziskovalne naloge so učenci 
7., 8. in 9. razredov pod mentorstvom 
Alenke Tominšek in Irene Malovrh 
povezali kulturne in naravne danosti 
Moravške doline ter istočasno poku-
kali v življenje prednikov s pomemb-
nimi pomniki kulturnega izročila 
(obrti in kmečko orodja), predstavili 
šolstvo kot nosilca in gonila vsesplo-
šnega napredka v domačem kraju 
od njegovega začetka do današnjih 
dni, primerjali način prevoza nekoč 
(leseni vozovi, ki jih izdeluje kolar) 
in v sodobnem času (helikopter), se 
poskusili v slikarstvu in sproščali v 
varnem zavetju narave.
Njihova turistična ponudba, poime-
novana Počitniški oddih v Moravški 
dolini, je primerna za vsa starostna 
obdobja, čeprav so jo prvenstveno 
ustvarili za svoje vrstnike. Ciljna sku-
pina so mladi od 15 - 21 let, ki bi jih 
s svojim znanjem in izkušnjami vodili 
člani turističnega krožka kot vodniki.
Člani turističnega krožka bi radi v 
prihodnosti pripravili obiskovalce, da 
gredo v naravo in doživijo domačo 
dolino tako, kot so jo doživeli oni. Va-
njo so vpletli tudi zanimive kulturne 
dogodke (razstavo ob 50-letnici šole 
in predstavo Maček Muri v izvedbi 
učencev OŠ Jurija Vege), predstavili 
žal izumirajočo obrt kolarstvo in se se-
znanili z najnovejšimi trendi v turizmu 

(SPA, glamping).
Svoji domišljiji so pustili prosto pot in 
vizionarsko prenočevali v moravškem 
SPA-ju, uživali pa v resnični lokalno 
ekološko pridelani in pripravljeni hrani 
(sadje, zelenjavo, mleko in mlečne 
izdelke ter meso in mesne izdelke).
Njihov načrt je, da popestrijo turi-
stično ponudbo v poletnem času, 
od konca maja do konca septembra, 
vsak konec tedna. Za izvedbo svojih 
načrtov bodo v bližnji okolici poiskali 
sponzorje, ustvarili facebook stran, ter 
oglaševali v različnih glasilih, turistič-
nih društvih, knjižnicah in pri lokalnih 
obrtnikih.
Celotno nalogo si lahko ogleda-
te na šolski spletni strani (http://
www.osmoravce.si/2018/02/26/

pocitniski-oddih-v-moravski-doli-
ni/) ter (http://www.osmoravce.
si/2018/03/07/uspesni-na-nateca-
ju-turizmu-pomaga-lastna-glava/). 
Z drznimi, a uresničljivimi idejami so 
6. marca na turistični tržnici v Ljublja-
ni na inovativen način predstavili našo 
občino v smislu razvoja, trajnostnega 
turizma in kulture, prepričali strogo 
ocenjevalno komisijo in si prislužili 
zlato priznanje. Upam, da se bodo 
njihove ideje nekoč delno ali v celoti 
uresničile.
Vsem, ki so jim pri delu pomagali, se 
iskreno zahvaljujem, ustvarjalcem 
naloge pa iskreno čestitam.

Irena Malovrh

V vrtcu smo praznovali prihod pomladi
Čeprav smo bili v vrtcu zelo veseli 
zimskih dni, ko smo uživali na snegu, 
smo prav nestrpno pričakovali, kdaj 
nam bo narava spet namenila tople 
dneve in oznanila, da prihaja pomlad. 
Prihoda pomladi smo se zagotovo 
najbolj razveselili v skupini Gumbki, 
svoje veselje pa smo delili tudi z otroki 
iz drugih skupin. Na prvi pomladni 
dan, 21. 3. 2018, smo za vse skupine 
vrtca pripravili predstavo z naslovom 
Kaj je to pomlad. V dneh pred predsta-
vo smo si izdelali kostume, pripravili 
sceno, peli, plesali in se vživeli v svoje 
vloge. Radovedni zajček Jurček se je 
veselil, da bo prišla pomlad. Ker mali 
nadobudnež ni vedel, kaj je to pomlad, 
se je skupaj s svojim bratcem in sestri-

co odpravil po gozdu iskat pomlad. 
Srečal je različne živali, ki niso bile 
pomlad. Srečal je tudi Vilo Zvončico, 
ki mu je na koncu povedala, da je 
vendar pomlad okrog nas!
Za nas je bil to prvi »igralski nastop«, 
zato smo bili zelo zadovoljni in pono-

sni nase, tako kot tudi naši vzgojiteljici. 
Še posebej ponosni so bili naši starši, 
katerim smo tudi zaigrali predstavo. 
Predstava je za nami, sedaj pa se že 
veselimo pomladnih dni, ki jih bomo 
vsekakor izkoristili za bivanje v naravi.  

Zapisala Janja Levičnik Podržaj

S šolo za šolo
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Prav poseben dan v skupini Čebelice

Pomlad je zagotovo najlepši letni čas, 
saj nas narava v svojem prebujanju 
privablja na sprehode, kjer lahko 
vidimo marsikaj lepega. V skupini 
Čebelice smo se večkrat odpravili na 
sprehode in opazovali naravo v pomla-
dnem prebujanju, ki nas je navdihnila 
tudi k drugim dejavnostim. Pomlad je 
tisti čas, ko na travniku občudujemo 
pomladne cvetlice in ne samo to, 
prepustimo se lahko prepevanju ptic. 
Ko smo bili vsi v pričakovanju, da se 
bomo po zajtrku odpravili na sprehod 
opazovati, raziskovati in spoznavati 
značilnosti pomladi, nas je razveselilo 
pismo. Ali uganete, kdo nam je pisal? 
Pisal nam je zajček Sivko, ki je za nas 
v naravi pripravil prav posebno pre-
senečenje. A pot do presenečenja je 
bila polna ovir in nalog.
Najprej smo morali dobro opazovati 
in poiskati posamezna pisma, ki jih je 
nastavil zajček, na katerem so bile na-
pisane različne naloge, kot npr. zapeti 

pomladno pesem, poiskati trobentico 
in nanjo trobiti, prisluhniti zvokom v 
naravi in se gibati kot zajec. Pot nas je 
vodila mimo parka pa vse do Rudnika, 
kjer nas je pričakalo težko pričakova-
no presenečenje. Ali uganete, kaj nas 
je pričakalo? Pričakal nas je velik oran-
žen korenček, v katerem se je skrivalo 

pravo presenečenje. Zagotovo vas 
zanima, kakšno je bilo, vendar pa naj 
to ostane naša skrivnost. Polni lepih 
vtisov smo se vrnili nazaj proti vrtcu.
Lepo vas pozdravljamo, otroci iz sku-
pine Čebelice z Vido, Joži in Špelo.

Zapisala Vida Rokavec

Srček dela tika, taka
Mesec marec nas je razveselil s prvimi sončnimi žarki in 
zato smo večino dejavnosti načrtovali v naravi, ki je naša 
največja učilnica. Rdeča nit sta bila dva praznika. Veliko 
smo se pogovarjali o družini, brali čudovite slikanice, 
ustvarjali presenečenja za naše mamice in očke, se naučili 
deklamacijo Srček jaz imam, ter pesem Srček dela tika, 
taka. Našo igralnico, garderobo in eko mrežo smo okrasili 
z našimi skromnimi izdelki, a vendarle so delo izključno 
otrok. Za starše smo pripravili prvi pravi nastop in spomla-
danske delavnice. Glede na to, da smo med najmlajšimi 
v vrtcu, se lahko pohvalimo, da znamo že na sprehod ob 
»bibi«, da po stopnicah hodimo sami gor in dol, igrala na 
igrišču pa spretno preplezamo. Rastemo in se učimo, radi 
se imamo in marsikaj lepega nas še čaka.
Otroci iz skupine Muce,

Nina Puc in Simona Uštar.

Jaz in ti, skupaj vsi!
V mesecu marcu nas je pod okriljem Agencije za varnost, 
obiskala lutkarica ga. Tina, ki nam je zaigrala interaktivno 
predstavo z naslovom »Pasavček v prometu«. Skozi pouč-
no zgodbico smo utrdili svoje znanje o varnem vedenju 
v prometnem okolju. Igriv a odgovoren lik Pasavčka nas 
je prijazno poučil, da Red je vedno pas pripet, zato zdaj 
Jaz in Ti, skupaj vsi, postanimo zgled drugim mi!
Vrtčevski otroci iz skupine »Sončki«, s Suzano in Marušo 
vas lepo pozdravljamo in vam želimo prijetne pomladne dni.

Napisala: Suzana Trivič  

S šolo za šolo

25april 2018



Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Uspešno v spomladanski del nogometne sezone

Skoraj vse ekipe našega nogometne-
ga kluba so že pričele z drugim delom 
nogometnega prvenstva 17/18. Po 
uspešni predstavi nekaterih naših se-
lekcij v zimskih ligah so se vsi igralci 
in igralke do konca meseca marca iz 
telovadnice preselili na zunanje no-
gometno igrišče. Nekatere zaenkrat 
le še s treningi, večji del ekip pa je že 
odigralo prva tekmovalna srečanja 
prvenstva.
Članska ekipa je drugi del prvenstva 
pričela z prepričljivo visoko zmago 
proti nasprotniku iz Črnuč, drugo 
tekmo pa so naši fantje, v zelo težkih 
razmerah zaradi razmočenega igrišča, 
proti moštvu NK Dolomiti izgubili z 
0:1. Do oddaje prispevka zasedajo 
trenutno visoko 4.mesto, razlike med 
ekipami pa so majhne.
Sledila so tekme mlajših selekcij U9, 
U11, U13, kadetov, mladincev ter 
veteranov. Naši najmlajši nogometaši 
U9 so odigrali 6.krog turnirja, kjer so 
se pomerili z vrstniki NK Krim, NK Vrh-
nika in NK Bravo Publikum. Izjemna 
igra naših mladih nogometašev je bo-
trovala tudi lepemu številu zadetkov 
v nasprotnikove mreže. Ekipa U11 je 
na domačem igrišču gostila močno 
ekipo iz Zagorja in slednje z dobro 
igro premagala. Prav tako je morala 
premoč naše ekipe priznati tudi zagor-
ska ekipa U13, katere so naši igralci 
prepričljivo premagali na gostovanju. 
Ekipa U13 je odigrala tekmo tudi v 
športnem parku Radomlje, tam pa 

je morala priznati premoč tamkajšnji 
domači ekipi. Kadeti in mladinci so v 
Moravčah gostili prvo uvrščeni ekipi 
NK Arne Tabor 69. Pričakovanje 
slednjih sta bili lahki zmagi na obeh 
tekmah. Točke so dejansko pripadle 
gostom, vendar z veliko truda, saj sta 
naši ekipi prikazali izjemen odpor in 
z odločno igro prisilili nasprotnike do 
drugačnega igralnega razmišljanja, 
kar je potrdil tudi gostujoči trener ta-
koj po odigranih tekmah. Prvenstveno 
tekmo so odigrali tudi naši veterani in 
sicer proti ekipi iz Domžal. Naša ekipa 
je tekmo dobro pričela in tudi prišla 
do vodstva z dvema goloma predno-
sti, kljub temu pa je na koncu zmaga 

pripadla nasprotniku. Selekcija U15 
do prispevka tekme še ni odigrala, 
saj je bila slednja prestavljena, naša 
dekleta pa z spomladanskim delom 
pričnejo 8. aprila.
Naj omenimo še zaključek zimske lige 
naših ekip. Ekipi do 8 in 9 let sta na 
zimski ligi prikazali zelo borbeno igro, 
čeprav rezultat ni bil vedno v prid na-
ših mladih nogometašev. Ekipa U11 
je na koncu pristala nekje na sredini 
lestvice, ekipi U13 in U15 pa sta za-
sedli mesti v zgornji polovici lestvice. 
Skratka, zadovoljni smo bili z igro vseh 
naših selekcij.

B.B.

POHVALA ZIMSKI SLUŽBI

Vsem, ki smo se veselili toplega vreme-
na konec januarja in že pričakovali po-
mlad, je zima zagodla in nam pošteno 
pokazala zobe. Nasula nam je snega in 
vse še podkrepila s hudim mrazom. Vse 
skupaj se je zavleklo v marec. Seveda 
smo se tolažili, da je bolje zdaj kot 
pa aprila, pa da je zimska idila tudi 
prijetna...
Manj prijetno pa je ob slabem vremenu 
na naših cestah. Žal se večkrat zgodi, 
da so na slabšem v dolini, pogosto so 
slabše očiščene avtoceste in obvoznice 

kot pa ceste, ki z dolino povezujejo 
odročnejše kraje. 
Mi na Tlačnici (zaselek v Krajevni 
skupnosti Peče) imamo sneg veliko 
pogosteje kot pa npr. v Pečah. Tudi ko-
ličine snega so povsem neprimerljive. 
A imamo srečo, saj je cesta do nas – če-
prav strma in vijugasta – vedno sproti 
očiščena. Tako smo tudi v tej zimi lahko 
vsakodnevno pravočasno izpolnjevali 
vse delovne in šolske obveznosti. Zato 
velika pohvala naši zimski službi, ki 
jo izvaja Franci Avbelj s.p. s svojimi 
sodelavci. Po njihovi zaslugi je tudi za 
nas, ki živimo v najvišje ležečih krajih 

naše občine, zima znosnejša in naše 
poti varnejše. 

 Milan Tič

Velikonočno čokoladno veselje s 
Hoferjem in Rotary clubom Domžale 

V tednu pred Velikonočnim praznikom 
veselja in upanja, smo prejeli v Centru 
za socialno delo Domžale kup ličnih 
čokoladnih dobrot iz trgovskega pod-
jetja Hofer, ob posredovanju Martine 
Oražem iz Rotary cluba Domžale. 
Z njimi so se pocrkljali otroci vključeni 
v program ''Učenja za življenje'' in 
otroci iz materialno šibkih družin.
Prisrčna hvala.

Marta Tomec

Šport / Pisma  bralcev
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DOM ZA STAREJŠE OBČANE
Končno, bi lahko rekli.
V Moravčah bomo začeli graditi dom za 
starejše občane. To je res pomemben 
korak v razvoju občine in velik prispevek 
k temu, da bodo starejši občani naše občine ostali v domačem 
kraju, v domači oskrbi.
Vsak človek, če ima le srečo v svojem življenju, doseže visoko 
starost, ko nedvomno potrebuje vsakdanjo pomoč ostalih. Šte-
vilne Moravčanke in Moravčani sedaj živijo v različnih domovih 
širom po Sloveniji. Vsi pa vemo, da vsak od njih po tihem hrepeni 
po domači dolini, po znanem okolju, po ljudeh in prijateljih, ki jih 
je vse življenje srečeval, se z njimi družil in pogovarjal.
To bo sedaj končno možno, kajti v letošnjem letu bomo začeli 
z gradnjo.
Že pred nekaj leti je SDS v Moravčah zagotovila potrebne do-
kumente oziroma koncesijo za gradnjo doma. Žal pa so sledili 
dogodki, ki niso bili prijetni. Prepiri, izsiljevanja, tožbe, vse to je 
bilo nepotrebno. Če bi ključni akterji znali z nekaj človeške topli-
ne in modrosti vzpostaviti normalen dialog  in iskati kompromis, 
ki bi bil dober za vse, bi dandanes imeli dom že zgrajen. Tako pa; 
no nikoli ni prepozno. Določeni so spoznali, da tudi moč oblasti 
in davkoplačevalska sredstva niso namenjena plačevanju dragih 
odvetnikov in sodb na sodiščih.
Samo dialog in še enkrat dialog mora vladati in prevladati v ob-
čini in potem smo zmožni graditi in razvijati občino. Nedvomno 
bo dom za starejše občane, katerega projekt smo v SDS v celoti 
podprli, eden izmed pomembnih stebrov v razvoju občine. Našim 
starejšim občanom pa bo prinesel delček topline domačega 
kraja tudi na pozna leta življenja.

Občinski odbor SDS Moravče

Jubilanti v občini Moravče

Devetdeset let sta praznovala: Osemdeset je praznoval:

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

Novak Jože, Vrhpolje Gostič Frančiška, Moravče Breščak Marijan, Katarija

Iz naših krajev / Politika

SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA REBOLJA

Spoštovane občanke in občani!
Počasi se je vendar zima umaknila. Zato so se lahko začela 
dela na komunalni infrastrukturi. Gradi se druga faza kanali-
zacije Podstran - Dole - Krašce. Čaka se gradbeno dovoljenje 
za kanalizacijo za Dvorje in v Zalog. V vmesnem času bo 
občinska uprava objavila razpis za izbiro izvajalca za gradnjo 
obeh kanalizacij. V Zalogu bo po vgradnji kanalizacije v ce-
sto, ta tudi rekonstruirana in asfaltirana. Na vseh odsekih, 
kjer se bo gradila kanalizacija, bo obnovljen tudi vodovod, 
saj so cevovodi dotrajani in premajhnih presekov. Na ce-
stnih odsekih, kjer so predvidena dela, bo občina v izogib 
nepotrebnim zapletom z ustrezno pogodbo dogovorila vse 
nadaljnje postopke. Na območju med Drtijo in Sotesko se 
bodo začela izvajati dela na gradnji potrebnih cest in čiščenje 
agromelioracijskih jarkov.
Povečano število prebivalcev se kaže tudi s pritiskom na 
vrtec in osnovno šolo. Zato je občinska uprava začela 
postopke, da bomo na eni od sej OS v okviru rebalansa 
zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo ter začetek 
del za pridobitev dodatnih prostorov za potrebe šole in vrtca.
V starem delu centra Moravč in okrog kulturnega doma ter 
občine, je pričel delovati brezžični Wi-Fi.
Kar naenkrat se je otoplilo, vse je v brstenju in rasti pa tudi 
posevke že dajemo v zemljo. Želimo vam prijetno pomlad 
in vesel prvi maj, pred tem pa se spomnimo tudi praznika 
dneva upora proti okupatorju. Se vidimo v Češnjicah in v 
Tuštanju.
Prijazen pozdrav!
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Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017

Varna in zanesljiva oskrba s pitno 
vodo je ena najpomembnejših 
dobrin za normalno življenje ljudi, 
zagotavljanje nemotene in kakovo-
stne vodooskrbe pa z vidika odgo-
vornosti do uporabnikov ena naj-
zahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, 
ki se distribuira v javno vodovodno 
omrežje, je zato izpostavljena stro-
gemu nadzoru. Iz letnega poročila o 
kakovosti pitne vode  iz vodovodov 
v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik za leto 2017 je raz-
vidno, da prebivalci občin Domžale, 
Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče 
pijemo dobro in zdravstveno ustre-
zno pitno vodo. 

Pitna voda pod strogim 
nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva 
nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni 
monitoring. V sklopu notranjega nad-
zora se izvajajo redni odvzemi vzorcev 
pitne vode za laboratorijske preiskave. 
Število vzorcev in obseg posameznih 
mikrobioloških preiskav in fizikalno-
-kemijskih analiz je določen v letnem 
načrtu odvzema vzorcev pitne vode, 
ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni 
nadzor pitne vode skrbno prilagajamo 
trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega 
monitoringa vode ter drugim informa-
cijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali 
pooblaščenih ustanov. Izven letnega 

načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga 
zahtevajo določene okoliščine pri 
uporabnikih in nadzor po interventnih 
delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so 
skladni s Pravilnikom o pitni 
vodi   
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode 
upoštevamo določene mikrobiološke 
in kemijske parametre. Spremljamo 
tudi indikatorske parametre, katerih 
mejne vrednosti niso določene na 
osnovi neposredne nevarnosti za 
zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. 
Če so njihove vrednosti povišane, 
preverimo vzroke in prisotnost drugih 
onesnaževal. Med indikatorske para-
metre zato spadajo mikrobiološki in 
tudi fizikalno-kemijski parametri, kot 
so denimo barva, električna prevo-
dnost in vrednost pH vode.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne 
vode se ugotavlja prisotnost zdravju 
nevarnih organizmov, ki bi lahko pov-
zročili akutna obolenja, zato je le-teh 
več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. 
To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti 
mikroorganizmov fekalnega izvora. 
Rezultati mikrobioloških preizkušanj 
so največkrat indikatorski, rezultati 
kemičnih preizkušanj pa nam povedo, 
ali so v pitni vodi prisotne snovi narav-
nega (kalcijeve in magnezijeve soli) 
ali antropogenega izvora (nitrati) ter 
v kakšnih koncentracijah. Koncentra-
cije preskušanih parametrov v pitni 

vodi se med oskrbovalni območji 
bistveno ne razlikujejo.

Rezultati analiz v okviru notra-
njega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave
V okviru notranjega nadzora so do-
ločena stalna odvzemna mesta, ki 
omogočajo celovit nadzor pitne vode 
na posameznih delih vodovodnega 
omrežja. Za mikrobiološke preiskave 
je bilo v letu 2017 na omrežju in zaje-
tjih odvzetih in laboratorijsko preiska-
nih 568 vzorcev pitne vode: 263 na 
vodooskrbnem sistemu Domžale, 76 
na Kolovcu, 108 na Črnem grabnu, 24 
na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 76 
na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na 
Dešnu, 6 na sistemu Selce-Poljane in 
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Parameter Enota Mejna vrednost 

Elektroprevodnost µS/cm 2500 
pH  ≥ 6,5 do ≥ 9,5 

Amonij mg NH4/L 0,5 
Nitrit mg NO2/L 0,5 
Nitrat mg NO3/L 50 
Klorid mg Cl/L 250 
Krom µg/L 50 
Železo µg/L 200 
Svinec µg/L 10 
Atrazin µg/L 0,1 

Desetilatrazin µg/L 0,1 
Pesticidi – vsota µg/L 0,5 
Trihalometani µg/L 100 

Escherichia Coli v 100 mL 0 
Koliformne bakterije v 100 mL 0 

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti. 
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7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 
V letu 2017 je bilo od 380 vzorcev, 
odvzetih na omrežju, 41 vzorcev 
neskladnih s Pravilnikom o pitni 
(Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 
92/06, 25/09). Na vodovodnem 
sistemu Domžale je bilo neskladnih 
18 vzorcev, na vodooskrben sistemu 
Črni Graben 5 vzorcev, na sistemu 
Mengeš M1 – Dobeno 2 vzorca in na 
sistemu Podoreh-Ples-Krulc1 vzorec. 
V vseh primerih so bili glede na vzrok 
neskladnosti izvedeni ustrezni sana-
cijski ukrepi in ponovno vzorčenje, 
ki so dokazali ustreznost vzorčene 
vode. Pri tem je treba poudariti, da v 
nobenem primeru neskladnost vzorca 
ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. 
Pri 12 neskladnih mikrobioloških 
vzorcih v sklopu notranjega nadzora 
je prišlo do neskladnosti zaradi slabe 
interne vodovodne instalacije, za kate-
ro so odgovorni uporabniki sami. Zato 

želimo uporabnike opozoriti, da je za 
varno oskrbo s pitno vodo pomembno 
tudi, da redno in ustrezno skrbijo za 
svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2017 so bili na vseh siste-
mih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-ke-
mijske analize na omrežju, glede na 
obseg opravljenih analiz za potrebe 
notranjega nadzora, skladni s pravil-
nikom. V okviru notranjega nadzora je 
bilo skupno odvzetih in laboratorijsko 
preiskanih 100 vzorcev pitne vode: 
80 vzorcev na vodovodnem sistemu 
Domžale, 4 vzorci na sistemu Kolovec, 
3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu 
Mengeš M1 - Dobeno, 7 na sistemu 
Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu 
in Selce-Poljane ter 2 na sistemu Br-
šlenovica-Šentožbolt. 
Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s 
pitno vodo varna tudi v prihodnje

Rezultati notranjega nadzora pitne 
vode kažejo, da je uživanje le-te varno, 
da je voda, ki priteče iz pip zdrava, 
dobra in vedno sveža. Ključnega po-
mena za varno oskrbo s pitno vodo 
je skrbno načrtovanje in izvajanje 
nadzora pitne vode, pravočasno 
prepoznavanje možnih nevarnosti, ki 
lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno 
vodo ter redno vzdrževanje objektov 
in naprav na javnem vodovodnem sis-
temu. Uporabniki morajo poskrbeti za 
ustrezno interno vodovodno omrežje. 
Vsi skupaj pa moramo z odgovornim 
odnosom do okolja skrbeti za varo-
vanje in ohranjanje virov dragocene 
pitne vode.  

Celotno poročilo o kakovosti pitne 
vode za leto 2017 je objavljeno na 
spletni strani www.jkp-prodnik.si. 

Javno komunalno podjetje Prodnik

Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne 
razlikujejo. 
 

 
Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se 

oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik. 

 
Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni 
Mikrobiološke preiskave 
V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit 
nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave 
je bilo v letu 2017 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 568 vzorcev 
pitne vode: 263 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 76 na Kolovcu, 108 na Črnem grabnu, 
24 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 76 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 6 na 
sistemu Selce-Poljane in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

neskladni vzorci - interna
instalacija

skladni vzorci na omrežju

skladni vzorci na zajetju

neskladni vzorci - omrežje

Od 380 vzorcev na omrežju je bilo 41 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za 
zdravje ljudi. V 12 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.
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Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize): 

 Domžale Kolovec Črni 
graben 

Mengeš M1 
- Dobeno 

Ples-Podoreh-
Krulc 

Dešen Selce-
Poljane 

Bršlenovica-
Šentožbolt 

SKUPAJ

Št. odvzetih 
vzorcev 

80 4 3 2 7 1 1 2 100 

Vzorci vzeti 
na zajetjih 

66 4 0 2 3 0 0 1 76 

Vzorci vzeti 
na omrežju 

14 0 3 0 4 1 1 1 24 

Neskladni 
vzorci na 
omrežju 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje 
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki 
priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo 
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Razvoj dolgotrajne oskrbe v državi in lokalni skupnosti

Slovenci smo del dolgožive 
družbe
Staranje populacije je eden od najve-
čjih družbenih in ekonomskih izzivov s 
katerim se sooča Evropska unija (EU) 
in s tem tudi Slovenija. Pri staranju 
prihaja do številnih fizioloških spre-
memb, ki se odražajo  v zdravstvenem 
stanju človeka. Je proces, ki ga ni 
mogoče ustaviti, je pa mogoče prispe-
vati, da ima človek v tem obdobje čim 
manj zapletov, ki vplivajo na kakovost 
življenja in da čim dlje ohrani samo-
stojnost in samopodobo, da zmore 
skrbeti zase. 
Pojem aktivno staranje je definiran 
kot pomoč starejšim ljudem pri 
ohranjanju čim daljšega aktivnega 
obdobja samostojnosti in priložno-
sti, da prispevajo k razvoju sku-
pnosti in družbe. Da bi dosegli cilje 
aktivnega staranja, je potrebno razviti 
učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe, 
v katerem se spodbuja preventivne 
mehanizme za čim daljšo ohranitev 
zdravja starejših, učinkovito rehabili-
tacijo v primeru izgube zdravja, razvoj 
spodbudnih okolij za življenje starejših 
ljudi in širitev možnosti za nudenje 
zdravstvene nege in oskrbe, ki bo 
prilagojena na potrebe starejših ljudi. 
Ne smemo pozabiti, da uporabniki 
dolgotrajne oskrbe niso samo starejši 
nad 65 let. Uporabniki so tudi otroci 
do starosti 17 let (prirojene okvare, 
poškodbe ob rojstvu, hude in redke 
bolezni, idr.) in odrasli v obdobju 
med 18 in 64 let (hujše poškodbe, 
resna bolezenska stanja, zapleti po 
zdravljenih, idr.).
Slovenija se uvršča v najmanj raz-
vito skupino Evropskih držav glede 
urejenosti  dolgotrajne oskrbe in 
deleža sredstev, ki je temu podro-
čju namenjenih in je na repu držav 
v usposobljenosti strokovnjakov za 
področje dolgotrajne oskrbe. Tako 
lahko zaključimo, da so podporni 
mehanizmi dolgotrajne oskrbe pri 
nas v zametkih in razpršeni preveč 
med sektorsko ter so pomanjkljivo 
koordinirani znotraj različnih siste-
mov (zdravstveno varstvo, socialno 
varstvo, pokojninsko varstvo, družin-
sko varstvo, invalidsko varstvo, idr.). 
Taka razpršenost pravic onemogoča, 
da bi se dolgotrajna oskrba razvila v 
odzivni sistem pomoči posamezniku, 
ki je središče te oskrbe. Pojavljajo se 

odprta vprašanja, kdo so odgovorni 
za financiranje storitev v skupnosti, 
kakšna naj bo enotna ocena upra-
vičenosti do storitev dolgotrajne 
oskrbe, kdo naj izvaja storitve in v 
kakšni mreži, kdo bo odgovoren za 
koordinacijo sistema, njegov nadzor 
in financiranje. 

Potrebna je integracija treh 
temeljnih področjih dolgotraj-
ne oskrbe
Dolgotrajno oskrbo v državah EU poi-
menujejo kot hitro rastočo potrebo in 
sektor, ki je ni mogoče več graditi na 
neformalni oskrbi, temveč večinsko 
na formalni oskrbi na domu in formal-
ni oskrbi v institucijah. Raziskovalci 
potreb po dolgotrajni oskrbi predlaga-
jo integracijo treh temeljnih področij 
delovanja v dolgotrajni oskrbi:  
(1) neformalni oskrbovalci na domu, 
(2) formalna dolgotrajna oskrba v 
lokalni skupnosti in 
(3) formalna dolgotrajna oskrba v 
institucijah. 

Kako se kaže ta integracija? Integriran 
sistem dolgotrajne oskrbe na ravni 
države in lokalne skupnosti mora 
prepoznati neformalne družinske 
oskrbovalce, jih vključiti v formalno 
dolgotrajno oskrbo, oceniti njihove 
potrebe in jim dajati podporo pri nji-
hovem delovanju. Razviti je potrebno 
formalno dolgotrajno oskrbo v lokalni 
skupnosti, ki naj vključuje razvoj raz-
ličnih servisov na domu (zdravstvena 
in socialno oskrbovalna pomoč na 
domu, idr.). Storitve teh servisov naj 
bodo koordinirane in spremljane 
iz vidika ustreznosti, kakovosti in 
usposobljenosti izvajalcev le teh. 
Zdravstveno varstvo primarne ravni se 
mora usmeriti na krepitev zdravstvene 
osveščenosti starejših in izvajanje 
presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje bolezni in stanj, značilnih 
za starejšo populacijo. Pomembni so 
skupnostni pristopi na primarni zdra-
vstveni ravni, kot so duševno zdravje 
starejših, koordiniranje skrbi za posa-
meznika s potrebami po dolgotrajni 
oskrbi na domu, organizirana zdra-
vstvena oskrba usmerjena v starejše, 
povezanost primarnega zdravstva 
z institucijami za starejše, potrebno 
je povečanje storitev patronažne 

dejavnosti za potrebe starostnika in 
potrebe neformalnih oskrbovalcev, 
idr. Tretji segment dolgotrajne oskrbe 
je obravnava v institucijah, ki se jo 
razume kot urejena ponudba organi-
ziranih namestitev, prilagojenih potre-
bam starejših in vključuje zdravstveno 
nego na različnih nivojih zahtevnosti. 
Zdravstvena nega naj bo usmerjena v 
posameznika in v pomoč pri temeljnih 
življenjskih aktivnostih starejšega, 
poleg tega naj institucija zagotavlja 
tudi specializirano zdravstveno nego 
na področju bolezni značilnih za sta-
rostnike. Opisana dolgotrajna oskrba 
se odvija v domovih za starejše, varo-
vanih enotah za starejše in negovalnih 
oddelkih v zdravstvenih zavodih in 
domovih za starejše. 
 

Kaj pa financiranje?
Dolgotrajno oskrbo je potrebno ume-
stiti v sistem zdravstveno-socialne 
obravnave, ki se naj financira iz sred-
stev, s katerimi upravlja ZZZS, saj je 
dolgotrajna oskrba preplet storitev, 
ki pokrivajo zdravstvene in socialne 
potrebe uporabnika. Nerešeni socialni 
problemi močno vplivajo na zdra-
vstveni status starejšega človeka in 
obratno. Glede na dolgoživost družbe, 
razumevanje potreb starejših in glede 
na trenutne zmogljivosti nastanitve 
v domovih za starejše, je problem 
pomoči starejšim, ki potrebujejo dol-
gotrajno oskrbo, v Sloveniji izjemno 
pereč. Prav tako ne sme biti cilj politik 
na področju dolgožive družbe staranje 
institucionalizirati, temveč čim dlje 
nuditi pomoč in oporo v bivalnem 
okolju, kjer starejši človek živi. 

Ureditev dolgotrajne oskrbe v Slo-
veniji je eno od pomembnih področij 
zmanjševanja neenakosti v družbi, 
ki potrebuje podporo na politični 
ravni in ustrezno med poklicno po-
vezovanje strokovnjakov na državni, 
regijski in lokalni ravni. Le tako bo 
dolgotrajna oskrba zaživela kot 
medsektorsko obsegajoči in delu-
joči sistem. 

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, 
znanstvena svetnica

Iz naših krajev
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Sodelovanje Univerze v Ljubljani s Centrom za socialno 
delo za družbeno korist

Center za socialno delo Domžale 
že več let izvaja projekt socialnega 
učenja – Učenje za življenje, ki se 
je oblikoval kot odgovor na potrebe 
staršev in otrok v občinah Domžale, 
Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. 
Svetovalne delavke, ki se ukvarjajo s 
svetovanjem družinam, odraslim in 
otrokom, so opazile, da se pri svojem 
delu srečujejo s številnimi družinami 
z mnogimi izzivi in prav ti izzivi so 
razlog, da včasih družine potrebujejo 
podporo pri vsakdanjem življenju.
V podporo projektu socialnega uče-
nja smo se zbrali študentje različnih 
študijskih smeri, kot so socialno delo, 
socialna pedagogika, predšolska 
vzgoja in družboslovna informatika 
z namenom, da raziščemo potrebe 
otrok, ki so v projekt že vključeni, da 
zagotovimo nove laične sodelavce 
in poskušamo najti potencialne do-
natorje, ki bodo prepoznali vrednost 
projekta za lokalno okolje in nam z 
donacijami omogočili, da otrokom 
ponudimo pomoč in raznolike prosto-
časne dejavnosti.
Vabimo vas, da se nam pridružite 
pri soustvarjanju projekta socialno 
učenje v vašem lokalnem okolju in s 
tem boste doprinesli nekaj koristnega 
občini Moravče. Veseli bomo tako 
donatorskih sredstev kot tudi vašega 

časa, ki bi ga kot prostovoljci preživeli 
z otrokom v vašem lokalnem okolju, 
približno uro do dve na teden. Prido-
bili bi nova znanja in izkušnje, prosti 
čas bi preživljali na zanimiv način in 
spoznali nove ljudi. Pri tem bi vas 
podprli z mentorstvom strokovne 
delavke, na intervizijskih srečanjih bi 
svoje izkušnje lahko podelili z drugimi 
prostovoljci in povrnili bi vam potne 

stroške. V kolikor vas zanima sode-
lovanje, prosimo kontaktirajte vodjo 
projekta uni. dipl. soc. del Veroniko 
Rajk na njen elektronski naslov: vero-
nika.rajk@gov.si.

Maja Gnidovec in Katarina Zagorac
Foto: Tamara Rape Žiberna

Podpora projektu Učenje za življenje kot oblika 
sodelovanja med Centrom za socialno delo Domžale in 

Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani
Center za socialno delo Domžale 
(ki sicer poleg največje občine 
Domžale pokriva še občine Trzin, 
Mengeš, Lukovica in Moravče) za-
radi različnih nezadovoljenih potreb 
predvsem najšibkejših v naši družbi 
– družin z mnogimi izzivi, že preko 
20 let poleg javnih pooblastil, kot 
odziv na v lokalnem okolju zaznane 
izzive, izvaja tudi projekt socialnega 
učenja imenovan Učenje za življe-
nje. Projekt se je oblikoval kot odgo-

vor na potrebe staršev in otrok, ki 
jih skozi vsa leta opažajo strokovne 
delavke centra za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD), šol, vrtcev in 
drugih organizacij, ki se pri svojem 
delu srečujejo z najranljivejšim de-
lom naše družbe. Gre za družine, v 
katerih je prisotna brezposelnost, 
revščina, socialna izključenost, 
alkoholizem in druge zasvojenosti, 
duševna bolezen in druge dolgo-
trajnejše bolezni ali oviranosti, pa 

tudi socialne, vzgojne in čustvene 
težave pri otrocih in mladostnikih. 
V zadnjem obdobju opažamo, da 
je velik dejavnik tveganja tudi pri-
seljevanje iz drugih okolij – takšne 
družine so brez socialne mreže, ne 
znajo slovenskega jezika, kar jim še 
dodatno otežuje življenje. Ravno že 
omenjeni mnogi izzivi, s katerimi 
se po ocenah sodelavcev projekta 
vsakodnevno srečuje vsaj 50 družin 
iz občine Domžale, so razlog, da ta 

www.moravce. si
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skupina staršev in otrok potrebuje 
posebno (njihovi situaciji prilago-
jeno) obliko podpore in pomoči v 
vsakdanjem življenju, če želimo 
zmanjšati in vsaj deloma preprečiti, 
da bi največje breme, posledice 
mnogih izzivov iz teh družin nosili 
prav najšibkejši – torej otroci. Na 
CSD opažamo, da določeni otroci, 
tudi zaradi primanjkljajev v družini, 
težje funkcionirajo v družbi, kažejo 
se psihosocialne težave, čustvene 
motnje, slabši učni uspeh, vedenj-
ske motnje in podobno. Na navede-
no nas mnogokrat opozarjajo tudi 
šole in vrtci, ki se v dopoldanskem 
času trudijo (z omejenimi sredstvi 
in kadrom) otrokom pomagati, jih 
podpirati, medtem ko otrokom in 
mladostnikom tovrstna podpora 
umanjka predvsem v popoldan-
skem času, med vikendi, prazniki, 
šolskimi počitnicami, saj starši 
mnogokrat (zaradi lastnih izzivov) 
ne zmorejo ali znajo otrok na prime-
ren način podpreti, poskrbeti zanje. 
Mnogi od njih v starševski vlogi 
občutijo tudi nemoč. Veliko vrzel 
za najšibkejše v lokalnem okolju pa 
predstavlja tudi odsotnost dnevne-
ga centra za otroke in mladostnike, 
ki bi omogočal vsakodnevno stro-
kovno podporo navedeni populaciji 
(kot v drugih krajih – npr. Ljubljana, 
Kranj, Škofja Loka, Koper, Ptuj, 
Žalec, Maribor, Postojna, Velenje, 
Nova Gorica). 
Več desetletna praksa projekta 
Učenje za življenje kaže, da je dru-
žinam z mnogimi izzivi pogosto v 
veliko pomoč sodelovanje z laičnim 
sodelavcem CSD, ki ob mentorstvu 
strokovne delavke CSD, skozi dalj-
še časovno obdobje, kontinuirano 
(vsaj enkrat tedensko) prihaja v 
družino in v prvi vrsti pomaga otro-
ku (ali otrokom) s tem, da z njim 
vzpostavi zaupen odnos ter mu 
nudi psihosocialno (podpora, krepi-
tev moči, učenje ravnanja s čustvi 
ipd.), pa tudi učno pomoč. Pogosto 
gre tudi za učenje vsakodnevnih 
socialnih veščin in konstruktivno 
preživljanje prostega časa, saj 
opažamo, da so ti otroci običajno 

socialno izključeni, brez obšolskih 
dejavnosti. Velika prednost projek-
ta socialnega učenja pa je tudi to, 
da se sodelovanje odvija na domu 
otroka oziroma družine, kar vpliva 
na celotno družino, ter običajno z 
medsebojnim sodelovanjem druži-
ne, CSD-ja ter šole oz. vrtca (torej 
celostna podpora in pomoč).
V zadnjih letih uspemo, s pomočjo 
našega ustanovitelja – Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ki financira del 
dela strokovne delavke za vodenje 
projekta (v okviru storitve pomoč 
družini za dom) ter tudi s pomočjo 
nekaterih občin, ki zagotavljajo 
nekaj sredstev za pokrivanje ne-
katerih materialnih stroškov dela 
laičnih sodelavcev – pogosto gre 
tudi za prostovoljce, ki se večkrat 
odpovedo povračilu stroškov, nuditi 
pomoč trenutno 23 –im otrokom, 
ki živijo na območju petih občin, ki 
jih pokriva CSD Domžale. Po naši 
oceni so potrebe po takšni obliki 
pomoči družinam še večje. 
Pomembnost projekta socialnega 
učenja in njegov velik doprinos h 
kakovosti bivanja v lokalnem okolju, 
po drugi strani pa tudi finančno in 
kadrovsko podhranjenost projekta 
Učenje za življenje, pa sta v letu 
2018 prepoznala tudi Fakulteta za 
socialno delo Univerze v Ljublja-
ni in Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad. 
Slednji je na razpisu Projektno delo 
z negospodarskim in neprofitnim 
sektorjem - Študentski inovativni 
projekti za družbeno korist 2016–
2018 (ŠIPK) izmed prijavljenih 
136-ih projektov iz vse Slovenije 
izbral 61 najboljših projektov, med 
njimi pa tudi projekt Podpora pro-
jektu Učenje za življenje, ki ga je 
Fakulteta za socialno delo (FSD) 
Univerze v Ljubljani (vodja projekta 
je doc. dr. Liljana Rihter) prijavila 
v sodelovanju s CSD Domžale. 
Projekt je bil s strani omenjenega 
javnega sklada ocenjen z vsemi 
možnimi točkami ter tako pridobil 
finančna sredstva iz Evropske unije 
(Evropskega socialnega sklada) ter 

Ministrstva za izobraževanje zna-
nost in šport, ki bodo po eni strani 
omogočila desetim študentkam in 
študentom Fakultete za socialno 
delo, Pedagoške fakultete in Fakul-
tete za družbene vede pridobivanje 
praktičnih izkušenj raziskovalnega 
in projektnega dela na obstoječih 
problemih konkretnega projekta iz 
lokalnega okolja, po drugi strani pa 
Centru za socialno delo Domžale 
pridobitev podatkov o zadovoljstvu 
in potrebah različnih deležnikov 
projekta (za lažje načrtovanje dela 
v prihodnosti), načrtovanje in delno 
izvedbo promocijskih aktivnosti ter 
aktivnosti za pridobivanje sredstev 
v lokalnem okolju.
Navedeni Študentski inovativni 
projekt (ŠIPK) se je začel izvajati v 
februarju 2018 in bo trajal do konca 
maja 2018. V tem obdobju bodo 
študentke in študenti različnih fa-
kultet Univerze v Ljubljani (tudi na 
območju Upravne enote Domžale 
ob podpori pedagoške mentorice 
iz FSD in strokovne sodelavke iz 
CSD izvedli vrsto različnih projek-
tnih aktivnosti. V kolikor si želite 
sodelovati ali (na kakšen koli način) 
podpreti projekt socialnega učenja 
Učenje za življenje (zelo dobrodošla 
bodo finančna sredstva, materialna 
sredstva za otroke ter predvsem 
prostovoljni sodelavci, ki bi lahko 
pomagali kateri od družin) ali Štu-
dentski inovativni projekt (potrebu-
jemo finančna sredstva, materialna 
in druga sredstva za dejavnosti za 
otroke, prostor za izvedbo aktivno-
sti ipd.) vas lepo vabimo, da nas 
kontaktirate na spodnji elektronski 
naslov kjer smo vam na voljo tudi 
za več informacij.

Veronika Rajk, univ. dipl. soc. del, 
CSD Domžale in študentke in štu-
denti ŠIPK iz Univerze v Ljubljani

veronika.rajk@gov.si 
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ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 59. letu starosti sklenil 

naš dragi brat in stric

LOVRENC TIČ 
po domače Plkov Voranc

iz Plesa 9
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 

in znancem za vsa izrečena sožalja. 

Ddomači

Osmrtnice

ZAHVALA
V 85. letu življenja je svojo zemeljsko pot 

sklenil naš dragi mož, oče, ded, praded, tast, 
brat in stric

FRANC AVBELJ 
iz Svetega Andreja

Iskrena hvala vsem, ki ste ga obiskovali v času 
njegove bolezni in vsem, ki ste ga pospremili 
k večnemu počitku, darovali sveče, cvetje in darove za svete maše. 
Hvala g. župniku Kancijanu Čižmanu in g. Jožetu Urbaniji za pogrebni 
obred, pogrebnemu zavodu Vrbančič, pevcem ter osebju Doma sv. 
Katarine Mengeš za vso oskrbo, ki ste mu jo nudili v zadnjih letih 

njegovega življenja. 

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njegovi

Mali oglasi
Moravčan kupi zazidljivo parcelo od 500 do 1000 kvadra-
tov. Ponudbe na 041827334.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
Le daleč, daleč je… 

www.moravce. si

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 73. letu starosti 

sklenil naš dragi mož, oče, dedek, brat  in stric

ANTON OREHEK 
po domače Kuharjev Tone

iz Češnjic

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, svete 
maše in kakršno koli pomoč ob naši izgubi. Hvala g. Kancijanu 
Čižmanu za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem ter Pihalni 
godbi Moravče za spremstvo na zadnji poti. Hvala službi Vrbančič 
za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Pomlad bo na naš vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(Simon Gregorčič)

V SPOMIN

JANEZ NOVAK 
Dacarjev z Imenj

Minilo je leto od njegovega prezgodnjega slovesa. 
Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, postojite 

ob njegovem grobu in molite zanj.

Njegovi

Pomlad se znova je rodila, 
od življenja vse kipi. 
A v tej idili nekaj manjka!
Dragi Janez, to si ti.

ZAHVALA
Na pragu 94. rojstnega dne, je vrata večnosti 

odprla naša mama, babica in prababica

MARIJA MOČILNIKAR 
Rjavčeva iz Zg. Prekra

Iskrena hvala, sorodnikom sosedom, prijateljem in znancem z topel 
stisk roke in izrečeno sožalje. Hvala za darovano cvetje, ki ga je naša 
mama imela še posebno rada, sveče in sv. maše. Srčna hvala sosedom 
za vso pomoč, zlasti Teji in Andreji Ribič, ki ste jo bili pripravljeni 
nuditi naši mami. Zahvaljujemo se pogrebni službi Vrbančič in g. 
župniku Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen pogrebni obred, 
praporščakom, pevcem Kvarteta cvet za zapete žalostinke in Ivici 
Zupančič za ganljive besede sloves. Iskrena zahvala Ribič Silvu za 

predvajanje pesmi ob odprtem grobu.

Hvala vsem, ki ste našo mamo spremljali na njeni poslednji poti in 
hvala tudi za vsako lepo misel nanjo.

Vsi njeni

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših bo srcih ostala!

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage žene, mami, babi, 

tašče, sestre in tete

MARIJA MRČUN 
po domače Cvelbova MAJDA

iz Mošenika

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vam za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in darove cerkvi. Hvala gospe Martini Kovač za sočuten poslovilni 
govor. Hvala gospodu župniku Ivanu Povšnarju in pogrebni službi 

Vrbančič.

Hvala vsem za slovo na njeni zadnji poti.

Domači

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
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NOVA NISSAN MICRA

- obvezno in kasko zavarovanje*
- 5 let jamstva**
- 3 leta brezplačnega servisiranja***

NISSAN KRULC MORAVČE
*Brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto in velja z Nissan �nanciranjem.
**Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan �nanciranjem. 
5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garnacije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5 leto. oz. za 160.000 km, kar koli je prej
***3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 km za dizelske motorje. 
Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan �nanciranja.
Slike so simbolne.

www.nissan-krulc.si,  tel: (01) 72 31 200

ŽE VAŠ

 VOZIL NISSAN

30
LET

POOBLAŠČENI SERVISER

Ob naši 30 obletnici vse kupce 
novih vozil čaka prijetno presenečenje 

Akcijski popusti do 3.280,00 €
(V tej ponudbi na voljo samo še 3 vozila)

ob nakupu prejmete tudi

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 * 

ZIM
SKI POPUST

-20%

ČISTILNI CENTER KODERMAN
KLEMEN KODERMAN S.P.
GORIČICA 3, 1251 MORAVČE

     070 804 044
     klemenkoderman@gmail.com

- PRANJE in LIKANJE TEKSTILA
- NAJEM KUHARSKIH OBLAČIL
- ŠIVILJSKA POPRAVILA
- ČIŠČENJE PROSTOROV
- NEGA VOZIL in PLOVIL
- ČIŠČENJE STEKEL
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 16.4., 28.5. in 4.6.2018 ob 17ih

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

PRI VPISU SE PODPISE SOGLASJE; za ostale je cena: 120,00 eur)

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetki:  

8.5. in 12.6.2018 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               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU
               NASPROTI
TRGOVINE
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

plin

36 Novice iz Moravške doline


