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NOVICE 

V TEJ ŠTEVILKI LAHKO PREBERETE:
• Občina Moravče med boljšimi v državi
• Za Dom starejših občanov v Moravčah
• Zlati kamen za občino Moravče
• Gasilska zveza Moravče gostila državno tekmovanje v 

orientaciji

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA MORAVČE 

vabi
Na osrednjo občinsko komemoracijo 

v počastitev dneva spomina na 
mrtve, padle borce prve in druge ter 

osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki bo v 
sredo, 31. oktobra 2018 ob 15. uri v parku v 

Moravčah.

V programu bodo sodelovali:
- Pihalna godba Moravče,
- Peški oktet,
- učenci OŠ Jurija Vege.

Govornik bo župan Martin Rebolj. 

Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE 

vabi
občanke in občane na 

veseli MARTINOV VEČER 
v Kulturni dom v petek, 16. 11. 2018 ob 19. uri 

Prikazan bo star običaj krsta vina. Dobro vino bo na pokuši-
no iz Bistrice ob Sotli, vinarstvo Geršak. Po zaključku akcije 
Zlati lipov list Turističnega društva Moravče bodo predsta-
vljeni najlepše urejeni domovi.

V programu Martinovega večera bodo sodelovali:
• Etno skupina, NOJEK, Bistrica ob Sotli,
• Peški oktet,
• Folklorna skupina DU Moravče,
• Šolska folklorna skupina,
• Moravške mažorete,
• Skeč KUD Vrhpolje

Vabljeni ste tudi na MARTINOV SEJEM, ki bo pred 
prireditvijo od 16. 30. do 19. ure dalje pred Kulturnim 

domom. Na stojnicah se bodo predstavila domača društva, 
vsako s svojo domiselno predstavitvijo in postrežbo. Tudi 

ponudniki s tržnice bodo z nami.

Vstop bo prost!

Prijazno vabljeni!

OBČINA MORAVČE 
GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN

2018/2019
Občina Moravče predstavlja gledališki abonma za 
sezono 2018/2019. Vabimo vas v nabavo abonmajske kartice 
pred prvo predstavo, to je v soboto, 20. 11. 2018. Cena abo-
nmaja je ostala ista. Plačate lahko v dveh obrokih. Abonmajska 
kartica je prenosljiva. Cena je 36€, za upokojence 30€, za 
študente, dijake in učence pa 24€. 
  - Sobota, 24. 11. 2018 ob 19. uri 
DRAMSKI ODSEK PROSVETNEGA DRUŠTVA ŠTANDREŽ, 
avtor Tone Partljič, komedija ČAJ ZA DVE
Jasmina v domu za ostarele noč za nočjo osamljena po-
navlja in preigrava vloge, ki si jih je želela igrati in s tem 
poskuša ohranjati spomin ter kljubovati starosti, ki vsak 
dan bolj pušča sledove na njenem sicer zelo urejenem 
obrazu in telesu. Toda vse se ji obrne na glavo, ko se v 
njeno sobo začasno naseli preprosta ženica Angela…
 - Petek, 7 . 12. 2018 ob 19. uri (Prosimo, bodite pozorni 
na dan PETEK!!!)
KOROŠKI DEŽELNI TEATER Maja Gal Štromar / Slavko Pregl, 
komedija NORCI 
Ritmična mozaična predstava v predstavi, predvolilna ko-
medija, politična satira ali buffoniada, hudomušni poskus 
ugledališčenja današnjega razpršenega in kaotičnega 
časa, ko nihče ne ve več, kdo pije, kdo plača..
 - Sobota, 26. 1. 2019 ob 19. uri
PROSVETNO DRUŠTVO ČEMŠENIK, avtor Frederick Julius 
Pohl ZAKONCI STAVKAJO
Ta igra nam na humorističen način prikaže, kako je, ko 
se v prvih letih zakona in še vroči ljubezni, v medsebojne 
odnose prikrade ljubosumje. Kot pravi naš glavi junak »...
ljubosumje je kot poper, ki da jedi pravi okus«. Potrebno 
je le paziti, da tega »popra« ni preveč. Ob gledanju naše 
predstave pa izvemo tudi, da tudi »stari« zakonci niso 
imuni na bolezen ljubosumja…
 - Sobota, 23. 2. 2019 ob 19. uri
Kulturno društvo JOŽEF VIRK Dob, s komedijo KOMET PRI-
HAJA
Premožen poslovnež si je omislil Turistično kmetijo z nu-
denjem zdravstvenih nasvetov po Kneipovem Domačem 
zdravniku. Pojavila pa se je kot strela z jasnega novica o 
prihajajočem ogromnem kometu, ki bo padel na zemljo 
in povzročil konec sveta…
 - Sobota, 30. 3. 2019 ob 19. uri
Kulturno društvo SVOBODA ELEKTROELEMENT Izlake, s ko-
medijo ŽUPANOVA MICKA, Anton Tomaž Linhart
 - Sobota, 13. 4. 2019 ob 20. uri
KD GORNJI GRAD, komedija KADAR MIŠI NI DOMA
Mihova žena in tašča odhajata čez vikend in povsem 
normalno je, da Poldi in prijatelji prosto stanovanje iz-
koristijo za snemanje striptiza. Stvar bi uspela, če ne bi 
bilo zapletov pa še žene in tašče…
 
Želimo vam veliko zabave. Dobrodošli boste tudi, če si 
boste predstave ogledali izven abonmaja, le posamezno, 
z vstopnicami, ki bodo v prodaji eno uro pred vsako 
predstavo.

Vljudno vabljeni!

 

KOSTANJEVA NEDELJA 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA MORAVČE

bo letos 14. oktobra, od 14h dalje 
na Učno-sprehajalni poti Rača

pri Mohorjevem mlinu pod Dvorjami.
Vabljeni na druženje ob peki kostanja in pijači 

ter pokušini čajev letošnje zeliščne letine.
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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 12. novembra 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 2. novembra.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

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

prvi PON v mes.: 17 - 19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: 7231-055

PON in PET: 9 - 10; 16 - 18

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

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

BANKA
Tel: 7231-017

PON - PET: 8 - 12; 14.30 - 17

POŠTA
Tel: 7296-510

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

POLICIJSKA 
PISARNA

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

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

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

VRTEC
Tel: 7231-227

PON - PET: 7 - 15

POŠ VRHPOLJE
Tel: 7231-233

PON - PET: 7 - 15

KNJIŽNICA
Tel: 7231-359

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

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR: 10 -12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel: 7231-234

24-urna dežurna služba na tel 112

Zavod za gozdove, 
revir Moravče

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

KMEČKA 
TRŽNICA

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!
Čeprav je poletje mimo, te dni uživamo v čudovitih je-

senskih dnevih. Narava je bila letos v glavnem radodar-
na. Tudi do tistih, ki uživajo njene darove, čeprav se za 
to niso posebej trudili. Gozdovi so polni nabiralcev gob 
in kostanja.

Bogata bera pa se kaže tudi skozi obseg našega in 
vašega glasila. Ne moremo se izogniti novicam, ki zade-
vajo Dom starejših občanov. Polona Gorjup je v svojem 
prispevku naštela vrsto argumentov, ki govorijo v prid tej 
bodoči pridobitvi.

Posebno težo za našo občino pomeni podelitev certifi-
kata ISSO Zlati kamen 2018. Tega lahko dobijo le občine, 
ki spadajo v zgornjo tretjino najuspešnejših občin v drža-
vi. Na nekaterih področjih smo uvrščeni v sam vrh. Poleg 
vodstva smo za priznanje zaslužni prav vsi občani, ki si 
prizadevamo za lepše življenje, pa naj bodo prispevki še 
tako majhni. Vse šteje!

Gasilska zveze Moravče se je lotila velikega projekta in 
organizirala ter gostila državno tekmovanje v orientaciji. 
Pri organizaciji je sodelovalo skoraj 200 gasilcev in še ve-
čje število drugih občanov. Poskrbeti za 1.000 udeležen-
cev ni mačji kašelj in vsi, ki so prireditvi prisostvovali niso 
skoparili s čestitkami in pohvalami. Čestitam!

25 letnico so praznovali  moravški planinci, ki so po-
kazali, da niso le pohodniki in gorniki, temveč da ima-
jo posluh za širše družbeno dogajanje. Z akcijo »gluhi 
strežejo v planinskih kočah« so omogočili dostopnost in 
vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje.

Spoštovani, naša naslednja številka bo pri vas 12. no-
vembra. Toda, ker so pred nami lokalne volitve, ko bomo 
izbirali vodstva občin, občinske svete in svete krajevnih 
skupnosti, bo že prej, to je 22. oktobra izšla še posebna 
predvolilna številka. Upam, do jo boste  prebrali in se 18. 
novembra odločili po svoji vesti in prepričanju.

Odgovorni urednik
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Županova stran

Občina Moravče med 
boljšimi v državi

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, ali administrativni postopki v zvezi z DSO (dom 
starejših občanov) še vedno potekajo?

Temu se, žal, ne moremo izogniti. 8. septembra je potekel rok 
zainteresiranim udeležencem za prijavo na ustno obravnavo 
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kolikor vem, se je nekaj 
oseb prijavilo. Upam, da bo ta čim prej razpisana. Med-
tem smo morali dopolniti vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja z dvema služnostnima pogodbama, projektant 
pa je moral opraviti nekaj lepotnih popravkov. Računam, 
da bodo ustne obravnave potekale hitro in da bo gradbeno 
dovoljenje izdano čim prej, saj je projektna dokumentacija 
izdelana v skladu z zakonskimi predpisi in prostorskimi 
akti. V nasprotnem upravna enota sploh ne bi razpisala 
ustnih obravnav.

Medtem potekajo postopki za pridobitev posojila za gradnjo 
DSO. Pričakujem, da do zapletov pri izdaji gradbenega 
dovoljenja ne bo prišlo in da bomo zgodaj spomladi pričeli 
z gradnjo.

Naša občina je po sistemu ISSO (Informacijski sistem 
slovenskih občin) Zlati kamen uvrščena zelo visoko. Kaj 
to pomeni? 

 Iz certifikata je razvidno, da smo dobro in gospodarno 
upravljali s proračunom. Odstotke je seveda treba jemati 
relativno, vendar je jasno, da smo uspeli izkoristiti vsa 
evropska in državna sredstva, ki so bila in so na voljo. 
Mislim na sredstva za izgradnjo vodovodov in strukturne 
sklade. Pravkar končujemo projekt, ki je prav tako financi-
ran iz evropskih in državnih sredstev, to je agromelioracijo 
na področju med Drtijo in Sotesko. V tem mesecu moramo 
zaključiti s čiščenjem kanalov za odvajanje vod. Ti niso bili 
očiščeni že desetletja. Tako bo celoten prostor, na katerem 
je bila izvedena komasacija, prav tako z EU denarjem, 
zaključen in predan v upravljanje občini, kar zadeva ceste, 
drugo zemljišče pa lastnikom, ki imajo sedaj svoje parcele 
združene.

Poleg teh sredstev vsako leto namenjamo denar za urejanje 
zemljišč, dopolnilno kmetijsko dejavnost in urejanje gozdnih 
poti ali cest za dostop do kmetijskih zemljišč.

Če prav razumem se občina visoko uvršča tudi po demo-
grafskih kriterijih?

 Drži. Število prebivalcev zadnja leta narašča po 3% letni 
stopnji. Vzroka sta dva: pozitivna nataliteta domačih in 
priseljevanje. To pomeni, da je občina v zadnjih letih po-
stala zanimiva za bivanje, saj ni problemov z vrtci, šolo, 
preskrbo, pa tudi komunalno je urejena tako, da omogoča 
prijetno življenje.

Naj za ilustracijo omenim, da nam je v zadnjih 14. letih 
število otrok v osnovni šoli naraslo iz 420 na 593 učencev. 
Število malčkov v vrtcu pa iz leta 2004, ko jih je bilo 72 
na letošnjih 273. Vsa ta leta je občina skrbela za ustrezne 
prostorske in kadrovske kapacitete. In ne pozabite, to je 
pomenilo znaten pritisk na proračun.

Ker se zavedamo nadaljnjega naraščanja števila občanov, 
se pripravljamo na nov projekt prostorske širitve matične 
šole, ki bi morala zadostovati za naslednjo dekado. Tako je 
v pripravi projekt za širitev šole. Poskrbeli bomo za novo 
centralno kuhinjo, ki bo zagotavljala hrano za šolo in vrtec, 
dovolj veliko jedilnico, da učenci ne bodo jedli po učilnicah, 
nove učilnice in kabinete, da bodo lahko sprejeli učence, ki 
bodo prihajali iz vrtca.

In še, pritličje šole bomo prilagodili učencem prve triade, 
ki pa bo hkrati lahko sprejela tudi malčke z druge starostne 
skupine. Pripravljamo tudi idejno rešitev za širitev telova-
dnice, ki bo sledila zahtevam časa.

Del tega bo verjetno tudi novo športno igrišče ob šoli?

Po vsej verjetnosti bo še v tem mandatnem obdobju občinski 
svet obravnaval OPPN za izgradnjo športnega parka. Ta bo 
zasnovan na površini 1,5 hektarja in bo pokrival potrebe 
osnovne šole, predšolskih otrok in zainteresiranih občanov. 

4 Novice iz Moravške doline



Občina

Bo moderno zasnovan. Tudi pump track ne bo manjkal.

In ko sva že pri prostorskih načrtih: občinski svet naj bi 
razpravljal o OPPN za cesto Zg. Ribče – Sp. Preker – Zalog.

Brez komunale ne gre. Kaj se dogaja?

Končujemo z asfaltiranjem krajših odsekov cest, ki smo jih 
rekonstruirali v preteklih mesecih. V zaključni fazi je izgra-
dnja kanalizacije in vodovoda v Zalogu pri Moravčah. Po 
zaključku bosta asfaltirana tudi ta dva odseka. Z lastnico 
zemljišča v Zalogu se dogovarjamo in upam, da bomo v 

kratkem lahko vložili zahtevek za gradbeno dovoljenje še 
za zadnji krak kanalizacije.

In na koncu, podpisali smo pogodbo za dokončanje kana-
lizacije na cesti na Grmače na vseh treh krakih. Pričetek 
na prvem pričakujem že v 15. dneh.

Za kanalizacijo Podstran – Dole –Krašce smo pridobili 
uporabno dovoljenje. To pomeni, da se bodo priključki, na 
osnovi odločb JKP Prodnik, lahko izvajali že letos. 

EV

Po sledeh napredka naše občine

V okviru agromelioracije, ki jo financirata EU in država, 
občina pa pokriva davek na dodano vrednost, se zaklju-
čujejo dela s čiščenjem izsuševalnih kanalov. V tem okviru 
je vzdolž potoka Drtijščice od Drtije do Soteske in nazaj 
zgrajena cesta, ki omogoča dostop vsem lastnikom do 
svojih parcel. 

Zaradi nerešenih lastninskih razmerij pri gradnji ceste v 
Podstrani in gradnje kanalizacije, se je občina odločila, 
da postavi oporni zid in na ta način pridobi zemljišče, po 
katerem bo potekal primarni kanalizacijski vod.

Občina je imela vsa leta problem z vzdrževanjem ceste 
proti zaselku Štance laze, kot tudi z vzdrževanjem asfaltne 
ceste zaradi velikega nanosa peska s te ceste. Ta krajši 
odsek je sedaj asfaltiran.
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Občina

Glede na to, da je občina v izgradnjo Planinskega doma in 
ureditev okolice prispevala velika sredstva, je v tem času 
prispevala tudi sredstva za dokončno ureditev okolice, saj 
je dom pomembna turistična točka v naši občini. Asfaltiran je del ceste v zaselek Štorovje.

Otvoritev dela asfaltiranega cestišča 
Podstran – Prikrnica
Bilo je veliko veselja, ko je občina uredila in asfaltirala del 
cestišča Podstran – Prikrnica. Posebej, ker je vsak močnejši 
dež, ki ga je bilo posebej letos veliko, odnesel in spral pe-
sek, da so od cestišča ostali le globoki kanali. Urejeno je 
bilo tudi odvodnjavanje za ostali del ceste proti Podstrani. 
Seveda so zadovoljni krajani pripravili svečano otvoritev. 
Župan Martin Rebolj je ob prerezu traku povedal, da je tudi 
preostali del ceste do priključka na cesto Podstran - Dole 
načrtovan za dokončanje spomladi. Odmera cestišča je 
že opravljena. V imenu vseh se je zahvalila Judita Igrec. 
Zbrani pa so za obloženo mizo sedli pri Zdravku Jesenšku. 
Veselili so se tudi obljube nadaljnje gradnje in bili so si 
enotni, da se bodo takrat spet zbrali na »fešti«.

VR

Za Dom starejših občanov v Moravčah

Vsakodnevno se srečujemo s številnimi obveznostmi, 
dogodki, skrbmi, ki nas popolnoma osvojijo in povzročijo 
pomankanje časa, utrujenost in posledično nerazpolože-
nje, nerazumevanje drugih, nepotrpežljivost. Ves čas po-
svečamo temu, da skušamo izpolniti materialne kvalitete 
življenja, pri tem pa pozabimo na ljudi, ki potrebujejo našo 
pomoč in pozornost, ljudi, ki so starejši ali zaradi bolezni 
ne morejo samostojno opravljati osnovnih življenskih 
aktivnosti.
Bolezen, poškodba, onemoglost ali pa preprosto osamlje-
nost lahko človeku povsem spremenijo način življenja. 
Prijetno in lepo je, če imamo ob sebi takrat nekoga, ki za 
nas lahko poskrbi, nam nudi varnost ali pomoč pri vsako-
dnevnih življenskih aktivnostih kot je dihanje, prehranjeva-
nje, izločanje, gibanje, osebna higiena, oblačenje,... Pri tem 
pa ne smemo pozabiti, da človek potrebuje ne le fizično 
pomoč, pač pa so psihična opora, razumevanje, pogovor, 
občutek varnosti in zaupanja zelo pomembni. Težko pa je, 

če zaradi različnih vzrokov nimamo nikogar, ki bi bil lahko v 
taki situaciji z nami, saj nam obveznosti vzamejo dobršen 
del dneva in časa in tako onemogočajo možnost, da bi za 
nekoga skrbeli, bili z njim in se mu posvetili.
V svojem poklicu vsakodnevno srečujem ljudi, ki jim je 
bolezen, poškodba popolnoma spremenila način življenja. 
Starejši so lahko skrbeli zase in uživali umirjenost, spre-
mljali dogodke okrog sebe. Mladi so bili aktivni, hiteli in 
skušali  narediti vse za uresničitev svojih zastavljenih ciljev. 
Bolezen, zdravljenje in okrevanje zahtevajo svoj čas, po-
stopke, posege, ki pa popolnoma spremenijo način življe-
nja. Takrat nastopi stiska, ki ni prizanesljiva ne z obolelim 
kot tudi ne z njegovimi svojci. Odločitev glede negovanja 
in varovanja je težka tako s časovne plati kot tudi pogosto 
s strokovne plati. Opustitev službe ni lahka odločitev, saj 
nam le ta omogoča življenje, odnose in bivanje med lju-
dmi. Prav tako pa je potrebno prevzeti skrb z veliko mero 
odgovornosti, predvsem, če gre za bolnika, ki potrebuje 
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Zlati kamen za Občino Moravče
Naša občina je prejela Področni 
certifikat ISSO Zlati kamen 2018, ki 
ga prejme občina, ki po metodologiji 
ISSO (informacijski sistem slovenskih 
občin) dosega standard občin dobre-
ga življenja na določenih področjih. 
Dobila ga je za področja demografije, 
učinkovitosti delovanja in socialno 
kohezijo.
Kaj je namen analize? Na enem mestu 
nudi zgoščeno sliko občine, omogoča 
primerjavo z drugimi občinami v Slo-
veniji in odkriva glavne primerjalne 
prednosti in razvojne izzive.
Certifikat Zlati kamen lahko pridobijo 
občine, ki ponujajo prebivalcem ka-
kovostno raven življenja, torej jih odli-
kuje solidna in uravnotežena stopnja 
doseženega razvoja. Certifikat lahko 
pridobijo občine, ki sodijo po skupni 
vrednosti sestavljenega indeksa v 
zgornjo tretjino med vsemi občinami v 
Sloveniji. V sestavljeni indeks je vklju-
čenih 54 kazalnikov z osmih področij. 
Podrobnejši podatki o metodologiji 
presegajo namen tega članka in so 
javno dosegljivi.
Pa sledimo skrajšani razlagi. 
Moravče so solidno razvita podežel-
ska občina, ki imajo izrazito izstopa-
joče vrednosti merljivih kazalnikov na 
treh področjih. To so kohezija, demo-
grafija in proračunska učinkovitost.

Demografija: indeks staranja 6. me-
sto. Smo med občinami z najugo-
dnejšo vrednostjo indeksa staranja 
v Sloveniji. Indeks kaže  razmerje 
med starimi in mladimi občinami 
in je, skupaj z naravnim prirastkom, 
glavni pokazatelj vitalnosti nekega 
kraja. Ugodna vrednost pomeni veliko 
razvojno priložnost. Doseženo je 12. 
mesto pri spremembi števila prebival-
cev. Prebivalstvo se je v zadnjih petih 
letih povečalo za 3,5%. Povprečje  za 
211slovenskih občin je zmanjšanje za 
0,37%. Dober skupni prirast imajo ob-
čine, ki so atraktivne  za priseljevanje 
in imajo dober naravni prirast.
Pri učinkovitosti upravljanja proraču-
na je občina uvrščena na 6. mesto. 
Kazalnik kaže zmožnost občine, da 
povečuje tisti del proračunskih pri-
hodkov, ki je bolj odvisen od občinskih 
aktivnosti in je trajne narave. Moravče 
so v zadnjih  petih letih ta del povečale 
za 87% , medtem ko je povprečje za 
slovenske občine 17,8%.
Kazalec, ki kaže delež obsojenih zaradi 
kriminalnih dejanj in sodi v socialno 
kohezijo, uvršča občino na 13. mesto. 
V povprečju je bilo v zadnjih petih letih 
na 1.000 prebivalcev Moravč 1,23 
obsojenih, povprečje slovenskih občin 
pa je 3,11. 
Kaj naj rečemo na dosežene rezulta-

te? Lahko smo veseli in ponosni, da 
živimo v takem okolju. Nedvomno so 
dokaz pametnega vodenja občine, po 
drugi strani pa smo k temu prispevali 
prav vsi občani.

EV; 
podatki so vzeti iz analize 

ISSO-Moravče

ISSO ZLATI KAMEN 2018

PODROČNI CERTIFIKAT

za področja:

DEMOGRAFIJA
UČINKOVITOST DELOVANJA

 SOCIALNA KOHEZIJA

Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,  
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega 

življenja na določenih področjih.

MORAVČE

v letu 2018
prejme občina

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV

čiščenje dihalnih poti, enteralno hranjenje (hranjenje po 
umetni poti preko vstavljene cevke v želodec ali tanko 
črevo), popolno pomoč pri osnovnih življenskih aktivnostih 
(odvajanje- skrb za umetno izvodilo za odvajanje blata ali 
urina,...) in še veliko drugih težav, ki jih bolniki imajo po 
odpustu iz bolnišnice. Zato bo dom starejših občanov v 
naši občini zelo dobrodošel in veseli smo, da poti vodijo 
k uresničitvi tega cilja. Ljudje v naši občini imajo prav 
takšne težave kot v drugih občinah. Potrebujejo pomoč, 
zato bo dom pomenil olajšanje njihovih težav in tudi skrbi 
svojcev. Spominjam se sodelavca, ki je imel doma mamo, 
ki je bila dementna. V službi je bil nezbran, zaskrbljen, 
ves čas se je spraševal, kako je z njo. Poskrbel je, da so 
ji dostavljali hrano z bližnjega doma, vendar sčasoma to 
ni zadostovalo. Potrebovala je nadzor, postala je nevarna 
sebi in okolici zaradi svojih nezavednih dejanj. Odločitev 
za dom starejših občanov je bila sicer težka, vendar pa 
je predstavljala varnost in veliko psihično razbremenitev.
Dom starejših občanov bo ljudem nudil ne le možnost 
bivanja, pač pa tudi možnost  dnevnega varovanja, dosta-
vljanja hrane, strokovne skrbi za varovance, ki potrebujejo 
delno ali popolno pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih. 
Pomembno je, da pri tem ne pozabimo na naše pozitiv-
ne vrednote, ki jih lahko izkažemo do varovancev, ki so 

v domu. Vsak izmed nas se dobro počuti, če so ljudje 
prijazni, spoštljivi, strpni. Prav tako moramo te vrednote 
ohranjati in prenašati na vse, ki bodo v domu. Dom ne 
pomeni zaključek življenja, pomeni neka sprememba, ki 
želi ohranjati življenje in zdravje na čimbolj kvalitetni ravni. 
Zato je zelo pomembno, da varovance sprejmemo medse, 
da so v središču dogajanja okolice. Pomembno je, da jih 
jutranji vrvež opomni na nov dan, nova doživetja, da so v 
stiku z okolico in dogajanjem v njej.
Dom vsekakor ne sme biti ustanova postavljena na neko 
odmaknjeno mesto, pač pa mora živeti z nami. V Moravški 
občini imamo odlično mesto za postavitev te ustanove na 
mesto, kjer je blizu zdravstvena ustanova, šola, cerkev, 
knjižnica, kulturni dom, prijetne sprehajalne poti,... Varo-
vancem bo na ta način omogočeno življenje in sodelovanje 
z vso našo okolico.
Vsaka sprememba prinese veliko dvomov, nestrinjanj, po-
litičnih nesoglasij. Toda v tem primeru, ko bomo pridobili 
tako veliko in potrebno spremembo, kot je dom starejših 
občanov, je vsekakor dobro in prav, da pomislimo na po-
zitivne vrednote, na strpnost, spoštovanje ter ljubezen, 
ki jo ljudje potrebni pomoči potrebujejo in tudi zaslužijo. 

Polona Gorjup, Negastrn
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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

Občina

OBNOVITVENI TEČAJ FFS
Vsi imetniki izkaznic za izvajalca var-
stva rastlin, ki vam veljavnost poteče 
jeseni 2018 in ste do sedaj potrebna 
izobraževanja opravili pri ga. Tatjani 
Rupnik, ki tega dela ne opravlja več, 
obveščamo, da se za obvezen obno-
vitveni tečaj lahko prijavite pri nas 
oz. preko elektronske pošte. Prijava 
je obvezna. Za prijavo in ostale in-
formacije lahko pokličete Damjano 
Iljaš vsak delovni dan od 8.-14. ure na 
telefon 01/513-07-22 oz. na naslov: 
damjana.iljas@lj.kgzs.si. Tečaj se bo 
izvajal v torek, 9. 10. 2018 v prostorih 
Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce na Viru (Šaranovičeva cesta 21a).

PREDAVANJE IN DELAVNICA
Predavanja so namenjena kmetom 
iz območja občine Moravče, ki raz-
mišljate o razširitvi dejavnosti na 
svoji kmetiji ali vas tovrstna tematika 
zanima. V sklopu predavanj na temo 
predelave in trženja boste udeleženci 
seznanjeni z vsemi pomembnimi de-
javniki pri predelavi in trženju izdelkov, 
komunikaciji in postopkih registracije 
posamezne dopolnilne dejavnosti. 
Predavanja se bodo izvajala v četrtek, 
11. 10. 2018 ob 9. uri v prostorih Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice 
na Viru (Šaranovičeva cesta 21a).
Praktično izobraževanje oz. delavnica 
bo v letošnjem letu namenjena rejcem 

krav molznic in rejcem govejih pitan-
cev, ki želijo s skrbnim načrtovanjem 
svojim živalim zagotoviti optimalen 
krmni obrok.  Praktično bodo spoznali 
dva računalniška programa KOKRA in 
KOPIT. Delavnica se bo izvajala v pe-
tek, 12. 10. 2018 ob 9. uri v prostorih 
Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce na Viru (Šaranovičeva cesta 21a).
Prosimo, da se na predavanja oz. de-
lavnico predhodno prijavite na zgo-
raj navedene kontakte. Udeležba je v 
celoti brezplačna, ker bo financirana 
iz proračuna občine Moravče preko 
javnega razpisa. 

PETRA BURJA,
terenska kmetijska svetovalka

Gasilska zveza Moravče gostila državno tekmovanje 
v orientaciji

V soboto, 15. septembra 2018 je Ga-
silska zveza Moravče gostila največje 
tekmovanje, ki se je na območju naše 
gasilske zveze kadarkoli do sedaj 
odvijalo. Postali smo namreč gosti-
telji državnega tekmovanja v gasilski 
orientaciji. Moravška dolina je s svojo 
slikovitostjo in čudovito naravo sicer 
že na prvi pogled kot nalašč za orga-
nizacijo tovrstnega tekmovanja, a pot 
do tega vsekakor ni bila lahka.
Začelo se je maja, ko je naša zveza 
organizirala regijsko tekmovanje v 
orientaciji. Sprva je bilo načrtovano 
za Veliko vas, a tamkajšnji prostor 
po sklepu organizatorja iz Gasilske 
zveze Slovenije ni bil primeren, zato 
se je tekmovanje v zadnjem hipu 
prestavilo v PGD Peče. V le desetih 
dneh je uspela GZ Moravče več kot 
uspešno vse plane podreti in ponovno 
postaviti v drugo društvo in s tem smo 
navdušili vodilne na regiji Ljubljana 
III., ki so že takrat na glas razmišljali 
o organizaciji državnega tekmovanja 
prav v Moravčah. Po tem pa je prišlo 
poletje in vse je potihnilo. Misleč, da 
je organizacijo prevzela kakšna druga 
zveza, smo na to kar malce pozabili, 
dokler v začetku avgusta ni prišlo va-

bilo na prvi sestanek glede državnega 
tekmovanja. Začudeno smo se gledali 
z vodilnimi iz gasilske zveze Slovenije, 
saj o organizaciji še nič nismo vedeli. 
Časa za ugotavljanje kako in zakaj ni 
bilo, saj nas je od tekmovanja ločilo 
le šest tednov. Poveljnik GZ Moravče 
Janez Povirk je z vso paro pričel z 
delom in sestavil ekipo sodelavcev, 
ki so prevzeli posamezne sektorje. 
Sledilo je pet sestankov na katerih 
se je končna podoba tekmovanja 
počasi a z gotovostjo sestavljala. 
Med pomembnejšimi sodelavci je bil 
zagotovo Tone Stenko, ki je pod stre-
ho uspešno spravil že medobčinsko 
in regijsko orientacijo v Pečah. Teh-

nični vodja, Igor Birk je s svojo ekipo 
zagotovil vso potrebno opremo, ki je 
na tekmovališču pri šoli in na točkah 
ob progi ni bilo malo. Vodja redarske 
službe, Janez Klopčič je pridno zbiral 
ljudi, saj je bilo število redarjev zaradi 
velikega območja tekmovanja izredno 
veliko. Prav tako je potreboval večje 
število pomočnikov Primož Vozel, ki 
je zbiral sodnike za na mrtve točke. 
Marija Gotar je prekipevala od idej 
za razne delavnice in animacije, s 
katerimi bi lahko zaposlili otroke, ko 
bodo čakali na razglasitev rezultatov 
in vse ideje je tudi uspešno realizirala 
in poskrbela za bogat spremljevalni 
program. Ker na vseh tekmovanjih 
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lahko pride tudi do raznih nezgod, 
je svojo ekipo zbrala tudi vodja prve 
pomoči, Maruša Kokalj. Seveda pa 
so imeli z vsem ogromno dela tudi 
predsednik GZ Moravče Ivan Lebar, že 
omenjeni poveljnik GZ Janez Povirk, 
vodja mladinske komisije naše zveze, 
Lidija Vozelj in Dejan Dežman, ki je 
skrbel za vse kar se tiče informacij, ra-
čunalniške opreme, povezav, radijskih 
postaj in podobnega. Ves čas nam je 
bila v pomoč tudi Nina Kotar iz GZS, 
ki nam je pomagala z izkušnjami in 
idejami. Ekipa je bila velika in zane-
sljiva in počasi je ves dvom o uspehu 
tekmovanja izginjal.
Na enemu od zadnjih sestankov so 
se nam pridružili člani mladinskega 
sveta GZS, ter predsednik GZS Janko 
Cerkvenik in poveljnik GZS Franci 
Petek. Slednja sta bila navdušena 
nad slišanim, predvsem pa prijetno 
presenečena nad obilico dela, ki smo 
ga uspeli opraviti v tako kratkem času. 
V teoriji je bilo vse pripravljeno do po-
tankosti, vse skupaj pa je bilo seveda 
potrebno prenesti še v prakso.
15. septembra zjutraj smo se vsi 
sodelujoči dobili že ob 5:30 v OŠ 
Moravče, ki je odstopila svojo okolico 
in prostore za osrednji prostor dogaja-
nja. Po začetnem nagovoru poveljnika 
Povirka in razdelitvi vlog, smo lahko 
le upali, da nam služi tudi tisto na 
kar nimamo vpliva – vreme. Preteklo 
noč je namreč deževalo in upali smo, 
da tekom dneva ne bo več padavin, 
ter da proga ni preveč razmočena, 
da ne bi prihajalo do večjih težav in 
poškodb. Proga je vse do zadnjega 
ostajala skrivnost, saj jo je pripravljal 
Dušan Pavli iz gasilske zveze Slovenije 
v strogi tajnosti. Ob 6:30 je bil postroj 

sodnikov, katere so nagovorili in poz-
dravili predsednica mladinskega sveta 
GZS Renata Rupreht, Nina Kotar, 
Janez Povirk, Ivan Lebar, Slavko Jalo-
vec iz regije Ljubljana III., ter Barbara 
Pavli. Sledil je še sestanek sodnikov 
in kmalu se je začelo zares.
Ob 8. uri je na igrišču za šolo že do-
gajalo, saj je šolska glasbena skupina 
OŠ Jurija Vege Moravče pripravila 
kratek program, ki nas je pripeljal do 
otvoritve tekmovanja. Po odpeti dr-
žavni himni je povezovalka programa, 
Bernarda Mal napovedala govornike. 
Z nekaj besedami so tekmovalce na-
govorili in jim zaželeli srečo Renata 
Rupreht, ravnateljica OŠ Moravče 
Nuša Pohlin Schwartzbartl, ter Slavko 
Jalovec. Pozdravili smo tudi goste; 
Klemna Repovša iz GZS, podžupana 
občine Moravče Vitomirja Cerarja, ter 
župana Martina Rebolja. Po nagovorih 
je sledil slavnosten dvig tekmovalne 
zastave, katero sta dvignili ekipi do-

mačega društva PGD Krašce in ekipa 
PGD Horjul. 
Po dvigu zastave je bilo tekmovanje 
uradno odprto in prve ekipe so že 
hitele na prijavo in naprej na tekmo-
vališče. Najprej so se preizkusile v 
tehničnih nalogah na ploščadi za šolo; 
vaja z vedrovko, postavitev orodja ipd. 
Nato so ekipe odšle na start samega 
orientacijskega teka. Dolžina proge je 
bila odvisna od kategorije, saj so ekipe 
tekmovale v treh kategorijah; pionirji, 
mladinci in pripravniki. Najstarejši so 
pretekli okrog 5km. Ker se je tekmova-
nja udeležilo kar 192 ekip, kar nanese 
okrog 1000 otrok in njihovih spre-
mljevalcev, je bilo potrebno pripraviti 
tudi prostor in aktivnosti za čakanje 
na razglasitev. Okrog gasilskega in 
kulturnega doma so bile pripravljene 
razne aktivnosti za krajšanje časa. 
Pred gasilskim domom je imela pred-
stavitev Slovenska vojska, na zelenici 
so potekale športne igre, na odru pa 
plesne delavnice. Za nogometnim igri-
ščem je bil napihljiv grad za skakanje 
in dodatne športne igre, v kulturnem 
domu je potekala poslikava obraza, v 
knjižnici pa predstave Kamišibaj. 
Na ta dan smo po Moravčah srečevali 
le zadovoljne otroke, saj je vsakdo 
našel kaj zase. Udeleženci so pohvalili 
tudi hrano, saj so za kosilo poskrbele 
izkušene šolske kuharice, ki zagotovo 
vedo, kako dobro skuhati kosilo za to-
likšno število otrok. Na srečo tudi eki-
pa prve pomoči ni imela veliko dela; 
največ je bilo rahlih izvinov gležnja, 
pa kakšen pik žuželke. Težav z vzdrže-
vanjem reda redarji niso imeli, so pa 
imeli kar nekaj dela, da so uspešno 
usmerili na parkirišče vse kombije in 
avtobuse. Nekateri so komentirali, da 
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se je po parkiriščih igralo tetris, da se 
je lahko tako dobro izkoristilo prostor. 
Ob približno pol tretji uri je prišlo tek-
movanje do te točke, da so bili obde-
lani vsi podatki in se je lahko podelilo 
pokale in medalje najboljšim ekipam. 
Tokrat so ekipe sprejeli župan Martin 
Rebolj, Slavko Jalovec, Renata Ru-
preht, Klemen Repovš, Igor Birk, Ivan 
Lebar, Janez Povirk in predsednik GZS 
Janko Cerkvenik. Gostje so izmenjujo-
če podelili številne pokale in medalje, 
saj so se vse kategorije delile še na 
moško in žensko. Tako smo podelili 
pokale in medalje v šestih različnih 
kategorijah. Tekmovalno zastavo sta 
slavnostno spustili dve izmed zmago-
valnih ekip; PGD Dole in PGD Horjul.
Po uradnem zaključku tekmovanja 
dela še ni bilo konec, saj je bilo po-
trebno vse še pospraviti in strniti 
vtise. Teh pa ni bilo malo. Pohvale 
za samo organizacijo so deževale že 
na samem prizorišču, največ pa jih 
je prišlo kasneje, tudi s samega vrha 
Gasilske zveze Slovenije. Slišati je bilo 
mogoče tudi besede, da je bilo tekmo-
vanje v Moravčah šolski primer, kako 
se organizira tovrsten dogodek, brez, 
da bi upoštevali dejstvo, da smo vse 
pripravili v pičlih šestih tednih. 
Četudi je na koncu teklo vse gladko in 
je izgledalo otročje lahko, pa se nihče 
ne zaveda koliko prostovoljnih ur in 
prostovoljcev je bilo za to potrebno. 

Pri organizaciji tekmovanja je namreč 
sodelovalo skoraj 200 gasilcev in 
drugih prostovoljcev iz gasilske zveze 
Moravče, do sedaj pa je bilo ocenjeno, 
da smo opravili prek tisoč prostovolj-
nih ur. S tem smo pokazali, da nam je 
mar za razvoj gasilstva v Moravčah in 
za promocijo naših krajev. Vsak, ki je 
na ta dan prišel v Moravče je iz njih 
odšel z dobrim občutkom in lepimi 
spomini in kakor naš slogan pravi je 
spoznal, a je to dolina v katero mor’š 
j’t. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripo-
mogli k uspehu tekmovanja; vsem 
gasilcem od tistih glavnih, ki so vse 
skupaj držali gor, pa do tistih, ki so 
pakirali malice in usmerjali promet. 
Hvala OŠ Jurija Vege Moravče, tudi 

čistilkam in kuharicam, ki so skrbele, 
da so se otroci počutili sprejete. Hvala 
Občini Moravče in vsem donatorjem 
za pomoč in podporo. Hvala vsem kra-
janom, ki ste imeli potrpljenje. Hvala 
animatorjem, ki ste si vzeli čas in pri-
pravili delavnice.  Hvala vsem, ki ste 
kakorkoli sodelovali in pomagali, kajti 
ta dan bo vsem, ne le domačinom, 
ostal v zelo lepem spominu. 
Časa za počitek sicer ni, saj se približu-
je oktober, mesec požarne varnosti, a 
vseeno bomo poskusili malce zadihati 
in strniti vse te lepe spomine v eno 
celoto, ki se bo zapisala v zgodovino 
GZ Moravče. 

Na pomoč!
AL

Predstavitev gasilske obleke in opreme
V PGD Moravče smo se v petek, 
07.09.2018 pionirji in mladinci ude-
ležili predstavitve gasilske obleke in 
opreme. Gasilec Ambrož nam je po 
sestanku pokazal in razložil kaj vse in 
kje gasilci pri svojem delu uporabljajo. 
Kaj morajo narediti, ko gredo na inter-
vencijo? Gasilec Ambrož se je oblekel 
od nog do glave. Tudi mi mladi gasilci 
smo se odeli v pravo gasilsko opremo. 
Bilo je veliko smeha, saj so nam bile 
vse stvari prevelike. Najbolj všeč so 
nam bile čelade in svetilke na njih. 
Potem je sledila predstavitev opreme 
v gasilskem avtomobilu. Kako se upo-
rablja? Zakaj se uporablja? Vse to in še 
več nam je pojasnil izkušeni gasilec. 
Najbolj težke so bile jeklenke, ki jih 
gasilci uporabljajo pri požarih. Maske 
so zelo nenavadne in zanimive, saj je 
z njimi težko dihati in gledati. Naučili 
smo se res veliko zanimivih stvari. 

Takšno zanimivo in poučno izkušnjo 
bomo vsekakor še kdaj ponovili.

Lidija Medic, predsednica mladine 
PGD Moravče

10 Novice iz Moravške doline
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ŽELIŠ POSTATI GASILEC ALI GASILKA  

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA  

DRUŠTVA MORAVČE? 

  

DRUŠTVO SPREJEMA NOVE ČLANE,  

KI SO PRIPRAVLJENI 

Z DELOM DOPRINESTI K ŠE BOLJ VARNEMU IN 

ČLOVEKU PRIJAZNEMU OKOLJU V MORAVČAH. 

ČE SPADAŠ MED NJIH, SE NAM PRIDRUŽI. 

ČLANARINE NI! 

Z VESELJEM VAS SPREJMEMO V NAŠE VRSTE!  

Kontakt: Lidija Medic 031 831 614 / petkovseklidija@gmail.com 

 

 

IŠČEMO 
MLADE OD 
7LET – 16LET 

 

VAJE IN 
TEKMOVANJA 

SO SAMO V 
MAJU IN 

OKTOBRU 

Pionirji in mladinci PGD Moravče so noč z 31.8.2018 
na 01.09.2018 preživeli v gasilskem domu

Najprej smo se zbrali in slikali ob gasilskem avtu. Potem 
smo se z gasilskim avtom  odpeljali na Limbarsko Goro, kjer 
smo občudovali razgled na Moravško dolino. Igrali smo se 
stare izštevanke in igre, kot npr. kdo se boji črnega moža, 
ali je kaj trden most, kjer smo določili gasilsko opremo 
ipd. Potem je sledil kratek sestanek PGD Moravče, kjer so 
pionirji in mladinci podali predloge in menja o aktivnostih v 
naslednjem letu. Pri večerji smo že precej prazne trebuščke 
nasitili in kasneje pripravili spalne vreče. Večer smo preživeli 
ob igranju družabnih iger in ogledu risanke. Zjutraj smo 
se prebudili v deževno jutro, vendar nas to ni zmotilo. Po 
zajtrku smo ponovno igrali družabne igre. Ko je prenehalo 
deževati, smo se sprehodili do centra Moravč in si privoščili 
sladoled. Ob 15. uri smo bili povabljeni na Planinski dom 
Ušte. Praznovali so 25-letnico društva. Predsednik PGD 
Moravče Marko nas je tja z veseljem odpeljal z gasilskim av-
tom. Članom planinskega društva smo zaupali, da si želimo 
veliko skupnih druženj in srečanj, tudi na pohodih. Želimo si 
namreč, da bi bila društva bolj povezana med seboj.
Po končani prireditvi je sledila pogostitev, kjer so nas pla-
ninci lepo postregli. Tudi domov smo se vrnili z gasilskim 
avtom. Mladina PGD Moravče se veseli ponovne nočitve 
v gasilskem domu, ki jo bomo izvedli spomladi.

Lidija Medic, predsednica mladine PGD Moravče

Oktober – mesec varstva pred požari

Letošnja nosilna tematika meseca varstva pred požari je 
namenjena brezplačni številki za klic v sili 112. To številko 
za klic v sili je Slovenija uvedla že leta 1997, kot druga 
država v Evropi. Kljub dolgoletni uporabi in promociji te 
številke praksa kaže, da smo še vedno premalo osveščeni 
in poučeni o uporabi te številke ob požaru ali kakšni drugi 
nesreči, ki nas doleti.
Gasilska zveza Slovenije je skupaj z Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje ter slovenskim združe-
njem za požarno varnost izdal tiskan material in plakate z 
namenom, da bi se podučili o uporabi te številke.
Tudi Gasilska zveza Moravče se pridružuje tej akciji, saj si 
želimo, da bi bili naši občani poučeni o uporabi številke 
112 za klice v sili.
Po gospodinjstvih bodo razdeljeni letaki, na vidnih mestih 
pa bodo izobešeni plakati.  Vse občane nagovarjamo, če 
pride do kakršnekoli nesreče, najsi bo požar ali kaj podob-
nega, takoj pokličite brezplačno številko 112. Oglasil se 
bo uslužbenec v centru za zaščito in reševanje v Ljubljani. 
Na kratko mu opišite kdo in od kje kliče, kaj se je zgodilo 
in ali so v nevarnosti človeška življenja. Dodate še obseg 
požara oz. druge nesreče. Zelo pomembno je, da podate 
točne podatke.
V imenu Gasilske zveze Moravče želim, da bi bilo situacij 
za klicanje številke 112 čim manj.

Za Gasilsko zvezo Moravče
Ivan Lebar

11oktober 2018



Društva

25 let Planinskega društva Moravče

Sobota, 1. septembra je bil dan, ko 
smo se zbrali pri Planinskem domu 
na Uštah - Žerenku, da slavimo 25 let 
obstoja Planinskega društva Moravče.
V teh 25. letih se je zvrstilo mnogo 
pohodov, tako z mlajšo kot s starejšo 
populacijo, uspelo nam je medgene-
racijsko sodelovanje, dobro uspevajo 
dvodnevni pohodi z mladino in planin-
ski tabori za predšolske otroke. Planin-
ski dom je zgrajen in v obratovanju ter 
služi svojemu namenu. Planinske poti 
so pripravljene za usmerjanje poho-
dnikov na zastavljene cilje. Skrbimo 
za varovanje gorske narave, preizku-
šamo se v premagovanju vzpetega 
terena s kolesom.  Želje so postale re-
sničnost, resničnost vaškega društva, 
ki je premagalo breme in ga obogatilo 
z veseljem in realnostjo. 
Zdaj stremimo k novim ciljem. Hva-
ležni smo vsem, ki so pripomogli, 
da smo skupaj prehodili to pot - ni 
pomembno kolikokrat, ni pomembno 

kako dolgo, pomembno je, da je vsak 
prispeval svoj delček, ki je ustvaril 
skupno celoto.
Da je bil na dan praznovanja dež, si 
lahko razlagamo simbolično -  pona-
zarjanje zalivanja zemlje, ki daje moč 

za rast. Mi se je bomo oprijeli z obema 
rokama. Novi načrti so lahko tudi vaši, 
le pridružite se nam!

Anka Ropret

Gluhi strežejo v planinskih kočah
Na prvem pilotnem usposabljanju 
Planinstvo za invalide /OPP je med 
pogovorom treh mladih gluhih z 
udeleženci rodila idejo o omenjeni 
akciji. Pojavilo pa se je vprašanje, kako 
izpeljati... Vprašajmo Jurčka, kakšno 
je njegovo mnenje. Takoj je bil za. Pa 
so odšli do oskrbnika najemnika Pla-
ninskega doma na Uštah - Žerenku, 
kjer se je vse skupaj dogajalo. “Ja, 
seveda, mi smo odprti za nove stvari! 
Probajte!” so bile Bojanove besede.
Takrat smo se vsi ostali malo muzali, 
saj na podobnih izobraževanjih kipijo 
mnogi pogovori, a se hitro tudi ohla-
dijo. Tale juha pa je postajala vedno 
bolj vroča in kuhali so jo v vedno več 
loncih. Kmalu je šlo zares in imajo jo 
- novo inkluzijsko akcijo.
Poslanstvo akcije je omogočiti dosto-
pnost in vključevanje gluhih in naglu-
šnih v družbeno okolje. Uresničujejo 
ga z ozaveščanjem o njihovih zmo-
žnostih in s pomočjo vzpostavljenih 
sodelovanj med ljudmi, ki jih druži 
ljubezen do hribov in gora.
In kaj se je v resnici zgodilo?
Izjemno hitro smo na svoji koži obču-
tili, kaj pomeni biti IZKLJUČEN! Med 
seboj kretajo, in to hitro, se smejijo 
- mi pa ne vemo, kaj se sploh pogo-

varjajo... In to gluhi občutijo vsak dan! 
“Kako naj pa zdaj kaj naročim?!” “Saj 
ne znam povedat!” so besede mnogih, 
ki so prišli kot gostje v dom. Strah, ki 
je prisoten pred nečim novim, dru-
gačnim... Pri mnogih se je občutila 
zadrega, kaj zdaj - seveda, saj smo 
tudi vsi opazovali dogajanje, kako se 
bo drugi znašel...
Najprej je bilo vzdušje nekoliko klavr-
no saj je bilo vreme precej neprijazno 
za obiskanost planinskih koč. A na 

koncu je padel sklep, da je to bilo 
lahko tudi dobrodošlo, saj gneča ni 
bila prevelika in so se gostom lahko 
posvetili, tako s predajanjem znanja 
o slovenskem znakovnem jeziku, kot 
tudi z animacijo otrok in seveda sami 
strežbi gostov.

Anka Ropret
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Gibkih rok naokrog, po rokodelsko
Vstopili smo v čas jeseni, ki po svoje 
pobarva naravo. Razodene se v nešte-
tih odtenkih različnih barv, od rjavih, 
do zlato rumenih, plodovi dreves so 
najrazličnejših barv... Tudi jesen je 
lahko zelo navdihujoča. Tega se za-
vedamo tudi v Rokodelskem centru 
Moravče, zato navdih iščemo kjerkoli, 
tudi v prelepi jesenski tematiki. Vsa-
ko dih jemajoče naravno dogajanje 
združeno s koristjo za človeka je lahko 
primeren navdih za ustvarjanje pa-
metnih pripomočkov, ki nam olajšajo 
delo, izdelkov, ki nam polepšajo dom, 
ali oblačil, ki nas bodo grela, ko tem-
perature padejo. Tako so se rokodelci 
zopet predstavili marsikje.
Brigita Rozina je v okviru Sloven-
skega rokodelskega festivala 2018 
predstavljala rokodelske izdelke v 
začetku septembra v Ribnici, kjer je 
potekal 4. Ribniški semenj suhe robe 
in lončarstva, obenem pa tudi 19. 
rokodelski festival, katerega so or-
ganizirali Turistično društvo Ribnica, 
Območno Obrtno-Podjetniška zbor-
nica Ribnica ter Ribniški rokodelski 
center. V petek, 7. septembra in v 
nedeljo, 9. septembra, so se v okviru 
projekta LAS, Zgodbe rok in krajev, 
predstavili in sodelovali na prireditvi 
Narodnih noš v Kamniku. V soboto, 
8. septembra, so nadaljevali s svojim 
dolgoletnim sodelovanjem in se ude-
ležili Ižanskega sejma, kjer je med 
drugim potekala gobarska razstava, 
pripravljali so najrazličnejše jedi iz gob, 
potekalo pa je tudi tekmovanje kuhar-
jev za pokal »Šefla«. Rokodelce je za-
stopala rokodelka Marija Šmidovnik. 

V torek in sredo, 11. in 12. septembra, 
so se odpravili na srečanje rokodelcev 
iz različnih upokojenskih društev, 
ki delujejo v okviru ZDUS-a, Zveze 
društev upokojencev Slovenije, v 
Porabski Monošter. V okviru ZDUS-
-a je srečanje organizirala Komisija 
za tehnično kulturo, katere aktivna 
članica je rokodelka Branka Bizjan. 
Iz Moravškega rokodelskega centra se 
je dogodka udeležilo sedem članic in 
članov, ki so v dveh dneh izvedli kar 13 
rokodelskih delavnic. V goste je prišel 
Minister za Slovence v zamejstvu 
in po svetu Gorazd Žmavc. Srečanja 
se je udeležil tudi Generalni konzul 
Republike Slovenije v Monoštru, dr. 
Boris Jesih. Prav tako je bil del doga-
janja tudi predsednik ZDUS-a Janez 
Sušnik ter drugi gostje iz Slovenije in 
Porabja. V okviru že prej omenjenega 
projekta LAS, Zgodbe rok in krajev, 
ki povezuje 11 lokalnih akcijskih 

skupin, ki delujejo v 58 občinah, med 
njimi tudi domača Moravška občina, 
so rokodelci izdelali osnutke občinskih 
spominkov na temo gradov. V ta na-
men potekajo sestanki, izdelovanje 
vzorčnih spominkov in dogovarjanja 
glede izdelave ter nadgrajevanja 
vzorčnih modelov. Župan Martin 
Rebolj je že podprl domačo zgodbo 
naslovljeno »Grajske ljubezni na Mo-
ravškem«, v okviru katere so nastajali 
občinski spominki, ki bodo uporabna 
poslovna darila. Kmalu boste lahko 
bolje spoznali »Moravška srca večne 
ljubezni« in zgodbe okrog njih. Ro-
kodelci so se s Tuštanjskimi pletarji 
predstavili tudi na Mihaelovem sejmu 
v Mengšu. Zaključek projekta Zgod-
be rok in krajev z razstavo, v okviru 
Slovenskega rokodelskega festivala 
je potekal v Veržeju, 30. septembra. 

Eva Babnik

Očistimo Slovenijo
V soboto, 15. septembra se je Planin-
sko društvo Moravče pridružilo akciji 
»Še zadnjič očistimo Slovenijo«. Na 
poti do Planinskega doma na Uštah 
- Žerenku smo nabrali 7 vreč smeti. 
Tokrat je bilo največ pločevink in lonč-
kov kave. Očistili smo pot, ki poteka po 
asfaltni cesti, kjer smo pobrali VEČINO 
odpadkov in gozdno planinsko pot 
Podbrdo, kjer je ležala ena plasten-
ka. Ob tem se zahvaljujemo vsem 
vestnim planincem in ostalim poho-
dnikom, ki pot uporabljajo in odpadke 
odnašajo s seboj v dolino - zagotovo 
so vam hvaležni tudi lastniki gozdov, 

preko katerih pelje omenjena pot. 
Kljub vsemu smo vsi le gostje v naravi, 

le da na to prevečkrat pozabimo.
Anka Ropret

Društva
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Nikoli ne pozabijo na donatorje

Franci Cerar, predsednik Društva 
krajanov Tuštanj pravi, da bi se brez 
donatorjev vse dogajanje v Tuštanju 
končalo, čeprav imajo voljo pripravlja-
ti srečanja in tudi dela se ne ustrašijo. 
Prav zato se večkrat na leto spomnijo 
donatorjev, povabijo jih na prvomaj-
sko srečanje, večkrat na pohode, 
včasih na izlet, na kašno praznovanje, 
sigurno pa vsakih pet let na srečanje, 
ki je posvečeno prav njim. 
Letošnje 25. prvomajsko srečanje 
je bilo povod za praznovanje, na ka-
terega so donatorje povabili v grad 
Tuštanj. Lepo vreme jim je služilo, zato 
so jih člani vodstva društva, predse-
dnik in domačin ter lastnik gradu Tu-
štanj Peter Pirnat, sprejeli na grajskem 
dvorišču. Težko bi se našel kraj, ki bi 
bil bolj primeren. Primerno in svečano 
je bilo tudi igranje Lesenih rogistov, ki 
so navdušili vsakogar. Obiskovalci so 
si lahko ogledali delavnico pletenja 
košar, se družili med seboj in seveda 
skupaj nazdravili. Bila je tudi možnost 
ogleda gradu Tuštanj.
Seveda pa je bilo povabilo donatorjem 
predvsem usmerjeno na svečano 
prireditev v atriju gradu. Prisotne je 
pozdravil predsednik društva, Franci 
Cerar in se jim iskreno zahvalil. Lepa 
udeležba in sama gesta donatorjev, ki 
ostajajo zvesti Tuštanju, mu je orosila 

oči. Povabil jih je seveda na nadalj-
nje sodelovanje. Besedo so dali tudi 
županu Martinu Rebolju, saj občina 
z veseljem in občutkom spremlja ter 
podpira prireditve v Tuštanju. Izrazil 
je zadovoljstvo, ker vztrajajo pri ne 
komercializaciji dogodkov. 
Voditeljica programa, Tamara Cerar, je 
v opisala zanimivo zgodovino vasi Tu-
štanj in same prvomajske prireditve. 
Program je bil sestavljen vrhunsko, 
seveda z vrhunskimi izvajalci, ki jih v 
Tuštanju in v naši občini imamo. Zapel 
je Grajski oktet, čudovito sta se pred-
stavila pianistka Petra Pirnat in operni 

pevec Peter Pirnat, zaigrala sta Maša 
in Žiga Svetlin. Za zabavni, plesni del 
pa je poskrbel ansambel Livada. 
Vse skupaj je izvrstno začinila izbira 
okusnih jedi. Grajski ambient je pridal 
piko na i k nepozabnemu sprejemu.
Verjamemo, da donatorji ne bodo po-
zabili tega večera, tega sprejema in na 
sploh dobrih odnosov, zaradi katerih 
se vedno znova vrnejo v Tuštanj. 
Kdo še ima 150 donatorjev? Česti-
tamo!

VR

Letni izlet članov Društva krajanov Češnjic

Vsako leto se člani Društva krajanov 
Češnjic odpravimo na letni izlet po 
Sloveniji. Tokrat so na meniju bile le-
pote in dobrote Prekmurja ter Prlekije.  
Začeli smo z ogledom tropskega vrta 
Dobrovnik, kjer smo se sprehodili po 
več kot 1500m2 ¨džungle¨  z več kot 
900 primerki različnih vrst rastlin. Po 
ogledu smo pot nadaljevali do razgle-
dnega stolpa Vinarium v Lendavskih 
goricah, kjer nam je pogled z vrha 
segel vse do Hrvaške, Madžarske in 
po celotni Sloveniji.  V šunkarni Ko-
dila so nam predstavili način zorenja 
in predelave suhomesnatih izdelkov, 
ter nam pripravili malico. Po okrepčilu 
smo pot nadaljevali do Jeruzalema  z 
degustacijo v zidanici Malek, ki pred-
stavlja eno izmed starejših in najbolj 
tipičnih zidanic na območju med Jeru-
zalemom in Svetinjami. Po degustaciji 

smo dan zaključili še z večerjo in se na 
to odpravili proti domu.  Tako smo dan 

preživeli v dobri družbi, hrani in vinu.
Anamarija Vesel 

Društva
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Garažna razprodaja pod kozolcem
Spoštovane, spoštovani!
Če še niste med tistimi, ki so podlegli 
zakonom sodobnega potrošništva, ki 
zapovedujejo zavreči stare, a še upo-
rabne stvari in kupiti novo robo, ki je 
poceni, v akciji, skoraj zastonj. Pri po-
spravljanju ali renoviranju stanovanja 
ste morda našli stvari, ki jih že dolgo 
niste uporabljali, le prostor v omari 
ali shrambi vam zavzemajo. Če imate 
otroke, so se gotovo nabrale igrače, 
razne družabne igre, knjige, oblačila…
Da se vsega tega znebite: prodate, 
zamenjate ali podarite, Turistično 
društvo Moravče organizira že tretjo 

garažno razprodajo pod Jurkovim 
kozolcem, ki bo v soboto, 6. oktobra 
2018 od 9h do 12 h pod Jurkovim 
kozolcem, nasproti črpalke. Vsak po-
nudnik bo imel na voljo gasilsko mizo. 
Prijave za rezervacijo mize sprejema-
mo na e-naslovu: jancar.dani@gmail.
com in na tel: 041 32 62 92 
A to še ni vse: če želimo, da prodaja 
teče, mora biti oboje: ponudba in 
povpraševanje! 
Če želite poceni priti do če-sar-ko-li, 
morate pohiteti na moravško GARA-
ŽNO RAZPRODAJO POD JURKOVIM 
KOZOLCEM.

Na garažno razprodajo sodi: rabljeni 
osebni predmeti, oblačila, obutev, 
gospodinjski aparati in pripomočki, 
predmeti za dom in vrt, igrače, otro-
ška oprema, nakit in modni dodatki, 
športna oprema, knjige, revije, zabav-
na tehnika, predmeti zbirateljstva, 
oprema za hišne ljubljenčke, ostanki 
materiala za ustvarjanje …
Na garažno razprodajo ne sodi: 
prodaja novih izdelkov, preprodaja 
rabljenih predmetov, prodaja hrane 
in pijače, prodaja izdelkov, ki niso v 
prosti prodaji na slovenskem trgu. 

Turistično društvo Moravče

Iz Društva upokojencev Moravče
Zagorjani na obisku
To leto so bili na vrsti Moravčani, da so 
gostili pobrateno društvo iz Zagorja. 
Navadno, kadar v našo občino dobi-
mo obiskovalce, je slišati, da imamo 
kaj pokazati s področja narave in 
splošnih dosežkov. Toda to izmenično 
obiskovanje z Zagorjani traja že vrsto 
let, niti ni arhiva o začetku, a najbrž 
traja že kašnega pol stoletja. Torej, ni 
se dobro ponavljati, zato vsakokrat 
poskušajo pripraviti kak drug načrt, 
ki bi bil obiskovalcem zanimiv.

20. september, dan obiska, je bil čudo-
vit. Zagorjane je Društvo upokojencev 
Moravče pričakalo v svojih prostorih. 
Stekla je debata s starimi prijatelji, ne-
kaj pa je bilo novih. Dosedanja praksa 
je bila, da sta se srečanja udeležita 
tudi župana, zagorski Matjaž Švagan 
in moravški Martin Rebolj. Tudi tokrat 
je med njima stekel prijateljski pogo-
vor. Seveda se je na srečanju moralo 
tudi nazdraviti in pokusiti pecivo žena 
iz odbora moravškega društva. 

Potem so se preselili na prosto, pred 
dom in si ogledali zeliščni vrt. Kmalu 
se je izza vogala zaslišalo veselo žubo-
renje vrtčevskih otrok z dvema vzgo-
jiteljicama. Zapeli so ob spremljavi 
kitare in poželi aplavz ter odobravanje 
medgeneracijskega druženja. 
Z dvema kombijema se je družba nato 
odpeljala skozi Prikrnico do odcepa 
na Gradiško jezero, ki so ga obiskali 
peš. Polurni sprehod skozi gozd je bil 
nagrajen s pogledom na s soncem 
obsijano jezero in na njem labodjo 
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družino. Povratek do Prikrnice je terjal 
malo več truda, saj so se morali vzpe-
njati, a je med klepetom šlo z lahkoto. 
V Prikrnici so se ustavili na domačiji 
Primoža Peterke. Seveda so se Morav-
čani postavili z znanim smučarskim 
skakalcem. Družina Peterka jih je 
prijazno sprejela in ne morete verjeti, 
kako veliko so Zagorjani že vedeli o 
smučarskih podvigih Primoža.
Dobro kosilo v bližnji gostilni je bilo 
prav primerno za slovo. Na vrtu so se 
še dolgo pogovarjali in zdelo se je, da 
so se kar stežka razšli.

Obisk Doma starejših 
Bežigrad
Folklorna skupina DU je z dvema 
plesoma obiskala dom starejših Beži-
grad. Tokrat so nosili koroške obleke, 

ker sta tudi plesa bila koroška. Spre-
mljala jih je nova umetniška vodja 
Tina, igral je harmonikar Žan. Med 
plesoma je Konrad zaigral Kam le čas 
beži in Ljubezen mamino, prebrana 

sta bila tudi teksta teh pesmi. Program 
so stanovalci doma lepo sprejeli in 
tudi živo spremljali ter vidno uživali. 

Pohod na Zasavsko goro
Našim bralcem je znano, da so člani 
pohodniške sekcije pridni za hojo. 
Kar dolge ture opravljajo dvakrat na 
mesec. Škoda, da se jih le peščica 
udeležuje pohodov. V septembru 
so bili na Zasavski gori. Do Vač so 
se pripeljali z avtomobili in potem 
vzpenjali uro in pol. Z veseljem so 
na vrhu obiskali dom in si privoščili 
njihov jabolčni zavitek pa seveda kaj 
za moč. Pot nazaj v dolino pa je bila 
tudi tokrat lažja. 
V septembru so imeli pohod še na 
Janče.

VR

Pihalna godba Moravče in Moravške Lilije 
na narodnih nošah

Tako izjemni so dogodki, ko lahko na-
stopimo skupaj in si delimo posebno  
energijo. Točno tako se je zgodilo v 
nedeljo 9.9.2018, ko smo Moravške 
Lilije skupaj s Pihalno godbo Morav-
če sprejeli izziv z nastopom na 48. 
dnevih narodnih noš in oblačilne de-
diščine v Kamniku v povorki narodnih 
noš. Zvrstilo se nas je okrog 1900 
nastopajočih iz večih držav. Bilo je 
precej vroče in nastop je bil kar izziv 
zaradi premagane razdalje, a nič ne 
zamenja veselja in ponosa med in 
po nastopu ob tolikem navdušenem 
občinstvu.

Sabina Barlič
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Območno srečanje pihalnih godb 
Tokrat so se godbe Domžal, Mengša, 
Moravč in Lukovice zbrale v Lukovici 
na svojem srečanju in praznovanju 20. 
letnice Godbe Lukovica. Dvajseti rojstni 
dan ni nič v primerjavi z 134., kolikor jih 
praznujejo godbe iz okolice, a je prilo-
žnost, da se srečajo. Godba Lukovica je 
v 20 letih zrasla iz nič v številčno močno 
godbo in lahko se pohvali, tudi s tem, 
da so vsi ustanovni člani še živi. Svoje 
praznovanje so združili z Območnim sre-
čanjem pihalnih orkestrov, ki ga vsako 
leto pripravi območna izpostava JSKD 
Domžale. Ker prireditvam deli usodo 
tudi vreme je tako odpadla predvidena 
povorka, ki bi bila paša za oči in ušesa in 
je srečanje potekalo v velikem šotoru. Za 
uvod smo prisluhnili predstavitvi življenj-
ske poti vsake od godb, ki nam je nato 
zaigrala dve koračnici po sistemu najprej 
en krog, nato drugi ter na koncu je več 
kot 150 zbranih godbenic in godbenikov 
skupaj zaigralo še tri koračnice. Priredi-
tev je povezoval kar godbenik Godbe 
Lukovica Leon Andrejka, ki je najprej k 
besedi povabil župana Občine Lukovica 
Mateja Kotnika, tudi enega izmed pobu-
dnikov za ustanovitev Godbe Lukovica. V 

svojem govoru je povedal, da je vesel in 
ponosen, da je smeli načrt ustanovitve 
godbe padel na plodna tla in se sedaj 
lahko ponaša s številnimi mladimi, ki so 
med tem končali tudi visoke glasbene 
šole v tujini. Obenem je poudaril, da si 
brez Godbe Lukovica ni mogoče pred-
stavljati številnih prireditev v občini, za 
kar jim gre izredna hvala. Leon Andrejka 
nas je nato malce popeljal v zgodovino 
v tisto ne tako daljne leto 1998, ko so 
glasbeni zanesenjaki praktično iz nič 
na noge postavili pihalni orkester, ki 
se danes ponaša z številnimi mladimi 
in še številčnejšimi natopi. Do besede 

je na srečanju prišel tudi vodja JSKD 
Domžale Matej Primožič, ki je podelil 
še dve Gallusovi znački za dolgoletno 
delovanje v kulturi, in sicer godbeniku 
in godbenici. Zlato za več kot 15 let 
delovanja je prejel Srečo Vrhovec in za 
5 let delovanja je srebrno značko prejela 
Katarina Ocepek. Obenem se je zahvalil 
vsem sodelujočim godbam za udeležbo 
na srečanju, Godbi Lukovica in njihove-
mu predsedniku je ob jubileju čestital in 
se jim zahvalil za sodelovanje in celotno 
organizacijo prireditve ter povedal, da se 
prihodnje leto godbe srečajo v Mengšu. 

DJD

Leseni rogisti v Avstriji
V soboto, 8. septembra so se člani Le-
senih rogistov odpeljali proti Avstriji. Iz 
strani Lovskih rogistov iz Gradca so bili 
vabljeni v Stübing, ki je malo mestece 
blizu Gradca.
Stübing je znan po Austrian open air 
Museum,se pravi po muzeju na prostem. 
Na ta dan so poleg vsega dogajanja v 
muzeju na prostem (dan druženja lov-
cev), praznovali tudi Mali Šmaren. Ob 
prazniku je bila ob 10.00 maša, in med 
mašo so skupno zaigrali lovski rogisti iz 
Avstrije in naši edinstveni leseni rogisti. 
Odigrali so tudi polurni samostojni kon-
cert, ki poteka po celotnem muzeju, kjer 
so bile urejene postojanke za nastope. 
Po večini so odigrali slovenske narodne 

pesmi. Poslušalci in mimoidoči so jim 
naklonili ogromen aplavz, saj jim je bilo 
igranje na ‘’les’’ zelo zanimivo. Bili so 

namreč tudi edini LESENI rogisti med 
lovskimi rogisti.
Čas je bil za odhod. Ob 14.00 so štartali 
proti domu, kjer so se na voljo člana 
lesenih rogistov ustavili še v Hrastovcu. 
V Hrastovcu je socialno varstveni zavod, 
tam so pustili dobrodelno noto s kratkim 
koncertom. Vsi so bili prijetno presene-
čeni in navdušeni nad igranjem lesenih 
rogistov.
Nato so krenili proti domu, polni dobre 
volje in novih poznanstev so zaključili 
prijeten dan.

Mateja Hren
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Bralne lučke pobližje spoznale genija
V septembru, leta 2018, smo v bral-
ni skupini Bralne lučke začele že 
šesto bralno sezono. Letošnja se je 
pričela s septembrom in se nadaljuje 
vse do meseca junija, v prihodnjem 
letu. Smernica za letošnjo sezono je 
spoznati čimveč različnih ljudi skozi 
prebiranje biografij. Po poletju smo 
se lotile mrzle Rusije, in enega izmed 
ruskih velikanov, Dostojevskega. 
Fjodorja Mihajloviča Dostojevske-
ga smo spoznale skozi oči njegove 
druge žene Ane Grigorjevne Snitki-
ne (poročene Dostojevski). V njenih 
spominih, naslovljenih »Življenje 
z genijem« smo pobližje spoznale 
njenega moža »z vsemi vrlinami in po-
mankljivostmi - takšnega, kakršen je 
bil v svojem družinskem in zasebnem 
življenju«. O vseh strasteh, ki so ga 
prevzemale, o resničnem patriotizmu, 
veliki gentlemanski ljubezni, ljubeči 
očetovski figuri, nenehnem bolehanju 

in sledenju lastnemu prepričanju, 
katero je burilo duhove in bilo nad 
dosegom razuma marsikaterega člo-
veka v tistem času, o krasni Rusiji in 
še mnogo tega. Jasni nazori, obilica 
zanimivih, poučnih in tudi smešnih 
pripetljajev je opisanih v spominih 
Fjodorjeve Ane. V Rusijo nas je v 
debelem kožuhu popeljala Marjana 

Majdič Kočar, voditeljica Bralnih 
lučk. Za njena prizadevanja smo ji 
vse članice bralne skupine hvaležne 
in se naših mesečnih srečanj vedno 
znova veselimo, saj nam prinašajo 
vedno nove razsežnosti in spoznanja. 
Na branje!

Eva Babnik

Z gibanjem, lahkih nog na okrog!

Zgodnje otroštvo je pomembno obdo-
bje za otrokov gibalni razvoj, saj vpliva 
na celovit otrokov razvoj. Poleg star-
šev, ki so svojim otrokom vzgled pri 
različnih gibalnih aktivnostih, imamo 
pomembno vlogo tudi vzgojitelji, ki 
otrokom omogočimo, da preko različ-
nih gibalnih dejavnostih pridobijo do-
ločene gibalne izkušnje. Z gibanjem 
otrok raziskuje, spoznava in dojema 
svet okrog sebe.  Hoja je naravna 
oblika gibanja, ki predstavlja osnovno 
gibalno abecedo človeka, zato je v 
predšolskem obdobju zelo pomemb-
no, da otrokom omogočimo, da se čim 
pogosteje odpravijo na krajše in malo 

daljše sprehode. Tudi v poletnem 
času, ko se ritem v vrtcu spremeni in 
nam omogoča, da se spoznavamo in 
družimo otroci in zaposleni različnih 
oddelkov, je čas, da ostanemo zvesti 
gibanju. Vsakodnevno smo del do-
poldneva, ko zunaj še ni bilo vroče, 
izkoristili za sprehode v naravi. Eden 
takšnih poletnih potepanj po našem  
kraju je bil sprehod ob potoku Drtijšči-
ca. Mirno okolje, narava in senca so 
nam  pričarali nasmeh na obrazu. Tako 
smo lahkih nog in brezskrbno uživali 
na sprehodu v vsej svoji razsežnosti, 
stran od prometa. Zapisala:

Neža Urankar 

Veseli september pri medvedovih
V našo skupino smo s septembrom 
sprejeli osem novih prijateljev. Prva 
dva tedna smo se veliko »crkljali« in 
stiskali, kajti vsem nam je bilo tesno 
pri srcu, če so prijatelji jokali. Tako zelo 
smo se trudili, da je uvajanje trajalo le 
dva tedna. Zdaj že večina sama prikora-
ka skozi vrata igralnice in to brez solzic, 
no ja kakšen ponedeljek že, ampak do 
petka pa je že nasmeh na licih. 
Vsak dan smo se gibali na svežem 
zraku in se učili hoje z bibo in v koloni 

brez bibe. Zelo dobro nam gre in kar 
daleč že pridemo. Najraje smo se igra-
li na našem igrišču s prijatelji. 
V naš vrtec pa je prišla čisto prava 
Botra Jesen in nas razveselila s knjigo 
in sladkim presenečenjem. Korajžno 
smo zakorakali v jesen in veselimo se 
skupnih trenutkov, ki tkejo med nami 
prav posebno in močno vez, tako 
»medvedovo«!

Nina Puc, Tanja Cerar 
in Simona Uštar.
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Množični tek 

Otroci so radi ves čas v gibanju . Še 
posebej so veseli, kadar lahko prosto 
tečejo, zato smo se z veseljem odzvali 
povabilu Atletske zveze Slovenije. 
Tako smo se v sredo, 19. 9. 2018, 
pridružili množičnemu teku mnogih 
vrtcev in šol, pod sloganom »Začni 
mlad, tekmuj pošteno«. Otroci  iz  
skupine Pikapolone, Metulji, Račke in 
Čebelice smo  se pod budnim očesom 
vzgojiteljic peš podali proti Drtijščici. 
Tam so nam vzgojiteljice pripravile tra-
so, ki je bila dolga 100 m. Pred samim 
začetkom teka smo se dobro ogreli 
in se pripravili na težko pričakovani 
tek. Otroci so se postavili na  startno 
črto in  se ob pisku  piščalke hitro 
in odločno podali proti cilju. Namen 
množičnega teka je  bil, da se otroke 
spodbudi k  prvim atletskim korakom 
ter jih ozavesti o pomenu zdravega 
načina življenja. Vsi otroci so traso 
uspešno pretekli in ob tem doživljali  
pravo zadovoljstvo in hkrati storili 
nekaj dobrega za svoje zdravje. Po 

končanem teku je sledila slavnostna 
podelitev medalj, ki  smo  jih pripravile  
vzgojiteljice. Nato smo se okrepčali z 
zdravo dopoldansko malico. Nasmeh 
na obrazu otrok in njihova rdeča 
lička so nam dala vedeti, da otroci 
potrebujejo več takšnih dogodkov, saj 

otroci v tem uživajo in se ob tem tudi 
zabavajo. Po malici smo tek zaključili 
z rajalnimi igrami in se z iskricami v 
očeh podali nazaj proti vrtcu, kjer je 
že dišalo po dobrem kosilu.
Vzdušje je bilo nepozabno!

Prispevek zapisala: Vida Rokavec

Doživetje v sadovnjaku
Ker naš kraj stoji v prečudovitem 
okolju obdanem s travniki, polji in 
gozdovi, imamo v vrtcu res veliko 
možnost doživljanja naravnega okolja 
v vsej njegovi razsežnosti. 
Prijaznega povabila na kmetijo 
PR’MATČK, smo se zelo razveselili 
otroci oddelka Metulji in Pikapolonic. 
Seznanjanje otrok s povezovanje z 
lokalnim okoljem je zelo pomembno, 
le tako se bodo otroci tudi v odrasli 
dobi zavedali pomembnosti lokalne-
ga okolja. Ob čudovitem torkovem 
sončnem jutru smo se takoj po zajtrku 
odpravili proti kmetiji, kjer sta nas 
pričakala ga. Renata in g. Boštjan. 
Otroke sta prijazno pozdravila in jim 
postregla s suhimi krhli ter sokom. 
Po okrepčilu je sledilo doživljajsko 
vodenje otrok po sadovnjaku. Otroci 
so v tišini in z zanimanjem poslušali, 
kaj vse jim je povedal g. Boštjan. Za 
otroke pa je bilo pravo doživetje, ko 
so se naučili tudi pravilnega obiranja 
jabolk. Prav vsak otrok je pod budnim 
očesom domačih strokovnjakov dobil 
možnost, da se je naučil, kako se pra-
vilno odtrga jabolko, spoznal za kaj so 
v sadovnjaku pomembne race, goske, 

ježki itd…
Ker imajo tudi kmetijo, smo se lahko 
sprehodili skozi hlev, kjer smo imeli 
srečo in videli le  en dan starega 
telička. Najboljše pa vedno pride na 
koncu, in tudi tokrat ni bilo drugače. 
Zunaj so nam pripravili pravo poku-
šino jabolk ter dobrot, ki jih pridna 
gospodinja zna pripraviti iz njih. 

Največje veselje je bilo, da so otroci 
svoja odtrgana jabolka lahko odnesli 
tudi domov. 
Izkustveno doživetje otrok in veselja 
v sadovnjaku se ne da opisati, lahko 
pa se z eno besedo zahvalim gosti-
teljema za res nepozabno dopoldan 
HVALA!

Zapisala: Neža Urankar
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Čebelice na potepu
Vsak izmed nas se zagotovo rad 
odpravi na obisk, še posebej, kadar 
gremo k prijateljem. Tudi otroci iz 
skupine Čebelice se radi odpravimo 
kam na obisk. Še posebej smo se 
razveselili dne, ko nas je na obisk 
povabil eden izmed naših prijateljev 
v skupini. Komaj smo dočakali dan, 
ko smo se zgodaj dopoldne odpravili 
peš do našega prijatelja. Ob prihodu 
nas je toplo sprejela njegova družina 
in nas najprej peljala na ogled čebel-
njaka. Tam nam je očka povedal nekaj 
o čebelarstvu in čebelah. Še posebej 
nam je bilo zanimivo, ko smo si lahko 
ogledali notranjost čebelnjaka. Ogle-
dali smo si panje in satje, spoznali 

zaščitno čebelarsko obleko, katero 
smo najbolj pogumni tudi oblekli. 
Za tem so nam pripravili pogostitev, 
katera nam je odlično teknila, saj 
smo preizkusili domači med, sok in 
sadje. Po okrepčilu smo se odpravili 
na ogled domačih živali, kjer si je 
vsak izmed nas našel domačo žival, 
katera mu je še posebej pri srcu. Čas 
nam je prehitro minil in počasi smo 
se morali posloviti. A preden smo se 
zares poslovili nas je čakalo še eno 
presenečenje. Vsak izmed nas je dobil 
kozarček medu, ki nam bo v teh jesen-
skih dneh še kako prav prišel za naše 
zdravje. Ob koncu smo se zahvalili za 
topel sprejem ter se polni lepih vtisov 

vrnili nazaj v vrtec. Že se veselimo 
novih dogodivščin, do takrat pa vas 
lepo pozdravljamo otroci iz skupine 
Čebelice z Mojco, Anjo in Žanom.

Pričetek novega šolskega leta
Brezskrbni počitniški dnevi so se iz-
tekli in začelo se je novo šolsko leto. 
Šolarji so napolnili šolske torbe in se 
podali na pot novih učenosti. 
Na OŠ Jurija Vege je vse učence poz-
dravila ga. ravnateljica Nuška Pohlin 
Schwarzbartl in jim namenila nekaj 
vzpodbudnih besed ob vstopu v novo 
šolsko leto. Učence so v razrede pope-
ljale razredničarke in razredniki  ter jim 
predstavili delo v tem šolskem letu. 
Prvošolcem smo pripravili prav pose-
ben sprejem. Prvi dan so prišli v hram 
učenosti skupaj s starši. Dramska 
skupina je učencem zaigrala igrico 
Pikapolonica in pikice.  Ga. ravna-
teljica in g. župan sta jim zaželela 
uspešno delo v šoli ter da bi varno 
hodili po šolskih poteh. Mlada napo-
vedovalca Anja Pirnat in Blaž Luznar 
sta prireditev pospremila z navihanimi 

zgodbami in in s prvošolci tudi ubrano 
zapela. Učiteljice smo prvošolcem 
zavezale rumene rutice in postali so 
pravi šolarji, ki z rumenimi ruticami 
opozarjajo, da so na začetku šolske 
poti, da moramo na cesti še posebej 
paziti nanje. 
Tudi na POŠ Vrhpolje je bilo pestro. 
Sprejem prvošolcev s starši je potekal 
ob pričetku pouka, v telovadnici po-
družnice. Letos je v prvi razred zakora-
kalo osem novih učencev in učenk, ki 
se bodo šolali v kombiniranem oddel-
ku, skupaj z drugošolci. Tudi nas sta 
obiskala g. župan in ga. ravnateljica 
ter vsem navzočim zaželela uspešen 
začetek novega šolskega leta. De-
ževen prvi šolski dan so si učenci in 
učiteljice popestrili s veselo pesmijo 
in poskočnim plesom. V učilnicah so 
se prvošolci skupaj s starši seznanili 

z delom v prvem razredu. Učenci so 
poklepetali ter se poigrali s svojimi 
novimi sošolci. Domov so odšli skupaj 
s starši in polni lepih vtisov. Vsi so se 
strinjali, da je v šoli lepo!
Začetek novega šolskega leta je kot 
nov, nepopisan list v zvezku. Dopušča 
veliko možnosti in priložnosti. Kako je 
na koncu popisan in s kakšno vsebi-
no, pa je odvisno od vseh, ki na njem 
pustijo sledi. Tako je od vseh nas, za-
poslenih, otrok, staršev in skupnosti, 
ki soustvarjamo nov list v življenju OŠ 
Jurija Vege, odvisno, kaj bodo lahko 
prebrali naši zanamci. Potrudimo se 
delati v duhu naših vrednot strokovno, 
odgovorno in sodelovalno, z enim 
samim ciljem, v dobro otrok.

Barbara Fale in Tanja Apšner
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Paraolimpijski športni dan na OŠ Jurija Vege Moravče
Ko smo razmišljali, kaj drugačnega 
otrokom še lahko ponudimo, se nam 
je zdela ideja o izvedbi paraolimpij-
skega športnega dne, prava. Tako 
smo v četrtek, 20.9. 2018, na OŠ 
Jurija Vege Moravče, gostili Zvezo za 
šport invalidov-Paraolimpijski komite 
Slovenije, ki si prizadeva za uveljavitev 
športa invalidov kot enakopraven in 
polnovreden vidik športa ter aktivno 
izvaja »Paraolimpijski šolski dan«.
Paraolimpijski šolski dnevi predsta-
vljajo poleg spoznavanja športa in-
validov tudi druženje in spoznavanje 
z invalidi, saj lahko različne športne 
aktivnosti izvajajo tako invalidi kot ne-
invalidi skupaj. Končni cilj je spozna-
vanje drugačnosti, njeno razumevanje 
in polnopravno vključenost invalidov 
v vseh družbenih segmentih. Šport 
pa pri tem predstavlja eno najbolj 
učinkovitih orodij za doseganje ciljev.
Športni dan je bil razdeljen v tri sklo-
pe. V prvem je športnik Matjaž Bartol, 
član slovenske reprezentance v bocci, 
predstavil zgodbo, kako je postal in-
valid in kako je smisel našel v športu. 

V drugem sklopu so otroci aktivno 
sodelovali v telovadnici. Preizkusili 
so se lahko v sedeči odbojki, vadbi z 
zvenečo žogo, košarki na vozičkih in 
na poligonu za slepe. 
Zaključni del je prav tako sledil v telo-
vadnici, kjer so se gostje ob glasnem 
navijanju učencev pomerili v  bocci 
(dvoransko balinanje). Ta pozitiven 
odnos do oseb s posebnimi potreba-
mi,  je odpravljal morebitne zadržke 
o invalidnosti. 
Devetošolka Teja je ob koncu špor-

tnega dne povedala: “Spoznali smo, 
da lahko cenimo, da smo zdravi in da 
imamo vse možnosti za vse športe. 
Tako lahko pomagamo drugim, saj 
niso nič drugačni od nas”.
Ko učenci spoštujejo in sprejemajo 
individualne razlike, spoznajo šport 
kot človekovo pravico ter na šport 
invalidov gledajo tudi s socialnega 
vidika-je bil namen tega športnega 
dne dosežen.

Maja Koren

BITkI na šoli
V drugem tednu septembra smo na 
OŠ Jurija Vege Moravče skupaj s Fa-
kulteto za računalništvo in informatiko 
izvedli delavnice z Micro:biti, Biti na 
šoli. Delavnice se je udeležilo 12 naših 
učencev iz 5. in 6. razreda.  
Micro:bitek je čisto običajen računal-
nik, ki ga lahko pospraviš v žep. Na 
delavnici smo se naučili, kako se jih 
sprogramira v merilec temperature 
prostora. Med seboj smo jih tudi 
povezali, da smo si lahko pošiljali 
sporočila. Izdelali smo kompas in šteli 
korake. Zadnji dan pa smo s pomočjo 
dodatnih delov motorja izdelali avto 
na daljinsko upravljanje ter imeli tek-
movanje v spretni vožnji. Avto smo 
okrasili z led lučkami.  
Največja vrednost delavnice je v tem, 
da so otroci sami z računalniškim 
razmišljanjem prišli do algoritemskih 
rešitev in, da so Micro:bite lahko od-
nesli domov. 
Luka K.:˝Imeli smo se ful fajn. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko sem sprogramiral 

daljinca in lučke na avtu. Veliko smo 
se naučili.˝
Rok V.:˝Bilo je ful carsko. Všeč mi je 
bilo, da smo programirali na majhnem 

računalniku, se naučili veliko novega 
in ker smo ga dobili za domov.˝

Nina Maček, prof. mat. in rač.

www.moravce. si
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POŠ Vrhpolje pozdravlja jesen
September je bil radodaren s sončni-
mi žarki, zato smo se učenci in učite-
ljice POŠ Vrhpolje odločili, da kar čim 
prej odidemo na izlet v naravo.
Tako smo tik pred koledarskim začet-
kom jeseni vzeli pot pod noge in jo 
mahnili na Sveto Trojico. Pot ni bila 
prezahtevna, saj so jo s strumnim 
korakom premagovali tudi naši novi 
prvošolčki. Nihče se ni mogel upreti 
vabljivi naravi, tako da smo ob poti 
nabrali še polne nahrbtnike kostanja. 
Na cilju smo se okrepčali, poklepetali 
in se spočiti vrnili nazaj proti šoli.
Da nam po poti ni bilo dolgčas, smo 
naredili še ovinek ali dva več, uživali v 
gozdu in tuhtali, kako si bomo razdelili 
naš kostanjev zaklad.

Učitelji POŠ Vrhpolje

Predšolska folklorna 
skupina »Lilije«

vabi k vpisu za šolsko leto 2018/19 
nove člane, ki bi se radi seznanili s 
starimi običaji, spoznavali takratno 
življenje otrok, njihove igre, plese 
in oblačila.
Vpišejo se lahko otroci od 4. leta 
dalje, ki obiskujejo VRTEC in otroci, 
ki obiskujejo CICIBANOVE URICE 
v našem vrtcu. Urice folklore so 
brezplačne, potekajo pa ob četrtkih 
med 15.30 in 16.15 v telovadnici 
spodnjega vrtca. Za več dodatnih 
informacij obiščite spletno stran 
vrtca Moravče, kjer boste našli tudi 
prijavnico. 
Z urami folklore pričnemo v četrtek, 
4. 10. 2018. Veseliva se že novih 
obrazov in plesnih gibov, s katerimi 
se bomo skupaj seznanili ob našem 
druženju.
Karmen Mihelčič in Gregor Klopčič, 
vodji predšolske folklorne skupine 
»Lilije«.

Dobri rezultati vseh selekcij
Polovica jesenskega dela tekmovalne 
sezone je za nami. Vse naše selekcije 
so nas z svojimi rezultati navduševale.
Če začnemo pri naših najmlajših no-
gometnih navdušencih Številčnost 
slednjih se je s pričetkom novega 
šolskega leta krepko povečala, tako 
da smo morali sestaviti še dodatno 
selekcijo do sedem let (U7). S tem pa 
se je rahlo spremenila tudi trenerska 
zasedba. 
Ekipa U7 svoje prvo znanje nogometa 
pridobiva pod taktirko Monike Stjepa-
nović, vendar slednji še ne nastopajo 
na uradnih tekmovanjih. Selekcijo U8 
je pod svoje okrilje prevzela trenerka 
Ana Kovač, ki s svojimi varovanci že 
nastopa na turnirjih MNZ Ljubljana. V 
svoji skupini se srečujejo z ekipami iz 
Komende, Kamnika in Ihana, nastop 
naših pa je več kot odličen. Trenerka 
Ana Mele bo svoje znanje delila z 
nogometaši do 9 let (U9), slednji pa 
na svojih prvenstvenih tekmah prika-
zujejo izjemen napredek, ki povzroča 
nemalo težav nasprotnikom. Ekipa 
ima v svoji skupini NK Rudar Trbovlje, 
NK Svoboda Kisovec, ŽNK Peskokopi 
Trbovlje in NK Zagorje. Dosedanji 
trener vseh treh omenjenih selekcij, 
Tadej Bibič, pa je pod svojo taktirko 
prevzel selekcijo U11, ki je do oddaje 
prispevka odigrala 4 srečanja in se 
enakovredno kosala z nogometaši 

nasprotnih ekip.
Mlajši dečki (U13) pod taktirko Zore 
Aleša ostajajo pri vrhu lestvice po 5. 
krogih tekmovanja. Njihov trenutni 
izkupiček so štiri zmage in en po-
raz. Žučko Rok in selekcija starejših 
dečkov (U15) prav tako nastopa z 
izjemnimi rezultati. Po petih krogih so 
tik pod vrhom lestvice (3.) in beležijo 4 
zmage ter 1 neodločen izid srečanja. 
Mladinska ekipa (U19) pod okriljem 
trenerja Francija Ravnikarja je bila 
do 4. kola neporažena, v petem pa 
je naletela na boljšega nasprotnika 

iz Podzemlja. Trenutno so naši no-
gometaši v zgornji polovici lestvice 
MNZ Ljubljana. Boštjan Peterka je s 
svojo ekipo deklet odigral dve tekmi 
ženske lige. Naša dekleta so obe sre-
čanji izgubila, kljub temu pa prikazala 
dobro in borbeno igro. Pomerila so 
se z nasprotnicami iz Škofje Loke in 
Radomelj. Veteranska ekipa je sezono 
začela zelo obetavno. Po štirih krogih 
so zabeležili 3 zmage in en poraz, kar 
jih trenutno uvršča na visoko 2.mesto 
lestvice veteranske lige.
Selektor naše članske ekipe, Burja 
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Aleš, z našim moštvom in krogom zaostanka zaseda 
trenutno 6. mesto Regionalne Ljubljanske lige. Odigrali 
so štiri srečanja, dve zmagi in dva poraza. Premagali so 
ekipi NK Bela Krajina in NK Kolpa, poraženi pa bili s strani 
NK Ihan in NK Kočevje. Izpuščeno srečanje 4. kroga proti 
ND Slovan, pa bodo odigrali na praznični dan, 31.10. na 
domačem nogometnem igrišču.
Skratka zadovoljni smo z delom in dosežki vseh naših 
nogometašev.

B.B.

Delavno tudi ko tribune 
samevajo

Da je potrebno kar nekaj postoriti, za kolikor toliko normal-
ne pogoje treniranja naših nogometašev in odigravanje 
prvenstvenih tekem, se tega marsikdo ne zaveda in tudi 
premalokrat je prizadevnost posameznikov pohvaljena ali 
celo izpostavljena.
Na žalost pa je takih prostovoljcev premalo. Poleg obvezne-
ga vzdrževanja glavnega in pomožnega igrišča, priprava 
igrišča za nogometna srečanja, čiščenja garderobnih 
prostorov, pranja dresov itd. itd. , so tukaj tudi dela, ki so 
poleg omenjenih prav tako nujno potrebna in kjer pomoč 
z dobro voljo prispevajo posamezniki, starši naših otrok 
in tudi podjetniki, ki so svojim delom, bodisi z strojno 
mehanizacijo ali rokami, pripomogli pri urejanju okolice 
ter vzdrževanju igrišč.
Tako se je v minulih mesecih očistil krepko zaraščen graben 
med glavnim in pomožnim igriščem ter področje ob igrišču 
za IMP-jem, pomoč naših članov in staršev s svojimi stroji 
pri valjanju, škropljenju ter ravnanju z travniško brano, 
obnovitev klopi za rezervne igralce (les prispeval M.N. iz 
Javoršice) ter barvanje klubske brunarice s strani sponzor-
skega dela podjetnika T.V. z Vač (barvo prispeval Helios). 
Vsem letošnjim prostovoljcem in podjetnikom se za pomoč 
zahvaljujemo, prav tako tudi vsem ostalim, ki ste v minulih 
letih priskočili s svojim delom na pomoč, z  upanjem, da 
nas bo v prihodnje še več.

B.B.

www.moravce. si

Šport

RADIOKLUB MORAVČE, 
S53DRM

vabi na tečaj za radioamaterje, ki se bo 
pričel predvidoma v četrtek, 11. oktobra 
2018, ob 18. uri v prostorih Radio kluba 
Moravče, na Vegovi ulici 7 (prostori nad 

knjižnico).

Če vas zanima znanje elektrotehnike, če radi ko-
municirate, vas zanima računalništvo, digitalne 
komunikacije, druženje in gibanje v naravi, če bi 
se radi pridružili veliki družini ljubiteljev radijskih 
valov, potem vas prosimo, da se do 9. oktobra 
2018 prijavite na radioamaterski tečaj.

Prijavite se lahko na E-mail: 
s58m.dare@gmail.com 

ali GSM: 031-623-120 (Dare)

TEČAJ JE BREZPLAČEN!

RADIOKLUB MORAVČE, S53DRM 
vabi na tečaj za radioamaterje, ki se bo pričel predvidoma v četrtek, 
11. oktobra 2018, ob 18. uri v prostorih Radio kluba Moravče, na 

Vegovi ulici 7 (prostori nad knjižnico). 
Če vas zanima znanje elektrotehnike, če radi komunicirate, vas zanima računalništvo, 
digitalne komunikacije, druženje in gibanje v naravi, če bi se radi pridružili veliki družini 
ljubiteljev radijskih valov, potem vas prosimo, da se do 9. oktobra 2018 prijavite na 
radioamaterski tečaj. 
  
Prijavite se lahko na E-mail: s58m.dare@gmail.com  ali GSM: 031-623-120 (Dare) 
 

TEČAJ JE BREZPLAČEN! 
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Letovanje preko ZPM Domžale
V letošnjem poletju je Zveza prijateljev 
mladine Domžale v sodelovanju z Za-
vodom za letovanje in rekreacijo otrok 
ponudila otrokom na področju domžalske 
upravne enote šest terminov za letovanje 
na morju. Starši so lahko izbirali med 
dvema sedemdnevnima in štirimi deset-
dnevnimi izmenami v Poreču, Savudriji, 
Piranu in Umagu. 
Letovanje je namenjeno otrokom od 
petega do devetnajstega leta starosti, 
predvsem tistim, ki so v zadnjem letu 
zaradi bolezni obiskali zdravnika najmanj 
dvakrat in so zato upravičeni do sofinanci-
ranja s strani Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje. Staršem, ki so se znašli v finančni 
stiski in bi težko poravnali stroške letova-
nja, smo priskočili na pomoč s finančnimi 
sredstvi, zbranimi z akcijo Pomežik soncu. 
ZPMS že 19 let zbira denar z dobrodelnim 
koncertom, s katerim omogoča letovanje 
čim večjemu številu otrok. Zvezi prijateljev 
mladine Domžale pa so sredstva za pomoč 
družinam za letovanje prispevali donatorji 
in Rdeči križ Domžale. Za zdravstveno le-
tovanje otrok s posebnimi potrebami smo 
pridobili sredstva s prodajo biorazgradljivih 
krp, ki jih je Pošta Slovenije vključila v pro-

dajo v vseh svojih poslovalnicah. Fundacija 
za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij je sofinancirala spremstvo 
oseb invalidnim otrokom.
Letovali pa so tudi otroci brez zdravstve-
nega predloga. Zdravi otroci so lahko 
poleg morskih terminov izbirali tudi med 
gorskimi  - v Gozdu Martuljku in v Zgornjih 
Gorjah pri Bledu.
Na morju je zdravje krepilo 135 osnov-
nošolcev, 16 vrtčevskih otrok ter 9 sre-
dnješolcev. Iz občine Moravče je letovalo 
17 otrok.
Na počitnicah so bili z njimi mladi men-

torji, ki so z veliko mero občutka za otroke 
in mladino poskrbeli za varne, zdrave, 
zabavne in nepozabne počitnice. Poleg 
plavanja in namakanja v morju so udele-
ženci pri različnih športnih aktivnostih ter 
sproščujočih in ustvarjalnih dejavnostih 
razvijali svoje talente in interese. 
Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k letova-
nju 160 otrok, se iskreno zahvaljujemo. 
Nekateri otroci so letos prvič okusili slano 
morsko vodo. Vsi pa bodo zagotovo bolj 
zdravi in pripravljeni na nove učne izzive.

Predsednica ZPM Domžale: 
mag. Karlina Strehar

Počitniško varstvo na Osnovni šoli Rodica
Na osnovni šoli Rodica je v sodelovanju 
z ZPM Domžale od 16.8. do 31.8.2018 
potekalo poletno počitniško varstvo. Var-
stvo je obiskovalo rekordno število otrok 
z okoliških šol in občin, tudi iz Moravč. 
V počitniškem varstvu nam ni bilo nikoli 
dolgčas, saj smo se igrali z družabnimi 
igrami, ustvarjali, plesali, peli in igrali 
nogomet.
Prvi teden smo naredili svoje družabne 
igre, drugi dan pa smo imeli športne igre 
na šolskem igrišču. Ker se še nismo vsi 
poznali, smo nekaj časa namenili tudi 
spoznavanju. V drugem tednu se nam je 
pridružilo še več otrok in smo pripravile 
več različnih dejavnosti.  V ponedeljek 
smo izvajalke pripravile glasbeno delav-
nico in delavnico o legendah. V torek smo 
se najprej sprehodili do Domžal, kjer smo 
obiskali slamnikarski muzej. V muzeju 
so nam animatorke  na kratko povedale 
nekaj informacij. Nato pa so nas popeljale 
po slamnikarski poti. Na poti smo videli 
kje so stale slamnikarske tovarne, učenci 
so sproti izpolnjevali tudi delovni list.  K 
nam so prišli na obisk tudi gasilci, ki so 
nam zelo popestrili dan. Ustvarjali smo 

slike z barvicami in flomastri, na katere 
so dodali še različna semena (koruza, 
pšenični zdrob, bučna semena…) in tako 
so naše risbe postale bolj zanimive. Ker 
nam je bilo zelo vroče smo imeli tudi 
vodne igre, na koncu iger pa smo se ob-
metavali z vodnimi balončki, da smo se 
malo ohladili. V zadnjem tretjem tednu 
se nam je pridružilo še nekaj otrok, tako 
da nas je bilo zares zelo veliko. Tisti, ki 
še niso naredili svojih družabnih iger, so 

uporabili svojo domišljijo in naredili zelo 
atraktivne družabne igre. Tisti, ki pa so 
igre imeli že narejene so se preizkusili 
v peki piškotov. Piškoti so bili zelo dobri 
in smo jih takoj pojedli, nekaj pa smo 
jih odnesli v zbornico učiteljem, ki so se 
pripravljali na novo šolsko leto. Naslednji 
dan smo se odpravili v Kulturni dom 
Franca Bernika Domžale, kjer smo si ogle-
dali risanko Neverjetni 2.  Naučili smo se 
plesti zapestnice iz volne in nam je bilo 

Iz naših krajev
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tako zelo všeč, da smo jih pletli vse do 
konca tedna. K zapestnicam smo dodali 
še pletenje preprostega šala. Nekateri 
so pletli zapestnice, drugi pa so odšli na 
šolsko igrišče in tekmovali v štafetnih 
igrah. Izvajalke pa so nam pripravile tudi 
igro escape room. Predzadnji dan pole-
tnega počitniškega varstva smo ponovno 
ustvarjali in sicer kolaž iz črk izrezanih iz 

časopisa, prav tako pa smo se igrali na 
igrišču. Zadnji dan pa nam je malo zago-
dlo vreme tako, da smo se odločili in po-
gledali slovenski film Pozabljeni zaklad. 
Vse popoldneve smo se igrali na igrišču 
ali pa v telovadnici. Kuhar in kuharice so 
nas vedno razveselili z dobrim kosilom.
Poletno počitniško varstvo je minilo hitro, 
bilo je zanimivo in pestro. Otroci so spo-

znali nove prijatelje in zaradi tega še raje 
obiskovali počitniško varstvo.
Otrokom želimo čim bolj miren začetek 
novega šolskega leta 2018/2019 in 
upamo, da si bodo poletno počitniško 
varstvo vtisnili v spomin.

Izvajalke počitniškega varstva: 
Marta, Špela, Sabina, Marjeta, 

Neža, Katja in Tamara

Oratorij je tudi letos odlično uspel

Konec avgusta ne prinaša le bližajočega 
začetka šole, ampak tudi oratorij, ki je 
letos v Moravčah potekal od 21. do 25. 
avgusta. Udeležilo se ga je 196 otrok, 
za katere je v tem tednu skrbelo 58 
animatorjev. Glavna nit dogajanja je 
bilo življenje Friderika Barage, zbrano v 
geslu »Eno je potrebno«. 
Friderik Baraga se je kljub možnosti 
udobnega življenja graščaka odpove-
dal študiju prava na Dunaju, postal 
duhovnik ter se kot misijonar odpravil 
med Indijance v Ameriko. Tam jim je 
predstavljal krščansko vero, jih učil sa-
jenja dreves, tesarstva, kovaštva, zanje 
ustanavljal šole, kjer so se lahko učili, 
branja, pisanja itd. Skozi spoznavanje 
tega velikega človeka je znano tudi 
dejstvo, da je svoja poletja v otroštvu 
preživljal pri svojem stricu na dvorcu 
Belnek v Moravčah. 
Dneve smo začenjali s sprejemom ob 
9. uri zjutraj. Sledilo je petje bansov v 
krogu, nato pa molitev, dvig zastave in 
prepevanje letošnje himne. Tudi letos 
je za spremljavo poskrbel oratorijski 
bend, tokrat tudi z nekaterimi novimi 
člani. Bistveni dogodki in prigode iz Ba-
ragovega življenja so bili predstavljeni 
skozi zgodbo, ki je z odličnimi igralci, 
sceno in kostumi poskrbela, da so se 
otroci nekaj naučili o njem. Sledile so 
ji kateheze, kjer smo skupaj z otroki 
obnovili zgodbo, iz nje izluščili bistvo 
ter ga poskušali postaviti v današnji čas. 

Kosilo je bilo, tako kot vedno, odlično. 
Za to gre velika zahvala Gostilni Frfrav, 
Gostišču Peterka, kuharju Gregorju Sta-
neku, Mihu Šlibarju, Avguštinu Faletu, 
Francetu Gotarju in Lojzetu Štefanu. Da 
smo tudi letos lahko uporabljali dvorano 
Kulturnega doma, se zahvaljujemo Ob-
čini Moravče. Po kosilu smo imeli igre, 
nato pa delavnice, na katerih so otroci 
izdelovali različne izdelke. 
V sredo smo se s kar petimi avtobusi 
odpravili na izlet proti Trebnjem, kjer je 
živel Friderik Baraga. Spotoma smo obi-
skali tudi Marijino svetišče na Zaplazu. V 
četrtek smo imeli tematski dan, katere-
ga tema je bila potovanje. Obiskalo nas 
je veliko različnih gostov, ki so povezani 
z osrednjo temo. Predstavili so se nam 
misijonar Tone Kerin, pilot Matej Jurca, 
novinar in voditelj Gregor Trebušak, ste-
vardesa in vodja kabinskega osebja pri 

Adrii Airways Dušanka Prelc Premate, 
turistična vodnika iz turistične agencije 
Kompas, Metka Kosmač iz Slovenskih 
železnic, Gorska reševalna služba Ka-
mnik, »backpacking« popotnika Nejc 
Koprivšek in Luka Lakosil, Laura in 
Avgust Jagodic iz Hotel Penzion Ja-
godic ter animatorka Anja Pirnat, ki je 
prehodila znano romarsko pot Santiago 
de Compostela. V petek smo imeli tudi 
veliko igro, ki je potekala v treh delih. 
Cilj le te je bil zgraditi indijansko vas s 
svojo kapelico. 
Oratorij smo zaključili v soboto s sveto 
mašo, kjer smo se Bogu zahvalili za še 
en odličen teden. Daroval jo je Bernard 
Rožman, ki je bil pred par leti bogoslo-
vec na praksi v naši župniji. 
Velika zahvala gre tudi gospodu župniku 
Kancijanu Čižmanu in donatorjem AU-
DIO BM - slušni centri, Občini Moravče, 
AGM, KZ Cerklje, Vemis, Karitas, Pekar-
na Pečjak, Peplast, JUB, Jogurti Frigo-
logo, PGD Moravče in OŠ Jurija Vege 
Moravče. Da animatorji zvečer nismo 
bili lačni, so poskrbeli Drago Prosenc 
in Bernarda Burica, Roman in Marjeta 
Capuder, Marjan in Romana Capuder, 
Zalka Avbelj, Boštjan in Agata Šmuc, 
Stanka Ravnikar, Blaž in Marija Lavrač, 
Tadej Uršič in Laura Učakar. Hvaležni 
smo tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli 
pripomogli k uspešnemu oratoriju.

Gregor Capuder, Foto: Domen Klinc

Iz naših krajev
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Valeta generacije 1968
Vsako leto konča nova generacija učencev šolanje z valeto, ki je potem 
navdih za vse generacije, da se srečujejo in obujajo spomine na pretekla 
leta prebita na OŠ .
V letu 2018 mineva že 50 let odkar smo zapustili šolske klopi v OŠ Jurij 
Vega Moravče. Šolanje sta zaključila dva razreda. Po končani OŠ smo 
se učenci razkropili po različnih srednjih šolah po Sloveniji. Prijateljstvo, 
ki smo ga stkali v letih skupnega šolanja, pa je ostalo do današnjih dni.  
Srečevali  smo se vsakih pet let in obujali spomine. Pogovarjali smo se 
o podvigih v srednjih in višjih šolah, kasneje pa o družini, naših otrocih,  
sedaj pa o naših vnukih in seveda o priljubljeni temi, o našem zdravju.
Zbrali  smo se 9. Junija. Srečanje je bilo zelo prijetno in veselo. Pripravili 
smo projekcijo slik iz pred petdesetih let ter slike vseh dosedanjih srečanj. 
Bilo je zelo zanimivo, kajti treba je bilo prepoznati na  fotografijah svoje 
sošolce in tudi sebe. Minilo je kar nekaj ur ogleda in prepoznavanja na 
fotografijah ter pogovorov o tem,  kako živimo.
Lansko leto 2017 je  bilo leto OŠ Jurija Vege, ko je praznovala  50. le-
tnico od takrat, ko je na široko odprla vrata nove šole vsem učencem v 
Moravški dolini. Bila je lepa, moderna in predvsem prostorna. Manjkala  
je le  telovadnica, zato smo telovadbo  izvajali kar na hodniku. Nekaj let 
kasneje so dogradili tudi sodobno telovadnico.
Vsako leto smo starejši, toda počutimo se še vedno mladi in predvsem 
koristni svojim družinam. Svoje znanje in izkušnje razdajamo našim 
otrokom,  vnukom in vnukinjam.
Ob zaključku srečanja smo si obljubili, da se čez pet let ponovno vidimo 
v takem ali še večjem številu.

Bojan D.

80. rojstni dan Angelce Novak

Angelca Novak z Vrhpolja pri Morav-
čah je 21. avgusta 2018 dopolnila 
okroglih 80 let. 
Pričakala jih je v družbi svojega 90. 
letnega moža Jožeta in šestnajstih 
sovaščanov Vrhpolja. V večernih 
urah so na dvorišču  pred blokom 
proslavljali. Mize so bile  obložene 
z dobrotami in muzikant je igral na 
diatonično harmoniko. Veselja, pogo-
vorov, vicev in plesalcev ni manjkalo 
do poznih večernih ur. Angelca je bila 
deležna številnih voščil in  predstavnik 
vaščanov ji je izročil veliko praktično 
darilo. Z velikim šopkom jo je obiskal 
tudi župan občine Moravče gospod 
Martin Rebolj z ženo Vojko, ki ju je fo-
tografsko obeležila za lokalni časopis 
Novice iz Moravške doline.
Drugo praznovanje jubilantke je bilo 
25. avgusta 2018 v gostilni »Frfrau« 
Dole pri Krašcah z ožjimi sorodniki  in 
prijatelji. Čestitke so deževale, darila 
so se nabirala in dobro razpoloženje 
je naraščalo…Za uvodno besedo je 
poskrbel Angelčin mož, ki je pozdravil 
vse prisotne in  prebral napisan go-
vor. Poudaril je, da se staranja  ne da 
ustaviti, da se ga pa nekoliko da upo-

časniti s tem, da si naredimo veselje, 
razmišljamo pozitivno, se družimo… 
O svoji Angelci, ki je upokojenka, 
gospodinja, žena, mama in babica, je 
povedal, da rada dela na vrtu, ker jo 
to sprošča in veseli. Je ljubiteljica rož 
in zdravilnih zelišč, ki jih veliko pozna. 
Nabere jih, posuši na zraku in potem 
iz njih kuha čaje za svoje in njegovo 
boljše počutje. Želi ji veliko trdnega 
zdravja in prijaznih medsebojnih od-
nosov v družini in z ostalimi sorodniki. 
Vsak dan, ko bo vstala, pa naj si reče: 
»Srečna sem, da sem živa ob svojem 
možu Jožetu!« 
Z aplavzom in navdušenjem smo po-

vabljeni nagradili njegov govor, nato 
pa slavljenki Angelci izrekli še svoje 
želje. Potem smo ji nazdravili in na 
željo zapeli našo himno Zdravljica. 
Sledilo je kosilo in druženje ob glasbi 
in plesu. 
Kako poskočno se je zavrtela še naša 
Angelca s svojim možem! Pa tudi za 
vragolije ob torti sta bila oba dovze-
tna. Živahna in razposajena… in to je 
verjetno recept za dolgo življenje. 
Angelca, vse najboljše, še na mnoga 
leta in naj tvoj nasmeh na obrazu traja 
in traja. 

Mira Smrkolj

V Moravčah potekal 
Vikend odprtih vrat v Srcu 

Slovenije 
Drugi septembrski vikend, od 7. do 9. septembra 
2018, se je v Srcu Slovenije veliko dogajalo. Skoraj 
50 turističnih ponudnikov iz občin Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je pripravilo 
posebno ponudbo za obiskovalce, tokrat s poudar-
kom za otroke in družine. Obiskovalci so spoznavali 
območje Srce Slovenije, domače in sosednje krajev, 
navezali stike s prijaznimi domačini in bili deležni 
aktivnih ter raznolikih doživetij. 
Iz občine Moravče sta tokrat sodelovala dva ponudni-
ka. Na Kmetiji pr’ Cesar so za lačne pripravili večerjo 
cesarjev, v Planinskem domu Ušte – Žerenk pa so 
vsi obiskovalci lahko ob slastnem zavitku uživali v 
razgledu s terase. Povezali smo se tudi z OŠ Jurija 
Vege Moravče.  
Projekt LAS Srce Slovenije sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014-2020. 

Mija Bokal

Iz naših krajev
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S kompostiranjem biološko razgradljivih odpadkov 
vračamo naravi 

Ločeno zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov je glede na predpise obveza 
vsakega gospodinjstva. Ti odpadki se 
skladno z Uredbo o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom ne smejo od-
lagati na odlagališča, pač pa jih je treba 
predelati. Biološko razgradljive odpadke 
je prepovedano odlagati v zabojnike za 
mešane odpadke ali zabojnike za embala-
žo, prav tako pa se jih ne sme odvreči ne 
v straniščno školjko, saj lahko povzročijo 
zamašitev odtokov in cevi, obenem pa 
privabljajo podgane.
Za pravilno ločevanje biološko razgradlji-
vih odpadkov, med katere spadajo ku-
hinjski odpadki (ostanki hrane, papirnate 
brisačke, čajne vrečke in kavna usedlina…) 
in vrtni odpadki (rože, plevel,  trava, listje, 
veje…), uporabljamo rjave zabojnike in 
hišne kompostnike.
Uporaba rjavega zabojnika
Zabojnike za biorazgradljive odpadke se 
v poletnem času prazni enkrat tedensko, 
enkrat mesečno pa se po praznjenju tudi 
strojno opere njihovo notranjost. V zim-
skem obdobju se zabojniki praznijo vsakih 
štirinajst dni, ob čemer velja poudariti, da 
lahko uporabniki rjavih zabojnikov kadar 
koli brez dodatnih stroškov občasno po-
večane količine zelenega vrtnega odreza 
pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki 
v Dobu. V okviru javne službe ločeno 

zbrani biorazgradljivi odpadki so predani v 
kompostarno, kjer so predelani v kompost.
Kompostiranje v hišnem kompostniku
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih 
posod za zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov, je potrebno le-te zbirati v kom-
postniku. Enako velja tudi za tiste upo-
rabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti 
rjavega zabojnika in oddajo vlogo za hišno 
kompostiranje. Pri tem je pomembno, da 
hišni kompostnik ustreza vsem določbam 
Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivi-
mi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom in občinskega Pravilnika o 
zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov. 
Odpadki, ki niso primerni za komposti-
ranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne 
razgradijo, poslabšajo kakovost kompo-
sta in vsebujejo nevarne snovi: plastika, 
steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, 
ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, 
zdravila, oblanci in žagovina obdelanega 
lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice. 
Kam postaviti kompostnik?
Za postavitev hišnega kompostnika na 
vrtu izberemo polsenčen ali senčen pro-
stor, lahko dostopen in zavarovan pred 
vetrom. Hišni kompostnik naj ima nepo-
sreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani 
primerno prezračen. Postavi se ga tako, 
da ne povzroča motenj (npr. smradu) na 
sosednjih zemljiščih. 

Kakšna je pravilna tehnika kom-
postiranja?
Hišni kompostnik mora imeti neposreden 
stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej 
poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen 
razkrojni proces je pomembna zadostna 
ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da 
se suhi strukturni material (veje in zeleni 
obrez) in vlažni nestrukturni material (tra-
va, kuhinjski odpadki) vedno med seboj 
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke 
hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, 
zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da prepre-
čimo neprijetne vonjave in ne privabljamo 
neželenih gostov kot so podgane ali 
ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 
50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in 
glive proizvajajo humus in hranilne snovi, 
za kar pa potrebujejo določeno vlago. V 
času daljše poletne suše je priporočljivo 
vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni 
kompostnik poln oziroma po približno pol 
leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga 
prezračimo in pospešimo razkroj. 
Kako in kje uporabiti dozorel 
kompost?
Kompost je zrel po 6. do 12. mesecih, ko 
se vsi odpadki spremenijo v rjavo grudi-
často prst, ki diši in spominja na dobro 
gozdno prst. Zrel kompost presejemo 
skozi fino sito in ga uporabimo za lončnice 
in gredice. Večje dele, ki še niso predelani, 
vrnemo v kompostnik, kajti to je osnova 
za naslednji kompost. Nepresejan kom-
post lahko uporabimo tudi za gnojenje 
sadnega drevja in večjih rastlin. Kompost 
lahko raztresemo po površini ali pa plitvo 
zamešamo v zemljo.

Več o hišnem kompostiranju in pra-
vilnem ravnanju z biološko razgra-
dljivimi odpadki najdete na spletni 
strani: www.jkp-prodnik.si.

Javno komunalno 
podjetje Prodnik

Kateri odpadki so primerni za kompostiranje doma?
Zeleni vrtni odpad, zlasti: Kuhinjski odpadki, zlasti:

- odpadno vejevje, 
- trava, 
- listje, 
- stara zemlja lončnic, 
- rože, 
- plevel, 
- gnilo sadje, 
- stelja malih rastlinojedih živali, 
- lesni pepel.

- zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, 
- jajčne lupine, 
- kavna usedlina, 
- filter vrečke, 
- pokvarjeni prehrambeni izdelki, 
- kuhani ostanki hrane, 
- papirnati robčki, brisače in papirnate 
vrečke. 

Iz naših krajev
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SVETNIKI LISTE ŽUPANA MARTINA REBOLJA

Spoštovani občanke in občani!

Ob skorajšnjem izteku štiriletnega mandata, predstavljamo, kako 
smo realizirali naša zagotovila:
- športni park v Moravčah: Odkupljeno je zemljišče za nogometno 
igrišče in občina je sedaj lastnik. Odkupljen je del zemljišča za športni 
park pri Osnovni šoli. Na prvi prihodnji seji bo obravnavan OPPN za 
športni park pri OŠ.
- poslovilni prostor na pokopališču v Moravčah: Projekt za gra-
dnjo poslovilnega prostora je v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja.
- Dom starejših: Gradbena dokumentacija za Dom starejših je 
vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je v postopku 
pridobivanja informativnih ponudb za gradnjo doma.
- gradnjo kanalizacije, vodovodov in cest: Veliko cest je bilo zgraje-
nih. Vsako leto občina izkoristi financiranje po 23. členu (financiranje 
občin), za gradnjo cest, vodovodov in kanalizacije. Za vodovod je 
občina koristila znaten del kohezijskih sredstev in obnovila velik del 
ter dala v obratovanje novo vrtino.
- dokončanje novega občinskega prostorskega načrta OPN: Ob-
činski prostorski načrt je sprejet in občani že nekaj časa na podlagi 
tega pridobivajo gradbena dovoljenja. Celo prva sprememba OPN-ja 
je že v postopku na pobude občanov.
- nadaljevanje urejanja centra Moravč: Izdelan je idejni načrt. Na 
pripravljeni dokument čakamo na soglasje Kranjskega zavoda za 
kulturno dediščino. Tudi župnija Moravče je že dalj časa seznanjena s 
tem načrtovanim projektom. V okviru tega projekta bo občina v letu 
2019 postala tudi popolni lastnik avtobusnega parkirišča.
- gospodarno porabo proračunskih sredstev: Lahko povemo, da 
je občina pridobila področni certifikat učinkovitosti upravljanja pro-
računa in smo na 6. mesto med slovenskimi občinami.
Skupaj z županom Martinom Reboljem naša lista ves čas skrbno 
deluje v skladu s potrebami občine, vas občanov, in v tem smislu 
tudi z naše strni danimi zagotovili.

Vsem želimo lepo in prijazno jesen!

Iz naših krajev / Politika

Varstvo starejših in invalidov
Področje varstva odraslih v okviru Centra za socialno delo Dom-
žale (v nadaljevanju CSD) vključuje različne ukrepe in storitve 
posameznikom, skupinam odraslih in starejših uporabnikov, ki 
so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč, bodisi zaradi osebnih 
težav, starosti, bolezni ali invalidnosti, ker nimajo sredstev za 
preživljanje, zaradi slabih medosebnih odnosov, ker so žrtve 
nasilja, ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči kot jo 
potrebujejo, zaradi odvisnosti od alkohola, drog, idr. substanc 
in dejavnosti, ker živijo kot brezdomci, bodisi zaradi številnih 
situacij, v katerih se težje znajdejo.
Da bi bila naša pomoč učinkovitejša, se center povezuje z lokal-
nim okoljem in sodeluje z različnimi službami (društvi upoko-
jencev, Rdečim križem, Karitasom, prostovoljci, Zdravstvenimi 
domovi in bolnišnicami, patronažno službo, domovi upokojencev, 
dnevnimi in medgeneracijskimi centri, zavodi, institucijami, 
nevladnimi organizacijami…).

Starejši občani
Pomoč pri namestitvi v institucionalno varstvo 
Ko starejše osebe, zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razlo-
ga v domačem okolju ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za 
svojo oskrbo, se običajno odločijo za vključitev v institucionalno 
varstvo, ali pa za to poskrbijo njihovi svojci. Pri tem jim center 
nudi pomoč informativne narave, glede izpolnitve vloge, sveto-
vanju in pri iskanju namestitve. 
Pomoč pri prisilnih izselitvah in iskanju začasne namestitve
V primerih, ko posamezniki iz različnih vzrokov pridejo v situa-
cijo, ko ostanejo brez bivališča, center nudi pomoč pri iskanju 
začasne namestitve v bivalnih enotah, zatočiščih oz. centrih za 
brezdomce.

Invalidi
Urejanje statusa invalida  (vodenje postopka)
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb (Ur.i. RS,št. 41/83), v nadaljevanju ZDVDTPO ureja oblike 
družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje 
telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno 
življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost 
nastopila v otroški dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v 
času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.
Vlogo za priznanje statusa invalida, nadomestila za invalidnost 
in dodatka za tujo nego in pomoč vloži upravičenec oz. njegov 
zakoniti zastopnik pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pri-
stojnem centru, skupaj z dokumentacijo; predpisanima obraz-
cema IZ 1, IZ 2, mnenjem komisije za razvrščanje oz. komisije 
za usmerjanje in zdravniškim potrdilom. Za pridobitev pravic 
morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali tele-
sne prizadetosti, stalno prebivališče v RS. Če invalidna oseba, 
ki prejema nadomestilo za invalidnost potrebuje pomoč druge 
osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po 
ZDVDTPO, uveljavlja tudi pravico dodatka za tujo nego in pomoč. 
Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je invalidni osebi 
nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri 
večini osnovnih življenjskih potreb. Osebi, ki ima status invalida 
po ZDVDTPO, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja 
krijejo iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova 
invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih 
in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.
Staršem oz. zakonitim zastopnikom otrok nudimo pomoč in in-
formacije pri urejanju podaljšanja roditeljske pravice po otrokovi 

polnoletnosti. 
Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih in varstvo 
v drugi družini
Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda 
invalidna oseba sama, oz. njen zakoniti zastopnik pri CSD, ali to 
stori center po uradni dolžnosti.
Pravice gluhe osebe do tolmača
Gluha oseba lahko uveljavlja pravico do zagotavljanja tolmača za 
slovenski znakovni jezik ter s tem pravico do informiranja v njej 
prilagojenih tehnikah in enakopravno vključevanje v življenjsko 
in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih 
pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe 
brez okvare sluha, na podlagi Zakona o uporabi slovenskega 
znakovnega jezika ( v nadaljevanju ZUSZJ).
Zakon določa naslednje pravice:
-pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medseboj-
nega sporazumevanja,
-pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki
-pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, organi 
lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oz. javne službe in 
vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi gluhota pomenila 
oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.
Gluha oseba je upravičena do vavčerja, tj. blanket, opredeljen 
z vrednostjo, pri  čemer en vavčer pomeni eno uro tolmačenja. 
Gluhi osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oz. 100, če 
ima status dijaka ali študenta.

Center za socialno delo Domžale
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Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset let so praznovali:

Iz naših krajev

Korošec Marija, Moravče

in

Kokalj Emilijan, Zg. Prekar

Grilj Mihaela, Prikrnica
Ob praznovanju jih je s čestitkami obiskal župan.

 Iskrenim čestitkam se pridružujemo tudi iz uredništva. 

VR

Mažoretno društvo Moravške Lilije vabi k vpisu v novo 
sezono treningov. Letos organiziramo treninge kar 
sedmih skupin.

• Mini Lilije: deklice stare od 4 do 6 let. Treningi 
bodo potekali v telovadnici vrtca ob torkih med 
15.30 in 16.15. 

• Bele Lilije: deklice od 1. do 3. razreda. To je re-
kreativna skupina in bodo treningi potekali vsak 
ponedeljek od 12.45 do 13.45. 

• Modre Lilije: rekreativna skupina deklic od 4. do 
9. razreda. Treningi bodo vsak torek od 13.45 do 
14.45.

• Rumene Lilije: rekreativna skupina na POŠ Vrh-
polje. Treningi bodo enkrat tedensko, predvidoma 
vsako sredo.

• Cici Lilije: tekmovalna skupina za deklice od 1. do 
3. razreda osnovne šole. Treningi bodo dvakrat 
tedensko in sicer ob sredah od 13.45 do 15.15 in 
ob petkih od 13.45 do 15.00. 

• Kadet Lilije: tekmovalna skupina za deklice od 4. 
do 9. razreda osnovne šole. Treningi bodo dvakrat 
tedensko in sicer ob ponedeljkih od 13.45 do 
15.15 in ob sredah od 13.45 do 15.15. 

• Zelene Lilije: rekreativna skupina za odrasle. Tre-
ningi bodo vsak torek med 19.30 in 20.30. 

Več informacij o vpisu in urniku treningov lahko do-
bite na telefonskih številkah 040/520-590 Barbara 
ali 031/382-454 Sabina ter na elektronsko pošto 
moravske.lilije@gmail.com.

FOLKLORNA SKUPINA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV MORAVČE  

V A B I 
na folklorni koncert z gosti, 

v petek, 9. 11. 2018 ob 19. uri 
v Kulturni dom Moravče

V programu bodo sodelovali:
• Folklorna skupina DU Moravče
z gosti:
• Porabska folklorna skupina, Monošter 

Madžarska, 
• Petra in Peter Pirnat, pianistka in operni pevec,
• Peški oktet,
• vrtčevska folklorna skupina, OFS Lilija,
• šolska folklorna skupina, OFS Moravški mački,
• moravške mažorete,
• »IN ŠE ZAKLJUČEK«.

Vstop bo prost!
Prisrčno vabljeni! 
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ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v sovjem 50. letu 

zapustil sin, oče, brat, stric in dedek

ŠTEFAN UČAKAR 
iz Drtije

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in svete 
maše. Hvala g. Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen pogrebni obred 

in za vse izrečene lepi misli in besede.
Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu in pospremili na 

njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Osmrtnice

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je v 67. letu starosti po 
nenadni težki bolezni zapustil naš dragi mož, 

oče, dedi in tast

JOŽE MAJDIČ
iz Drtije 63

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih 
bolezni in ob slovesu. Posebna zahvala gasilcem, župnikoma g. Čiž-
manu in g. Šlibarju, govornikom ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali 

ali sodelovali pri organizaciji in izvedbi pogrebne slovesnosti. 
 Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 

zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi

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

(S. Makarovič) 

V SPOMIN
V oktobru je minilo pet let odkar je dopolnil 
zemeljsko življenje naš dragi oče in stari oče

STANISLAV URANKAR
po domače Šajčev ata 
iz Vinj pri Moravčah

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižgete svečo.

Vsi njegovi

Bil si dober oče, človek
Bog naj ti vse to
povrne z nebeškimi darovi.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 96. letu starosti sklenila 
naša zlata babica, prababica in teta 

MARIJA KASTELIC
rojena Drmaž

iz Podgorice pri Pečah

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in darove za svete maše ob 
njenem slovesu. Zahvaljujemo se gospodu župniku Marku Koširju 
za lepo opravljen cerkveni obred in ganljivo prebran govor, pevcem 
kvarteta Spomin za ubrano petje in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Iskrena hvala tudi vsem, ki postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni najbližji

Je čas cvetenja in čas odcvetanja,
je pomlad in za njo prideta hlad in zima.
Enako je s človeškim življenjem.
Dolga leta smo bili deležni radosti in sonca, 
s katerima nas je obdarjala draga oseba.
Zdaj se v žalosti poslavljamo od nje.
Le spomini ne poznajo smrti,

KMETIJA PR’MATČK
Serjuče 8, Moravče
031/336 239, 031/640 961

Letos ponovno
DOMAČA MORAVŠKA
jabolka sonaravne pridelave sort  
Jonagold, Zlati delišes, Idared, 
Braeburn in Topaz
Nudimo tudi rdeč in bel krompir ter 
jajca.
Dobrodošli na kmetiji in 
ob sobotah tudi na tržnici.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je v 86. letu starosti 

zapustila naša draga mama

IVANKA RIBIČ
iz Češnjic pri Moravčah

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in 
sv. maše. Zahvaljujemo se gospodu Mihu Šlibar za lepo opravljen 
pogrebni obred, hvala pogrebni službi Vrbančič za organizacijo 

pogreba in Ivici Zupančič za poslovilne besede.

Vsi njeni

Garažna razprodaja 
pod Jurkovim kozolcem

Turistično društrvo  Moravče vabi na 3. sejem 
rabljenih stvari,  ki bo pod Jurkovim kozolcem 

v soboto, 6. 10.2018, od 9.00-12.00
Rabljene stvari lahko  prodamo, kupimo, zamenjamo 

ali podarimo nekomu, ki jih bo ponovno uporabil.
 Znebimo se predsodkov ponovne uporabe!

Predhodne prijave – rezervacije mize sprejemamo 
na e-naslovu: jancar.dani@gmail.com in na tel: 

041 32 62 92
Pristojbine ni, dogodek bo ob vsakem vremenu!
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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
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Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 15.10., 12.11., 12.12.2018 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:  

8.10. in 5.11.2018 ob 16ih (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
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