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Obvestila

FOLKLORNA SKUPINA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
MORAVČE  
V A B I 

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

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

VSTOP BO PROST!
PRISRČNO VABLJENI! 

OŠ JURIJA VEGE IN OBČINA MORAVČE
vabita na slavnostno akademijo ob 
50. obletnici matične šole v Morav-
čah in 240. obletnici šolstva na Mo-

ravškem. Prireditev bo  29.9.2017 ob 
16.30 uri na igrišču ob šoli. 

Vabljeni na prireditev in druženje!

Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica in 
Martin Rebolj, župan
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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 5. oktobra 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 21. septembra.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

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

prvi PON v mes.: 17 - 19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055

PON in PET: 9 - 10; 16 - 18

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

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

BANKA
Tel: 7231-017

PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17

POŠTA
Tel: 7296-510

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

POLICIJSKA 
PISARNA

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

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

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

VRTEC
Tel: 7231-227

PON - PET: 7 - 15

POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233

PON - PET: 7 - 15

KNJIŽNICA
Tel: 7231-359

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

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR: 10 -12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel: 7231-234

24-urna dežurna služba na tel 112

Zavod za gozdove, 
revir Moravče

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

KMEČKA 
TRŽNICA

SREDA 14 - 18
SOBOTA 8 - 13

Info oddaja o 
občini na ATV

SRE 20.00
ČET 21.00

LEKARNA
Tel: 7770-245

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

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

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

AMB. ZA OTROKE 
IN MLADINO
Tel: 7232-943

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

Patronažna služba, 
tel 7232-944

PON – PET : 7 - 8

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

ZOBNA AMB.
Tel: 7231-150

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

ZOBNA AMB ZA 
OTROKE
Tel: 7232-750

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

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

Spoštovane bralke in bralci!
Dolgo in vroče poletje je za nami. To velja predvsem za 

počitnice in dopuste. Življenje se vrača v ustaljene okvirje, 

čeprav, tako župan Martin Rebolj, je občina ves čas nor-

malno funkcionirala in so začrtana dela potekala nemo-

teno. Del problemov se še vedno vrti okoli sanacije pesko-

kopov in lokalna skupnost se bo še intenzivneje vključila.

Na Moravškem je potekal uspešen vikend odprtih vrat. 

Tako se je odprla možnost, da se producenti različnih 

proizvodov in ponudniki pestrih storitev še bolj približajo 

svojim stalnim komitentom ter še posebej, da si pridobijo 

nove od drugod. Odziv ponudnikov je bil, za prvi takšen 

poizkus, zadovoljiv, pa tudi z obiskom so bili lahko zado-

voljni. Dandanes je možno narediti vse. Problem pa je to 

po ustreznih cenah prodati.

Podpisana je pogodba o izdelavi projektne dokumenta-

cije za gradnjo doma starejših. Pa smo korak bliže, čeprav 

so roki resnično napeti. Bolj oddaljena je izgradnja obvo-

znice, ki pa ni nič manj potrebna in okoli katere so se tudi 

začele določene aktivnosti.

Bralce bi radi opozorili na vrsto javnih razpisov in ob-

jav. Povsod so natančno določeni roki. Ne zamudite jih!

Odgovorni urednik
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Županova stran

Dopusti niso vplivali na 
začrtan potek del v občini

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, pa začniva najin pogovor danes nekoliko 
drugače. Počitnice so pri koncu. Kako ste jih preživeli?

Pravih počitnic v resnici nisem imel. Nekaj vikendov smo 
z ženo in vnukinjama preživeli na barki.
Občina je, kljub dopustom, normalno funkcionirala in 
delala naprej. Mislim na investicijska dela na cestah, 
vodovodih, sodelovanju s projektantskimi organizacijami, 
ki nam pripravljajo projekte za načrtovane objekte.
Zaposleni v občinski upravi so v tem času izkoristili do-
bršen del dopustov in delo, tudi zaradi odsotnosti  ljudi v 
državni upravi in drugih javnih institucijah, ni trpelo.
Ena izmed glavnih tem v občini pred poletjem je bila 
zagotovo sanacija  opuščenih peskokopov, ki jih izko-
rišča Termit. Dogovorjeno je tudi bilo, da se analize še 
razširijo. Ali se tega držite? 

Dobili smo ponudbo Geološkega zavoda za izvedbo 
drugega dela pregleda odlagalnih polj. Po podrobnem 
pregledu bomo v naslednjih tednih tudi naročili še do-
datne analize.
Po drugi strani Termit nadaljuje z izkopi v Soteski. Z upra-
vama Termita in JK Prodnik smo imeli skupen sestanek, 
na katerem sem zahteval, da pri vsakem  spreminjanju 
izkopnih polj, predvsem pa takih, ki so v bližini vodnih 
virov, pred začetkom informirajo občino in javnost.
Po zagotovilih Termita, bo že za to številko občinskega 
glasila pripravljeno poročilo o nameravanih delih in 
morebitnih vplivih na vrtino. Zahteva občine je, da se 
ta peskokop (Soteska op.p.), lahko sanira le z rovnino, 
torej tukaj odkopanim materialom.
Ali ste kaj seznanjeni, kako Termit sledi priporočilom 
Geološkega zavoda?  

Del ukrepov bo izpeljala občina. Tako se bomo izognili 
dvomom kaj in kako se izvaja in da monitoring ni pri-
stranski. Pričakujemo, da bo Termit posredoval podrobna 
poročila o izvajanju priporočil. Potrebno pa bo počakati 
še na drugi del analiz, da bomo imeli dokončno sliko 
stanja in seznam vseh priporočil, ki se bodo morala 
realizirati.
Čas beži, roki za postavitev doma za starejše  pa so 
kratki. Jim sledite?

23. avgusta smo podpisali pogodbo s projektno orga-
nizacijo Sava projekt iz Krškega. Rok za izdelavo vse 
dokumentacije, popisi PZI za vložitev vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja je 10. oktober.
Kako pa bo z izbiro izvajalca?

S postopkom  izbire bomo pričeli takoj, ko dobimo na-
tančne popise del, torej že v času, ko bomo čakali na 
gradbeno dovoljenje. Roki so resnično zelo napeti.
Govori se tudi o izvedbi sprememb OPPN?

Drži. V septembru načrtujemo v KD obravnavo in javno 
razgrnitev OPPN za območje MO 16 in 18. Gre za po-
dročje med zadrugo in Nissanom.
Dalje, tečejo postopki potrebni za nadaljevanje del za 
izdelavo idejnega projekta za južno obvoznico okoli Mo-
ravč, saj je idejna zasnova s strani države potrjena. Tako 
bomo v naslednjih mesecih izvedli geodetske posnetke 
potrebne za  izdelavo idejnega projekta, ki je nujen za 
pripravo ustreznega OPPN. Planiranim, da bi ga na OS 
sprejeli na pomlad. Seveda ne bomo pozabili na javno 
razgrnitev idejnega projekta, saj si želimo, da bo javnost 
podrobno seznanjena s predvidenimi deli. Računam, da 
se bo začetek del, po sedaj dostopnih državnih dokumen-
tih, odvil v letu 2020.
Naj na koncu še omenim, da intenzivno nadaljujemo s 
postopki potrebnimi za izdelavo OPPN in projektiranje 
športnega igrišča ob osnovni šoli.

EV
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Občina

Slovesnost pri spomeniku NOB v Zgornjih Kosezah

Marsikdo ni vedel, da je nad Zg. Koseza-
mi spomenik NOB, ki ga je 27. septembra 
1981 v spomin žrtvam na tem mestu 
postavila Občinska organizacija Zveze 
borcev Domžale. Avgusta pa je bila v 
sodelovanju Občine Moravče in Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Moravče 
pri spomeniku pripravljena spominska 
slovesnost.

Pihalna godba Moravče je z igranjem 
naznanjala prireditev v ne prevročem so-
botnem dopoldnevu. Pri slovenski himni 
se ji je pridružil Partizanski pevski zbor. 
Garda slovenske vojske je ob spomeniku 
izvedla časno postavitev in pozdrav. Po-
vezovalka Eva Jančigaj pa je prisotnim 
razložila: »Prav tu je nekoč stala domačija 
s toplim ognjiščem in skrbnimi ljudmi, ki 
so se ukvarjali z vsakdanjimi opravili. V 
letu 1942 so tej družini partizani zaupali 
kurirsko postajo, tajno mesto za zvezo 
partizanskih kurirjev. Tukaj se je potem, 
za prividom vsakdanjega življenja in opra-
vil družine te domačije, izmenjalo mnogo 
za partizane pomembnih informacij, kar 
je bilo za odpor izrednega pomena. Toda 
prišlo je do izdaje. Ne ve se natančno 
kako. Nemški vojaki so hišo obkolili 18. 
septembra 1943. Vse, Janež Terezijo, 
Janež Jerneja Rajka in Bizjak Jerneja ter 
neznanega kurirja Luko, ki je bil takrat na 
javki, so ustrelili. Hišo so požgali.«
Sledilo je polaganje vencev v spremljavi 
trobilnega kvarteta Orkestra Slovenske 
vojske. Prvi je venec položil državni 
sekretar Ministrstva za obrambo mag. 
Miloš Bizjak. Venec sta položila tudi 
župan občine Moravče Martin Rebolj in 
predsednik Združenja borcev za vrednote 
NOB Moravče Jože Kveder. Prisotni so 
bili številni praporščaki. V nadaljevanju 
programa smo slišali Partizanski pevski 
zbor v pesmih: Nismo se uklonili, Nabru-
simo kose, Jutri gremo v napad in Hej 
tovariši. Recitiral je Pečan Matjaž Barlič 

in primerno, zelo čustveno so izzvenele 
Kajuhove pesmi.
Kaj takšnega se ne sme nikoli več zgoditi 
je v pozdravnem govoru naglasil pred-
sednik ZB za vrednote NOB Moravče. 
Župan Martin Rebolj pa je med drugim 
dejal: »Pred kratkim smo bili priča odprtju 
spomenika žrtvam vojn in z vojnami po-
vezanimi žrtvami. Storimo vse, da bi vsi 

spomeniki, ki stojijo širom po Sloveniji in 
spominjajo najprej na mrtve in žrtve, kot 
je dejal predsednik Pahor, v prenesenem 
smislu pravzaprav nagovarjali vse žive, ki 
bodo postali pred njimi, k sožitju, razu-
mevanju, odpuščanju, sodelovanju, miru 
in spravi, znotraj naroda in z drugimi«. 
Slavnostni govornik državni sekretar Mi-
nistrstva za obrambo mag. Miloš Bizjak 
je dejal, da se je v štiriletnem obdobju 
prelila kri za pravično stvar – za svobodo 
in prihodnost vseh nas, ki smo se rodili v 
naslednjih desetletjih. Zato so taki kraji, 
kot tu v Zgornjih Kosezah pri Moravčah, 
pravo mesto za počastitev spomina in 
izraz spoštovanja, hkrati pa tudi – kar je 
zelo pomembno – mesto za črpanje ener-
gije in borbenosti za bitke, ki jih danes 
bijemo in jih bomo morali biti tudi v pri-
hodnosti. Pohvalil je: »Ljudje v Moravški 
dolini ste skozi ves ta čas izkazovali iskre-
no domoljubje, tako v močni udeležbi v 
bojih za slovensko severno mejo po prvi 

svetovni vojni kot v slovenskem narodno-
osvobodilnem partizanskem boju in v 
obdobju slovenske osamosvojitve.« Tudi 
sprave se je dotaknil: »Upor proti oku-
patorju in proti nacifašizmu, ki je nažiral 
našo narodno samobitnost, je bil edina 
prava odločitev – odločitev za dom, za 
slovenski jezik, za svobodno prihodnost, 
za Slovenijo. Zato zagovarjam stališče, 
da ni mogoče voditi dialoga na način, da 
bi istočasno priznavali zasluge borcem 
slovenskega narodnoosvobodilnega boja 
in tistim, ki so sodelovali z okupatorjem. 
Če namreč sprava morda za nekatere 
pomeni priznanje okupatorjevih dejanj 
in kolaboracionizma kot državotvornega 
dejanja, potem menim, da je bolje, da 
do tega ne pride. Sprava naj bo torej 
odpuščanje in sprava, ne pa priznanje 
okupatorjevih dejanj.«

Spominska prireditev se je zaključila s 
pesmijo Domovina naša je svobodna, z 
zaigrano skladbo Pihalne godbe in s pe-
smimi upora harmonikarjev iz Lukovice.
Gotovo ja prav, da se spomin na žalosten 
dogodek iz partizanske javke ohranja. 
Obiskovalci so po zaključku prireditve 
ostali še na druženju pri gostoljubnih 
domačinih v Zg. Kosezah. Zahvala pa gre 
tudi gasilkam in gasilcem iz PGD Peče za 
pomoč in zgledno sodelovanje.

VR
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Občina

Uspešen vikend odprtih vrat v naši občini

Tudi v našem časopisu smo obveščali o pripravi moravških 
ponudnikov na vikend odprtih vrat pod okriljem Razvoj-
nega centra Srca Slovenije in občine Moravče za konec 
avgusta. No, izpeljali smo ga. Dogodkov je bilo veliko, bili 
so kvalitetni. Tisti, ki so spremljali vse, mogoče večino, ali 
pa vsaj kakšnega, so pohvalili. Torej bi se mogoče lahko 
nadejali večjega turističnega obiska, ker so bili v gosteh 
tudi iz drugih krajev.
Objavljamo sklepno misel župana Martina Rebolja:
»Na dneve odprtih vikendov se je občina Moravče letos 
vključila prvič z željo pomagati k promociji kmetom, dru-
štvom, podjetnikom, skratka vsem, ki želijo svoje proizvode 
tržiti in želijo večji obisk. Plačilo članarine, vzpodbuda in 
povabilo ponudnikom na svojem območju pa je tudi vse, 
kar občna lahko stori. Koliko bodo to ponudniki izkoristili, 
je potem odvisno od njih samih. Po zaključku tridnevnih 
dogodkov v naši občini lahko rečem, da je bil začetek 
obetaven. Vsi so se maksimalno izkazali. V svojem imenu 
in imenu občine se vsem, ki so sodelovali na dogodkih ta 
vikend, iskreno zahvaljujem.«

Poskušali bomo prikazati posamezne dogodke vikenda 
odprtih vrat, mogoče tudi zato, da se jih ob podobni 
priliki naslednje leto udeležite tudi vi in povabite znance 
ter prijatelje iz drugih krajev. 

KMEČKA TRŽNICA
Dogodek se je odvil v soboto na običajnem prostoru. 
Predstavili so se:

Sirarstvo Grilj se je predstavilo z ovčjim poltrdim in • 
mehkim sirom, jogurtom in skuto.

Za čudovit posladek so poskrbele članice Društva • 
podeželskih žena s pečenjem krofov in palačink pa 
postrežbo domačega peciva.

Pri Franciju Levičniku smo lahko kupili suhomesnate, • 
polsuhe in trajne ter poltrajne mesne izdelke.

Iztok Urbanija in Pavla Lebar sta pletla košare, ki so • 
bile vseh vrst tudi na zalogi.
Kmetija Požar je nudila prvovrstno domačo zelenja-• 
vo.
Iz Kmetije Kocjančič so na stojnici postregli z vsemi • 
vrstami mlečnih izdelkov iz kravjega mleka ter jajca.
Moravško čebelarsko društvo se je predstavilo z me-• 
dom in izdelki iz medu.
Vse vrste domače, priznano dobre moke, se je lahko • 
dobilo pri mizi Mlina Rotar.

Obiskovalci je vabila degustacija izdelkov in pridelkov. 
Ponudniki na tržnici so se res dobro izkazali. Za vzdušje 
pa je skrbel tudi harmonikar.

ROSFREJ bar – bistro
Res, da je vsaka miza dobila krožnik domačih, obloženih 
kruhkov, obiskovalci pa so bili tudi sicer zadovoljni s 
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Občina

njihovo postrežbo, kar se je kazalo po dobrem obisku. 
Mnogo jih je prišlo iz drugih krajev, in verjamemo, da se 
bodo vračali. 

ČEBELERSKO DRUŠTVO
Na ogled je razstava v društvenih prostorih s prikazom 
tudi samih postopkov za pridelavo medu in medenih 
izdelkov. Miza pa se je šibila od peciva in pijač z okusom 
medu. Potrudili so se maksimalno. Škoda, da trud ni bil 
bolj poplačan z obiskom.

ROKODELSKA NEDELJA
Rokodelci so v gradu Tuštanj pripravili razstavo svojih 
izdelkov iz gline, tekstila, papirja, lesa, ob tem so tudi pri-
kazali izdelavo košar, pletenja in oblikovanja. Na ogled je 
bil grad. Bilo je zanimivo in izvrstno pripravljeno za ogled 
pa tudi naprodaj.

PLANINSKI DOM UŠTE
Obiskovalci so bili zadovoljni s hrano, ki je bila tokrat še po-
sebej poceni, znižana za 20%. Lep razgled, ki so ga krasili 
tudi vremensko lepi dnevi pa bo ostal v dobrem spominu. 
Tudi otroška igrala na svežem zraku so pritegnila. 

ZELIŠČARSKA SEKCIJA DU MORAVČE
Društveni prostori so dišali po zeliščih, ki so bili lično ureje-
ni po mizah, posušeni v zavitkih in kozarcih. Veliko je bilo 
tudi svežih. Pripravljena so bila mazila in pripravljeni so 
bili člani zeliščarske sekcije, da prikažejo izdelavo. Pecivo, 
pijače in namazi so klicali po pokušini. Zeliščni vrt zunaj 
pa bil sveže oplet in pripravljen za razlago. Vse je bilo zelo 
lepo pripravljeno za večji obisk.

GOSTILNA IN PICERIJA PRI JURKU

Vse tri dni je bil obisk velik, saj je poleg običajne ponud-
be vabila tudi porcija čudovitih školjk iz krušne peči s 
kozarčkom Terana 20% ceneje. Predvsem v hladni senci 
zunaj pred gostilno se je še posebej prileglo. Najbrž bodo 
školjke od sedaj večkrat naročene. Za tiste, ki jim slučajno 
ne pašejo, imajo tudi zelo dobre pice pa še kaj.

VR
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Narava in razgiban teren moravške 
doline sta se že tretje leto zapored 
izkazala za atraktiven in primeren pro-
stor za festival Špas na vas. Hribčki in 
vrtače dobijo popolnoma nov pomen, 
ko se s precejšnjo ekipo pomoči loti-
mo priprave festivala. 
Obseg dela je ogromen in zahteven, a 
ko je vse na svojem mestu - ko oder, 
plesišče, jurčki in bale zasedejo svoje 
pozicije- je vso težaško delo poplača-
no. Festival se lahko začne.
To leto smo gostili 27 različnih bendov 
in ansamblov. Špas na vas smo otvo-
rili z rock večerom in Big foot mamo. 
Tudi lokalni, vzhajajoči in že priznani 
bendi so navdušili publiko in pokazali, 
da smo v Moravčah kos velikim prizo-
riščem po Evropi. 
Lokacija je zanimiva za pripravo 
koncertov, večjih dogodkov in zaradi 
same pestrosti terena primerna tudi 
za izvedbo ekstremnih iger po katerih 
je festival postal znan.
Sobota in nedelja sta poleg narodne 
zabavne glasbe, ki je nepretrgoma za-
polnjevala prostor oba dni, privabljala 
tudi adrenalince. Ti so se izkazali v 
extremnih spustih z otroškimi vozili in 
skokih v blato, tisti, ki pa skrivajo svoje 
adute v hitrostnem pitju in žretju pa so 

jih lahko pokazali širši publiki. 
Odprtost terena in dejstvo, da se 
moravška dolina bohoti v samem sre-
dišču Slovenije in smo zato lokacijsko 
zanimivi prebivalstvu celotne Slove-
nije nam daje možnost, da se festival 
širi, občinstvo povečuje iz leta v leto. 
Z možnostjo kampiranja in s tem širje-
njem turistične ponudbe v Moravžah 
smo odprli tudi kamping z razgledom. 

Zadovoljni in očarani nad lepotami se 
bodo vrnili tudi drugo leto.
V soboto je društvo Moje pleme  
drugo leto zapored organiziralo tudi 
dobrodelni tek, pri katerem nam je 
na pomoč priskočilo ŠD Javoršica. 
Pripravili smo dva teka, ki sta bila izziv 
gorskim tekačem. Štartnina tekmo-
valcev se je nakazala na dobrodelno 
ustanovo H.O.P.E. Prava paša za oči pa 
je bil prihod Gold wing motorjev.
Nedelja se vse bolj uveljavlja kot dru-
žinski dan tudi na festivalu Špas na 
vas. Otroci so se udeležili čarovniških 
predstav. Poskusili so se v jahanju 
ponijev in tisti, ki so pravi kavboji so 
se preizkusili tudi v jahanju rodeo bika. 
In verjemite, kar nekaj pravih kavbojev 
je v mlajši generaciji. 
Letošnja velika popestritev je bilo 
sodelovanje s slikarsko šolo Blaža 
Slaparja in njegovo ekipo.. Celotno 
dogajanje so polepšali z izrednimi 
poslikavami obrazov in natečajem 
mladih slikarskih mojstrov.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripo-
mogli k izpeljavi 3.festivala Špas na 
vas, sponzorjem, lokalni skupnosti, 
glasbenikom, sodelujočim in županu 
g.Martinu Rebolju za njegovo podpo-
ro in zaupanje.
 

Društvo Moje pleme, 
Sebastijan Kovačič

3. festival Špas na vas 
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Slovesna Jernejeva nedelja 
ob blagoslovu obnovljenega oltarja

V nedeljo, 27. 8. 2017 smo krajani Peč 
znova pripravili tradicionalno farno 
žegnanje - Jernejevo nedeljo. Tokrat 
je bila prireditev še slovesnejša, saj 
je bil blagoslovljen obnovljen oltar. 
Slovesnost se je pričela ob deveti uri, 
ko se je sprevod ob spremljavi Pihalne 
godbe Moravče iz župnišča pomaknil 
najprej do stojnice, kjer sta domači 
župnik Franc Povirk in prelat Jožef 
Lap blagoslovila zdravilna zelišča. 
Nato se je pričela sveta maša, med 
katero je g. Lap blagoslovil obnovljen 
oltar. Na koncu maše je nekaj besed 

spregovoril restavrator oltarja, zbrane 
pa je nagovoril tudi župan občine 
Moravče, Martin Rebolj. Po maši se 
je nadaljevalo veselo druženje ob 
zvokih Pihalne godbe Moravče in 
folklorne skupine Društva upokojen-
cev Moravče. V cerkvi so potekali 
vodeni ogledi, zunaj je bila na ogled 
razstava vabil od prvega žegnanja do 
danes, seveda pa ni manjkalo pecivo 
izpod rok peških gospodinj. Potekal 
je tudi tradicionalen srečelov, ki je bil 
tokrat še bolj bogat, več kot polovica 
dobitkov pa je bilo izdelkov lokalnih 

obrtnikov, rokodelcev in gospodinj ter 
pridelki s Peških kmetij. Tokrat je bila 
prireditev vključena v vikend odprtih 
vrat, ki je v okviru Lokalne akcijske 
skupine Srce Slovenije potekal ta 
konec tedna v občini Moravče. To 
je privabilo tudi obiskovalce iz drugih 
krajev, ki so bili tokrat prvič v Pečah. 
Veseli smo, da se je naša župnija lahko 
lepo predstavila.

AL

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI REGIONALNE CESTE
Obveščamo vas, da bo zaradi preplastitve ceste potrebna popolna zapora regionalne ceste na relaciji Drtija-Izlake 
pri naselju Zgornja Dobrava.

Popolna zapora bo potrebna 10 dni v terminu od 13.9.2017 do 27.9.2017.

Obvoz za osebna vozila in 35 sedežne avtobuse bo urejen na relaciji Moravče-Zalog-Mošenik-
Peče in v obratni smeri.

Na obvozni cesti za osebna vozila LC 263901 bo prepovedan promet za vsa tovorna vozila. Obvoz za tovorna 
vozila bo urejen na relaciji Moravče-Krtina-Trojane-Izlake-Kandrše in v obratni smeri.

Vse udeležence naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

Hvala za razumevanje, 
Občina Moravče
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Po sledeh napredka naše občine

V Podgorici je občina dokončala širitev vozišča, uredila od-
vodnjavanje in cestišče v dolžini cca 500m asfaltirala.

Z gradnjo ceste se je uredil dostop do kmetijskih zemljišč 
med Mošenikom in Rotarjevim mlinom, cesta tudi je 
asfaltirana.

Zaradi dotrajanosti fasade Kulturnega doma je bila ta 
obnovljena, prav tako pa avla in stopnišče balkona.

V Vahtenbergu (na cesti med Zalogom in Gabrjem po Lim-
barsko goro) se menja vodovodna cev, ki bo omogočala 
postavitev hidrantov in normalno napajanje vseh hiš ter 
zamenjavo hišnih priključkov.

V Podkraju je na krajšem odseku izvedena menjava vo-
dovodnih cevi zaradi popolne dotrajanosti. Obenem se je 
uredila tudi vodovodna inštalacija v samem vodohranu.

V Sp. Dobravi se izvaja rekonstrukcija mostu.

Rekonstrukcija mostu, ki se izvaja na Plesu, zagotavlja 
varen dostop vozilom JKP Prodnik do črpališča, ki je na 
drugi strani Drtijščice. 

VR
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Podpisana je pogodba o izdelavi projektne dokumentacije 
za gradnjo doma starejših v Moravčah

Občina Moravče je pred meseci iz-
vedla razpis za izbiro projektanta za 
gradnjo doma starejših v Moravčah. 
Na razpisu je bila izbrana projektna 
družba SAVAPROJEKT iz Krškega. 
Ena od neizbranih projektnih družb 
se je pritožila na državno revizijsko 
komisijo, kar je zavleklo postopek iz-
bire izvajalca. Po sklepu državne revi-
zijske komisije je občinska komisija za 
izbiro izvajalca ravnala pravilno. Tako 
je izbrani izvajalec SAVAPROJEKT iz 
Krškega, s katerim je župan Martin 
Rebolj 23. avgusta podpisal pogodbo 
o izdelavi projektne dokumentacije za 
gradnjo doma starejših v Moravčah.

VR

Male komunalne čistilne naprave bodo počasi zamenjale 
obstoječe greznice

Male komunalne čistilne naprave so 
najboljša rešitev proti onesnaževanju 
naravne vode. Na področju ureditve 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
je s 01.01.2016 stopila v veljavo Ured-
ba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015), 
ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, 
da se na območjih, kjer je to mogoče, 
priključijo na kanalizacijsko omrežja. 
Če te možnosti lastniki nimate, morate 
postopoma opustiti greznice in zgra-
diti lastne čistilne naprave.
Lastniki novogradenj pa morajo že v 
projektu predvideti postavitev MKČN 
ustrezne velikosti ali izjemoma na 
vodovarstvenih območjih in na obmo-
čjih, kjer je v kratkoročnem obdobju 
predvidena izgradnja javne kanalizaci-
jo, gradnjo nepretočne greznice.
S postavitvijo MKČN boste delno 
oproščeni tudi plačila okoljske dajatve 
zaradi odvajanja odpadnih voda (o 
tem več v nadaljevanju).
Lastniki stanovanjskih objektov na 
občutljivejših vodnih območjih, ki 
odvajanja še nimajo urejenega, naj bi 
ga uredili do konca leta 2021, ostali 
pa do leta 2027. Tisti, ki imajo stavbo 
na zemljišču, kjer javna kanalizacija 
sploh ni predvidena, naj bi odvajanje 
odpadnih voda morali zagotoviti ob 
prvi prenovi svoje stavbe po sprejetju 
nove uredbe.

Bo pa to kljub vsemu pomenilo 
manjši finančni zalogaj za lastnike. 
Cene malih komunalnih čistilnih na-
prav se namreč gibajo med 2500 in 
8000 evri, odvisno od dimenzije, ki 
je prilagojena številu uporabnikov, k 
temu pa je treba prišteti tudi stroške 
gradbenih del.

Nakup MKČN je naložba
Naložba v malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN) je trajna naložba, 
zato je potrebno biti pri izbiri naprave 
previden, saj se MKČN kupuje za ob-
dobje minimalno 25 let. Da bi MKČN 
pravilno delovala, je prepovedano v 
njej čistiti industrijske ali padavinske 
odpadne vode, saj ima prisotnost 
takšnih vod negativen vpliv na delo-
vanje čistilne naprave.
Prostornina čistilne naprave je odvi-
sna od števila oseb, ki jim je namenje-
na ter od porabe vode in dejavnosti, s 
katero se ukvarjajo v obravnavanem 
objektu. Pri individualnih stano-
vanjskih hišah je potrebno v naprej 
predvideti možnost povečanja oz. 
zmanjšanja uporabnikov (stanoval-
cev), da se izognemo višjim stroškom 
vzdrževanja MKČN ter njeno nemote-
no delovanje.
Izbirate lahko med biološko, lagun-
sko ali rastlinsko MKČN.

Čiščenje odplak v biološki čistilni 
napravi poteka podobno kot v naravi, 
z mikroorganizmi, ki razgrajujejo v 
vodi raztopljene organske snovi in 
dušikove spojine, s katerimi se hranijo. 
Navadno so to aerobne bakterije, ki 
pridejo v čistilno napravo z odpadno 
vodo, v kateri dobijo hrano, za delo-
vanje pa potrebujejo kisik iz zraka. 
Biološka čistilna naprava lahko deluje 
sekvenčno ali kontinuirano.
1. V sekvenčnem biološkem reaktorju 
(SBR), kot imenujemo eno od dveh 
vrst bioloških čistilnih naprav, se voda 
očisti v šestih do osmih urah. Kar 
pomeni, da se odplake nadzorovano 
očistijo, še preden bi dosegle podtal-
nico. Čiščenje poteka v enem prekatu, 
dotok pa je urejen v drugem.
2. V napravi s plavajočimi delci, ki je 
druga vrsta biološke čistilne naprave, 
je čiščenje pretočno - kolikor vode 
pride noter, toliko je gre ven, kar lahko 
povzroči težave ob občasno poveča-
nem dotoku vode.
Pri nakupu je potrebno biti pozo-
ren tudi na dejstvo, da lagunska in 
rastlinska MKČN zavzameta večjo 
površino kot biološka. Na podeželju 
to ne predstavlja velikega problema, 
v gosteje poseljenih krajih, pa to zna 
predstavljati problem. Za vgradnjo 
omenjenih MKČN potrebujemo ne-
koliko nagnjen teren, saj se voda po 
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napravi pretaka gravitacijsko. Obe na-
pravi sta brez prisilnega prečrpavanja, 
kar pomeni tudi manjše stroške de-
lovanja, gradnje in vzdrževanja. Obe 
vrsti čistilnih naprav sta sestavljeni iz 
primarnega usedalnika in čistilnega 
dela. Pri lagunski MKČN je to plitva 
laguna v kateri se izvajajo procesi či-
ščenja, biomasa pa je pritrjena na dno 
in brežino lagune. Rastlinsko MKČN 
sestavljata zaporedno povezani gredi, 
v katerih se pretaka odpadna voda, in 
sicer pod površjem zemljine (peska), 
kar preprečuje nastanek smradu ali 
razvoj nadležnih insektov. Voda teče 
skozi substrat, na vrhu katerega so 
zasajene rastline - od tod tudi ime. Na 
poti skozi substrat, naseljen z mikro-
organizmi, se voda čisti, dodatno pa 
za to poskrbijo rastline. Čiščenje vode 
je kombinirano (fizikalno, kemijsko in 
biološko čiščenje), zato je voda ob 
izhodu tudi do 99 % bolj čista kot ob 
vhodu, praviloma pa je učinkovitost 
čiščenja vedno višja od 85 %. Tudi 
pozimi, ko je rastlinja manj. Voda je 
dovolj čista, da jo lahko uporabite za 
zalivanje zelenic ali sadovnjakov, ven-
dar se s to vodo ne sme zalivati vrtnin. 
Zadrževalnik v katerem se nabira mulj 
je treba očistiti na približno dve leti 
(odvisno od proizvajalca), drugače 
pa le spremljate delovanje in sicer 
tako, da približno dvakrat na teden 
pregledate jaške in cevi, da se ne bi 
zamašili (vir: JKP Prodnik).
Pri nakupu male biološke čistilne 
naprave morate biti pozorni na to, da 
ima kot gradbeni proizvod izjavo o 

skladnosti z veljavno zakonodajo in 
pogostost praznjenja, to pomeni da 
ima dovolj velik zalogovnik blata, da 
je ni potrebno prazniti pogosteje kot 
enkrat letno, še bolje enkrat na obdo-
bje treh (3) let.

(So)financiranje MKČN
Na sofinanciranje države pri izgradnji 
MKČN je težko računati, obstajajo pa 
drugi finančni instrumenti, ki na tak ali 
drugačen način pomagajo investitor-
jem. Ena od možnosti je v preteklosti 
bila pridobitev ugodnega kredita pre-
ko Eko sklada. Več posluha za nujnost 
teh investicij ima Občina Moravče, ki 
z nepovratnimi subvencijami investi-
torju povrnejo vsaj del stroškov. Višina 
dodeljenih sredstev za sofinanciranje 
MKČN za fizične osebe znaša za po-
samezno enoto do 100% upravičenih 
stroškov, vendar ne več kot 1400,00 
EUR za prvo enoto. DDV ni predmet 
sofinanciranja. Za MKČN, na katero se 
priključuje več enot (skupna čistilna 
naprava), se za prvo enoto dodelijo 
sredstva v višini določeni v prvem od-
stavku tega člena, za vsako dodatno 
enoto pa največ dodatnih 500 EUR. 
Ena enota predstavlja stanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa 
ena enota predstavlja eno stanova-
nje. V primeru povezovanja lastnikov 
večstanovanjske stavbe oziroma več-
stanovanjskih hiš na skupno čistilno 
napravo, morajo vsi lastniki večsta-
novanjske hiše oz. posamezne stano-
vanjske hiše, priključene na skupno 
čistilno napravo, podati skupno vlogo 

za dodelitev sredstev. Upravičenci, ki 
bodo za več objektov postavili skupno 
malo komunalno čistilno napravo, 
morajo priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki 
ni časovno omejen in določiti osebo, 
ki bo zadolžena za upravljanje MKČN 
ter kateremu upravičencu se nakažejo 
sredstva za prvo enoto. Za posamezno 
MKČN je možno pridobiti sredstva so-
financiranja občine le enkrat.
Kljub temu, da je časa še veliko, je 
pametno, da se pred samo investicijo 
dodobra pozanimamo, na katerem 
delu občine je predvidena izgradnja 
kanalizacije in s tem možnost priklopa 
na javno infrastrukturo. Če te mo-
žnosti ni oz. je ne bo, je dobro vedeti 
vse glede samega delovanja MKČN, 
uporabi, vzdrževanju ter  vsem, kar je 
povezano z odvajanjem in čiščenjem 
odpadnih voda.
Brezplačno energetsko svetovanja za 
občane - mreža ENSVET nudi indivi-
dualno, brezplačno, neodvisno ener-
getsko svetovanje ter informacijske 
izobraževalne in ozaveščevalne aktiv-
nosti za promocijo ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov 
energije občanom v lokalnem okolju. 
Pisarna je odprta vsak torek in sredo 
med 16. in 19. uro po predhodnem 
dogovoru na 01/724 71 40 od 9.00 
do 12.00 ure ali po e-mail naslovu 
energetskapisarna@moravce.si

Gašper Stegnar
Energetsko svetovalna 

pisarna Moravče

Vložitev vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
S 1. 9. 2017 se prične novo šolsko leto, zato želimo 
opozoriti na pravočasno vložitev vlog za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev, ki so vezane na začetek novega 
šolskega in študijskega leta: 

- za študente je treba v mesecu septembru 2017 uvelja-
vljati pravico do državne štipendije, in sicer tako za tiste 
študente, ki bodo vlagali vlogo prvič, kot za tiste, ki so 
štipendijo že prejemali v preteklem šolskem letu.  Vlogo 
je potrebno oddati na vlogi za uveljavljanje pravice do 
državne štipendije. K vlogi je treba priložiti izpis ocen za 
preteklo šolsko leto. Štipendistu  pripada tudi dodatek 
za bivanje, v kolikor biva v najemniškem stanovanju (za-
sebna nastanitev) in ni uveljavljal pravice do subvencije 
bivanja, pri čemer mora biti oddaljenost od doma vsaj 
25 km. Potrebno je priložiti najemno pogodbo, sklenjeno 
za šolsko leto, za katero uveljavlja dodatek in potrdilo 

o prijavi začasnega bivališča na naslovu najemniškega 
stanovanja. Dodatek za bivanje ne pripada študentom, 
ki bivajo v študentskih domovih. 

Za uveljavljanje pravice za šolsko prehrano (subvencija 
malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učen-
ce) na centru za socialno delo ni potrebno vložiti vloge. 
Podlaga za določitev subvencije je, ali odločba za otroški 
dodatek, ali državno štipendijo. Vlogo je potrebno vlo-
žiti le v primeru, če ni bilo odločeno o pravici za otroški 
dodatek ali državno štipendijo. 

Zaradi začetka šolskega in študijskega leta je, v obdobju 
med avgustom in oktobrom, na CSD  povečano število 
vlog, zato vas prosimo za razumevanje v primeru dalj-
šega odločanja o pravicah iz javnih sredstev.  

Center za socialno delo Domžale

Občina
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Pridobivanje kremenovega peska in črpanje vode 
iz vodne vrtine ČVM-1

V letu 2007 je občina Moravče izvrta-
la raziskovalno črpalno vrtino ČVM-1 
za potrebe vodooskrbe občine. Lo-
kacija vodne vrtine je cca 300 m od 
Osnovne šole Jurija Vega severno ob 
cesti Moravče- Soteska, v področju 
nahajališča kremenovega peska Pod-
stran- Soteska.
Vodna vrtina se nahaja v Pridobival-
nem področju družbe Termit d.d., ki je 
določen z Odločbo št. 361-94/2006. 
Družba Termit ima sklenjeno Konce-
sijsko pogodbo št. 354- 14-120/01, z 
dne 3.12.2001 za gospodarsko izkori-
ščanje mineralne surovine ter Dovo-
ljenje za izkoriščanje št. 09-31/4-61 
z dne 17.3.1961.
Družba Termit je dala soglasje za iz-
delavo vrtine v svojem pridobivalnem 
prostoru v dobrobit vodooskrbe obči-
ne Moravče. št. I/ASP dne 11.1.2008 
na osnovi Študije K- 30-II- 30 d/c-
11/81, ki jo je izdelalo podjetje GE-

OKO, Podjetje za geološke raziskave 
d.o.o. iz Ljubljane. V tej študiji je bilo 
ugotovljeno, da se bo voda črpala na 
globini pod 250 m. Na tem področju 
se nahaja več kot 150 m debela 
plast neprepustne lapornate in pe-
ščene gline, ki ločuje vodonosnik od 
plasti predvidenih za izkoriščanje 
kremenovih peskov. Izvedba vodne 
vrtine in kasnejše črpanje podze-
mne vode ne bo omejevalo pravic 
družbe Termit d.d. za pridobivanje in 
sanacijo kremenovih peskov. 
Družba Termit d.d. izvaja pridobivanje 
kremenovega peska na področju Pod-
stran- Soteska, kjer se pridobiva I in II 
sloj. Po zadnjih geoloških raziskavah 
in zadnjem izdelanem rudarskem 
projektu za izvajanje del se na tem 
področju nahaja še skoraj 5.000.000 
t (5 mio. t) kremenovega peska, s tem 
da se pesek odkoplje do razmerja z 
odkrivko 1:2. Odkrivka so zemeljske 

mase, ki se nahajajo nad slojem kre-
menovega peska.
V letošnjem letu je družba Termit na-
daljevala z odkrivalno- pridobivalnimi 
deli na vzhodni strani področja Pod-
stran- Soteska. S tem se je izvajanje 
del približalo lokaciji vodne vrtine 
ČVM-1 ter lokalni cesti Moravče- So-
teska. Dela se izvajajo po »Projektu 
za izvajanje del pri izkoriščanju 
kremenovega peska v odkopu Pod-
stran- Soteska št. 1- 21/12- VS«, ki 
ga je izdelala projektna organizacija 
GR Investicije.
V projektu so med drugim tudi dolo-
čeni odmiki od posameznih objektov 
in določitev naklona brežin izkopa 
za zagotavljanje stabilnosti brežin in 
objektov. Za dano področje je bila 
izdelana geomehanska analiza z 
upoštevanjem predpisanih varnostnih 
faktorjev. 
Za zagotavljanje varnosti objektov, ki 

Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobi-
vanje kreditov namenjenih za pokritje stroškov material-
nih investicij (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, 
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta), stroškov 
nematerialnih investicij (prenos tehnologije z nakupom 
patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepaten-
tiranega tehničnega znanja), prav tako pa tudi stroškov 
najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih 
aktivnosti, priprave in izdelave razvojnih, investicijskih 
in drugih dokumentacij ter študij, pridobivanja intelek-
tualnih pravic, …

Kredit lahko podjetniki pridobijo s pomočjo Regijske 
garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru 
katere je moč pridobiti garancije za bančne kredite 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem, upravičeni 
prijavitelji pa so tudi socialna podjetja, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja 
Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: 
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, 
Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log – 

Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Mestna občina 
Ljubljana, MORAVČE, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, 
Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. 

Iz garancijskega sklada v katerem je 562.500 evrov, bo 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR) izdajala garancije v višini 50 do 80 % vredno-
sti kredita, preostalo vrednost kredita pa bo zavarovala 
banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je 8.000 
EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 
EUR za obratna sredstva.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem 
listu RS št. 40/2017 do porabe sredstev oziroma 
najpozneje do 15. 5. 2018. Vloge (obrazci in priloge) 
je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali 
osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 
1000 Ljubljana.
Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/
projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite   
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije 
obrnete na RRA LUR, tel: 01 306 1902 oziroma na 
e-naslov: roman.medved@ljubljana.si. 

Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita

Občina
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se nahajajo v področju pridobivanja 
kremenovega peska, se okoli teh 
objektov določijo varnostni stebri oz. 
varnostno območje, v katero vpliv 
izkopavanja ne sme posegati. Varno-
stno območje se določi za vsak objekt 
posebej. Tako je za varovanje vodne 
vrtine ČVM-1 in črpalnega objekta 
določen varnostni pas, ki ostane ne-
dotaknjen. S tem se pusti tudi dolo-
čena količina neodkopanega peska 
v področju varnostnega pasu.
Po opravljenem izkopu kremenovega 
peska, se bo pričelo z izvajanjem sana-
cije izkopanega področja. V izkopani 
prostor se bodo nasipavali in utrjevali 
avtohtoni materiali, ki se izkoplje kot 

odkrivka nad slojem kremenovega 
peska. Na končno utrjeno površino 
se bo nasul humusni material, ki je 
deponiran v neposredni bližini in se 
opravila ureditev površin za kmetij-
sko dejavnost. Izkop kremenovega in 
končna ureditev področja ob vodni 
vrtini ČVM-1 se predvideva v nekaj 
letih.

Zaključek: 
V pridobivalnem področju kreme-
novega peska se nahaja vodna vr-
tina ČVM-1 za potrebe vodooskrbe 
občine Moravče. Črpanje vode se 
izvaja na globini pod 250 m. Nad 
nivojem vodonosnika se nahaja več 

kot 150 m debela plast neprepustne 
gline. Nad to glino se nahaja 20-
30 m debela plast kremenovega 
peska. Pridobivanje kremenovega 
peska in izvajanje sanacije nima 
nobenega vpliva na črpanje vode iz 
vrtine. Med procesom pridobivanja 
peska se okrog črpalne vrtine pusti 
neodkopan varnostni pas, ki varuje 
vrtino pred vplivom odkopavanja. Po 
opravljenem izkopu kremenovega 
peska se področje sanira z avtoh-
tonimi materiali iz tega področja in 
površina nameni za prvotno kmetij-
sko dejavnost.

Termit, d.d.

DRUŠTVO LIPA – UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE DOMŽALE

Upokojitev starejšim prinaša določeno svobodo. Kaj bi počeli s to svobodo, če v javnosti ne bi bilo organiziranih 
oblik, kamor se lahko vključijo starejši? Ena takšnih oblik je tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, 
ki je letos praznovala 20-letnico svojega uspešnega delovanja. V lanskem šolskem letu je različne oblike progra-
mov obiskovalo preko 780 kandidatov. Kandidati prihajajo iz različnih občin: Lukovice, Trzina, Mengša, Kamnika, 
MORAVČ, Komende in Domžal. 

Študentje univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale leto za letom dokazujejo, da je njihovo izobraževanje 
uspešno. Vedno znova so skupine navdušene za učenje in novo znanje. Pomembna motivacija študenta je spozna-
nje, da zna, česar pred letom še ni. Ni pa pomembno samo pridobivanje novega znanja, ampak tudi druženje.

Ker so vse aktivnosti in programi našega društva namenjeni aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa, 
bomo veseli, če se boste tudi v šolskem letu 2017/2018 vključili v katero od spodaj predstavljenih oblik:

Jezikovni tečaji: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina.

Splošno izobraževanje: svetovne religije in verstva, astronomija, etnologija, bralna značka v slovenščini in v tujih 
jezikih, geografija – slovenska in svetovna, Domžale/Kamnik – moje mesto, računalništvo, umetnostna zgodovi-
na, zgodovina in kultura tujih ljudstev, logika, zabavna matematika, razgovor – ustvarjalna pot reševanja sporov, 
zeliščarstvo.

Kultura in ustvarjanje: literarni krožek, pevski zbor, igramo na citre, keramika, likovno ustvarjanje, punčke Unicef, 
klekljanje, gledališka delavnica, kaligrafija, orientalski ples, skupinski ples.

Šport in rekreacija: joga, telovadba, pohodništvo, kolesarstvo.

Te oblike dopolnjujemo z zanimivimi predavanji in obiski zgodovinskih in naravnih lepot doma in v tujini.

Vpisi za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali od 28. avgusta do 22. septembra 2017 vsako delovno dopoldne 
od 10.00 do 12.00 in ob sredah od 16.00 do 17.00 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale vabi  občane Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, 
Kamnika, Komende in Moravč, da se vključite v programe aktivnosti. Vabljeni ste tudi občani preostalih okoliških 
občin. Več informacij lahko poiščete na naši spletni strani: http://drustvo-lipa.si/

Predsednik Društva Lipa – 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale

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

 SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju 

in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, 
ki bo v nedeljo 24. septembra 2017  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Številka: 042-6/2017
Datum: 12. 7. 2017 

PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE

HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.

www.moravce. si

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

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

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

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

PREDAVANJE IN DELAVNICA
Predavanje in delavnica sta namenjeni 
kmetom iz območja občine Moravče, ki 
razmišljajo o razširitvi dejavnosti na svoji 
kmetiji in morebitni registraciji dopolnilne 
dejavnosti (predelava mesa). 
Pri ureditvi prostorov za proizvodnjo in 
trženje živil živalskega izvora, kot sta 
mleko in meso, veljajo strožji predpisi, 
kot pri predelavi živil rastlinskega izvora. 
V okviru tega bo izvedeno predavanje, ki 
bo v četrtek, 14. 9. 2017 s pričetkom ob 
9. uri, v mesariji Avbelj, Drtija 9. 
Tema predavanja:

Predstavitev ureditve prostorov za • 
proizvodnjo in trženje

Udeležencem bomo predstavili kakšni 
prostori so primerni za predelavo kmetij-
skih izdelkov in kako naj si uredijo more-
bitno prodajalno na domu. Tako z vidika 
ekonomske učinkovitosti kot uspešnosti 
poslovanja na kmetijah je dodajanje vre-
dnosti osnovnim kmetijskim pridelkom 
pomemben dejavnik pri razvoju kmetije 
in ena izmed možnosti je tudi predelava 
mesa na kmetiji, ki se vse bolj uveljavlja 
kot oblika nadgradnje osnovne dejavnosti. 
Zato bo po končanem predavanju sledila 
delavnica, kjer bomo praktično prikazali 
in predstavili postopke zorenja mesa z 
namenom doseganja večjega pomena 
slovenskega mesa v kulinarični pripravi. 
Dotaknili se bomo tudi klasične predelave 
mesa v suhomesnate izdelke in na že pri-

pravljenih izdelkih predstavili najpogostej-
še napake pri predelavi in povedali kako 
jih odpraviti. Zato naj vsak udeleženec 
prinese s seboj po eno salamo. Prosimo, 
da se na delavnico predhodno prijavite 
na zgoraj navedene kontakte. Prijave 
zbiramo do zapolnitve mest, saj je število 
mest omejeno. Udeležba je v celoti brez-
plačna, ker bo financirana iz proračuna 
Občine Moravče preko Javnega razpisa 
za dodelitev državnih pomoči za progra-
me ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Moravče 
v letu 2017. 

STROKOVNA EKSKURZIJA
Člane kmetij z dopolnilno dejavnostjo 
in tiste, ki o tem še razmišljate ali vas 
tovrstna tematika zanima, vabimo, da se 
udeležite enodnevne strokovne ekskurzije, 
ki bo v sredo, 27. 9. 2017 na Primorsko. 
Ogledali si bomo nekaj primerov dobrih 
kmetijskih praks s področja dopolnilnih 
dejavnosti (pridelovanje, predelava in 
trženje ter promocija) in se seznanili s 
potrebnimi strukturnimi in tehnološkimi 
spremembami na kmetijah. Pot nas bo 
vodila vse do Italije, do tržaškega Eataly, 
ki predstavlja največjo tržnico italijanske 
gastronomije na svetu, ki je sestavljena iz 
restavracij, pekarn, mesnic, stojnic s po-
nudbo domače hrane in prodajnimi artikli. 
Prevoz in vodenje ekskurzije bosta brez-
plačna, ker bosta financirana iz proračuna 

Občine Moravče preko Javnega razpisa za 
dodelitev državnih pomoči za programe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Moravče v letu 
2017. Edini strošek bo organizirano kosilo, 
ki ga krije vsak udeleženec sam. Prijava je 
obvezna, zato vse zainteresirane vabimo, 
da se prijavite na zgoraj navedene kon-
takte do vključno 15. 9. 2017 oziroma 
do zapolnitve mest. Vabilo o odhodu s 
podrobnejšim programom bomo poslali 
naknadno samo vsem prijavljenim.

TEČAJI PEKE PEKOVSKEGA 
PECIVA
Člane kmetij obveščamo, da bodo v 
septembru in oktobru organizirani trije 
praktični tečaji po 7 pedagoških ur »Peka 
pekovskega peciva« v sodelovanju z BIC 
Ljubljana. Za udeležence je tečaj brez-
plačen, ker bo financiran iz proračuna 
Občine Moravče preko Javnega razpisa 
za dodelitev državnih pomoči za programe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Moravče v letu 
2017. Prijava je obvezna na zgoraj nave-
dene kontakte. Število mest je omejeno, 
zato se zainteresirani prijavite čim prej. 
Vsi prijavljeni boste dobili podrobnejša 
vabila z navodili.

PAVLA PIRNAT in PETRA BURJA, 
terenski kmetijski svetovalki 

OPOZORILO
 Morda ne bo prav nič odveč, če boste 
odslej redno preverjali, ali je za kljuko 
vrat vašega avtomobila zataknjen 
kovanec. Nemudoma ga odstranite, 
ponovno zaklenite avtomobil in pre-
verite, ali je res zaklenjen.
V tujini beležijo nov način vlamljanja. 
Gre za trik, pri katerem nepridipravi za-
taknejo kovanec za kljuko avtomobil-
skih vrat, ki so manj opazna (recimo na 
sovoznikovi strani). Voznik avtomobila 

tega ne opazi, se normalno odpelje v 
službo, stopi iz avtomobila, ga zaklene 
in odide. Kovanec deluje kot motilec 
centralnega zaklepanja in avtomobil 
v resnici ostane odklenjen.
Če ne parkirate na ravno izpostavlje-
ni lokaciji, vse, kar je v avtomobilu, 
postane lahek plen za nepridiprave, 
ki avtomobil brez težav izpraznijo, se 
celo odpeljejo, za njimi pa ne ostanejo 
niti vidne sledi vloma.

Kraja avtomobila 
se lahko zgodi 
celo tako, da vas 
vlomilec počaka, skrit na zadnjih 
sedežih in vas preseneti, ko sedete v 
avtomobil, ter vas prisili, da mu pre-
date ključe.
Da bi se izognili tovrstnim težavam, 
raje preverite kljuke na vratih avtomo-
bila in poskrbite za svojo varnost.

Vir; MNZ - Policija
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Policija svetuje

www.moravce. si

Državno tekmovanje podeželske mladine v Litiji

Zveza Slovenske podeželske mladine 
nas je povabila na državno tekmo-
vanje podeželske mladine. Po kar 
nekaj letih abstinence na takšnih 
dogodkih smo se odločili, da se bomo 
tekmovanja tokrat udeležili. Sestavili 
smo dobro ekipo, s seboj vzeli nekaj 
navijačev in se odpravili 1.7.2017 v 
Jablanico pri Litiji. Uvrstili smo se na 
odlično 16.mesto kar je za toliko časa 
nesodelovanja nam zelo v ponos. 
Naš kosec Matej Pibernik pa se je 
uvrstil na odlično 3.mesto, ter imel 
17sekund boljši čas od drugih tekmo-
valcev. Nadaljnih tekmovanj se bomo 
z veseljem udeležili.  Ponosni smo, da 
smo mladi s podeželja. 

Cerar Blažka, tajnica društva

Obletnica požiga zlatopoljskih vasi in Korena
Ob petinsedemdesetletnici požiga zla-
topoljskih vasi in Korena je Združenje 
borcev za vrednote NOB Lukovica, 
ob pomoči občine in Športnega dru-
štva Lukovica, pripravilo spominsko 
svečanost. Slavnostni govornik je 

bil predsednika Državnega zbora, dr. 
Milan Brglez, prisotne so pozdravili 
predsednik ZB za vrednote NOB Lu-
kovica Marjan Križman, predsednik 
Društva izgnancev Domžale Jože Kve-
der in predsednik KS Zlato polje Sašo 

Štiftar. Kulturni program so pospremili 
praporščaki in častna četa veteranov 
vojne za Slovenijo.
Slovesnosti se je udeležilo veliko Mo-
ravčanov, tudi s praporom ZB. 

Po zapisu Toneta Habjaniča

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2017/2018 

Novo šolsko leto je pred vrati in to je čas, ko se na naših 
cestah poveča število otrok. Zagotavljanje varnosti otrok 
v prvih septembrskih dneh je tudi ena ključnih nalog po-
licije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja 
varnosti cestnega prometa bomo policisti tudi letos ob 
začetku šolskega leta izvajali ustaljene aktivnosti, s stalno 
navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh in s tem dodatno 
prispevali k umirjanju prometa. 
Ob tem velja opozoriti, da naj bo skrb za tiste, ki prvič 
stopajo na šolske poti, še toliko večja, saj predvsem prvo-
šolčki še ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko 
srečajo na šolskih poteh in v vsakdanjem prometu. Prav 
tako velja omeniti, da učenci, ki se po dolgih počitnicah 
razigrani vračajo v šolske klopi, še niso pozorni na obna-
šanje v prometu.

Ob tem nagovarjamo starše, da ne pozabite, da ste vi 
tisti, ki odigrate ključno vlogo pri učenju in ozaveščanju 
o obnašanju v prometu vašega otroka, ostale voznike v 
cestnem prometu pa posebej opozarjamo, da prilagodite 
hitrost vožnje v naseljih, še posebej v bližini šol, vrtcev in 
na šolskih poteh ter polagate dodatno pozornost na naj-
mlajše udeležence v cestnem prometu, saj lahko le skupaj 
naredimo največ za varnost naših najmlajših udeležencev 
v cestnem prometu.

Igor Kovač
pomočnik komandirja PP Domžale

policijski inšpektor specialist II

POLICIJA SVETUJE
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Društva

39. KMEČKI PRAZNIK IN 5. MORAVŠKA NOČ

Tudi letos smo v Motavčah žurali  na 
že tradicijonalno znanem kmečkem 
prazniku in moravški noči. Društvo 
podeželske mladine je dalo vse atome 
energije za orgarnizacijo dvo dnev-
nega dogodka. V Petek 28.7. se je 
odvijala v Moravčah že 5. Moravška 
noč na kateri sta igrala ansambel Stil 
ter skupina Joker. Vreme nam je bilo 
naklonjeno, zato je ta dan odlično 
uspel. Sobota 29.7. je bila posvečena 
kmečkemu prazniku, zato smo poleg 
veselice zvečer imeli tudi državno 
prvenstvo v košnji, ki je potekalo ob 
17.uri. Tekmovanja so se udeležili tudi 
sosedje iz Nemčije. Naš član  je na 
tekmovanju zmagal v dveh katego-
rijah. Na Veselici sta igrala skupina 
Brzina ter Veseli svatje, ki so nas z 
dobro glasbo popeljali do jutranjih ur. 
Veseli smo, da ste se občani in tudi 
drugi udeležili obeh prireditev in se 
zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor-
koli pomagali.  Potrudili se bomo tudi 

naslednje leto. Naj tradicija ostane.
Hvala tudi občini Moravče, brez katere 
nam ne bi uspelo.

Tajnica društva
Cerar Blažka

Razstava ob Kmečkem prazniku  ČEBELARSTVO NA 
MORAVŠKEM

Turistično društvo Moravče že dolgo 
vrsto let ob Kmečkem prazniku DPM 
Moravče sodeluje s priložnostno raz-
stavo v Kulturnem domu. Trudimo se, 
da je tema usklajena s praznikom in 
se nanaša na domače okolje. Priznati 
moramo, da imamo z izborom že te-
žave, ker ni preprosto pridobiti dovolj 
gradiva in eksponatov za postavitev 
zanimive razstave. 
Letos je kot naročena prišla 70 – le-
tnica Čebelarskega društva Moravče. 
Sodelovanje je bilo obojestransko in 
v avli nam je uspelo s fotografskim 
gradivom iz arhiva Čebelarskega dru-
štva predstaviti razvoj organiziranega 
čebelarjenja na Moravškem, od začet-
kov v letu 1919 pa vse do danes. Zlasti 
so pritegnile fotografije moravških 
čebelark in čebelarjev, ki so pozirali 
pred svojimi čebelnjaki.
Pri prikazu čebelarskega orodja in 
pripomočkov smo se omejili na sta-
rejše eksponate. Obisk čebelarjev je 
bil dragocen vir informacij, čemu je 
bil namenjen določen pripomoček 
in kako so skrbeli za svoje čebelice. 
Nam laikom je nerazumljivo dejstvo, 
da so v starih panjih, n.pr. kranjičih z 

dimom omamili čebele, če so hoteli 
priti do medu in da je šele uporaba 
novejših až panjev omogočila čebe-
larju odvzem medu, ne da bi škodil 
čebelji družini.
Vse premalo se zavedamo pomena 
medonosnih čebel za človeštvo. 
Vsi najprej pomislimo le na sladke 
čebelje pridelke, a vsa njihova vre-
dnost je zanemarljiva v primerjavi s 
koristnim delom čebel v naravi. Med 

žuželkami, ki oprašujejo so čebele na 
prvem mestu. Od opraševanja pa sta 
odvisna kakovost in količina neštetih 
kmetijskih pridelkov in ne nazadnje 
tudi ohranitev vrst. Razstava o če-
belarstvu na Moravškem je bila naš 
majhen prispevek k ozaveščanju o 
pomenu čebel za naravo in ljudi, ki 
smo življenjsko odvisni od nje.

Danica Jančar
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»Komaj čakam, da bom tepen!«

»Bomo zmogli?« »Bomo ja!« Tokrat to niso bile besede 
risanega junaka Mojstra Mihe. V petek in soboto (4. in 5. 
avgusta 2017) smo rek kot spodbudo uporabljali na naši 
planinski poti.
Podali smo se iz doline Vrat, mimo Aljaževega doma, 
naprej po poti, ki se imenuje Prag. Vsi udeleženi smo že 
imeli nekaj izkušenj s plezanjem, tako smo se na pot podali 

zelo samozavestno. Zanimiva in motivacijsko bogata pot 
je navduševala predvsem tri mladince, ki so vztrajno in 
polni pričakovanj za seboj puščali meter za metrom. »Nam 
bo uspelo?« »Kje je zdaj že vrh?« Gora, ki je sicer pri nas 
najvišja in jo ob primernem vremenu lahko opazujemo tudi 
iz Moravč, pod vznožjem ne ponudi pogleda na vrh. Tako 
jim ob vsakem novo premaganem vzponu hiti na misel, 

Izobraževanje za mentorje planinskih skupin v Bavšici
30. 7. - 4. 8. 2017 je v PUS Bavšica 
(http://mk.pzs.si/pus/) potekal se-
minar za mentorje planinskih skupin. 
Seminarja sem se udeležila skupaj 
s še 10 strokovnimi delavkami na 
področju vzgoje in izobraževanja. 
V šestih dneh smo se udeleženke z 
različnih delov Slovenije seznanile 
z različnimi oblikami in vsebinami 
organizirane planinske dejavnosti in 
postopki njihovega varnega vodenja. 
Seminar, ki je bil teoretične kot prak-
tične narave, nam je tako dal veliko 
znanja ter spodbude za nadaljnje delo 
z mladimi na področju planinstva.

Vera Vene, 
mentor planinskih skupin

Traktorski oldtimerji v Tuštanju
V Tuštanju smo že vajeni srečanja 
oldtimerjev vseh vrst na prvomajski 
prireditvi. Pobuda, da po moravški 
strani odpeljejo traktorski oldtimerji 
pa je tudi nastala v Tuštanju, natančno 
pri Petru Svetlinu. Ker je naletela na 
odobravanje društva in ker je Peter 
Svetlin zelo vztrajen in dolgoleten 
član oldtimerjev, se je ta njegova že-
lja izpeljala že pred leti. Letos je bilo 
srečanje še posebno odmevno, saj je 
sodelovalo 17 traktoristov iz Tuštanja 
in Vrhpolj ter Lukoviških vasi. Vozila 
so bila stara med 30 in celo 60 let.  
Trasa je potekala  izmenično: po mo-

ravški in lukoviški strani. Zbrali so se 
torej pri Petru Svetlinu in se odpeljali 
do Trdinovih v Sp. Javoršici, kjer so 
naleteli  na topel sprejem, naprej  do 
Sv. Trojice, Žej, Ihana, Križevske vasi, 
Velike Vasi in Miklavža, kjer so imeli 
pogostitev na kmetiji Pri Mežnarju. 
Nadaljevali so skozi Geoss, Peče, 
Zgornje Koseze in Moravče do konč-
nega cilja na Cegunci. Za zaključek 
jih je čakala topla malica in seveda 
druženje. Pozdravil jih je gostitelj 
predsednik Društva krajanov Tuštanja 
Franci Cerar, ki ni skrival veselja nad 
dogodkom in obiskom traktoristov 

oldtimerjev s Petrom Svetlinom na 
čelu. Povabil jih je še za v bodoče. 
Traktoriste in kmete je z veseljem 
pozdravil tudi župan Martin Rebolj. 
Peter Svetlin pa je žarel od veselja, 
saj je med drugim že dolgo oldtimer 
po srcu.
Pa se je srečno končala 70 km dolga 
pot, brez nezgod in brez popravi. 
Udeleženci so iizkoristili priložnost za 
vzdrževanje prijateljskih odnosov med 
kmeti, kraji in občinama.

VR
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Septembra ‘ILUSTRACIJE TREH’ v moravški knjižnici 
Daneta Zajca

Razstava ‘Ilustracije treh’ združuje tri 
ilustratorke, ki vsaka v svoji likovni 
govorici interpretira videnje sveta, 
zgodbe, dogodka. Razstava bo v 
Knjižnici Moravče gostovala do konca 
septembra.
Ajda Erznožnik je diplomirala na Šoli 
za risanje in slikanje v Ljubljani. V ilu-
stratorskih vodah deluje od leta 2012. 
Je prejemnica nagrade Naj risar – za 
strip (2010) ter štipendije za perspek-
tivne ilustratorje ZDSLU (2016). 
Nina Meglič je diplomirala na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani za poklic 
profesorice likovne umetnosti. Kot 
ilustratorka deluje osem let. Pri ilu-
striranju poenostavlja posamezne 
oblike iz narave in jih sestavlja v novo 
pripovedno celoto. 
Marta Bartolj je na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje, smer ilu-
stracija,  zaključila podiplomski študij. 
Za magistrsko delo je prejela Nagrado 
za študente UL ALUO. Z ilustriranjem 
se ukvarja od leta 2006. 

Ajda, Nina in Marta ljubijo naravo, 
živali in si delijo tudi nekatere poglede 
na življenje in svet, zato so se odloči-
le, da predstavijo svoje ilustracije na 
skupni razstavi, ki so jo v moravški 
knjižnici postavile tik pred začetkom 

novega šolskega leta. Razstava ‘Ilu-
stracije treh’ bo na ogled do konca 
septembra. 

Alenka Žumbar Klopčič

za naslednjim ga bomo zagotovo že 
videli… In po nekaj urah hoje je res 
bilo tako.
Na Kredarici smo se dobro okrepčali 
in zaradi zelo vročega dneva smo mo-
rali osvežiti tudi naše zaloge z vodo. 
Pot nas je danes peljala do koče na 
Planiki, kjer smo tudi prenočili.
Naslednji dan se nas je osem od de-
vetih odločilo, da se vzpnemo na vrh. 
Ugotovili smo, da so skale že dodobra 
zglajene in postajajo vedno bolj ne-
varne. Kljub temu, še vedno vztrajno 
srečujemo pohodnike v supergah in 
brez vsakršne zaščitne opreme. Več-
krat slišimo še »pameten«: »A vi ste 
pa takole opremljeni?!« »Včasih so bile 
dobre samo pumparce, pa smo šli…« 
»Zdej pa že vsi čelade nosijo – tolk let 
smo pa brez hodil...«
Resnično, a kar nekajkrat so nam če-
lade še kako dobro služile, ravno tako 
samovarovalni kompleti. Planincem 
nad nami je uspelo kar nekajkrat spro-
žiti kamenje, ki se je potem kotalilo 
mimo naših glav… Vsi ti pripetljaji so 
se dobro iztekli in našim mladim so 
bili v velik poduk! 
Dosegli smo vrh… Ponos… Uspelo 
nam je!  Čestitke padajo… Vzkliki ve-

selja se množijo… 
»Tokrat sem prvič 
vesel, da bom te-
pen!« reče eden 
izmed njih. In res 
veselo se tisti, ki 
so prvič dosegli 
vrh Triglava posta-
vijo v vrsto za pra-
vi planinski krst – 
da postanejo kot 
rečemo – pravi 
Slovenci.
Zdaj bo potreben 
še varen spust v 
dolino. Tokrat pot 
nadal jujemo v 
smeri Dolič. Zdaj 
se v glavah mla-
dih pojavi še ena 
želja. Preprosta, a 
velika želja – »Sam 
še planiko!«
In res po poti proti 
Zadnjici nas poz-
dravi nekaj planik, 
ki delujejo kot pra-
vo priznanje in največja nagrada kljub 
temu, da jo lahko opazujejo le z očmi… 
Nagrada, ki jo je potrebno pustiti prav 

tam, kjer nas je počakala… A vsemu 
navkljub fante prav očara!

Anka Ropret
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S šolo za šolo

OŠ JURIJA VEGE MORAVČE, VVE VOJKE NAPOKOJ 
vabi k vpisu v Cicibanove urice za šolsko leto 2017/2018
za otroke, stare 3 -6 let, ki ne obiskujejo vrtca. 

Program bomo izvajali v prostorih vrtca v Moravčah in na 
POŠ Vrhpolje. 

Vpis s sestankom za starše in predstavitvijo programa bo: 
26. 9.2017 ob 17.00 uri v telovadnici spodnjega vrtca. 

Vabljeni!

Pony Racing Team do Planice in Bohinja
23.6.2017 se je šest fantov zbralo v 
zgodnjih jutranjih urah na še en njihov 
odbit projekt. Letos so se odločili, da 
bodo šli s kolesom Pony do Planice 
in Bohinja. Dan se je začel s smolo, 
saj je enemu  članu na ponyju počila 
guma, sledil je grd padec in odpoved 
kolesarja. Ostalo je še pet fantov, ki so 
imeli vso potrebno opremo spravljeno 
v spremljevalnem kombiju. Letos so 
naredili novost na projektu, in sicer 
maketo v obliki Ponyja in pokrajine 
kamor grejo, razdelili so jih po lokalih 
kjer so se ustavili na poti.
Po skoraj 12 urnemu kolesarjenju in 
nekaj ‘’gumi-defektih’’ smo prispeli 
na prvi cilj našega projekta, in sicer 

v Planico. Spoznali smo se tudi z or-
ganizatorji Goni Pony, ki organizirajo 

prireditev s Ponyji na Vršič. Prvi dan 
je bila kolesarska pot dolga 110km. 

 
OŠ Jurija Vege Moravče 

 
vas vljudno vabi na ogled glasbeno-gledališke predstave 

  
      po pravljici Kajetana Koviča 

KDAJ?  
• sobota, 23. 9. 2017, ob 17. uri 
• nedelja, 1. 10. 2017, ob 16. uri 

KJE? Kulturni dom Moravče 
 
Vstopnice lahko kupite eno uro pred začetkom na blagajni KD Moravče. 
Rezervacija vstopnic od ponedeljka, 18. 9., do petka, 22. 9. 2017, med 10. in 12. uro na tel. 01 7231 003 
ali 01 7231 210 (tajništvo šole). 
Rezervirane vstopnice prevzamete pol ure pred predstavo v avli KD Moravče, sicer gredo v prodajo. 
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Nogometna sezona 17/18 je že v polnem teku
S 1. avgustom se je za vse naše no-
gometaše praktično že začela letošnja 
nogometna sezona, saj so vse selek-
cije z začetkom meseca že pričela s 
treningi, poleg prijateljskih tekem, pa 
so bila odigrana tudi že prva prven-
stvena srečanja.
Ekipa mlajših dečkov do 13 let se je 
pomerila na prijateljski tekmi z vrstniki 
iz Doba, ekipa starejših dečkov do 15 
let pa je na trening tekmi premagala 
moštvo NK Šmartno. U15 je odigrala 
tudi prvo prvenstveno tekmo proti NK 
Svoboda Ljubljana in slednje z dobro 
igro premagala.

Ekipi kadetov in mladincev sta odigrali prija-
teljski tekmi z nasprotniki NK Rudar Trbovlje in 
NK Komenda. Obakrat so bili uspešnejši naši 
nogometaši. Odigrali so tudi prvi krog letošnje-
ga prvenstva proti NK Dolomiti Dobrova. Obe 
tekmi so dobili gostje.
Tudi naša dekleta so odigrala prijateljsko tek-
mo in sicer proti nasprotnicam ženske ekipe 
Rudar Trbovlje. Naša dekleta bodo letos prav 
tako nastopila v ženski ligi, kjer je prijavljenih 
devet ekip.
Moštvo veteranov  je gostilo nogometno se-
stavo zvezdnikov slovenske estrade, s katerimi 
je odigrala prijateljsko tekmo. Končni rezultat 
pa je pripadel našim.
Članska ekipa se je v pripravljalnem delu po-
merila z ekipama NK Vir in NK Ihan, prvenstvo 
pa so pričeli na gostovanju pri ekipi NK Svobo-
da Kisovec. Slednji so bili uspešnejši.
Seveda ne smemo pozabiti tudi na preostale 
naše selekcije, do 7 in 9 let ter ekipo U11, ki 
niso imeli še nogometnih tekem, vendar so v 
vsem tem času, kljub visokim temperaturam, 
pridno trenirali.

Vsekakor pa med naše vrste vabimo vse, od 
petega leta dalje, do članske in veteranske 
ekipe ter ekipe deklet, da se nam pridružite.

B.B.

Ekipa Pony Racing Team-a je utrujena 
prespala noč v Kranjski Gori.
Naslednji dan so dopoldne krenili iz 
Kranjske Gore proti Mojstrani nato 
čez dolino Radovne proti Bledu in do 
končnega cilja Bohinja. Kolesarska 
trasa je bila dolga 40 km. Tukaj smo 
se ustalili, se umirili in nazdravili pro-

jektu, ki je uspel.
Letošnja ekipa Pony Racing Team-a 
so bili Žani Urankar, Tomo Kos, Jure 
Mal, Miha Avbelj, Matej Cerar, Blaž 
Jesenšek in spremljevalno vozilo, ki 
ga je vozil Anže Klopčič.
Pony Racing Team je ekipa, ki vsako 
leto priredi odmevno turo s ponyji v 

precej oddaljene kraje. Do sedaj so bili 
že v Lendavi, na Kolpi in na slovenski 
obali. V ekipo Pony Racing Team je 
dobrodošel vsak, ki ima svoj retro 
Pony kolo in voljo do kolesarjenja. Se 
vidimo naslednje leto na naslednji 
destinaciji.

Mateja Hren
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Spoštovani občanke in občani!
Razlogi pobudnikov referenduma in na-
sprotnikov izpeljave predvidenih projektov 
po Sloveniji so različni. Vsi po vrsti pa 
preprečujejo razvoj in gospodarski na-
predek, naj bo to gradnja vetrnih elektrarn na Volovji 
rebri ali v Loški dolini, umeščanje trase avtoceste, ki bi 
povezala Koroško do Savinjske doline, gradnja Magne 
na Štajerskem in nenazadnje drugi tir, ki ga gradimo 
že zadnjih trideset let. Nasprotuje se vsemu, kar bi 
prineslo napredek. Po drugi strani pa pričakujemo 
plače kot v zahodni Evropi. Tukaj se ne primerjamo s 
Španijo ali Portugalsko, pač pa Nemčijo in podobnimi 
državami. Zavedati se moramo, da če hočemo stan-
dard primerljiv z boljšimi, se bomo morali odločili ZA 
vetrne elektrarne, tam kjer piha veter. Avtocesta bo 
morala potekati po predvideni trasi iz smeri Slovenj 
Gradca proti Celju, sicer bo Koroška ostala brez prome-
tne povezave. Magna že ima gradbeno dovoljenje na 
Madžarskem. Ali bomo žrtvovali 400 delovnih mest? 
Drugi tir je življenjsko pomemben za Luko Koper, da 
ne pomislimo na delovna mesta, povezana z njo. 
Vsi želimo delovna mesta za mlade, boljši življenjski 
standard, pokojnine, s katerimi si bomo lahko plačevali 
za domove starejših, brezplačno zdravstvo in šolstvo. 
Če vse to dobro premislimo, bomo na referendumu 
glasovali ZA boljši jutri in bomo obkrožili ZA Zakon 
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača – Koper.

MARTIN REBOLJ za SOCIALNE DEMOKRATE Moravče

V Sloveniji imamo 1200 kilometrov žele-
zniških prog, vlada Mira Cerarja pa želi za 
2% proge oziroma 27 kilometrov, kolikor 
bo dolg 2. tir, plačati 1,4 milijarde evrov.
Obveza, ki jo po izgradnji, po letu 2025, 
prevzema država oz. proračun je, da poskrbi za vsakoletno 
financiranje v višini od 30 do 40 milijonov za 45 let, kar zna-
ša še dodatnih od 1,3 do 1,8 milijarde evrov. 27 kilometrov 
proge nas bo tako skupno stalo več kot 3 milijarde evrov.
Vlada Mira Cerarja je pripravila zakon, ki omogoča sistemsko 
korupcijo in napajanje lobijev z denarjem, katerim je že v pripra-
vi projektne dokumentacije namenila 50 milijonov evrov.
Projekt 2. tir bo obremenjen z dvema novima davkoma. 
Prvi davek je pribitek k cestnini za težka tovorna vozila, 
drugi davek pa je taksa za pretovor v koprskem tovornem 
pristanišču, ki jo bo dolžna plačevati Luka Koper. Vlada je 
pripravila unikatno rešitev, ki je ne pozna nobena evropska 
država, to je, da je ustanovila novo državno podjetje za nek 
minimalni odsek proge, kljub temu, da že imamo državna 
podjetja, ki se s tem ukvarjajo. 27 kilometrov železniške 
proge želi vlada Mira Cerarja izvzeti iz javnega dela in po-
deliti upravljavsko koncesijo podjetju, ki pa je ravno tako v 
100 % državni lasti.
Na podloga teh argumentov bomo na spodnje vprašanje 
glasovali PROTI.
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravlja-
nju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na 
seji dne 8. maja 2017?«.

OO SDS Moravče

5. memorial Rajka Vavpetiča
V soboto, 12.8., je na moravškem nogometnem igrišču 
potekal 5. memorial Rajka Vavpetiča, na katerem so se 
pomerile članske ekipe NK Zagorje, NK Rudar Trbovlje, 
NK Jevnica in NK Termit Moravče. Prehodni pokal, z 
osvojitvijo 1.mesta, so si letos v hrambo, vsaj za eno leto, 
priigrali nogometaši iz Trbovelj, naša ekipa pa je osvojila 
3.mesto.
Prvi sta se na letošnjem memorialu pomerili ekipi NK 
Zagorje in NK Jevnica. Lanskoletni prvaki iz Zagorja, bi 
v primeru letošnje osvojitve 1.mesta, prehodni pokal ob-
držali v trajno last, saj bi bila to tretja zaporedna zmaga, 
vendar se na koncu ni vse izšlo v njihovo korist. Ekipo iz 
Jevnice so premagali z 4:0 in se uvrstili v finale.
Na drugi tekmi so se naši nogometaši pomerili z naspro-
tniki iz Trbovelj. Tekma je bila zelo izenačena do zadnje 
minute in z malo sreče, bi bil lahko na koncu povsem 
drugačen razplet. Ekipa Rudarja je povedla z 0:1, kmalu 
pa je padel zadetek za izenačenje na 1:1 po strelu Mal 
Florijana. Malo pred koncem tekme, je bil storjen prekr-
šek znotraj kazenskega prostora s strani našega branilca 
in dosojena 11 metrovka v korist Rudarja, ki je bil z bele 
točke uspešen za zmago z 1:2
Naše moštvo se je za 3.mesto pomerilo z nasprotniki iz 
Jevnice in jih premagali z 1:0 po zadetku Nejca Matečka. 
V finalu pa smo si ogledali večni zasavski derbi med eki-
pama NK Zagorje in NK Rudar Trbovlje. Po zelo trdi igri in 
odločni igri obeh moštev, je bil redni del odigran z 1:1. O 

zmagovalcu so odločali streli z bele točke, uspešnejši pa 
so bili nogometaši iz Trbovelj.
Končni vrstni red: 1. mesto NK Rudar Trbovlje : 2. mesto 
NK Zagorje : 3. mesto NK Termit Moravče in 4.mesto NK 
Jevnica.
Pokale vsem ekipam sta predala predsednik našega kluba 
g. Stjepanović Đorđo in župan občine Moravče g. Rebolj 
Martin, tokrat brez navzočnosti ga. Brigite Vavpetič, ki se 
je zaradi bolezni opravičila.

B.B.
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Iz naših krajev

Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset let so praznovali:

Krasovsky Boris 
iz Dol pri Krašcah

Majdič Marija 
iz Moravč

Kokalj Pavla 
iz Hriba nad Ribčami

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

Recepti iz Moravške doline

Lešnikov kolač s slivami

Sestavine:
175 g zmehčanega masla• 
175 g sladkorja• 
3 jajca• 
175 g moke• 
1,5 pecilnega praška• 
175 g mletih lešnikov• 
500 g sliv• 
80 g grobo sesekljanih lešnikov• 
sladkor v prahu• 

Postopek:
Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V 
skledo presejemo moko in jo zmešamo s 
pecilnim praškom in lešniki. V drugi skledi 
z električnim mešalnikom zmešamo maslo in sladkor. 
Mešamo tako dolgo, da dobimo rahlo kremasto zmes. 
Postopoma vmešamo jajca. Nato dodamo polovico me-
šanice moke, pecilnega praška in lešnikov ter jo v jajčno 
zmes vmešavamo s kuhalnico ali metlico. 
Po istem postopku vmešamo še drugo polovico. Na kon-

cu v zmes vmešamo še na koščke narezane slive. Testo 
vlijemo v pekač, posujemo z lešniki in damo v pečico za 
40 – 45 minut. Pečen kolač vzamemo iz pečice in 10 
minut hladimo v pekaču. 
Pred postrežbo ga potrosimo s sladkorjem v prahu.

Dober tek!

www.moravce. si
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Iz naših krajev

DATUM ZAČETKA
ODVOZA

KRAJEVNA
SKUPNOST

NASELJA

16. 10. 2017 KS Moravče

Češnjice pri Moravčah, Dole pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, 
Gorica, Hrastnik, Imenje, Krašce, Limbarska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Ples 
(brez hišnih številk 8. in 9.), Podstran, Pogled, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selce 
pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Straža pri Moravčah, 
Sveti Andrej, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava

17. 10. 2017 KS Dešen, KS Peče, 
KS Velika vas

Dešen, Gora pri Pečah, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Peče, del naselja Ples 
(hišni številki 8 in 9), Podgorica pri Pečah, Pretrž, Spodnji Prekar, Velika vas, Zalog pri 
Kresnicah, Zgornje Koseze, Zgornji Prekar

18. 10. 2017 KS Vrhpolje Dole pod Sveto Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, 
Spodnji Tuštanj, Stegne, Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI MORAVČE (JESEN 2017)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), 
veliki železni in kovinski kosi…

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

03. 10. 2017
14.00–15.00 Peče Pri gasilskem domu
15.30–16.30 Moravče Pri gasilskem domu
17.00–18.00 Krašce Pri gasilskem domu

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI MORAVČE (JESEN 2017)

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje…. 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.
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Pisma bralcev/Osmrtnice

Zahvala
 Mnogo prezgodaj nas je v 48. letu starosti 

zapustil naš dragi 

IVAN KONČEK 
Podgoric pri Pečah 6

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje ter vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnjo pot. Posebej hvala g. Bogomilu Brvarju za 

poslovilne besede.

vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin hude ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Zahvala
Svojo življenjsko pot je po težki bolezni 

v 73. letu starosti sklenila naša draga žena, 
sestra, teta in svakinja

ROZALIJA IDA PER 
rojena Adamič

iz Moravč, Cesta na Grmače 6

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za vsa sožalja, za vsak stisk roke in besede tolažbe. hvala 
vsem za darovano cvetje, sveče ter darove za svete maše in cerkev. 
Zahvaljujemo se g. župniku Kancijanu Čižmanu in pogrebni službi 
verbančič za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem kvarteta Cvet 
za čutno odpete pesmi in nečaku Jožetu za ganljive besede ob slo-
vesu. Najlepša hvala tudi sosedi  Simoni za spremstvo ob žari na 
njeni zadnji poti. hvala negovalni službi Comett ter patronažnima 
sestrama Kristini in Martini za vse obiske na domu in pomoč ob njeni 
bolezni. Zahvala pa tudi Srečotu in njegovi družini za vso podporo 

in nesebično pomoč v težkih trenutkih.

Še enkrat hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

vsi njeni!

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

Mali oglasi
Petčlanska urejena družina išče v najem za določen ali 
nedoločen čas, trisobno stanovanje ali starejšo hišo v 
Moravčah ali okolici. Smo redni plačniki in znamo ceniti 
lastnino.  Tel številka: 041-862-255

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

Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Zahvala ob naravni nesreči
V večernem neurju v torek 11. julija nam je v Hrastniku 
pri Topovškovih zagorela streha hleva. V njej smo imeli 
domače živali, strojno mehanizacijo in seno. Prvi so nam 
na pomoč pri gašenju prihiteli dobri sosedje za kar smo 
jim neizmerno hvaležni.  Hvaležni smo gasilcem Gasilske 
zveze Moravče, enotam PGD Moravče, PGD Vrhpolje, 
PGD Peče, PGD Velika vas in PGD Krašce,  Centru za 
zaščito in reševanje Domžale, PGD Domžale mesto in 
PGD Studenec. Zahvaljujemo se županu in občini Moravče 
za donacijo. Gasilna akcija je trajala kar do petnajste ure 
naslednjega dne. Hvaležni smo Avbelj Francu s.p., ki nam 
je s svojo delovno ekipo in mehanizacijo pomagal goreče 
seno in ostale pogorele dele odpeljati v bližnji kamnolom, 
da se požar ne bi razširil. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste 
pomagali pri odvozu. 
Zahvaljujemo se vsem sosedom, ki so nam pomagali hlev v 
najkrajšem možnem času sanirati. Zahvala gre Tesarstvu 
Štebe za takojšnjo pomoč pri postavitvi novega ostrešja. 
Dragi sosedje, sorodniki in prijatelji daleč naokoli iskreno 
se vam zahvaljujemo za nesebično pomoč pri gašenju, od-
vozu, zidanju in postavljanju ostrešja. Hvala vam za krmo, 
pomoč v lesu in denarno pomoč. 

družina Avbelj 

Čokoladno veselje s Hoferjem in Rotary clu-
bom Domžale 
V petek 16. junija 2017 smo v Centru za socialno delo Dom-
žale prejeli   veliko čokoladnih dobrot iz velikonočnih zalog 
trgovskega podjetja Hofer,  za kar je poskrbela   Martina 
Oražem  iz Rotary cluba Domžale.  
S čokoladno  donacijo trgovskega podjetja Hofer so se 
pocrkljaji  številni otroci iz rejniških družin, materialno 
šibkih družin, ljudje v stiski. Čokoladno veselje smo delili 
tudi z otroci v Materinskem domu Ljubljana in osebami z 
motnjami v razvoju v Naši hiši.
V imenu vseh, hvala za sladko in lepo dobrodelno delo.

Marta Tomec

VPISI V 
JEZIKOVNE 

TEČAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

Breznikova ul. 15, Domžale, 

Tel.:  01 721 69 13, GSM: 041 317 444
dude@dude.si, www.dude.si

20 let
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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 * 

Od 13.00 dalje VABLJENI NA OBČINSKI 
SEJEM V DOL PRI LJUBLJANI. Kjer bo ekipa Planinskega 

doma v sodelovanju z Gostilno 
Pod hribom poskrbela za hrano in pijačo. 

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

NAD MORAVČAMI 

planinskidom.uste@gmail.com 

041 624 727 

PREKRASEN RAZGLED 

ODPRTO VSE DNI 

V LETU! 

IZLET V 

NARAVO 

Sobota 9.9. 
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 

11.09.2017, 02.10.2017, 30.10.2017,

AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (gOLF)

IzKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetki:  

19.09.2017, 23.10.2017  ob 16ih
Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

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

ALU in PVC VRATA IN OKNA

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

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

Bogat izbor 

vhodnih vrat!

www.peplast.si

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

Cesta na Grmače 16, Moravče, 

tel. 01 7231 868

Ulica Mire Pregelj 4, Litija, 

tel. 01 8995 393

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

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

VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA!!!

               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

mešanje lakov za DELOVNE in 
KMETIJSKE STROJE

051 647 602 08 205 62 58

5% POPUST S TEM OGLASOM*

*Popusti se ne seštevajo med seboj.

TV - Internet

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

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

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

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

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
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- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

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

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

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

TV - Internet

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

MMDS

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

TV - Internet

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

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.
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Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

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

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!
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Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

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

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!
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Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

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

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!
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28 Novice iz Moravške doline


