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V TEJ ŠTEVILKI LAHKO PREBERETE:
• Rebalans proračuna-več za ceste, kanalizacijo in vodovode
• Dom starejših bo nekaj večji in dražji
• Društvo podeželske mladine-dobitnik plakete občine
• Uspelo srečanje upokojencev Gorenjske v Moravčah

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA MORAVČE 

vabi
v nedeljo, 24. junija 2018 ob 21. uri v 

središče Moravč na osrednjo kulturno 
prireditev počastitev dneva državnosti. 

V programu bodo sodelovali:
- Pihalna godba Moravče,
- Komorni zbor Limbar,
- Grajski oktet,
- Folklorna skupina Moravški mački,
- Moravške mažorete,
- Folklorna skupina DU Moravče

Gostujoča skupina bo: Klapa SIDRO

Slavnostni govornik bo župan Martin Rebolj. 

Po prireditvi bo zabava pred Gasilskim domom z 
ansamblom Gamsi.

Za hrano in pijačo ter veselo vzdušje bo poskrbljeno.

Vstop bo prost. Vljudno vabljeni!

PGD VELIKA VAS
v a b i

 na proslavo ob častitljivi 90. letnici 
ustanovitve društva, odprtje nove gasilske 

garaže in veselico, 
ki bo v soboto, 16. junija 2018:

• ob 15.30. uri  bo iskalno reševalna vaja,
• ob 17. uri bo odprtje nove gasilske 

garaže pri gasilskem domu v Veliki vasi,
• ob 18. uri bo proslava.

Ob praznovanju bo sodelovala Pihalna 
godba Moravče. 

Sledila bo veselica za ansamblom Bojsi.
Vljudno vabljeni!  

Na pomoč!

40. KMEČKI PRAZNIK 
in 6. MORAVŠKA NOČ

Že tradicionalno letos prirejamo Moravško noč ter 
Kmečki praznik. Letos nas bodo na 6.moravški noči 
zabavali Ansambel Jureta Zajca ter dodaten gost  
Damjan Murko. Na kmečkem prazniku v soboto pa 
bodo za zabavo poskrbeli Veseli Svatje in Vili Resnik. 
Dogodek bo potekal zadnji vikend v juliju.  Ker letos 
praznujemo jubilejni 40. kmečki praznik vabimo vse 
zainteresirane občane in druge prostovoljce, ki bi se 
pridružili naši povorki z vozovi po starih kmečkih običajih. 
Prijave so možne pri: Igorju Vidergarju (041/524-516) 

in Andreju Kocjančiču (031/654-698).  
Povorka vozov se bo pričela ob 16.30, po povorki 

sledi velika zabava. 
Pridite, nebo vam žal.

DPM Moravče

 Peški oktet in KŠD Peče,
 vabita na jubilejni 10.letni koncert Peškega okteta,
 ki bo 23.6.2018 ob 21.uri v kamnolomu nad Pečami.
 Gostje večera bo ansambelj Raubarji.
 V primeru dežja bo prireditev v kulturnem domu Moravče. 
                                                       Lepo vabljeni!

ROKODELSKI DAN NA GRADU

Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče
vabi 

v nedeljo 17. junija od 10. do 18. ure
na grad Tuštanj

Skupaj z rokodelci iz cele Slovenije in številnimi 
gostujočimi kulturnimi skupinami bomo pripravili 
zanimiv dan na gradu Tuštanj. V grajskem atriju bodo 
potekali rokodelski prikazi, kulturni nastopi se bodo 
vrstili vsako uro, v atriju in pod platano na grajskem 
dvorišču bo moč kupiti izvirne izdelke moravških in 
gostujočih rokodelk in rokodelcev, lastnika gradu 
bosta obiskovalce večkrat na dan popeljala po gradu, 
Društvo podeželskih žena Moravče bo poskrbelo, da 
bo dišalo po domačih dobrotah, pa tudi sicer bomo 
poskrbeli, da ne boste lačni in žejni. Kot vedno bomo 
poskrbeli za bogat rokolov. 

Rokodelski dan na gradu se odvija v sklopu 
Slovenskega rokodelskega festivala 2018.

Vabljeni!

OBČINA MORAVČE 

v sodelovanju z Zvezo borcev za vrednote 
NOB Moravče vabi

v soboto, 14. julija 2018 ob 11. uri na 
Grmače na osrednjo občinsko slovesnost ob 

spomeniku v spomin 33 padlim borcem. 

V programu bodo sodelovali:
-   4KRT,
-   Pihalna godba Moravče,
-   vezna beseda,
-   častna straža slovenske vojske.

Pozdravna nagovora bosta imela: župan občine Moravče, 
Martin Rebolj ter predsednik ZB za vrednote NOB Moravče, 

Jože Kveder. Med nami pa bo tudi slavnostni govornik.

Po prireditvi bo sledilo družabno srečanje.

Vljudno vabljeni!
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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 19. julija 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 5. julija.
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!
Mogoče ponavljamo. Ampak Dom starejših občanov je 

zagotovo pomembna in s finančnega vidika važna tema. 
Ker se bo treba prilagajati določbam podeljene koncesije, 
bo moral biti dom malenkost večji in dražji. Gledano s 
širše perspektive je predvsem pomembno, da bo! In to v 
časovnih okvirih, ki jih obljublja župan. Dom bo prinesel 
nova delovna mesta, ureditev centra Moravč, medgene-
racijsko povezovanje, možnost preživljanja jeseni življe-
nja v domačem okolju in še bi lahko naštevali. Močno 
upamo, da se ne bo vnovič zapletlo.

Zaradi Doma je prišlo tudi do rebalansa proračuna. 
Več bo šlo za ceste kanalizacijo in vodovode. Če pa bo 
uspelo dobiti še drugega, novega investitorja, pa bo obči-
na nedvomno bogatejša in bo lahko več naredila za poso-
dobitev življenja svojih občanov.

Mimogrede, v razpravi je predlog proračuna za pri-
hodnje leto. To ni tako oddaljeno in pomembno je, da se 
občani podrobno seznanimo z njim. Predstavitve po kra-
jevnih skupnostih so bile zagotovo dobrodošle.

Pišemo tudi o bogati društveni dejavnosti. Društvo po-
deželske mladine si je prislužilo plaketo občine in aktualni 
predsednik razumno poziva k še večji povezanosti med 
društvi, ki lahko obogati prepoznavnost občine. Upoko-
jenci so si naložili velik organizacijski zalogaj in povabili 
gorenjske tovariše na imenitno srečanje.

In končno, kultura. Dva pomembna in odlična koncer-
ta: pomladanski koncert Pihalne godbe v Moravčah, na 
Vrhpoljah pa so tamburaši v strune ujeli poletje. Čestitke!

Prijetno poletje!
Odgovorni urednik
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Županova stran

Rebalans proračuna - več 
za ceste, kanalizacijo in 
vodovode

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, ker je zagotovo največja planirana investicija 
v občini, ne moremo mimo Doma za starejše občane 
(DSO). Kaj se dogaja?
Po izdelavi projektne dokumentacije in PZI je znana pro-
jektantska ocena stroškov gradnje, zato smo morali na ob-
činskem svetu potrditi novelacijo investicijskega  programa, 
ki ga nujno potrebujemo zaradi vloge za najetje kredita 
in drugič zaradi uskladitve proračuna. Novelacija sama 
po sebi ni nič posebnega. Po izbiri izvajalca bo verjetno 
potrebna še ena, ki se bo uskladila s ceno najugodnejšega 
ponudnika. Nivelacije so v času vodenja projekta lahko 
pogoste, saj je potrebno ob novih dejstvih ustrezno uskladiti 
postavke v proračunu.
Kaj bo to pomenilo za obremenitev proračuna?
Samo povečanje investicijske vrednosti res pomeni povečano 
obremenitev, vendar smo še vedno v okviru zmožnosti obči-
ne, da z lastnimi in bančnimi sredstvi investicijo realizira. 
Sicer pa so čedalje bolj jasni indici, da bi namesto občine 
vstopil zunanji investitor. Pričakujem, da bo odločitev jasna 
do 31.7, kar pa za začetek gradnje ni pomembno, saj bomo 
z njo začeli to jesen.
V kakšni fazi je pridobivanje gradbenega dovoljenja?
Usklajujemo zadnje podrobnosti glede parkirnih površin. 
Rabimo nova soglasja, mislim pa, da večjih problemov ne 
bo in da se izdaja dovoljenja ne bi smela zavleči.
G. župan, pred nedavnim je bil sprejet rebalans občin-
skega proračuna. Zakaj?
Res je. Preložitev začetka gradnje DSO, ki smo jo sicer pla-
nirali za to pomlad, ima za posledico rebalans proračuna, 
saj smo morali prerazporediti sredstva na druge projekte, 
ki že precej časa čakajo na realizacijo. Del sredstev smo 
namenili za rekonstrukcijo in asfaltiranje krajših odsekov 
cest. Večina je bila zgrajena še s samoprispevki. Na teh 
vremenske ujme, ki so vse bolj pogoste, povzročajo velike 
škode lastnikom zemljišč, ko nanašajo večje količine materi-
alov na njive in travnike, občini pa povzročajo višje stroške 
vzdrževanja. Pri izvedbi teh del bi omenil še postopke, po 
katerih bomo izvajali investicije. Lastniki ob zemljiščih, kjer 
poteka javna ali občinska pot, bodo dobili v podpis soglasje, 
da so pripravljeni odstopiti potrebno površino zemljišča za 
rekonstrukcijo ceste. Občina pa se bo obvezala, da bomo po 

opravljeni rekonstrukciji in asfaltiranju opravili geodetsko 
odmero in izpeljali vse potrebno na geodetski upravi za 
vpis v zemljiško knjigo. Tam kjer soglasij ne bo, del žal ne 
bomo mogli uresničiti.
Drugi del sredstev je namenjen kanalizaciji. Npr. v Zalogu 
pri Moravčah, kjer bomo začeli z deli že v desetih dneh, 
saj teče postopek izbire izvajalca. V izdelavi je projektna 
dokumentacija za dokončanje javne kanalizacije v cesti na 
Grmače, kanalizacija Gorica, ki bo priključena na sistem 
Podstran-Dole-Krašce, tretja faza kanalizacije istega sis-
tema in kanalizacija Češnjice.
Naslednji sklop je namenjen vodovodom. Pred mesecem 
smo izvedli drugo fazo kanalizacije Podstran-Dole-Krašce. 
Vodovod,  ki poteka po privatnem zemljišču  je v slabem 
stanju, pa tudi obstoječi preseki so premajhni. Tako v cesto 
že vgrajujemo nov povezovalni vodovod. Enako bomo storili 
v Zalogu pri Moravčah. Smiselno je, da če že polagamo 
kanalizacijo, istočasno položimo še vodovod, javno raz-
svetljavo in morebiti še kaj.
V proračunu je predvidena tudi postavka za hidravljično 
študijo, ki jo nujno potrebujemo zaradi nadaljnje obnove 
vodovodnega sistema v občini.
In končno, del sredstev smo namenili za pripravo projektne 
dokumentacije za nadaljevanje obnove osnovne šole. Zgra-
diti nameravamo novo kuhinjo, jedilnico, dodatne prostore 
za telovadnico in povečati število učilnic, ki bodo namenjene 
za kabinetni pouk, po potrebi pa tudi za predšolsko vzgojo.

EV

Spoštovane občanke in občani!
Čestitam vam ob dnevu državnosti. Učencem, dijakom 
in študentom želim lepe počitnice, vsem drugim pa 
prijetne dopustniške dni.

Župan, Martin Rebolj 
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Občina

Poročilo s seje občinskega sveta

Po sledeh napredka 
naše občine

Dolg dnevni red, vseboval je 19 točk, je napovedoval maraton-
sko sejo. Tako se je tudi zgodilo. Potem, ko so svetniki potrdili 
zapisnike, so sprejeli še predlagani dnevni red. V prvem branju 
so se seznanili z odlokom o pokopališkem redu in nekaterim 
svetnikom vse določbe niso bile jasne. Gre za uskladitev z novo 
zakonodajo,  ki ohranja 24-urno dežurno službo in ureditev 
pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe.  Druge 
pogrebne dejavnosti pa so prepuščene trgu.
Nato so se svetniki seznanili še z vrsto poročil o poslovanju 
v preteklem letu. Potrdili so cene  socialno varstvene storitve 
programa pomoči družini na domu, ki ostanejo nespremenjene. 
Prisluhnili so poročilom Glasbene šole Domžale, Osnovne šole 
Roje, Knjižnice Domžale in Javnega zavoda Mestne lekarne 
Kamnik. Željam po širitvi programa glasbenega oddelka v 
Moravčah ne bo mogoče ugoditi (omejena sredstva), dobili pa 
bomo novo lekarno, ki bo stala blizu doma starejših. Tem so 
sledile še informacije o delovanju Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti in Medobčinskega  in redarstva, ki pokriva šest občin.
Predsednik nadzornega odbora je podal poročilo o opra-
vljenem delu v preteklem obdobju, sledila pa mu je obširna 
točka, ki je zadevala zaključni račun za preteklo leto. Župan 
je podal podrobno obrazložitev, ki pa presega namen tega 
članka. Naj omenimo le nekaj osnovnih številk. Prihodki so 
znašali blizu 4,7 milijona evrov in so bili nižji od planiranih 
za 0,6 milijona zaradi neizplačanih odobrenih sredstev iz 
naslova transfernih prihodkov za sofinanciranje gradnje vo-
dovodnega sistema v občini. Največji del prihodkov izvira iz 

davščin, drugi vir so nedavčni prihodki (najemnine, prispevki 
za komunalno opremljenost), tretji pa transferji iz državnega 
proračuna. Realizirani odhodki  znašajo 4,6 milijona evrov  in 
so sestavljeni iz štirih sklopov. Proračunski presežek znaša 8 
tisoč evrov in se prenaša v splošni sklad občine.  Sicer pa si 
občani lahko podrobno ogledajo zaključni račun v Uradnem 
vestniku občine in na spletu.
Naslednja obsežna točka je bila povezana z novelacijo investi-
cijskega programa izgradnje doma starejših. Poenostavljeno 
povedano mora investitor povečati kapacitete doma, ki morajo 
biti v skladu s podeljeno koncesijo. To pa pomeni povečanje 
investicijske vrednosti, višje potrebe po finančnih sredstvih in 
kreditu ter podaljšanje izvedbenih rokov. Tako so predvideni 
naslednji roki:  novelacija maj 2018, gradbeno dovoljenje ter 
razpis in oddaja del junij, gradnja avgust 2018 do november 
2019 in končno redno obratovanje januar 2020.
Z devetimi glasovi »ZA« so svetniki potrdili spremembo prora-
čuna za tekoče leto. Vzrok za rebalans je novelacija investicij-
skega programa  gradnje doma in uvedbe novih proračunskih 
postavk. Gre za obširno gradivo, ki je razčlenjeno na stotine 
različnih postavk, ki jih je župan podrobno obrazložil.
Nato so se svetniki seznanili še z osnutkom proračuna za  
prihodnje leto. Le-ta gre v 15 dnevno javno obravnavo, ob-
razložitve pa bodo tudi po vseh krajevnih skupnostih. Sledilo 
je še nekaj administrativnih odločitev med drugimi tudi, da v 
občini ne bomo uvedli turistične takse.

EV

Na Goričici je dokončan krajši odsek ceste, v katerega se 
je pred leti vgradili nov vodovod, zemljišče pa lastniško 
uredilo. V tem času je urejeno odvodnjavanje in ta odsek 
asfaltiran.

... nadaljevanje na strani 6.

Predstavitev predloga 
proračuna za leto 2019

Od 4. do 6. junija je župan Martin Rebolj po krajevnih 
skupnostih: Moravče, Velika vas, Dešen, Vrhpolje in 
Peče, predstavljal predlog proračuna za leto 2019. Ob 
tem je predstavil tudi na zadnjem občinskem svetu 
sprejet rebalans. Na predstavitvah je bil poudarek 
tudi na projektu izgradnje širokopasovnega optičnega 
omrežja, ki se bo začel izvajati v začetku julija.

VR

Dom starejših bo nekaj večji in dražji
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Občina

V lanskem letu je bila po močnem zdrsu ceste izvedena 
sanacija plazu na cesti med Vahtembergom in Pškurjem. 
V tem času se je ta odsek asfaltiral.

Zaradi dotrajanosti in nezadostnega preseka vodovodne 
cevi, se v cesto Dole – Krašce, vgrajuje nov vodovod z 
vsemi hišnimi priključki in zunanjimi vodomernimi jaški. 

VR

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE – DOBITNIK PLAKETE 
OBČINE

Pogovor s predsednikom Društva 
podeželske mladine Sebastjanom 
Zajcem, ki ni član le enega društva. 
Sam jih našteje kar šest. Poleg 
službe se doma še ukvarja z izde-
lovanjem lesnih okraskov. Pravi, da 
rad pomaga, muči ga le pomanjkanje 
časa.
G. Zajc, najprej prejmite iskrene 
čestitke ob občinskem priznanju, ki 
ste ga nedavno prejeli kot predse-
dnik Društva podeželske mladine 
Moravče. Kakšni so bili vaši občutki?
Hvala za čestitke. Prva reakcija je bila 
veliko presenečenje. Res je, da letos 
praznujemo okroglo obletnico, vendar 
priznanja nismo pričakovali. Je pa to 
dokaz, da delamo dobro in prav.
Kakšna je »osebna izkaznica« dru-
štva?
Društvo letos praznuje 40 let svojega 
obstoja. Začelo se je z Aktivom kmečke 
mladine, nadaljevalo z Mladimi zadru-
žniki, od leta 1996 pa smo Društvo po-
deželske mladine. V zlatih časih nas je 
bilo veliko. Pred 16. leti kar 120 Danes 
nas je 30. To kaže na spremembo nači-
na življenja. Včasih smo komaj čakali 

na srečanja, druženje, skupne izlete in 
sestanke. Ni bilo družabnih omrežij in 
pametnih telefonov. Naši člani so stari 

25 let in več. Razmišljamo, da bi dru-
štvo ponovno preimenovali, po vzorcu 
iz Blagovice, v Podeželsko društvo, ki 
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bi lahko zajelo starostno širši spekter 
ljudi. Tako bi se nam lahko pridružili 
tudi starejši. Je pa naše društvo eno 
najstarejših v Sloveniji.
Kje vidite razlog, da ni več zanimanja 
pri mlajših? 
Zelo težko se nam približajo. Po eni 
strani niso zainteresirani za delo, ki 
ga ni malo, po drugi pa, kot da bi se 
sramovali, da so s podeželja. Lani smo 
pridobili 6 novih članov, ki smo jih 
bili zelo veseli. Mladi se bolj držijo za 
računalniki in telefoni in jim ni toliko 
do druženja. Lani smo se ponovno 
začeli udeleževati srečanj slovenske 
podeželske mladine, ker menimo, da 
bi to lahko bil dodaten motiv za nove 
člane. Seveda so pri nas dobrodošli vsi 
in ne le mladi iz kmetij. Naj še omenim, 
da v društvu niso le občani naše ob-
čine. Nekateri prihajajo iz Lukovice, 
Domžal, Kamnika in Zagorja.
Katere so glavne aktivnosti in nalo-
ge, ki vas čakajo še v letošnjem letu?
Občini bomo pomagali pri pogostitvi 
ob dnevu državnosti, ki bo pravzaprav 
priprava na šesto Moravško noč in 40. 
kmečki praznik s povorko. Organizaci-
ja teh prireditev zahteva ogromno dela, 
ki ga brez »podpornih« članov sami ne 
bi zmogli. Ti nam ne pomagajo le na 
samih prireditvah, temveč že veliko prej 

pri pripravah in kasneje, ko je treba 
vse pospraviti in spraviti prostore v 
prvotno stanje.
Kaj vas pri prireditvah najbolj teži?
Kot prvo bi omenil birokracijo. Zah-
tevajo ogromno različnih ukrepov in 
dovoljenj, ki pa se pogosto spreminjajo. 
To povzroča obilo dela, časa in seveda 
stroškov. Tudi sama postavitev je velik 
zalogaj. Trudimo se, da čim več dela 
opravimo sami, saj je tako tudi finanč-
ni učinek večji.
Pa sva pri denarju. Kako se finan-
cirate?
Redno se prijavljamo na občinske 
razpise. Letos smo se prijavili še na Mi-
nistrstvo za kulturo. Največ prihodkov 
pridobimo z organizacijo Moravške 
noči in kmečkega praznika. Priznati 
pa je treba, da brez sponzorjev ne bi 
šlo. Članarine ne pobiramo. Članov 
imamo že tako premalo. Ker od članov 
pričakujemo veliko dela, ni racionalno 
pričakovati, da bodo za to še plačevali.
Ali sodelujete tudi z drugimi društvi? 
Seveda. Pomagamo si eden drugemu. 
Včasih smo veliko sodelovali z DK 
Tuštanj, vendar nam sprememba pred-
pisov sedaj to onemogoča. Sodelujemo 
z rokodelci, upokojenci, gasilci in še 
bi lahko našteval. Bolj bi se morali 

zavedati dejstva, da združeni lahko 
dosežemo več. Strnjeni bi lahko več 
naredili za prepoznavnost občine.
Na državni ravni pa sodelujemo z 
Zvezo koscev in kosic Slovenije. Prej-
šnja leta smo organizirali državna 
prvenstva v košnji, letos pa nas čas in 
povorka omejujeta.
Kaj pa sodelovanje z občino? 
Mislim, da je sodelovanje zgledno. Če 
nas potrebujejo, priskočimo na pomoč, 
občina pa nam pomaga pri realizaciji 
naših projektov. Župan je vedno na 
razpolago, nam svetuje, pomaga in je 
zelo kooperativen.
Kako pa gledate na razmere v lokal-
nem okolju?
Prepričan sem, da se je v zadnjem de-
setletju veliko naredilo in da se občina 
dobro razvija. Širi in modernizira se 
infrastruktura, imamo novi vrtec, šolo. 
Pričakujemo novo športno igrišče, nov 
dom starejših pa bo zagotovo prinesel 
tudi nova delovna mesta.
G. predsednik, bi še kaj dodali?
Predvsem se zahvaljujem vsem, ki nam 
pomagajo pri naših dejavnostih. Vse 
mlade do 40. leta pa pozivamo, da se 
nam pridružijo v društvu. Veseli bomo 
vsakega novega člana.

EV, foto: osebni arhiv

Rokodelci del festivala »Igraj se z mano«
Člani Rokodelskega centra Morav-
če se zavedajo kako pomembno je 
deliti znanje. Zavedajo se tudi tega 
kako pomembno je povabiti nekoga 
z zanimanjem zraven, mu pokazati 
izdelovanje izdelkov in ga izdelek izde-
lati tudi naučiti. Že nekaj let zapored 
so del festivala Igraj se z mano, ki 
poteka v prestolnici. Center Janeza 
Levca Ljubljana je v sodelovanju z 
Društvom za kulturo inkluzije in vseh 
ostalih sodelujočih ponovno, že dva-
najstič zapored, priredil nepozaben 
inkluzivni festival. Njegov namen je 
prav v tem, da se želi z njim spodbu-
diti aktivno sodelovanje med otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami, 
hkrati pa spodbujati enakost. Letos je 
potekal od 22. do 25. maja. Rokodelci 
so sodelovali  z delavnico izdelave 

rož iz krep papirja. Kljub dežju je bilo 
vzdušje prijetno. Obiskovalci so se 
radi ustavili v ustvarjalni delavnici in 

se tudi sami preiskusili v izdelovanju 
različnih cvetlic.

Eva Babnik
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Rokodelska pomlad

V pomladnih mesecih se v Roko-
delskem centru Moravče dogaja 
marsikaj. Prva aprilska sobota je bila 
namenjena predstavitvi domače 
Moravške občine. V goste so prišli 
predstavniki za organizacijo dogodka 
»Srečanje vasi Sela«, ki se bo letos 
odvijalo v Moravčah.  Člani društva 
so pri predstavitvi občine sodelovali 
s predstavitvijo rokodelskih izdelkov 
na dveh stojnicah. Dogodek se je 
izvedel v sodelovanju s Turističnim 
društvom Moravče. S spominkom, 
nageljnom iz krep papirja so poskr-
beli, da bo dan gostom ostal v lepem 
spominu. V naslednjem tednu so bili 
povabljeni k sodelovanju na »Dnevu 
odprtih vrat kmetije pri Cesarju«, 
v Češnjicah. Marija, Branka in Se-
bastjan so predstavili rokodelske 
izdelke na dveh stojnicah. Prav tako 
se je odvijal zaključek pletarskega 
tečaja na Cegunci, kjer so tečajniki na 
ogled postavili svoje izdelke. Ogledati 
si je bilo mogoče pletene košare in 
razstavo ostalih končnih izdelkov, kot 
so na primer peharčki različnih oblik 
in velikosti. Med tečajniki so bili tudi 
rokodelci, skupaj pa se jih je plesti 
učilo več kot deset. Razstava je bila na 
ogled v društvenem prostoru Društva 
krajanov naselij Spodnji in Zgornji 
Tuštanj, organiziral pa jo je Iztok Ur-

banija, mojster pletenja. Smisel tečaja 
je ohranjanje uporabnega znanja ple-
tenja izdelkov in tudi nadaljno učenje 
tovrstnega znanja željnih posamezni-
kov. Stekla je tudi beseda o organiza-
ciji Slovenske pletarske razstave. V 
prihodnosti se lahko veselimo izvedbe 
projekta, za katerega bodo moči zdru-
žili prebivalci Tuštanja in rokodelci, 
ob podpori župana Martina Rebolja. 
Rokodelci z veseljem sodelujejo z dru-
gimi društvi in organizacijami. Večkrat 
v pomladnem času so sodelovali na 
tržnicah domačih dobrot in izdelkov 
v ljubljanskem BTC-ju. Drugo majsko 
soboto so se predstavili na Florjano-
vem sejmu v Trzinu, s kvačkanimi 

izdelki, kvačkarici Marija in Branka. 
19. maja pa je v Grobljah potekala 
prireditev Pod lipami, kjer sta se s 
svojimi rokodelskimi izdelki predsta-
vila Nataša in Janez. Naslednji dan 
so sodelovali pri prireditvi »Le plesat 
me pelji 2018«, ki se je odvijala 
pred Kulturnim domom Dolsko. Tako 
naslovljeno je bilo regijsko srečanje 
odraslih folklornih skupin Osrednje 
Slovenije. Predstavljeni so bili rokodel-
ski izdelki za k narodni noši. Prav tako 
so sodelovali tudi na prireditvi »Igra 
rož« v Kamniku. Nabor dogodkov je v 
pomladnih mesecih pester in vedno 
jih z veseljem soustvarjajo.

Eva Babnik

Rokodelski tabor 2018

Preden zakorakamo v poletje je po-
trebno izpiliti ideje, ki so se porajale 
v glavah ustvarjalcev čez leto. Tako 
Rokodelski tabor prinaša priliko prav 
zato. Člani Rokodelskega centra 
Moravče so kalili ideje med 25. in 
27. majem na Rokodelskem taboru, 
na Svetem Mohorju. Tak vikend 
prinese s seboj veliko navdušenja za 
ustvarjalce, ki sicer ustvarjajo poleg 
drugih opravil. Ta čas pa je namenjen 
le ustvarjanju in druženju s somišljeni-
ki. Namenjen je dokončanju osebnih 
projektov, projektov s katerimi se 
rokodelci vključujejo v delovanje lo-
kalne skupnosti ter tistim s katerimi se 
povezujejo tudi izven meja Slovenije. 
Zaradi slednjega so se ob stalnih ro-
kodelskih delavnicah in že utečenih 
sodelovanjih zadnji dve leti posvečali 
zbiranju kravat, za namen reciklaže. 
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Kravate so uporabili za izdelovanje 
novih izdelkov. Nekaj jih je nastalo že 
na taboru, ogrlice, plašči... Izdelovali 
jih bodo tudi v prihodnje in se z nji-
mi predstavili na festivalu. S tem so 
kravatam, ki so ostajale zaprašene v 
omarah ali bi bile sicer zavržene dali 

novo uporabno vrednost. Vikend je 
bil za uresničenje vseh idej in želja 
prekratek. Ukvarjali so se tudi s ple-
tarstvom, saj je bilo nekaj rokodelcev 
udeležencev tečaja. Izdelovali so 
darila, ki so jih okrasili z vezeninami. 
Iskali so ideje za primerne spominke, 

ki bi dobro predstavili in spomnili na 
Moravško občino. Z veseljem se ob 
letu zopet snidejo, do takrat pa se z 
njimi srečate še kje.

Eva Babnik

V GZ Moravče kar 12 novih nižjih gasilskih častnikov
V ponedeljek, 14. maja 2018 je bil za 
Gasilsko zvezo Moravče pomemben 
in slovesen dan. Ta dan je listine o 
pridobitvi čina Nižji gasilski častnik 
pridobilo 11 gasilcev in ena gasilka iz 
naše gasilske zveze. Tečaj je izjemno 
zahteven, zato je vsak na novo prido-
bljen čin vreden vse pohvale. Tečaj je 
potekal od začetka oktobra lanskega 
leta pa do začetka aprila letos. Poleg 
ostalih obveznosti, ki jih za tečajnike 
ni bilo malo, jih je čisto na koncu čakal 
še zaključni izpit iz praktičnega dela, 
katerega so opravljali pred komisijo v 
izobraževalnem centru na Igu. Nove 
nižje gasilske častnike je v prostorih 
PGD Moravče nagovoril župan občine 
Moravče Martin Rebolj, poveljnik GZ 
Moravče Janez Povirk, predsednik GZ 
Moravče Ivan Lebar in član poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije Jože Oblak. 
Janez Povirk in Jože Oblak sta bila na 

tečaju tudi sicer prisotna kot inštruk-
tor in predavatelj. Vsem gasilcem in 
gasilki iskreno čestitamo ob napre-
dovanju v čin Nižji gasilski častnik. 
Gasilci so temeljna enota zaščite in 
reševanja v Sloveniji, saj s svojo šte-
vilčnostjo in odzivnostjo vedno prvi 

priskočijo na pomoč v vsaki naravni 
in drugi nesreči. Prav izobraževanja in 
pridobivanje činov pa poskrbijo za to, 
da vedno vedo, kaj je potrebno storiti. 
Na pomoč!

AL

Curkomet iz 80 ročnikov PGD Krašce
V sklopu praznovanja 80 letnice delo-
vanja PGD Krašce so kraški gasilci po-
vabili 15 gasilskih društev na Gradiško 
jezero, kjer so prikazali curkomet iz 80 
ročnikov. Gasilski avtomobili so prihaja-
li iz vseh smeri, gasilcev se je trlo. Kar 
nekaj časa je trajalo, da so napeljali 
cevi iz jezera in se z ročniki postavili na 
brežino od koder so razporedili curke 
in nastala je celo mavrica. Lahko si 
predstavljate, da je bila predstava ve-
ličastna. Akcijo je vodil poveljnik PGD 
Krašce Jure Božjak. Poleg gasilcev in 
vodstva posameznih PGD je bilo pri-
sotno seveda vodstvo Gasilske zveze 
Moravče in moravški župan.
Ne le, da gasilce potrebujemo ob 
vsakem času in povsod, lahko se za-
nesemo na njihovo dobro organizacijo 
kadar gre za nevarnost pa tudi kadar gre za praznovanje. VR
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Uspelo srečanje upokojencev Gorenjske v Moravčah 

Vsako leto Pokrajinska zveza društev 
upokojencev Gorenjske (PZDU) objavi 
razpis za organizacijo srečanja svojih 
48 društev. Uradni dogodek traja od 
10. do 16. ure in je torej glavnina 
vseh obiskovalcev v tem času hkrati. 
To pomeni navadno do 2400 ljudi, 
kar zahteva zelo velik šotor dimenzije 
20m x 80m. Potrebno je zagotoviti 
parkirna mesta za do 350 osebnih 
avtomobilov in 50 avtobusov. To je za 
organizatorja velik zalogaj. 
Za organizacijo 27. srečanja se je pri-
javilo Društvo upokojencev Moravče z 
zavedanjem, da se enkrat mora zgoditi 
ta dogodek tudi v naši občini. Saj so 
bili pripravljeni, nekaj strahu pa je bilo 
vseeno. V gorenjski zvezi je 48 dru-
štev, nekaj mestnih in mnogo večjih od 
moravškega. Vendar pregovor pravi, 
da korajža velja. Te imajo v društvu kar 
nekaj. K sodelovanju je moravško upo-
kojensko društvo povabilo Gasilsko 

zvezo in z njo pet domačih društev, kar 
je bilo nujno zaradi reda na parkiriščih, 
zaradi požarne varnosti in splošnega 
izgleda organizacije. Cesta Krašce - 
Tuštanj je bila zaprta, obiskovalci so 
se lahko pripeljali samo v eno smer in 

se na koncu odpeljali v smeri Vrhpolj. 
Danes lahko mirno rečemo, da so mo-
ravški gasilci opravili zadolžitev zelo 
zgledno. Pri delitvi hrane je sodelovalo 
Društvo podeželske mladine. Delali 
so kot bi bili profesionalci. Lepo so se 
vključili v delo kuhinje in zato so bile 
vrste kratke in ljudje zadovoljni. Toliko 
parkirišč pa je bilo na voljo le, ker so 
bili tamkajšnji kmetje pripravljeni ze-
mljišča posoditi za dogodek. Vsekakor 
pa je tudi društvo krajanov Tuštanj 
bilo za pomoč in svetovanje, ker imajo 
seveda veliko izkušenj. Toliko obiska v 
gradu Tuštanj hkrati doslej še ni bilo. 
Cele kolone so se pomikale proti gra-
du in uživale tudi v lepoti pogleda na 
okolico, v svežem podeželskem zraku. 
S šotorom občina pomaga pri prireja-
nju prireditev, ker je zadnja leta vreme 
zelo muhasto. Tudi pri tem dogodku je 
bilo njeno sodelovanje nepogrešljivo, 
sicer pa ob zavedanju, da bodo ude-

leženci srečanja potencialni bodoči 
obiskovalci naših lepih krajev, gostiln 
in seveda gradu. GradTuštanj so odprli 
za razlago in ogled, da je bilo srečanje 
podprto tudi z našo zgodovino. Podpr-
to pa je bilo tudi z moravško kulturo. 

Mešani pevski zbor DU je predstavil 
tri pesmi, med njimi moravško skoraj 
himno – Moravška dolina. Folklorna 
skupina DU je zaplesala. Gotovo pa 
smo se postavili z našo mažoretno 
skupino, tudi zato, ker so deklice 
predstavljale medgeneracijsko sode-
lovanje. Ansambel Pr´jatli, oziroma 
Leteči muzikantje je igral za ples in ker 
je bila njihova glasba vsem všeč, je bil 
oder nabito poln vseskozi. Ozvočenje 
je bilo odlično. Velika zahvala gre torej 
vsem, ki so se za prireditev potrudili 
z maksimalno pomočjo, vsekakor pa 
posebno članom domačega društva. 
Do sedanjih 26 srečanj se je pripra-
vljalo zadnji četrtek v avgustu, za 
tokratnega pa je upravni odbor PZDU 
Gorenjske odločil, da bo 7. junija in 
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tako bo tudi odslej naprej. Seveda 
se sodelovanju pridruži vedno tudi 
PZDU. Govorniki na tem srečanju so 
bili: predsednica domačega društva, 
domači župan, predsednik PZDU, 
predsednik ZDUS in slavnostni go-
vornik predsednik Sveta gorenjske 
regije Boštjan Trilar. Na obisku je bilo 
tudi nekaj drugih županov iz krajev 
društev, ki so bila na srečanju.
Vabilo, ki je bilo poslano naokoli je 
bilo oblikovano v obliki brošure, na 

kateri je bila predstavljena zgodovina 
Moravč, poudarek na Gradu Tuštanj in 
Limbarski gori. Brošura je bila opre-
mljena s fotografijami.
Na koncu je potrebno poudariti, da je 
srečanje izredno uspelo. Tudi sončno 
vreme je bilo na strani organizatorja. 
Torej organizacija tega velikega do-
godka je bila dobra. Taki so tudi odzivi. 
Prepričani smo lahko, da so obisko-
valci odšli domov, v svet gorenjske 
regije, z mislijo, da smo občina, kjer 
pripravijo dobre dogodke, kjer znajo 
stopiti skupaj in se jih tudi v bodoče 
splača obiskati.

VR

Folklorna skupina DU Moravče na srečanju veteranskih 
in upokojenskih folklornih skupin

Sedem let je od ustanovitve Folklorna 
skupine DU Moravče. Tudi na srečanju 
veteranskih in upokojenskih skupin v 
Bistrici ob Dravi je bila skupina sed-
mič. Bilo je to dvajseto srečanje in 
je potekalo dvodnevno kot navadno. 
Poleg naše skupine se je srečanja na 
soboto udeležilo še devet skupin iz 
vse Slovenije. Nastopi so bili tudi letos 
zanimivi, raznoliki, temu primerna in 
pisana so bila tudi oblačila.
Moravčani so nastopili tokrat pod 
novim vodstvom mlade mentorice 
Tine in z novim harmonikašem Ža-
nom. Odplesali so koroški ples, zato 
so nosili koroška oblačila. Lepo so se 
predstavili.

VR

www.moravce. si
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Dan mladosti v Društvu upokojencev

Praznovanje 25. maja, dneva mlado-
sti, je za marsikoga lep spomin na mla-
dost. Moravški upokojenci ta praznik 
praznujejo zadnja leta s pohodom na 
Mohor in v nadaljevanju s srečanjem 
pri Lovski koči. Tudi za ples in kakšno 
klobaso se vedno najde prostor. Po-
hod opravijo tisti, ki to zmorejo, za 
veselje pa jih je vedno kar veliko. 

VR

Delovna akcija Društva krajanov Dešen

Drugo majsko nedeljo smo v Društvu 
krajanov Dešen namenili urejanju 
društvenega prostora. Že dlje časa si 
prizadevamo ob vaškem igrišču uredi-
ti primeren prostor, ki ga bomo lahko 
uporabljali za izvedbo naših dogod-
kov. Dela so bila gradbenega značaja, 
zato so pri delovni akciji sodelovali 
moški. Člani društva s podporniki so 
se zgodaj zjutraj zbrali v vasi, s seboj 
so prinesli orodje in obilico dobre vo-
lje. Skupaj so se odpravili na mesto, 
naredili delovne ekipe in si razdelili 
delo. Eni so poskrbeli za potrebne 
izkope, drugi za lesene elemente, tretji 
so se odpravili po material. Delo je 
steklo. Za osnovo so dobro poskrbe-
li, za dokončanje pa bo potrebno še 
kakšno srečanje. Delo ni minilo brez 
ženskega doprinosa. Poskrbele so 
za hrano, pijačo in kavico. Skupaj se 

veselimo bolj priročnega prostora, ki 
nam bo prišel prav.

Eva Babnik

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

12 Novice iz Moravške doline



Kultura

Tradicionalni pomladanski koncert

Pihalna godba Moravče v mesecu 
maju že vrsto let prireja pomladanski 
koncert. Letošnji koncert v soboto, 
12. maja, je sovpadal s tednom lju-
biteljske kulture, ko v našem širšem 
slovenskem prostoru potekajo različ-
ne kulturne prireditve.
Godbeniki se na koncert začnejo pripra-
vljati že kmalu po novem letu. Na rednih 
vajah, enkrat ali dvakrat tedensko, pod 
budnim očesom in ušesom dirigenta 
profesorja Mirana Šumečnika,  pridno 
vadijo. Občasno se vmes pojavi kakšna 
kriza, ko se obveznosti nakopičijo in 
zmanjka časa za vse, kar bi želeli še 
postoriti. Vendar izkušeni godbeniki pre-
magajo vse prepreke in na koncu vedno 
pripravijo zanimiv in pester program.

Letošnji koncert je bil zasnovan malo 
drugače, kot smo navajeni. Voditelj 
Franci Podbrežnik nas je z besedo 
popeljal malo skozi zgodovino, malo v 
sedanjost, na humoren način je pred-
stavil vrste dirigentov in hitro je po-
predalčkal tudi moravškega dirigenta. 
Posebnost letošnjega koncerta je bila, 
da so v svoj program uvrstili skladbe, 
napisane za soliste, in da so solisti, 
seveda so vsi člani godbe, pripravili 
izjemen nastop, za kar so bili nagrajeni 
z bučnim aplavzom.
Navdušenje nad nastopajočimi je 
izrazil tudi moravški župan g. Martin 
Rebolj, ki je zelo ponosen na morav-
ško godbo in ima vedno posluh za nji-
hove težave, ki so običajno predvsem 

finančne narave.
Nekaj besed je vsem namenil tudi 
Matej Primožič, vodja območne iz-
postave Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je 
poudaril pomen ljubiteljske kulture za 
kraj in državo.
Finančno podporo sta poleg Občine 
Moravče nudili tudi podjetji Termit in 
Ora-Vent, katerega lastnik je nekdanji 
član godbe Tone Orehek. 
Godba se v mesecu juniju odpravlja 
na festival pihalnih orkestrov na Mali 
Lošinj, kjer, verjamemo, bodo občin-
stvo s tako kvalitetnim programom 
prav tako navdušili.

Božena Groboljšek, 
foto: Peter Pergar

Poletje ujeto v strune 2018
S tem naslovom vrhpoljski tamburaši 
razveseljujejo ljubitelje njihove glasbe 
s poletnim koncertom že od leta 2012. 
Kako čas beži! Na prvem koncertu, 
ki se je odvijal v grajskem atriju v 
Tuštanju smo praznovali. In tudi na 
letošnjem smo. 
Koncert sicer ni bil namenjen Milanu, 
bil pa je izbor njemu ljube glasbe ob 
20 letnem sodelovanju s tamburaši. 
20 let je že njihov mentor, učitelj, 
motivator, prijatelj...in še kaj. Veliko 
skupnih vaj, nastopov, druženja je 
za njimi in upamo, da bo tako še 
dolgo. Neprecenljiva sta njegov trud, 
zavzetost in želja po napredku naših 
tamburašev.

Namenili smo mu tudi nekaj vprašanj, 
mu dali besedo, da je lahko povedal 
tudi kakšno dogodivščino. Veliko se 
jih je nabralo in z veseljem in nostal-
gijo se obračamo v preteklost, ko go-
vorimo o njih. 20 let se v tem primeru 
sploh ne zdi veliko. Hitro je minilo. 
Vsi v KUD Vrhpolje ga spoštujemo, 
cenimo vse kar je naredil za napredek 
tamburaškega orkestra, prispevek k 
naši osebni rasti in kot je v intervjuju 
sam povedal, je ta rast obojestranska.
Ta prispevek je potrdil tudi župan g. 
Martin Rebolj z darilom in čestitko - za-
hvalo, ki ga je imel pripravljenega zanj. 
Koncert sta popestrili dve klapi: žen-
ska klapa Kamelije ter moška klapa 

Lumin. Tako smo pokrili tudi zvrst, ki 
je Milanu posebej blizu – dalmatinska 
glasba.
V programu tega koncerta so bile za-
jete skoraj vse zvrsti, ki jih tamburaši 
igrajo in jih imajo na repertoarju - film-
ska, plesna, dalmatinska, tamburaška, 
slovenska..
Raznolik repertoar je tokrat izbral Mi-
lan. S tem je pokazal tudi na kvalitete 
tamburaškega orkestra – kaj vse je 
tamburašem v teh letih uspelo. Pod 
njegovo taktirko, seveda! 
Da je koncert uspel, vemo, ko se 
srečajo v garderobi in preverijo tem-
peraturo. In vedno uspe – ne glede na 
vse, saj se vsi potrudijo po najboljših 
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močeh. 
Obiskovalci pa njihov trud poplačajo z 
aplavzom, ki je za nastopajoče vedno 
najlepše darilo. Ob tem se vedno poro-
di nov sklep: se vidimo naslednje leto!

Natalija Brodar 
Foto: Lado Slapšak

SAMO TAMBURAŠEM JE DANO DA BUDNI SANJAJO,
DA SE DOTAKNEJO ZVEZD IN SE VRNEJO,
Z NJIMI SE LJUBEZEN ZAPROSI,
Z NJIMI JE LEPŠE ŽIVETI,
IN NA KONCU LAŽJE ODITI,
KO NAS SPREMLJAJO...

(Slavujev poj)

Tradicionalni koncert šolskih zborov in šolskih glasbenih 
skupin ter zaključek 22. Ex tempora

Kot že nekaj let zapored so se tudi 
letos v Moravčah predstavili zbori in 
glasbene skupine OŠ Jurija Vege na 
tradicionalnem koncertu, ki pa tokrat 
zaradi slabe vremenske napovedi ni 
bil organiziran na gradu Tuštanj kot že 
vrsto let. Se je pa zato ubrano petje in 
muziciranje razlegalo znotraj morav-
škega kulturnega doma, čemur so sle-
dili bučni aplavzi, tako nastopajočim 
kot nagrajencem 22. Ex tempora ter 
njihovim mentorjem.
Prireditev sta vodila Lovro Levačić in 
Zoja Hološević, ki sta kot prve pova-
bila na oder najmlaše pevce, zborček 
samih prvošolcev, ki so zapeli nekaj 
prav zabavno-hudomušnih pesmi pod 
vodstvom zborovodkinje Barbare Fale 

ter ob spremljavi pianista Blaža Pirnata.
S svojima pozdravnim govorom sta 
tako nagrajence kot nastopajoče in 
poslušalce nagovorila tudi župan Ob-
čine Moravče, g. Martin Rebolj, in ga. 
Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnatelji-
ca Osnovne šole Jurija Vege Moravče.
Do konca koncerta so se izmenjali 
nastopi otroškega pevskega zbora 
Mali kos in in mladinskega pevskega 
zbora Muc-art, pod vodstvom zboro-
vodkinje Mojce Malovrh, kjer je ubra-
no petje in še pestra inštrumentalna 
spremljava pevcev očarala poslušalce, 
ter otroškega pevskega zbora Pojo-
če čebelice, zborovodkinje Barbare 
Fale, ter Šolska glasbena skupina 
in Ansambelska igra, prav tako pod 

njenim vodstvom. Lahko bi rekli, da je 
vsaka pesem zase ena prav posebna, 
čudovita zgodba.
Sledila je podelitev nagrad na že 
22. Ex temporu. Ob tej priložnosti je 
učiteljica Inge Ivartnik, ki ga je tudi 
vodila, povedala več o strokovni plati 
Ex tempora in povabila vse prisotne 
na razstavo likovnih del, ki se je na-
hajala v preddverju kulturnega doma 
na temo Človek in drevo, ki so nastala 
na le-tem. In vse, kar smo uspeli ujeti 
z našimi čutili, smo povezali v še en 
čudovit umetniški dogodek.
V prijetnem, že kar poletnem vzdušju, 
so koncert zaključili vsi nastopajoči s 
skupno pesmijo, Počitnice so tu.

Alenka Tominšek
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Izdelava poletnih šopkov v Osnovni šoli Jurija Vege

Rokodelke Rokodelskega centra 
Moravče so z veseljem delile svo-
je znanje. Še večje je navdušenje 
takrat, ko zanimanje za rokodelska 
dela pokažejo otroci. V četrtek, 31. 
maja, so gostovale v domači osnovni 
šoli. Kar šest rokodelk je delilo svoje 
znanje izdelovanja rož iz krep papirja 
z učenci obeh petih razredov. Času 
primerno, in ker na vrata že trka pole-
tje, so ustvarjalno delavnico namenile 

izdelovanju »poletnih« šopkov. Za 
izdelavo ta pravega poletnega »pušl-
ca« so morali učenci že prej pripraviti 
dekoracijo, za katero so lahko priskr-
beli pšenico ali travniške solzice. Za 
okrasje so lahko izbrali tudi katero 
drugo rastlino izmed obilice ličnega 
travniškega rastja v tem času. Že prej 
so se na izdelavo šopkov pripravljali 
tudi v sklopu likovnega pouka, kjer 
so iz gline izdelali vaze. Naučili so 

se izdelati plavico in mak ter marje-
tico, ivanjščico. Osnovnošolci so bili 
nad izdelovanjem rož iz krep papirja 
navdušeni. Zavzeto so spremljali po-
stopek izdelave in naredili vsak svoj 
čudovit poletni šopek. Sklenili so, da 
se tudi v prihodnje želijo še poiskusiti 
v rokodelskih spretnostih.

Eva Babnik

Specialna olimpijada v Domžalah
Osnovna šola Roje in Osnovna šola 
27. julija sta v petek, 18. 5. 2018 
gostili 250 tekmovalcev in spremlje-
valcev iz 11 ustanov, ki so se pome-
rili na 25. Regijskih igrah Specialne 
olimpijade Slovenije gorenjske regije. 
Tekmovanje, ki je namenjeno otrokom 
s posebnimi potrebami spodbuja 
zdravo tekmovalnost, uri gibalne in 
kondicijske spretnosti in pomaga pri 
navezovanju prijateljskih odnosov. 
Tekmovalci so se pomerili v atletskih 
disciplinah, elementih namiznega 
tenisa in košarke. Glede na prijavljene 
rezultate so bili razporejeni v tekmo-
valne skupine po največ 6 tekmoval-
cev, kar omogoča vsakemu izmed 
njih doseči zmago v svoji kategoriji. 
Tekmovanja se je udeležilo tudi 13 
tekmovalcev Osnovne šole Roje, ki so 
dosegli odlične rezultate. Po zaključku 
tekmovalnega dela je že tradicionalno 
potekalo kosilo in pred odhodom do-

mov zabavni del z glasbo.
Atletske igre SOS predstavljajo eno 
izmed pomembnejših tekmovanj 
namenjeno osebam s posebnimi po-
trebami. Mnogi izmed njih celo leto 
trenirajo posamezno kategorijo, v 

kateri se predstavijo na tem tekmova-
nju. Pozitivna pohvala v obliki medalje 
jih potem spodbudi, da nadaljujejo v 
razvijanju sposobnosti še drugo leto. 

Vanda Trobevišek, 
foto: Ajda Lalić

Učenci POŠ Vrhpolje ponovno zmagovalci Grinijeve EKO 
nagradne igre

V Javnem komunalnem podjetju 
Prodnik se zavedamo, kako pomem-
ben je skrben in odgovoren odnos 
prebivalcev do njihovega okolja, 
zato veliko pozornosti namenjamo 
ozaveščanju najmlajših, ki se vsako 
pomlad razveselijo obiska vesoljčka 
Grinija. Maskota Grini namreč vsako 
leto za mlajše učence pripravi zabav-
no in poučno nagradno igro, s katero 
otroke na zabaven način spodbuja 

k ločevanju odpadkov, varovanju 
vodnih virov in skrbi za okolje.
Učenci  2. in 3. razredov osnovnih šol 
na območju občin Domžale, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Moravče so letos 
prejeli posebno eko družabno igro 
»Grini in Smetolovaj«, z namenom, 
da jih na zabaven način spodbudimo 
k razmišljanju o pomenu ločevanja 
odpadkov, varovanja virov pitne vode 
in spoštljivega odnosa do okolja, v 

katerem živijo, skozi igro pa k razmi-
šljanju o tej tako pomembni tematiki 
privabijo tudi svoje prijatelje, starše in 
ostale sorodnike.

Otroci so ustvarili več kot 530 
čudovitih Smetolovajev
Učence 2. in 3. razredov (skoraj 1500 
otrok) smo nato povabili, da narišejo 
Smetolovaja, kot si ga sami predsta-
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Nagrajeni Smetolovaji: 

Anja M, 2.b, OŠ Preserje pri Radomljah

Tibor d., 3. k, PŠ KrtinaŽiva Z., 3. b, OŠ Rodica

vljajo, in tako sodelujejo v nagradni 
igri. Svojega Smetolovaja je ustva-
rilo več kot 500 otrok in določanje 
nagrajencev še zdaleč ni bila lahka 
naloga. Izmed vseh prispelih izdelkov 
je namreč tričlanska žirija izbrala naj-
boljše tri in jih nagradila z družinskimi 
vstopnicami za obisk Muzeja iluzij. 

Največ Smetolovajev so ustva-
rili na POŠ Vrhpolje in OŠ Jurija 
Vege Moravče 
V Grinijevi nagradni igri so sodelovale 
prav vse osnovne šole na območju ob-
čin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica 
in Moravče. Glede na velikost šole 
oziroma število vpisanih učencev je 
največ delež prispevala POŠ Vrhpolje, 

takoj za njo pa se je uvrstila matična 
šola OŠ Jurija Vege Moravče. 
Grini je zato konec maja ponovno 
obiskal učenke in učence POŠ Vrh-
polje, jim čestital, se jim zahvalil za 
vse ustvarjene risbice in jim na ogled 
pripeljal na novo polepljen kamion. 
Otroci so se Grinija kot vedno zelo 
razveselili, obenem pa so bili zelo 
ponosni, da bo njihov trud s pomočjo 
smetarskega kamiona viden daleč 
naokoli.
Vodja podružnične šole POŠ Vrhpo-
lje, Tanja Apšner, prof. RP., je ob tem 
povedala:
»Veseli smo, da smo postali »novi-
-stari« zmagovalci Grinijeve nagradne 
igre in da bomo za nagrado še eno 
leto krasili smetarski kamion. Res 
smo grinastično ponosni. Grinija 
imajo naši učenci in učenke zelo radi 
in vselej z navdušenjem sprejmejo 
njegove novitete. Smo majhna šola, a 
vsi skupaj v njej se trudimo in skupaj 
skrbimo, da naša šola družno postaja 
zakladnica znanja, tudi s področja 
varovanja okolja. Grini nam v veliki 
meri skozi igro in zgodbe pomaga 
misliti »zeleno«. Hvala mu za to! To je 
le eden izmed mnogih načinov, kako 
otrokom razložiti, da to kar naredijo 
danes dobrega za naravo, se jim bo 
zagotovo obrestovalo v prihodnosti.«
Z veseljem ugotavljamo, da je Grini 
med otroki že prava zvezda, ki pozitiv-
no vpliva na njihov odnos do okolja. 
Zato se skupaj z Grinijem že veselimo 
prihodnjih projektov.

Tadeja Jenčič,
Javno komunalno podjetje Prodnik
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Konec prvenstva čakajo le še dekleta in veterani

Za večji del naših selekcij je nogome-
tna sezona 17/18 že končana, le ekipi 
deklet in veteranov s tekmovanjem še 
nista zaključili.
Ekipa do 9 let je zadnji turnir odigrala 
v športnem parku Radomlje proti tam-
kajšnji dekliški ekipi, moštvu NK Krim 
in vrstnikom iz kluba Bravo Publikum. 
Ti mladi nogometaši so v tej sezoni pri 
nogometnem znanju zelo napredovali 
in kar nekaj jih ima velik potencial, da 
z marljivimi treningi svoje znanje lah-
ko krepko nadgrajujejo. Enako lahko 
trdimo za najmlajšo ekipo do 7 let, ki 
ni nastopala na prvenstvenih tekmo-
vanjih, pridno pa so si nogometne 
izkušnje nabirali na treningih in nekaj 
prijateljskih srečanjih,
Ekipa do 11 let je na zadnji domači 
tekmi povsem nadigrala močno ekipo 
Ilirije. Na zadnji prvenstveni tekmi pa 
je, v gosteh pri moštvu iz Ribnice, 
morala priznati premoč nasprotnika. 
Mlajši dečki so zadnji dve tekmi pre-
pričljivo dobili. Premagali so ekipo iz 
Šmartnega in Bravo Publikum. Jesen-
ski del sezone je bil nekoliko slabši, 
bistveno bolje pa so naši igralci zasto-
pali naš klub v spomladanskem delu. 
Selekcija starejših dečkov do 15 let, 
je v tej sezoni igrala zelo dobro. Devet 
zmag, trije remiji in 6 porazov, pa jih je 
na koncu uvrstil na visoko 4.mesto. Za 
3. uvrščeno ekipo so zaostali le za dve 
točki. Ekipi kadetov in mladincev sta 
po koncu tekmovanja zasedli skupno 
11. mesto lestvice MNZ Ljubljana. Pri 
posameznem izkupičku sta bili obe 
moštvi na lestvicah kar izenačeni. 
Za zmago več je bila boljša ekipa 
mladincev.
Dekleta in ekipa veteranov pa morata 
še malo počakati na končni razplet 
tekmovanja. Dekleta imajo pred seboj 
še zadnjo tekmo proti moštvu z Vira, 
ki jo bodo odigrali na zaključnem tur-
nirju v Radomljah. Na zadnji domači 
tekmi so se pomerile z močno ekipo iz 
Brinj in z dobro igro iztržile neodločen 
rezultat, po vseh priložnostih pa bi 
bila lahko tudi zmaga. Veterani so do 
oddaje prispevka imeli še tri srečanja, 
po 18. krogih pa so zasedali trenutno 
9.mesto.
Nogometaši do 12 let so se udeležili 
tudi mednarodnega turnirja Jana 

Oblaka v Škofji Loki, kjer so v sku-
pinskem delu prikazali izjemno igro. 
Premagali so Lesce, NK Krajišnik iz 
BIH ter remizirali proti vrstnikom NK 
Gorica. Napredovali so v osmino fina-
la, kjer pa so bili po penalih izločeni s 
strani NK Jesenice.
Izjemni spomladanski del letošnje 
sezone pa je bil za našo člansko 
ekipo, ki je na koncu osvojila odlično 
3.mesto na lestvici Regionalne Lj. lige, 
za drugo uvrščenim Interblockom pa 
so zaostali le za tri točke. Na zadnji 
tekmi so se pomerili z vodilno ekipo 

Svoboda Ljubljana, ki v letošnjem pr-
venstvu ni zabeležila poraza. Slednji 
se jim je nasmihal prav s strani naše 
ekipe, ki je že vodila z dvema goloma 
prednosti, tekma pa se je na koncu, 
tudi s pomočjo stranskega sodnika, 
končala z neodločenim izidom.
Skratka, zadovoljni smo bili z igro vseh 
naših selekcij.

B.B.
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Srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost pri Lovski 
koči na Prvinah

V petek 27. aprila 2018 smo v Dru-
štvu rejnic in rejnikov Domžale, ob 
strokovni pomoči CSD Domžale, 
izpeljali srečanje družin, ki izvajajo 
rejniško dejavnost pri Lovski koči na 
Prvinah. Zbralo se nas je 100 oseb, v 
pestrem starostnem razponu od nekaj 
mesecev do resnih zrelih let.  Večina je 
pešačenje iz Blagovice, mimo Javorja 

in Loga do lovske koče na Prvinah 
zmogla brez težav.  
Srečanje nam je minilo v prijetnem in 
sproščenem druženju v naravi, peče-
nju palačink, igranju otrok, spontanih 
pogovorih in izmenjavi izkušenj. 
Ob tej priliki se želimo zahvaliti Lovski 
družini Trojane Ožbolt, ki  nam je 
brezplačno dovolila uporabo lovske 

koče in občinam Lukovica, Moravče 
in Mengeš, ki nam s sredstvi preko 
razpisov za delovanje društev v hu-
manitarni dejavnosti omogočajo kritje 
osnovnih stroškov našega programa. 
Vsem iskrena hvala.

Marta Tomec

Zaključna prireditev projekta Šipk

V sredo, 23. 5. 2018 smo študentje in 
študentke študentskega inovativnega 
projekta za družbeno korist (ŠIPK) z 
imenom Podpora projektu Učenje za 
življenje (ki je sofinanciran s strani 
Republike Slovenije in Evropske unije 
iz Evropskega socialnega sklada) na 
Centru za socialno delo v Domžalah 
organizirali predstavitev opravljenega 
dela in ugotovitev, kot zaključek naše-
ga štiri mesečnega projekta.
Naš namen je bil zainteresirani javno-
sti predstaviti projekt, cilje in tudi re-
zultate. Dogodka, ki je bil organiziran 
predvsem zato, da bi predstavnikom 
petih občin, ki jih pokriva CSD Dom-
žale, ter javnim zavodom in drugim 
organizacijam na tem območju pred-
stavili ugotovitve.

Prireditev, ki sta jo povezovala štu-
denta Špela in Aleš, je otvorila Ana 
Zakšek, univ. dipl. soc. del., ki je na-
domeščala direktorico CSD Domžale, 
sledila pa je predstavitev projekta Uče-
nje za življenje s strani vodje projekta, 
Veronike Rajk, univ. dipl. soc. del., ki je 
bila tudi strokovna sodelavka v projek-
tu ŠIPK. Povedala je nekaj o zgodovini 
projekta Učenje za življenje, ki na CSD 
Domžale uradno poteka že 20. 

V okviru projekta smo znotraj prvega 
cilja – Ugotavljanje potreb in zado-
voljstva ključnih deležnikov projekta 
Učenje za življenje - izvedli  pet inter-
vjujev s svetovalnim delavkami šol in 
vrtca ter anketo med otroci, starši in 
prostovoljci o zadovoljstvu in more-

bitnih dodatnih potrebah po podpori. 
Rezultati raziskave so pokazali, da bi 
na vsaki osnovni šoli pomoč projekta 
Učenje za življenje potrebovalo nekje 
od 10 do 20 otrok.
V okviru drugega cilja – Promocijska 
in komunikacijska kampanja pa smo 
za projekt Učenje za življenje oblikova-
li promocijski material (letake, plakate 
in vizitke) ter spletno stran projekta. 
Sodelovali smo s stojnico na eni 
lokalnih prireditev v največji občini, 
ki jo pokriva CSD Domžale, pripravili 
in objavili več prispevkov v lokalnih 
časopisih in glasilih ter projekt Uče-
nje za življenje predstavili tudi preko 
televizijskega programa Kanal A in 
lokalnega radio Hit. 
K sodelovanju nam je uspelo priva-
biti predvsem medije (Domžalec.si, 
Kanal A, Radio Hit, Slamnik, Modre 
novice, Mengšan, Rokovnjač, Novice 
iz Moravške doline in Odsev) ter nekaj 
sredstev s katerimi smo se lahko uspe-
šno predstavili na stojnici na dogodku 
Spoznajmo se, praznujmo skupaj. 
Po predstavitvi dela smo z veseljem 
prisluhnili povratnim informacijam 
udeležencev, ki so nam študentkam in 
študentom, kot tudi projektu Učenje 
za življenje, tekom diskusije podali 
tako pohvale kot tudi predloge za na-
daljevanje. Sodelujoči so se strinjali, 
da smo uspeli dobro ugotoviti trenu-
tno stanje ter identificirati kar nekaj 
izzivov za prihodnost. Iz šol, vrtcev 
in CSD-ja so izpostavili predvsem 
nujnost širitve projekta Učenje za 
življenje ter potrebe po nadgradnji ter 

dopolnitvi že obstoječih programov in 
oblik pomoči za otroke, mladostnike 
ter predvsem tudi njihove starše.

Sam dogodek je popestril mladostnik 
Matic Juvan iz Domžal, ki je podprl 
projekt Učenje za življenje tako, da 
nam je zapel in zaigral pesmi Lady 
Gaga – Applause, ter tudi svojo prvo 
avtorsko pesem All Night za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo. Seveda 
pa nismo pozabili tudi na posladke, 
ki smo jih študentke in študentje pri-
pravili sami ter vrečke s spominki za 
udeležence. Iskreno se zahvaljujemo 
tudi vsem, ki ste se dogodka udeležili 
in nas podprli.  
Vse zainteresirane, ki bi lahko kakor-
koli (s svojim časom in energijo, zna-
njem, materialnimi ali finančnimi sred-
stvi) podprli projekt socialnega učenja 
Učenje za življenje lepo vabimo k 
sodelovanju. Prosimo kontaktirajte 
vodjo projekta preko elektronskega 
naslova veronika.rajk@gov.si 

Ekipa študentov ŠIPK in CSD Domžale

www.moravce. si
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Iz naših krajev

20 let Rotary kluba Domžale

Jubilej smo obeležili na prireditvi, ki 
je bila 12. aprila 2018 v Kulturnem 
domu Franca Bernika, na njej pa smo 
se sprehodili skozi svoje delovanje, se 
spomnili svojih uspehov in projektov, 
podelili priznanja svojim članom ter se 
ozrli v prihodnost. V skladu s svojim 
poslanstvom smo mladi glasbenici Ka-
tarini Kozjek, nadarjeni violončelistki 
iz Domžal, podelili štipendijo. 
Rdeča nit naših socialnih projektov je 
miklavževanje za preko 100 rejniških 
otrok letno s področja občin Domžale, 
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. 
Občasno smo jim pomagali tudi pri 
letovanju na morju in z inštrukcijami 
za napredek pri šolanju. Zelo smo se 
potrudili za pomoč društvu INCE, po-
sebej pri izgradnji objekta Naša Hiša 
na Rodici. Vrsto let smo donirali me-
dicinske aparate otroški kirurgiji UKC 

Ljubljana. V Domžalah smo za javno 
uporabo namestili dva defibrilatorja, 
pomagali smo mladim, ki so podlegli 
drogam, kupili vozilo delovnim invali-
dom, skupaj z Lions klubom Domžale 
zbirali hrano za socialno ogrožene 
družine in pomagali mladim talen-
tiranim glasbenikom. Posebno pa 
smo ponosni na naš največji projekt 
obnovo otroškega igrišča za otroke s 
posebnimi potrebami pri osnovni šoli 
Roje. V dvajsetih letih smo za naše 
projekte zbrali preko 300.000 EUR 
sredstev in  preko 10.000 ur prosto-
voljnega dela.  
Pri evidentiranju  socialnih problemov 
sodelujemo s Centrom za socialno 
delo Domžale, ki nam med drugim 
vsako leto pomaga z obveščanjem 
rejniških družin o miklavževanju. O 
svojih akcijah, ki so v širšo družbeno 

korist obveščamo tudi vodstva občin, 
ki nas po svojih močeh podpirajo. Zelo 
smo hvaležni lokalnim podjetjem za 
njihovo podporo. 
V prihodnosti bo naša prva naloga 
ohraniti in povečati sposobnost klu-
ba za delo na socialnem področju. 
Še naprej nameravamo vsako leto 
organizirati miklavževanje za otroke 
rejniških družin, s sodelovanjem z 
odgovornimi za socialo na občinah pa 
najti področje, ki bi ga z največ učinka 
za prejemnike podpirali v naslednjih 
letih. Odzivali se bomo tudi na posa-
mezne pereče socialne probleme, ki  
jih bomo sposobni učinkovito rešiti. 
Da bomo te naloge sposobni izvajati 
želimo v klub pritegniti več članov. 
Vabimo vse, ki jih članstvo v našem 
klubu zanima, da se nam pridružijo.

Rotary klub Domžale

Binkoštno srečanje ljudi dobre volje
Beseda praznik pomeni praznovanje. 
Praznujemo in srečujemo se ob različ-
nih priložnostih. Že v starih časih so  
znali skupaj praznovati  glasbeniki, 
konjeniki, kmetje, lovci in druge dru-
ščine, ki so se zbirale na praznične dni. 
Največkrat so bile žegnanjske nedelje 
ali zapovedani cerkveni prazniki, ko 
ljudje niso delali. Takrat so se zbrali 
in se poveselili ob dobri domačih 
dobrotah, kovali načrte za naprej, 
manjkala ni niti glasba, saj  so z njo 
prazniki lepši.
Obiskala sem eno takih druženj na 
kmetiji Pr’Gabr, na Limbarski gori nad 
Moravčami, od koder so zjutraj konje-
niki odjezdili na praznično ježo.   Po-
poldan so na slikovito kmetijo  priha-
jali člani veteranske godbe na pihala iz 
Mengša, Rokodelci so razstavili svoje 
izdelke povezane s kmetovanjem. 
Goste je z velikim veseljem  sprejemal 
gospodar Srečko Vrhovec, ki je član 
godbe in navdušen konjenik. Ostali 
člani družine, žena hčeri in sin pa so 
pripravljali domače dobrote za drušči-
no, ki se je zbirala  na dvorišču. Okoli 
šestnajste ure so se konjeniki  vračali 
z ježe. V njihov pozdrav in prihod so 

zaigrali glasbeniki znane slovenske 
poskočnice, se skupaj fotografirali 
in nadaljevali prijetno popoldne ob 
glasbi domači hrani in pijači.
Vesela sem, da so še ljudje, ki znajo 
biti človeku človek in zanj kaj prijetne-

ga storijo, obenem  obujajo stare obi-
čaje in skrbijo, da ne odidejo v pozabo.
Branka Bizjan, Foto: BB

www.moravce. si
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Zlata poroka Slavke in Janeza Mihelčič iz Tuštanja

Ena izmed prijetnejših dolžnosti, ki jih 
opravlja župan Občine Moravče, so tudi 
slovesni jubileji občanov in občank. Za 
praznovanje zlate poroke, torej 50 let, 
sta se tokrat odločila Slavka in Janez 
Mihelčič iz Tuštanja 3.
Civilna poroka, ki jo je vodil župan 
Martin Rebolj se je odvila v atriju gradu 
Tuštanj. Že poročna koračnica pianistke 
Petre Pirnat je privabila solze čustvene 
ganjenosti, ko sta slavljenca vstopila 
skozi vhodna vrata atrija. Svatje so ju 
pospremili v špalirju in s ploskanjem.
Župan Martin Rebolj je ob pričetku 
poročne svečanosti povedal: »Vesel 
sem, da sta se zakonca Slavka in Janez 
odločila za uradno zlato poroko, zato 
vsi skupaj  lepo pozdravljeni v poročni 
dvorani v gradu Tuštanj. Zbrali smo se, 
da iskreno čestitamo  našima zlatoporo-
čencema Slavki in Janezu ter jima zaže-
limo vse dobro na skupni življenjski poti, 
katere pet desetletij danes praznujeta.
Vidva, spoštovana zakonca Slavka in 
Janez, sodita med tiste srečneže, ki 
jima je usojeno, da se lahko ozreta 
nazaj, na prehojeno pol stoletja dolgo 
skupno življenjsko pot. Dovolita mi, da 
se pred potrditvijo vajine odločitve, s 
katero bosta -  po petih desetletjih, zno-
va obljubila, da bosta tudi v prihodnje 
stopala po skupni življenjski poti -  za hip 
ustavimo na postajah, ki so oblikovale 
vajinih 50 let.«
Tako so prisotni na slovesnosti izvedeli, 
da se je nevesta, sedaj zlatoporočenka, 
rodila  v Gošcah nad Blagovico, ženim, 
sedaj zlatoporočenec pa v Tuštanju in 
da je ljubezen na prvi pogled vzcvetela 
na silvestrovanju v gostilni Kavka. Ona 

zaposlena v firmi Induplati, on papirni-
čar in kasneje zavarovalničar, sta imela 
ob službi še delo na domači kmetiji v 
Tuštanju. Na pestri življenjski poti sta 
na novo postavila domače gospodarsko 
poslopje in stanovanjsko hišo. Skupno 
življenje jima je dalo dva sinova in hčer, 
kasneje pa tri vnukinje in tri vnuke, ki 
jima še posebej krasijo življenje.
In kako jima gre danes? Živita mirno 
življenje. Čez starost se današnja zla-
toporočenca nikakor ne pritožujeta. 
Oba sta preživela nekaj bolezni, zato v 
njunem zakonu še bolj vladata zadovolj-
stvo in sreča. Slavka rada in dobro kuha. 
Zlatoporočenec Janez sicer pravi, da 
kuha vse on, kakor se rad pošali. Hitro 
pa zvemo, da še v oblicah krompirja ne 
bi znal skuhati. Tako se rada pošalita in 
njuno življenje je tudi zaradi tega lepše. 
Janez ima vedno nekaj duhovitih besed 

na zalogi. V tem smislu tudi pove, da 
sta pred 50. leti po poroki odšla na 
»medeni« dan, seveda čisto blizu, na 
njivo orat. Seveda priznata, da je šlo, 
sicer poredkoma, tudi v njunem zakonu 
za kakšen nesporazum, ki pa ni nikoli 
zdržal niti en dan. Reševala sta ga z 
razumevanjem in spoštovanjem, kot 
sta obljubila na poroki in kar sta si na 
tokratni zlati poroki obnovila.
Župan je slovesnost zlate poroke 
zaključil: »Dovolita mi, da se ob tako 
pomembnem življenjskem jubileju v 
imenu občine in svojem imenu pridru-
žim iskrenim čestitkam ob vajini zlati 
poroki. Naj se vama ob tem zahvalim za 
vse, kar sta dala naši lokalni skupnosti. 
Želim vama, da vama bo lepo tudi v 
prihodnje med vajinimi domačimi - in 
naj vaju v jeseni življenja spremljajo 
sreča in zdravje ter ljubezen najbližjih.«
Sledila je obnovljena obljuba, dana pred 
petimi desetletji, Janezov in Slavkin DA. 
Nato sta si zlatoporočenca izmenjala 
prstana in skupaj s pričama, ki sta bila 
vnuka Nina in Tomaž, podpisala zapi-
snik svoje zlate poroke. Civilna poroka 
je bila tako zaključena. Peter Pirnat pa 
je še zapel tisto o izpraznjeni kupici, 
tokrat penine.
Zahvalno sveto mašo ob zlati poroki je 
v kapeli gradu Tuštanj daroval vrhpoljski 
župnik Ivan Povšnar. V gradu Tuštanj 
je bila tudi pogostitev. Vse na enem 
mestu, kar je zelo prikladno. Bilo pa je 
tudi izredno lepo.
Iskrene čestitke in še mnogo zdravih 
let v dvoje!  

VR

20 Novice iz Moravške doline



Oglasi / Obvestila

LETOVANJA 2018 V ORGANIZACIJI ZPM 
DOMŽALE

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok 
Ljubljana v času poletnih počitnic pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in pred-

vsem zdrave poletne počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih 
vzgojiteljev-animatorjev. Na voljo bo več terminov s pestrimi počitniškimi programi tako na 
morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Srednjem vrhu nad Goz-

dom Martuljkom in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.

ZDRAVSTVENA LETOVANJA
Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do zdravstvenega letovanja je 
upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah 
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, če je bil v času od preteklega razpisa (od 25. 2. 
2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi 
bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Zdravniški predlogi bodo na razpolago pri zdravnikih predvidoma konec aprila, točen datum 
pa bo objavljen na spletni ZPM Domžale  in Facebook strani. 

Na voljo je več terminov letovanja na morju na različnih lokacijah: 
KRAJ LETOVANJA TERMIN LETOVANJA ŠTEVILO  DNI

POREČ
SAVUDRIJA
UMAG
PIRAN
SAVUDRIJA
PIRAN

30.06.-07.07.2018
07.07.-17.07.2018
20.07.-27.07.2018
27.07.-06.08.2018
06.08.-16.08.2018
16.08.-26.08.2018

7
10
7
10
10
10

CENIK LETOVANJ ZA POLETJE 2018
Vrsta letovanja 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 69,90 € 48,93 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih / 157,50 €

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.
 
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo objavljene na spletni strani 
Zveze prijateljev mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki jih bomo dostavili osnovnim šolam, vrtcem v 
UE Domžale in Srednji šoli v Domžalah do konca aprila 2018.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041 367 808 ali na telefonsko številko: 01/721-27-91, 
vsako sredo med 1600  in 1800 uro oziroma pišete  na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net in vas prosimo, da 
pripišete še vašo telefonsko številko.
Prijavnica bo objavljena na naši spletni strani:  www.zpm-domzale.si  ali pa jo osebno prevzamete v naši pisarni, 
v času uradnih ur, predvidoma od konca aprila 2018 do zasedbe prostih mest.

mag. Karlina Strehar
predsednica ZPM Domžale
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Zahvala
Svojo življenjsko pot je v 71. letu starosti sklenil 

naš dragi

JANEZ KONČEK 
iz Podgorice pri Pečah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste ga pospremili na zadnjo pot. Hvala za izrečeno sožalje, podar-
jene sveče in cvetje ter maše. Posebej hvala g. Barvar Bogomilu za 

poslovilne besede in župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Politika / Osmrtnice

Mali oglasi
Star mizarski ponk, skrinjo, kredenco, manjši voziček 
lojtrnik, cizo in ostale stare predmete kupim 031878351

Na Kmetiji Šraj imamo na prodaj jarkice - MLADE KOKOŠI 
NESNICE, redno cepljene, ki že začenjajo z nesnostjo. Te 
rjave kokoši so izjemno dobre nesnice - pasma Lohmann. 
Možna brezplačna dostava v Moravče, po dogovoru pa 
tudi na dom. Kmetija Šraj, Poljčane. Naročila: 031 751 675 

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

www.moravce. si

ZAHVALA
V 54. letu se je prezgodaj poslovil od nas

VILI KUMER 
iz Moravč

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujeva sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sošolcem in sodelavcem za tolažbo in podporo,  za podarje-
no  cvetje, maše, sveče in ostalo pomoč. Posebna zahvala gre gospodu 
župniku Kancijanu Čižmanu za lep obred, pevcem,  Pogrebnemu 
podjetju Vrbančič ter gasilskim tovarišem iz PGD Moravče in članom 
drugih društev za organizacijo gasilskega pogreba ter govorniku za 
ganljive besede slovesa. Hvala dr. Dežmanu in sestri Saneli za njuno 

skrb v trenutkih bolezni in podjetju Helios za vso pomoč.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in 

ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoča: Maridi in Rudi

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine….

SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA REBOLJA
Ne glede na to, da je cela država v nekem čudnem psiho-
tičnem stanju zaradi referendumov, volitev in vseh obljub, 
ki so bile dane v tem času in za katere seveda vemo, da vse 
ne morejo biti uresničene, v občini Moravče delo poteka 
normalno in tekoče. 
Prva sprememba OPN-ja je šla z vsemi pobudami v mnenje 
na državne organe in agencije. Za OPPN športni park pri 
OŠ so pridobljena vsa stališča razen ARSOV, ki pa ga pri-
čakujemo v kratkem. Vzporedno potega izdelava projekta 
komunalne infrastrukture za športni park. Za OPPN območja 
med Kmetijsko zadrugo in Trznom se je s Kmetijsko zadrugo 
Cerklje, v prisotnosti članov iz Moravč opravili razgovor okrog 
terminskega plana in ostalih podrobnosti. Dogovorjeno je, 
da se nadaljuje postopek in pričakuje se sprejetje OPPN-ja v 
jeseni. Na komasacijskem območju med Sotesko in Drtijo po-
tekajo agromelioracijska dela. Ob izvedbi teh del se bo očistil 
potok Drtijščica, da bo imel prosti tok. Pričela se je sanacija 
občinskih cest. Prav tako se bo v naslednjih dneh pristopilo 
k izvedbi del na vseh cestah, ki so predvidene v rebalansu 
proračuna, ki je bil pred kratkim sprejet. Obenem se bodo 
opravile geodetske izmere, izdelava popisov del, projektov 
in kar je še potrebno, da bi delo potekalo nemoteno. Pred 
pričetkom del na vsakem odseku ceste, ki je predvidena za 
rekonstrukcijo, se bo opravilo razgovor z lastniki, pridobilo 
pisno soglasje in po potrebi vpisalo v zemljiško knjigo.
Čestitamo vsem za praznik dneva državnosti. Vsem šolajo-
čim, ki odhajajo na počitnice in vsem na dopustih pa želimo 
srečno, varno in prijetno preživljanje prostih dni.

Spoštovane volivke in volivci,
zahvaljujemo se vam za udeležbo na volitvah.  Slo-
venska demokratska stranka je relativna zmagovalka 
volitev 2018. Predvsem bi se zahvalili vsem vam, ki 
ste oddali glasi za SDS. 
Razveselili smo se našega rezultata v občini.  Z 
optimizmom gledamo v prihodnost in si želimo, da 
se politika  med seboj poveže z pozitivno energijo v 
korist slehernega državljana naše države. 
Treba bo stopiti za kakšen korak nazaj in pozabiti 
zamere iz preteklosti. Vsi dobro vemo, da to nikamor 
ne pripelje. Izključevanja in nestrpnosti so na vseh 
straneh. Zato stopimo skupaj.
Pred leti smo prav mi na občinskem nivoju pokazali 
pot v prihodnost. Seveda se da. Potrebno se je odloči-
ti za ljudi in pustiti politiko ob strani in to pričakujemo 
tudi na državnem nivoju.  
Veselimo se lepše  prihodnosti, kot jo imamo sedaj. 
Ni slabo, ampak čas je,  da naredimo korake naprej. 
Hvala še enkrat,

Vitomir Cerar
OO SDS Moravče

Društvo upokojencev Moravče vabi 
pohodniško skupino na izlet dne, 5. 7.2018, 
na Golte. Odhod iz AP Moravče ob 7. uri. 

Obvezna pohodna oprema.
Vljudno vabljeni!
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Oglasi

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

IZDELAVA IN MONTAŽA
ALU in PVC okna * vrata * zasteklitve 

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

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

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto 
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne 
servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. ***Velja ob nakupu preko Nissan Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na Nissan.si. Pooblaščeni 
uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si. 

7 LET JAMSTVA* / 3 LETA VZDRŽEVANJA**

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI PRODAJALCU 
NISSAN KRULC MORAVČE 

Juke 1.6 16v visia
že za 120 €/mesec***

1.2 DiG-T visia
že za 150 €/mesec***

1.6 DiG-T X-TRAIL
N-CONNECTA

QASHQAI

že za 260 €/mesec***

WWW.NISSAN-KRULC.SI,  tel: (01) 72 31 200
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 2.7., 23.7.in 20.8.2018 ob 17ih

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

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

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR:  

10.9.2018 ob 16ih (zadnji pred poletnimi počitnicami 

in še po nespremenjenem programu)

Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

• Velika izbira zlatega in srebrnega nakita
• Izdelava, popravilo, predelava in odkup zlatega in 

srebrnega nakita
• Izdelava poročnih prstanov
• Prodaja naložbenega zlata

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

C. na Grmače 16, MORAVČE,  (01) 723-18-68

Delovni čas: pon.-pet. 14.00-18.00 sob. 9.00-12.00

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA,  (01) 899-53-93

Delovni čas: pon.-pet. 9.00-18.00 sob. 9.00-12.00

Cesta zmage 33, ZAGORJE, (03) 566-43-02

Delovni čas: pon.-pet. 9.00-17.00 sob. 9.00-12.00

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

strokovnjaki za
mešanje avtolakov
avtokozmetika - SONAX

peleti               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU
               NASPROTI
TRGOVINE
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

plin

24 Novice iz Moravške doline


