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Obvestila

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE

V A B I 

NA MARTINOVANJE DRUŠTVA, 

KI BO SOBOTO, 17. 11. 2018 

OB 15. URI V GOSTIŠČU PETERKA MARIJA DRTIJA. 

IGRAL BO ANSAMBEL LIVADA.

NUJNA JE PRIJAVA NA GSM 031-634377.

VLJUDNO VABLJENI!

OBČINA MORAVČE 

vabi

na tradicionalni novoletni koncert 

v Kulturni dom, v petek, 28. decembra 

2018 ob 19. uri

V programu bodo sodelovali:
• Pihalna godba Moravče,
• Tamburaški orkester Vrhpolje,
• Grajski oktet,
• Peški oktet,
• Komorni zbor Limbar,
• učenci OŠ Jurija Vege,
• Mešani pevski zbor DU,
• Moški pevski zbor Tine Kos,
• Vokalna skupina Oda.

 Gost večera.

Vstop bo prost!

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,

• Vrtčevska folklorna skupina,,

• Moravške mažorete,

• Skeč KUD Vrhpolje

•  skeč ŠKD Peče

Vabljeni ste tudi na MARTINOV SEJEM, ki bo pred 

prireditvijo od 16. 30. do 19. ure dalje pred Kulturnim do-

mom. 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
PRVA IN DRUGA ABONMAJSKA PREDSTAVA . 
  - 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..

Abonmajske kartice za šest predstav bodo v prodaji 24. 
11. 2018 po ceni: 36€, za upokojence 30€, za študen-
te, dijake in učence pa 24€, eno uro pred predstavo v 
Kulturnem domu.
Karte za posamezno predstavo pa prav tako v KD po 8€.

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

Obvestila

Naslednja številka izide 20. decembra 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 6. decembra.
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!
Pred vami je predzadnja letošnja številka občinskega 

glasila. Naj vas opozorimo na nekatere prispevke.
Zdi se, da se zgodba okoli Doma starejših občanov 

končno razpleta. Na Upravni enoti je bila opravljena 
ustna obravnava, na kateri so sodelovali vsi zainteresi-
rani. Večini pripomb je bilo ugodeno in, tako župan Mar-
tin Rebolj, ne bo več dolgo, ko bo gradbeno dovoljenje 
tudi izdano. Naslednji korak, pred dejanskim pričetkom 
gradnje, bo dogovor glede finančne konstrukcije oz. la-
stništva objekta. Prav gotovo bo tudi ta zapleten, čeprav 
upamo, da ne bo predolg.

Občinski svet je sprejel tretji rebalans občinskega pro-
računa za tekoče leto. Veseli nas, da občina nima  težav z 
likvidnostjo in vse svoje obveznosti promptno izpolnjuje. 
V rubriki Po sledeh napredka naše občine poročamo o vr-
sti novih pridobitev. Ne gre za mega projekte, pa saj tudi 
nismo mega občina.

Kar nekaj člankov je posvečenih najbolj pomemb-
ni društveni dejavnosti v občini – gasilstvu. Za nami je  
mesec požarne varnosti in na različnih lokacijah je bila 
izvedena vrsta zahtevnih preizkušenj. Ponosni smo lah-
ko na mlade pionirke iz PGD Krašce, ki so na državnem 
prvenstvu v orientaciji med 34 ekipami dosegle zavidljivo 
drugo mesto. Čestitke!

Zanimivih vsebin je še veliko in vabimo vas, da jih pre-
berete.

Ker je pred nami volilna nedelja, upamo, da se v čim 
večjem številu srečamo na voliščih. Tokrat bo moč odlo-
čanja v naših rokah. Srečno!

Odgovorni urednik
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Županova stran

Kmalu gradbeno 
dovoljenje za DSO

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, ob zadnjem najinem pogovoru ste dejali, da 
pričakujete razpis  ustne obravnave za zainteresirane 
občane v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za DSO. 
Se je kaj zgodilo?

Prejšnji teden je potekala ustna obravnava na Upravni enoti 
v Domžalah, ki so se je lahko udeležili vsi, ki so izkazali 
interes. Večina prijavljenih se je tega sestanka udeleži-
la. Manjkal je le eden, ki pa je sporočil, da se z gradnjo 
doma strinja. Predstavnica Save projekta je, na poziv UE, 
predstavila projekt gradnje doma. Po tem je predstavnica 
UE pozvala prijavljene  k razpravi in obrazložitvi njihovih 
pripomb. Glavni pomislek je bil, da je potrebna ograja 
ob severnem in vzhodnem delu parcele. Eni osebi ni bila 
po godu lokacija cisterne za vodo in EKO otoka, drugi pa 
lokacija plinske cisterne. Sicer pa nobeden ni nasprotoval 
gradnji doma. Predstavnik investitorke je zagotovil ne-
prosojno ograjo v višini 1,6 m, glede cisterne za  vodo pa, 
pred posegom, še geomehansko raziskavo za preprečitev 
kakršnekoli  poškodbe na sosednjih objektih. Za EKO otok 
pa bo poskrbljeno tako, da bo onemogočen kakršenkoli 
neprijeten vonj.

Tako se je ustna obravnava končala in na občini pričakuje-
mo, da bo gradbeno dovoljenje v kratkem izdano. Opravljeni 
so tudi vsi potrebni dogovori s koncesionarjem Comett 
domovi d.o.o. Le-ta je izrazil pripravljenost oz. zavezo, da 
prevzame investicijo kot investitor in prav tako pokrije vse 
stroške, ki jih je imela občina s tem projektom. Za bodoče 
uporabnike bodo cene ostale enake, kot  če bi bila investitor 
občina. V tem primeru bi lahko občina celo subvencionirala 
oskrbnino v višini 2-3€/oskrbni dan, kar bi zneslo približno 
80 tisoč evrov na letni ravni in ne bi bil poseben finančni 
problem. Za oskrbovance bi to pomenilo, da bi plačali 11 
in ne 12 oskrbnin na leto, kar je zagotovo znatna pomoč.

Ali se v občini dogaja še kaj pomembnega?

Seveda se veliko dogaja. Naj omenim, da smo prejeli so-
glasje ARSO za gradnjo mostov na Drtijščici in Selščici v 
Serjučah. Na tej osnovi bomo pripravili dokumentacijo, ki 
je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ob tem 
bomo nadaljevali z rekonstrukcijo ceste  proti Negastrnu, 
kjer bomo cesto na poplavnih odsekih dvignili nad nivo 
stoletnih voda. 

V okviru projekta za obnovo starega dela trga Moravč 
pričakujem, da bo v kratkem s strani kranjskega zavoda 
za ohranjanje kulturne dediščine, potrjen konservatorski 
načrt, na osnovi njega pa izdana projektna soglasja za 
preureditev trga.

Za poslovilni prostor pri pokopališču v Moravčah je podana 
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno 
enoto. 

Na koncu bi rad omenil še eno pomembno zadevo. Zaradi 
dvomov o vplivih na okolje in pitno oz. podzemne vode smo 
se odločili in naročili raziskavo za ugotavljanje morebi-
tnega vpliva peskokopa in odloženih nasutij na podzemno 
vodo na področju Drtije. Območje peskokopa in nasutij je 
delno sanirano, na njem pa se v skladu z izdanimi okolje-
varstvenimi dovoljenji odlagajo različni gradbeni materiali. 
Raziskavo je opravil Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in 
okolje, analizo podzemnih voda pa Laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano. Naj citiram: »Glede na rezultate kemij-
skih analiz je stanje podzemne vode v obeh piezometrih 
(vrtinah) dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod 
mejo detekcije, vrednosti preostalih pa pod mejo, določeno 
s Pravilnikom o pitni vodi. Pri tem je potrebno poudariti, 
da imamo na obravnavanem območju vodonosnike z zelo 
nizkim količinskim potencialom  za zajem podzemne vode, 
kar je posledica nizke prepustnosti sedimentov. Zaradi tega 
predstavlja uporaba mejnih vrednosti iz Pravilnika konser-
vativen pristop k varovanju podzemnih voda na območju.«

EV
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Občina

Poročilo s seje občinskega sveta

Zadnja seja občinskega sveta tega sklica se je odvila 24. 
oktobra. Čeprav se dnevni red, ki so ga svetniki sprejeli po 
krajši razpravi, ni zdel zahteven, so se pri nekaterih točkah 
zadeve malo zapletle.
Kljub temu, da je direktor JKP Prodnik jasno in logično razložil 
glavna določila odloka, nekateri svetniki niso ločili med javnim 
in tržnim delom pokopališke dejavnosti in celo trdili, da je v 
nasprotju z zakonom. Po kratki prekinitvi seje so se le odločili 
in odlok v drugem branju potrdili.
V naslednji točki so se svetniki ukvarjali z dopolnitvijo odloka 
OPPN za cesto Spodnji Prekar. S tem načrtom je predvidena 
rekonstrukcija odsekov obstoječih lokalnih cest, ki poteka po 
isti trasi kot poteka v naravi. Vsi obstoječi priključki ostanejo 
enaki oz. se ustrezno rekonstruirajo. Vozni pas bo širok 3,5 
m, bankine 0,75 m in povozne mulde 0,5 m. Določeno je tudi 
odvodnjavanje ceste in varovanje strmih brežin. Svetniki so 
soglasno potrdili osnutek odloka in ga dali v javno razgrnitev.
Podobna tematika je bila tudi pri naslednji točki, le da so 
se sedaj odločali o dopolnitvi odloka OPPN, ki zadeva t.i. 
MO-03 Športni park Moravče. Gre za pomemben objekt, ki 
se bo razprostiral na 2,2 ha velikem prostoru in bo zajemal 
atletsko stezo, otroško igrišče, skate park, byke park, igrišča za 
nogomet, rokomet, košarko, itd. Planirani objekti si minimalni 
(kolesarnica, shramba za športne rekvizite, majhna tribuna 
ipd). Tudi ta dokument gre v javno razgrnitev.
Nato so svetniki potrdili še spremembe cen programov VVZ 
Vojke Napokoj, Osnovne šole Jurija Vege. Vzroke je treba 

iskati predvsem v plačah zaposlenih, ki pa jih določa država. 
Tako se bo v prvi starostni skupini cena zvišala za 2,35% na 
458,07€, v kombinirani skupini za 1,11% na 361,06€, v drugi 
se bo znižala za 5,41% na 314,41€, cena v oddelku 3-4 pa bo 
355,98€. Cene veljajo od 1.11. 2018 naprej.
Potem so svetniki poslušali poročilo župana o izvrševanju 
proračuna v prvem poletju letošnjega leta ter ga, brez raz-
prave, sprejeli na znanje. Naj omenimo le, da občina ni imela 
likvidnostih težav, da so bili planirani prihodki doseženi v višini 
42,8 odstotno, odhodki pa 26,7 odstotno. Občina je tudi redno 
odplačevala kredit za zgrajeni vrtec in POŠ Vrhpolje.
Naslednja postavka dnevnega reda seje je prav tako zadevala 
proračun občine. Po besedah župana je bil potreben tretji 
letošnji rebalans proračuna, ker se zaradi uravnoteženosti 
proračuna zmanjšajo odhodki na posameznih postavkah, na 
drugih pa se povečajo glede na dejanske obveznosti. Dodane 
pa so še nekatere dodatne postavke predvsem na področju 
cestne in komunalne infrastrukture. Prihodki proračuna za 
tekoče leto ostajajo praktično enaki tistim iz drugega rebalan-
sa. Spreminja se le notranja struktura. Občinski svet je tako 
sprejel spremembo odloka o proračunu občine za leto 2018 
po skrajšanem postopku. 
Na koncu so svetniki sprejeli še odlok o organiziranju in izva-
janju javne službe socialnovarstvene storitve družini na domu 
in se seznanili z neprijetnim sklepom o zapiranju poslovalnice 
NLB v Moravčah.

EV

Občina ni imela in nima likvidnostih težav

Po sledeh napredka naše občine

Odprtje ceste v Štorovje
Ali vemo, kje se nahaja zaselek Štorovje? Kar visoko, sredi 
pogorja, proti Planinskemu domu, odcep levo. Do hiš se vije 
dolga cesta, a ko prideš na cilj, se odpre čudovit pogled v 
dolino, na Moravško dolino in še daleč naprej pa na odda-
ljene slovenske vršace. Za domačine je bila vedno cesta 
velik problem. Neurja so pesek makadamske ceste spirala in 
odnašala. Niso pomagali čez cesto izkopani jarki. Potrebna 
so bila stalna popravila. Pa vendar tudi mlada Klemenova 
družina na tem lepem, a odmaknjenem kraju, gradi nov dom. 
Občina je v oktobru večji del ceste utrdila in ga asfaltirala. 
Zato so zadovoljni domačini za otvoritev ceste pripravili čudo-
vito zakusko. Klemen pa je ob prerezu traku ganjeno povedal: 
»Tukaj ne bo zarastlo grmovje in robidovje, tukaj bo življenje 
nadaljeval mladi rod, z manj težavami in še bolj z veseljem.«

Odprtje odseka ceste pri Dajnovcu
Cestna strmina makadamske ceste je delala težave do-
mačinom in občini zaradi stalnega udiranja cestišča po 
neurjih in raznašanja peska s ceste na bližnje travnike 
pri Dajnovčevih na Zg. Gori pri Pečah. Včasih ceste, ki 

vodi tudi do vodohrana, ni bila prevozna. Temu je občina 
naredila konec za utrditvijo in asfaltiranjem cestišča. Zato 
so se domačini, veseli nove pridobitve, zbrali na zaključni 
malici in veselo otvorili novo cesto. 

Odprtje ceste v Gori pri Pečah pri Strmljanovih
Tudi na tem področju v Gori pri Pečah so še posebej letošnja 
neurja, drugače pa kar stalno, poškodovala cestišče in delala 
veliko škodo. Tukaj ima cesta tako velik naklon, da je bilo 
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Občina

vsako nasutje brez pomena, ker ni zdržalo. V tem času je ta 
del ceste utrjen in asfaltiran. Hvaležni vaščani so se zbrali 
na otvoritvi in prisotne pogostili. »Da bo srečno,« so rekli.

Obnova mostu v Zg. Dobravi
Most v Zg. Dobravi je bil ogrožen zaradi spodjedanja 
deročih voda ob neurjih. Zato je občina strugo ob mostu 
zaščitila s kamnitimi zidovi. Da ne bi prihajalo do nadalj-
njega poškodovanja betonske konstrukcije mostu, se je 
most asfaltiral in tudi ta del cestišča.

Predstavitev projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za kanalizacijo v Češnjicah, prva faza
Krajanom Češnjic je bil 23. oktobra v avli Kulturnega doma pred-

stavljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanaliza-
cijo v Češnjicah, prva faza. Predstavitev so vodili projektanta in 
župan Martin Rebolj. Krajani so dobili informacije o predvidenem 
poteku trase, o stroških priklopa, o času izgradnje in odgovore 
na morebitna druga vprašanja s tega področja. Vsekakor so taki 
sestanki potrebni tudi zaradi povratnih informacij.

VR

Komemoracija ob spomenikih v parku v Moravčah
31. oktobra, na lep jesenski dan, se je ob spomenikih 
v parku v Moravčah odvila komemoracija, posvečena 
mrtvim, padlim borcem prve in druge svetovne vojne ter 
osamosvojitvene vojne. V programu so sodelovali: Pihalna 
godba Moravče, Peški oktet, s pesmimi: Zemlja slovenska, 
Puobč in En poljub, učenke OŠ Jurija Vege: Lucija Ravnikar, 
Tjaša Kovič, Tia Bonić, Sofia Peterka, z recitacijami in s pe-
smijo Šolska glasbena skupina z mentorico Barbaro Fale. 
Žalni svečanosti se je pridružil župan Martin Rebolj z bese-
dami pietetnega spomina. Delegacije Združenja borcev in 

veteranov, župan, oba podžupana in svetniki pa so položili 
vence k spomenikom.

VR

Otvoritev nadstreška in javne razsvetljave v 
Dešnu
Člani Krajevne skupnosti in Društva krajanov Dešen so v 
soboto, 13.10.2018, organizirali slovesnost ob zaključku del v 
okviru projektov Srce Dešna in urejanje društvenega prostora 
ob vaškem igrišču. Opravljena so bila zaključna dela v zvezi 
z izdelavo nadstreška nad kontejnerjem in ureditev okolice. 
Glavna dela so zaključena, kot vedno pa ostanejo še detajli 
in želje za naprej. V nekaj mesecih so v več delovnih akcijah 
opravili odlično delo. Prostor je postal namenski in uporaben, 
česar smo si krajani najbolj želeli. Naproti nam je prišel, kot 
že velikokrat do sedaj, župan Martin Rebolj in del občinskih 
sredstev je bilo tako namenjenih za razvoj kraja. V Dešnu smo 

v okviru teh dveh projektov prvič pridobili javno razsvetljavo. 
Del osvetljuje našo krajevno znamenitost, Srce Dešna. Drugi del 
pa je namenjen razsvetljavi športnega igrišča za namen večje 
uporabnosti in izkoriščenosi športnega prostora. Ob otvoritvi 
nas je zbrane v uvodu pozdravil predsednik Krajevne sku-
pnosti Dešen Branko Ustar ter izpostavil najbolj zaslužne ljudi 
za izpeljavo projekta. Med njimi Jože Kovič, Lojze Zupančič, 
Miro Jančar. Povedal je tudi, da ne gre pozabiti na vsakogar, 
ki je kakorkoli pomagal in doprinesel h končnemu rezultatu. 
V nagovoru župana Martina Rebolja smo lahko slišali veliko 
vzpodbud za tako delovanje krajevne skupnosti in društva 
tudi v prihodnje. Veseli smo bili priznanja za to, da si po svojih 
najboljših močeh, in to uspešno, prizadevamo ohranjati kraj 
prostor prijazen prebivalcem. Ob tem pa vseskozi stremimo za 
napredkom in pozitivnim doprinosom v kraju. Župan je povedal, 
da je KS Dešen najmanj številna KS v moravški občini, kjer se 
z majhnim prispevkom in složnostjo naredi zelo veliko. Izostal 
ni niti blagoslov zgoraj omenjenih dosežkov. Župnik Kancijan 
Čižman in Peter Čemažar sta poskrbela za to, da bodo dejav-
nosti na športnih in kulturnih prostorih ter objektih dosegale 
svoj namen in bodo ljudem v dobrobit. Dešen se je okopal v 
oktobrskem soncu, dan pa se je prevesil v večer, ko so se med 
vaščani ponovno tkale vezi in ideje za v prihodnje. 

Eva Babnik
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Občina

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v povezavi z 60. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUD-
PP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), Občina Moravče objavlja 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za cesto Spodnji Prekar

Občina Moravče obvešča javnost, da bo javno razgrnjen 
dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za cesto Spodnji Prekar (OPPN), ki ga je pod pro-
jektom št. 1414 v septembru 2018 izdelala družba Locus 
prostorske informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljanska 76, 
Domžale. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev OPPN za vse zainteresirane občane bo 
potekala od 7. novembra 2018 do vključno 10. decem-
bra 2018. 
Ogled dopolnjenega osnutka OPPN je možen v prostorih 
Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, na Oddelku 
za urejanje prostora v ponedeljek, torek, četrtek in petek 
od 8. do 10.30 ure in od 11. do 14 ure, v sredo od 8. do 
12. ure in od 13. do 17. ure.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravna-
ve v sredo, 21. novembra 2018, s pričetkom ob 16. uri v 
Kulturnem domu Moravče. 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 
dopolnjen osnutek OPPN podajo pripombe in predloge 
vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno ali ustno na javni obravnavi; 
• kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja 

na Oddelku za urejanje prostora Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče; 

• po pošti na naslov Občina Moravče, Vegova ulica 9, 
1251 Moravče s pripisom: »pripomba na javno razgr-
nitev cesta Spodnji Prekar«.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku OPPN poteče zadnji dan javne 
razgrnitve.

Številka: 350-0010/2018-1
Datum: 26.10.2018 

Martin REBOLJ, l.r.
Župan Občine Moravče

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v povezavi z 60. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUD-
PP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), Občina Moravče objavlja

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje MO-03 Športni park Moravče

Občina Moravče obvešča javnost, da bo javno razgrnjen 
dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje MO-03 Športni park Moravče (OPPN), 
ki ga je pod projektom št. 1361 v septembru 2018 izde-
lala družba Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., 
Ljubljanska 76, Domžale. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev OPPN za vse zainteresirane občane bo 
potekala od 7. novembra 2018 do vključno 10. decem-
bra 2018. 
Ogled dopolnjenega osnutka OPPN je možen v prostorih 
Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, na Oddelku 
za urejanje prostora v ponedeljek, torek, četrtek in petek 
od 8. do 10.30 ure in od 11. do 14 ure, v sredo od 8. do 
12. ure in od 13. do 17. ure.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave 
v sredo, 28. novembra 2018, s pričetkom ob 16. uri v 
Kulturnem domu Moravče. 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 
dopolnjen osnutek OPPN podajo pripombe in predloge 
vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno ali ustno na javni obravnavi; 
• kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja 

na Oddelku za urejanje prostora Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče; 

• po pošti na naslov Občina Moravče, Vegova ulica 9, 
1251 Moravče s pripisom: »pripomba na javno razgr-
nitev MO-03 Športni park Moravče«.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku OPPN poteče zadnji dan javne 
razgrnitve.

Številka: 350-0004/2017-4
Datum: 26.10.2018

Martin REBOLJ,l.r.  
Župan Občine Moravče
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Občina / Policija svetuje

Slovesna prireditev ob 50. obletnici 
Teritorialne obrambe RS v Moravčah

Območno združenje veteranov vojne 
za slovenijo Moravče je v kulturnem 
domu Moravče pripravilo proslavo ob 
50. obletnici ustanovitve teritorialne 
obrambe (TO), obenem pa tudi ob 
novem prazniku, dnevu suverenosti.
Besede iz govora slavnostnega govor-
nika na prireditvi Dominka Grmeka, 
glavnega praporščaka ZVVS, ki je o 
ustanovitvi TO povedal: »Po napadu 
na Čehoslovaško avgusta 1968 in 
še zaradi nekaterih drugih vzrokov 
v mednarodnih odnosih, je jugoslo-
vanski politični vrh sprejel doktrino 
o splošni ljudski obrambi ter sklep 
o ustanovitvi teritorialnih obramb 
republik in pokrajin. Z doktrino SLO 
pa se je v Sloveniji ponovno obudilo 
tudi razmišljanje o lastni vojski, ki jo je 
Slovenija izgubila leta 1945.«Posebno 
je v govoru poudaril Moravško dolino, 
ki so jo posamezniki poimenovali kar 
»osvobojeno ozemlje«. Tu so se izva-
jale vaje, bojna streljanja, večkrat so 
bile nameščene bojne enote, ki da so 
se pri nas počutile kot doma. Pod Lim-
barsko goro so izvedli celo imitacijo 
manjšega nuklearnega udara. Čestital 
je moravškemu združenju za pripravo 
prireditve in vsem izrekel čestitke tudi 
ob prazniku, dnevu suverenosti.
Navzoče je pozdravil tudi župan ob-
čine Moravče in med drugim dejal: 

»Teritorialna obramba in slovenska 
milica, sta bili edina oborožena sila 
za ohranitev slovenske samostojnosti. 
Temu je pripomogla usposobljenost 
in znanje pripadnikov Teritorialne 
obrambe in velika podpora med 
ljudmi ter usposobljenost tudi slo-
venske milice.« Tudi župan je čestital 
združenju za pripravo slovesnosti ob 
50. obletnici TO in vsem ob prazniku. 
S pozdravnimi besedami je na oder 
stopil tudi predsednik OZVV Moravče 
Mihael Žaubi.
V programu so sodelovali: Pihalna 

godba Moravče, Peški oktet in plesal-
ca plesnega studia Špele Kralj, Folklor-
na skupina OŠ Jurija Vege, povezoval 
je Aljaž Hribar. V avli Kulturnega doma 
pa je bila na ogled dvodnevna razsta-
va zgodovine TO.
Kakor smo tudi v govoru slavnostne-
ga govornika slišali, je bila Moravška 
dolina zelo vpeta v delovanje TO. Zato 
je seveda prav, da smo s slovesnostjo 
obeležili njeno praznovanje.

VR

POLICIJA SVETUJE

POZOR IZSILJEVALSKI VIRUSI
Na območju vse Slovenije zaznavamo povečano število na-
padov na informacijske sisteme posameznikov in podjetij 
s škodljivimi programskimi kodami. Gre za t. i. izsiljevalske 
viruse (Ransomware), kot so: CryptoWall, CryptoLocker, 
TeslaCrypt, Locky in zadnje čase še Zepto virus. Zanje 
protivirusnega programa (še) ni, zato bodite pri odpiranju 
svoje elektronske pošte še posebej previdni. Predvsem pa 
poskrbite za backup!
 
Po podatkih nacionalnega odzivnega centra za omrežne 
incidente SI-CERT smo bili v letu 2016 priča pravi poplavi 
izsiljevalskih virusov. Tudi v Sloveniji so bile okužene šte-
vilne šole, knjižnice, zdravstveni domovi, mestne občine, 
lekarne, muzeji, majhna in velika podjetja ter številni po-
samezniki. Samo v enem mesecu, na primer, je SI-CERT 
prejel skoraj 300 prijav okužbe (podatek za marec 2016).

 
Skupno vsem primerom je, da sto-
rilci (hekerski izsiljevalci) žrtev napadejo s t. i. phishing 
elektronsko pošto, ko se žrtev ob kliku na priponko okuži 
z izsiljevalskim virusom.
 
Po okužbi z izsiljevalskim virusom se na žrtvinem računal-
niku začne proces kodiranja oz. kriptiranja vseh datotek, 
kot so tekstovne datoteke, datoteke slikovnega in video 
formata, elektronska pošta, baze podatkov itd. To pomeni, 
da se uporabniku zakriptira (zaklene) vse, razen namešče-
nih programov in bližnjic. Ob okužbi izsiljevalski virus ne 
zakriptira datotek samo na računalniku, ampak tudi na 
vseh drugih, v računalnik povezanih medijih, kot so mrežni 
in zunanji diski, USB spominski moduli itd
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Policija svetuje

A včasih tudi plačilo ni garancija za povrnjene dokumente 
... 
Zato raje že prej poskrbite za varnostno kopijo svojih da-
totek in ne bodo vas mogli izsiljevati!

Če so še pred kakšnega pol leta storilci večinoma napadali 
računalnike fizičnih oseb, da bi zakodirali fotografije, vide-
oposnetke in dokumente, nato pa svoje žrtve v zameno 
za povrnitev teh datotek izsiljevali s plačilom odkupnine 
v višini od 100 do 2.000 evrov (v kripto valuti bitcoin), so 
storilci v zadnjih mesecih začeli sistematično napadati 
podjetja in njihove baze podatkov.
 
V Sloveniji je bilo v zadnjem času že več napadov na 
mala in velika podjetja, ki so bila pri tem znatno finančno 
oškodovana. 
• Na Štajerskem zaznali več napadov na informacijske 

sisteme podjetij
• Novi načini spletnih prevar tudi na območju PU Nova 

Gorica
 

Posameznike, še posebej pa podjetja, zato ponovno opo-
zarjamo, da je najpomembnejše preventivno in samoza-
ščitno ravnanje. Upoštevajte naslednje nasvete:
• bodite izredno pazljivi pri odpiranju elektronske pošte 

neznanega pošiljatelja in neznanih priponk,
• če ste v dvomu, ali je datoteka avtentična, se še pred 

klikom na priponko posvetujte s pošiljateljem (če ta 
seveda obstaja),

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

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

 
In če se vendarle zgodi? Če vam je virus zašifriral datoteke, 
vi pa ne bi radi plačali drage odkupnine? Še je upanje. 
Evropski policijski urad (Europol) je postavil spletno stran 
www.NoMoreRansom.org, kjer so zbrana vsa do sedaj 
odkrita in trenutno dostopna orodja za odšifriranje do-
kumentov.
 
Včasih namreč strokovnjakom uspe, da v kodi virusa odkri-
jejo napako in na podlagi tega izdelajo ključ za odšifriranje.
Svojo srečo lahko poskusite na Europolovi spletni strani 
www.NoMoreRansom.org, ki je od aprila 2017 na voljo 
tudi v slovenščini.
Vir: SI-CERT

Predlagamo tudi, da redno spremljate novosti, ki jih ob-
javlja SI-CERT, nacionalni odzivni center za obravnavo 
incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in 
informacij, in sledite preventivnim nasvetom na spletni 
strani: www.varninainternetu.si

VIR; GRADIVO MNZ- POLICIJA
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Društva

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

Mesec požarne varnosti v GZ Moravče

Gasilska zveza Moravče je tudi letošnji 
mesec požarne varnosti obeležila z 
več aktivnostmi. Poleg društvenih vaj, 
ki so potekale ločeno po posameznih 
prostovoljnih gasilskih društvih, je 19. 
10. 2018 v naselju Hrastnik potekala 
skupna reševalna vaja  Gasilske zveze 
Moravče.  Uprizorjen je bil požar sta-
novanjske hiše. Na požar se je odzvalo 
56 operativnih gasilcev iz vseh petih 
društev naše zveze, ter ekipa prve 
pomoči GZ Moravče. Tovrstne vaje 
na letni ravni služijo kot preverjanje 
znanja, usposabljanje za intervenci-
je, predvsem pa se uri komunikacija 
in sodelovanje med posameznimi 
enotami. Posameznih vaj in manjših 
usposabljanj po društvih je sicer več, 
a so izjemno pomembna tudi uspo-
sabljanja in vaje na ravni zveze, ko je 
potrebno sodelovanje prav med vsemi 
društvi. Del letošnje vaje je bilo tudi re-
ševanje ponesrečenca iz goreče hiše; 
oseba naj bi se zastrupila z ogljikovim 
monoksidom. Ekipa prve pomoči 
je ponesrečenca uspešno rešila in 
vzorno opravila svojo nalogo. S tem 
so pokazali, da so na kraju nesreče 
povsem enakovredni operativnim ga-
silcem. Vajo si je ogledal tudi moravški 
župan Martin Rebolj, ter predsednik 
GZ Moravče Ivan Lebar in poveljnik 
GZ Moravče Janez Povirk. Vsi so vajo 
ocenili kot uspešno. 
Poleg vaje v Hrastniku, ki je bila osre-

dnja vaja letošnjega meseca požarne 
varnosti, pa so društva GZ Moravče še 
pred začetkom oktobra, 29. 9. izvedla 
evakuacijo OŠ Jurija Vege Moravče in 
POŠ Vrhpolje. Pobuda za evakuacijo 
je prišla s strani vodstva šole, kar je 
izredno pohvalno, saj so tovrstne 
vaje nepogrešljive za hitrejše in ra-
zumnejše ukrepanje ob morebitnih 
naravnih nesrečah. Letošnja ideja je 
bila, da je celotno moravško dolino 
istočasno prizadela naravna nesreča, 
zaradi katere so bila aktivirana vsa 
društva in sta morali biti istočasno 
evakuirani obe šoli. Vaja evakuacije 
je bila s strani poveljnika GZ javljena 
tudi na center za obveščanje, saj je 
istočasno delovanje in usklajevanje 
vseh društev na različnih lokacijah, iz-

redno logistično zahtevna naloga. OŠ 
Moravče je evakuiralo 12 gasilcev iz 
PGD Moravče, Peče in Velika Vas, ki so 
uspešno in hitro evakuirali okrog 400 
otrok in osebja šole. POŠ Vrhpolje je 
evakuiralo 10 članov PGD Vrhpolje 
in Krašce, ki so v pičlih 45 sekundah 
evakuirali 46 učencev in 5 zaposlenih. 
Obe vaji evakuacije sta bili uspešno 
izvedeni, za kar se je potrebno zahvalit 
tudi dobri pripravljenosti OŠ Moravče 
in POŠ Vrhpolje.
Mesec požarne varnosti se je iztekel in 
čeprav je bil naporen, smo zadovoljni, 
da smo se utrudili le na vajah in druže-
njih, ne pa na resnejših intervencijah. 
Na pomoč!

Ajda Lalič

Gasilski dan v PGD Peče
Prostovoljno gasilsko društvo Peče se 
ves čas trudi, da bi za svoje člane pri-
pravilo kakšno novost in v svoje vrste 
morda povabilo še koga, čeprav nam 
mladega članstva ne primanjkuje. V 
letošnjem mesecu požarne varnosti 
smo krajane presenetili z organizacijo 
prvega gasilskega dne v Pečah. 27. 
10. smo dogajanje otvorili z gasilsko 
vajo na večnamenski stavbi v Pečah. 

V kuhinji je prišlo do požara in sumili 
smo, da se v objektu nahaja vsaj ena 
oseba. Pri gašenju je sodelovalo 11 
gasilcev, od tega tudi dva člana ekipe 
prve pomoči. Ob pregledu prostora 
so gasilci ugotovili, da se v prostoru 
nahajata dve poškodovani osebi. 
Ena oseba je imela le lažjo poškodbo 
roke, ki smo jo oskrbeli, pri drugi pa 
smo sumili na zastrupitev z ogljikovim 

monoksidom. Ker oseba ni dihala in 
ni bilo čutiti utripa, sta gasilca bolni-
čarja pričela z oživljanjem, pri tem pa 
uporabila tudi avtomatski defibrilator, 
ki ga imamo tudi v kraju. Oseba je 
zadihala, ni pa prišla h zavesti, zato 
smo jo oskrbeli na nosilih in pripravili 
na transport. Seveda je bila vse sku-
paj od prve do zadnje točke le vaja, ki 
pa je bila za gledalce zelo zanimiva. 
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Društva

Ker imamo AED od pred kratkim na 
voljo v zunanji omarici in na uporabo 
vsem, ki bi ga potrebovali, smo v dvo-

rani večnamenske stavbe pripravili še 
podrobnejšo predstavitev temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo AED. 

Najmlajši so se zunaj lahko preizkusili 
v gašenju z gasilnimi aparati, prav vsi 
obiskovalci pa so dobili tudi malico 
in si v dvorani lahko ogledali pouč-
ne filmčke na temo prve pomoči in 
gasilstva. 
Obiskovalci so bili nad dogajanjem 
prijetno presenečeni, saj najbrž niso 
pričakovali tako raznolikih dejavnosti. 
Obiskal nas je tudi predsednik GZ 
Moravče Ivan Lebar, ter župan občine 
Moravče Martin Rebolj, oba pa sta 
pohvalila prizadevnost in aktivnost 
gasilcev v Pečah. Na pomoč!

Ajda Lalič

Pionirke PGD Krašce druge na Državni orientaciji
Tretjo septembrsko soboto je potekalo 
Državno tekmovanje v gasilski orienta-
ciji za mladino. Tekmovanje je potekalo 
v Moravčah v organizaciji Gasilske zve-
ze Moravče in Mladinskega sveta Gasil-
ske zveze Slovenije. Iz GZ Moravče je 
sodelovala ekipa pionirk iz PGD Krašce. 
Pot do državnega tekmovanja pa ni bila 
lahka. Najprej je bil nastop na Orienta-
ciji GZ Moravče, ki je bila letos petega 
maja v Mengšu. Sodelovalo je šest ekip 
iz Krašc. Pet naših ekip je osvojilo prvo 
mesto, ena pa drugo, ker smo imeli dve 
ekipi v isti kategoriji. Druga stopnička je 
nastop na Regijski orientaciji 9. junija 
v Pečah. Nastopilo je vseh šest naših 
ekip. Pionirke so osvojile drugo mesto 
in si pridobile pravico nastopa na Držav-
ni gasilski orientaciji. To so punce vzele 
zelo resno in se hitro začele pripravljati 
za to tekmovanje z mentorjema Anjo 
in Alešem. 
Pionirke Neja, Lana in Nika so doča-
kale dan, ko so lahko nastopile na 
Državni orientaciji. Z nekaj sreče se 
je celo zgodilo, da so lahko nastopile 
na »domačih tleh« v Moravčah. Na 

dan tekmovanja je pionirkam pripadla 
čast dviga tekmovalne zastave na 

otvoritveni slovesnosti, kot domača 
ekipa iz GZ Moravče. 
Tekmovanje so začele pri šoli z vajo 
z vedrovko, nato pa se podale na ori-
entacijsko progo skupaj z mentorico. 
Nastopile so kot sedma ekipa med 
193 ekipami. Na štirih točkah na 
progi so izvedle še preostale vaje in v 
teku prispele v cilj. Mokre od rose in 
potu so se preoblekle in potrpežljivo 
čakale na zaključek tekmovanja. Ta 
je bil zelo vesel za naše punce in za 
celo društvo. Predsednik ocenjevalne 
komisije je napovedal DRUGO mesto 
za pionirke PGD Krašce. Nika, Neja, 
Lana ter Anja so skočile od veselja in s 
ponosom odšle po zasluženo medaljo 
in pokal. Boljše so bile le pionirke PGD 
Libeliče iz Gasilske zveze Dravograd. V 
kategoriji pionirk je nastopilo 34 ekip, 
po dve ekipi iz vsake regije. 
Čestitke vsem tekmovalkam, mento-
rici Anji in mentorju Alešu, za odlično 
pripravo in nastop na državnem 
tekmovanju. Vsi člani društva smo 
ponosni na našo ekipo. 

Rok Vozel

Memorial Staša Lebarja
13. oktobra 2018 ob 13.uri se je 
odvil 18. memorial Staša Lebarja. Na 
memorialu je tekmovalo 14 ekip, 11 
moških in 3 ženske. Tekmovalo se je 
po pravilih hitre mokre vaje, kjer je 
cilj čim hitreje spraviti vodo iz zajetja 
do ročnikov in zbiti tarči na koncu 
poligona. V moški konkurenci so se 
najboljše odrezali PGD Gatina, drugo 
in tretje mesto sta zasedli 2 ekipi iz 
PGD Vače.
V ženski konkurenci so se najbolje 
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odrezale prav tako gasilke iz PGD 
Gatina, druga je bila ekipa iz Velike 
vasi, tretja pa ekipa veterank iz PGD 
Moravče, ki se vsako leto udeležijo 

tega tekmovanja.
Na koncu tekmovanja so nas pozdravi-
li predsednik PGD Moravče, poveljnik 
PGD Moravče, poveljnik GZ Moravče, 

gospod župan in gospod župnik.

Blaž Jaksetič 

Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v Krpanovo deželo

Obstoj slovenskih kmetij je v sposobnosti trženja
Vsako leto je en dan v septembru re-
zerviran za strokovno ekskurzijo ekolo-
ških kmetov, ki ga za člane organizira 
Združenje ekoloških kmetov Zdravo 
življenje, v sodelovanju s  Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Ljubljana. Ker 
prihajamo iz različnih krajev širšega 
območja osrednje Slovenije, je to 
med drugim tudi odlična priložnost 
za druženje. Prav veseli smo, ko se 
takole srečamo. Pavla Pirnat, teren-
ska kmetijska svetovalka na Izpostavi 
Domžale, se vedno potrudi najti kaj 
zanimivega, posebnega,.. Letos je 
izbrala dva primera res velikih kmetij, 
ki delujeta kot podjetji.
Tja proti Krasu smo se podali v sicer 
mrzlem jutru, a preko dneva se je malo 
ogrelo in kljub ostremu vetru, smo 
imeli lep dan. 
Najprej smo si na Studencu pri Postoj-
ni ogledali bio kmetijo Žgajnar. Anton 
Žgajnar je to kmetijo kupil in še vedno 
dokupuje zemljo. Ima 7 zaposlenih, ki 
skupaj z družinskimi člani usmerjajo 
vse svoje sile v čim bolje opravljeno 
delo in trženje. Redijo prašiče krško-
poljske pasme in pa 400 krav molznic, 
ki dnevno dajo 3000 l rekordno kako-
vostnega mleka. Večino ga v lastnem 
predelovalnem obratu predelajo v 
razne sire, jogurte, kefir.... in z izdelki 
oskrbujejo razne šole, vrtce, tudi eno 
vojašnico... Predelujejo tudi svinjsko 

in junečje meso. Njihove Bio dobrote 
najdemo v Merkatorjevih in Šparovih 
trgovinah. Tržijo tudi preko spleta in 
na tržnici. Nekaj njihovih dobrot smo 
lahko tudi poskusili in po želji tudi 
kupili.
Na posestvu grad Prestranek nas je 
pred dvorcem, kjer se nahaja vodnjak 
iz 13. stoletja,  sprejela prikupna 
Štajerka, ki jo je v te konce zanesla 
ljubezen. Veliko zanimivega nam je 
ob delnem obhodu in ogledu vedela 
in znala povedat. Seveda brez Martina 
Krpana, junaka teh krajev in njegove 
kobilice ni šlo. V času Karla šestega, ki 
je pustil na posestvu največji pečat, pa 
so pod okriljem kobilarne Lipica pričeli 
tudi s konjeništvom in ga uspešno 
ohranjajo še dandanes.
Ob dvorcu je tudi velik večnamenski 
objekt. V gostinskem delu smo se 
okrepčali z okusnim kosilom, v sklopu 
pa so še ena večjih pokritih jahalnic 
v Sloveniji ter boksi, v katerih konje 
oskrbujejo drugim lastnikom. 
Na prostem pa  redijo 42 lastnih islan-
dskih konjev za namene šole jahanja 
in razne tabore. To je najčistejša av-
tohtona pasma, za katero sta značilna 
še 4. in 5. hod, medtem ko pri drugih 
konjih poznamo samo tri.  Zelo se tudi 
navežejo na človeka. 
Posestvo je bilo kupljeno od zadruge 
z namenom ga oživeti in deluje kot 

delniška družba. Obdelujejo okoli 300 
ha travnatih površin in njiv, kjer pride-
lajo okoli 70 ton ekološkega žita letno. 
V lasti imajo še ekološko kmetijo na 
Orehku, kjer redijo 130 glavo čredo 
govedi pasme Angus. Videli smo tudi 
ogromnega plemenskega bika, ki se 
je pasel skupaj s konji.
Dan smo zaključili v Slovenski vasi, 
kjer smo imeli voden ogled eko mu-
zeja Pivških presihajočih jezer, kar 17 
jih je in obnovili znanje o značilnostih 
Krasa ter mu še kaj novega dodali. Se-
veda ni manjkalo povabilo, da si jezera 
tudi kdaj zares ogledamo in sicer vsaj 
dvakrat, suha in napolnjena z vodo. 
Ključna misel tega dneva je, da je 
prihodnost slovenskih kmetij v spo-
sobnosti trženja. Saj smo slovenski 
kmetje pridni, garaški, znamo delat, a 
zgolj to je premalo. Delati zgolj zato, 
ker si tako navajen, je dovolj le za živo-
tarjenje, ali za veselje poleg drugega 
vira dohodkov. Za dostojno življenje 
pa je pomembno znati rezultate svojih 
pridnih rok tudi  prodati in to za pravo 
ceno, po možnosti obogateno in zači-
njeno s primerno zgodbo, tradicijo, z 
zgodovino kraja, z dodano vrednostjo 
naravnih danosti in znamenitosti..,... 
možnosti je ogromno...le najti jih mo-
ramo in izkoristiti.

FRANCKA TOMAN, 
foto Pavla Pirnat
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Rokodelski oktober

V Ljubljani se je že 18. zapored, v 
začetku oktobra, od 1. do 3., odvijal 
Festival za tretje življenjsko obdobje 
katerega del so bili v okviru Zveze 
društev upokojencv Slovenije tudi 
člani Rokodelskega centra Morav-
če. Festival je edinstvena prireditev 
za starejše v Sloveniji in se ponaša 
s titulo največje tovrstne prireditve v 
Evropi. V okviru festivala je potekala 
tudi okrogla miza Zveze društev 
upokojencev Slovenije na temo Prilo-
žnost rokodelskega dela v aktivnem 
staranju. Sodelovala je Branka Bizjan. 
Ugotovitve in komentarji sodelujočih 
pa so se strnili v skupnih točkah pozi-
tivnega doprinosa in vpliva ročnih del 
za upočasnjevanje starostnih težav 
ter demence. Izpostavljen je bil tudi 
poudarek aktivnega staranja. 
Mesec oktober je rožnati mesec, in 
postaja kot tak čedalje bolj prepozna-
ven. V okviru projekta Europa Donna 
Slovenija potekajo v tem mesecu šte-
vilne akcije osveščanja povezanega 
z bojem proti raku dojk. Tudi članice 
rokodelskega društva so vsako leto 
dejavnejše. Vsako leto naredijo vse 
več »kvačkarij« v rožnatih barvah, z 
okrasjem ali brez, ter vanje »oblačijo« 
drevesa po različnih krajih. Vse to v 

znak podpore in za bolj odprto komu-
nikacijo ob tako, še vedno prevečkrat, 
kočljivi temi. 
V Velenju je 20. in 21. oktobra pote-
kal 5. mednarodni festival vezenja. 
Krovno ime letošnjega festivala je bilo 
»Povšter«. Razstavljalci iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Italije, Francije in 
Nemčije so na ogled postavili veze-
nine. Unikatne izdelke so razstavljali 
tudi člani Rokodelskega centra Mo-
ravče. Razstavljeni so bili povštrčki 
ali vzglavniki z najrazličnejšimi motivi, 

ki so nastajali tudi v okviru projekta 
»Zgodbe rok in krajev«. Primerni so 
za svoj prvotni namen, kot vzglavniki. 
Uporabljamo jih lahko kot okrasne 
blazine. Zaradi svoje ličnosti pa so 
prav lepo darilo za posebne priložno-
sti. Glede na tematiko, ki je zajeta v 
»Zgodbah rok in krajev« in govori o 
ljubezenskih zgodbah na moravških 
tleh so na povštrih izvezene klasič-
ne oblike, ki prikazujejo cvetlici, ki 
sta usodno vplivali na predstavljeni 
ljubezenski zgodbi, grajska vrtnica 
in limbar. Pokukajte še vi v zgodbe 
domačih krajev in mogoče izveste še 
kakšno podrobnost za katero do sedaj 
niste vedeli.
26. oktobra smo jih lahko srečali v 
prostorih Ministrstva za kulturo, kjer 
so rokodelke v preddverju razstavile 
in izdelovale cvetje iz krep papirja. 
Na ta dan je potekala konferenca 
v okviru UNESCA – Organizacije 
Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo. 27. v mesecu so 
na Planinskem domu sodelovali pri iz-
vedbi Planinskega dne z animacijo za 
otroke. Tako so v društvu rokodelcev 
ustvarjalno zakorakali v jesen.

Eva Babnik

Kostanjev piknik
Drugo oktobrsko soboto se je 
vzporedno z otvoritvijo nadstreška 
in javne razsvetljave v Dešnu, ob 
vaškem igrišču, odvijal tradicio-
nalni jesenski kostanjev piknik. 
Glede na to, da je bilo v organizaciji 
zgoraj omenjenih dogodkov poskr-
bljeno za hrano in pijačo smo letos 
kostanj uživali kot posladek. Če se 
obnašamo vsaj malo ozaveščeno si 
prizadevamo, da sladic zaužijemo 
čim manj. Tokrat se kostanju nismo 
niti malo upirali. Letina kostanja je 
bila dobra. Kostanj je obrodil lepe, 
velike plodove, ki so bili pečeni na 
ognju prava poslastica. Naši zvesti 
nabiralci kostanja Darja, Irena, Mi-
lan, Rudi in Toni so poskrbeli, da so 
bile nabrane polne košare. Ženske 
so v roke vzele nožiče in ga obre-
zale. Kolikor ga je bilo spečenega 
toliko smo ga pojedli. Z nekaj truda 
in veliko dobre volje smo v Društvu 
krajanov Dešen izpelali še en do- godek na katerega smo ponosni. Eva Babnik
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Srečanje članov Čebelarskega društva Moravče
V nedeljo, 14. 10. 2018, smo se zbrali 
člani Čebelarskega društva Moravče, 
da bi izmenjali dobre izkušnje pri delu 
z našimi ljubljenkami – čebelicami. V 
lepem sončnem popoldnevu so se 
nam pridružili tudi naši družinski člani, 
ki so prav tako vpeti v našo ljubitelj-
sko dejavnost in nam pomagajo pri 
čebelarjenju. Po kratkem pozdravnem 
nagovoru predsednice Irene Urbanija 
nas je pozdravil tudi župan Martin Re-
bolj, ki je poudaril pomembnost naše 
dejavnosti za vso lokalno skupnost. 
Tričlanska komisija je imela težko 
delo, saj je letos morala oceniti kar 
19 vzorcev različnih vrst medu, ki so 
jih na ocenjevanje prinesli s seboj naši 
člani. Tako smo podelili društvena 
priznanja za najboljše vzorce cvetlič-
nega, akacijevega, lipovega, kosta-
njevega in gozdnega medu, ki so ga 
naše čebelice nabirale od spomladi do 
jeseni po travnikih in gozdovih. Zato 
vas lepo vabimo, da kupujete med 
pri katerem od moravških čebelarjev.
Na srečanju smo si ogledali novo 
pridobitev društva – parni topilnik 
voska, s katerim bomo člani lahko še 
učinkovitejše pridobivali svoj vosek 
in tako še dodatno poskrbeli za kon-
trolirano pridobivanje neoporečnega 

kvalitetnega medu. 
Ob tej priložnosti vabimo vse občane, 
da na svojih vrtovih posadijo rastline, 
ki jih rade obiskujejo čebele: poprovo 
in mačjo meto, vrtni šetraj, vrtni timi-
jan, drobnjak, žajbelj, sivko, hermeliko, 
spomladansko reso, ognjič, kapu-
cinke, ameriški slamnik, sončnice in 
jesenske astre. Spomladi boste lahko 
občudovali čebele na leskovih grmih 

in vrbi ivi, kasneje na sadnem drevju, 
ribezu, robidah, malinah in jagodah. 
Če v kolobarjenje na poljih vključite 
tudi detelje (perzijska, medena, bela, 
inkarnatka), facelijo, oljno redkev, belo 
gorjušico in ajdo, pa lahko na najbolj 
naraven način bistveno izboljšate 
tudi strukturo prsti na svojih poljih 
in njivah. 

Barbara Avsec

Izlet KO RK Peče - dobra volja kljub dežju
Krajevna organizacija Peče je že de-
veto leto zapored pripravila jesenski 
izlet za starejše, invalide, krvodajalce 
in sodelavce. 
Petinštirideset se nas je zbralo; pisana 
druščina ljudi,  večinoma v zrelih letih. 
Skupna nam je bila dobra volja, s ka-
tero smo se podali na pot. Ta nas je 
vodila mimo Ljubljane proti Primorski, 
čez Vipavsko dolini do Svete gore pri 
Gorici. Tu smo si ogledali tamkajšno 
mogočno cerkev, spoznali legendo o 
pastirici Urški in se razgledali po sliko-
viti okolici. Pojedli smo malico in popili 
kavo. Ko smo odhajali, so padle prve 
dežne kaplje. In nato so kar padale, 
vso pot do Mosta na Soči. Najmočneje 
je deževalo prav takrat, ko smo se po-
dali do ladjice Lucija, s katero smo se 
popeljali po naši najlepši reki – Soči. 
Med plovbo nas je zabaval ladijski 
kapitan in nasmejali smo se do solz. 
Po enourni plovbi smo se vrnili na 

avtobus. Naša naslednja točka je bila 
Idrija, kjer smo si privoščili kosilo, med 
drugim tudi smukavc z ocvirkovco in 
idrijske žlikrofe. Dež nas je spremljal 
tudi na poti proti domu, kamor smo 
se pripeljali še pred nočjo.
Letošnji izlet je spet dokazal, da je 
dobra volja ključnega pomena, da izlet 
uspe. Niti slabo vreme, ko lije kot iz 

škafa, ne more pokvariti prešernega 
razpoloženja. Še posebej to velja za 
vse tiste, ki so kadarkoli pripravljeni 
pomagati drugim, morda pa morajo 
včasih tudi sami znati sprejeti pomoč.  
Prav njim je bil namenjen ta izlet. 
Upamo, da se vidimo tudi prihodnje 
leto na jubilejnem – desetem izletu. 

JL
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V Pečah so se spet srečali starejši in invalidni
Krajevna organizacija Rdečega kri-
ža Peče je v nedeljo 21. 10. 2018 
organizirala tradicionalno in vsakič 
težko pričakovano srečanje starejših 
in invalidnih krajanov. Kulturno in 
športno društvo Peče je pripravilo 
skeč na temo vasovanja, nato pa je 
zbrane presenetil še Peški oktet, ki je 
odpel nekaj pesmi. Zbrane je nago-
voril moravški župan Martin Rebolj 
ter sekretarka Območnega združenja 
Rdečega križa Domžale, med gosti pa 
smo pozdravili še peškega župnika ter 
predstavnike Rdečega križa Moravče 
in Vrhpolje. Po končanem kulturnem 
programu so se povabljeni starejši in 
bolni okrepčali z dobrim golažem in s 
pecivom izpod rok peških gospodinj. 
Kot vsako leto se  je tudi tokrat razvnel 

živahen pogovor, ki se je zaključil v 
upanju, da se vsi čili in zdravi srečamo 

tudi naslednje leto.
AL

Srečanje starejših na povabilo RK Vrhpolje

Občinska organizacija Rdeči križ Vrh-
polje je tudi letos pripravila srečanje 
starejših. Gotovo je bil medsebojni kle-
pet dobrodošel, najbrž kar težko priča-
kovan. Nastop mlajše šolske skupine 
iz Podružnične šole pa je bil tudi tokrat 
enkraten, s ploskanjem posebno na-
grajen. Lepo so sprejeli tudi pozdrav 
predsednice RK Vrhpolje Pavle Lebar 
ter predstavnika Območnega združe-
nje rdečega križa Domžale Braneta 
Kosmača. Župana Martina Rebolja pa 
so kar sami vprašali, kako je z domom 
starejših v Moravčah. Seveda so bili 
nadvse veseli njegovega odgovora, 
da se bo gradnja doma pričela nekje do aprila prihodnje leto. VR

Trideset pohodnikov iz Tuštanja
Vsako prvo soboto v oktobru se Društvo 
krajanov dobi na Miklavžu. Tako je bilo 
tudi letos. Pravzaprav imajo ta dogodek 
uvrščen kot društveni pohod. Udeležilo 
se ga je kar trideset pohodnikov, ki so 
prehodili Tuštanjsko pot do Miklavža 
kot za šalo. Spotoma so se tudi marsikaj 
pogovorili, kar si v tem tempu življenja 
časovno skoraj ne morejo privoščiti. Na 
vrhu so jih že pričakali ostal članice in 
člani, ki se pohoda zaradi katerega koli 
vzroka niso mogli udeležiti. Po okrepčilu 
so se skupaj odpravili do cerkve, kjer je 
domači župnik daroval mašo. Skupno 
kosilo pri Mežnarju je spet dalo možnost 
druženja, kar je v končni fazi poleg 

rekreacije še en razlog več za srečanje 
na Miklavžu. Veliko starejših članov 
komaj čaka na ta dogodek. Tudi na tak 

način deluje Društvo krajanov Tuštanj, 
za vsakega mora biti nekaj.

RV
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IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVČE
Telovadba za starejše v organizaciji 
DU Moravče in sodelovanjem šole ter 
občine lepo teče, oziroma telovadci 
pridno prihajajo na vaje. Sestanejo 
se vsak četrtek ob 18. uri, vaja pa 
traja eno uro. Če želite sodelovati, se 
je potrebno vpisati. Vljudno vabljeni!

Medgeneracijsko sodelovanje, oziroma letošnja simbioza 
giba je zopet združila starejše iz DU Moravče z mladimi, 
učenci OŠ Jurija Vege. Na povabilo Marije Gotar je upoko-
jenska folklorna skupina učencem prikazala igro Kamela. 
Šolska folklorna skupina v novi sestavi je igro z zanimanjem 

sprejela in se ob njej veselo zabavala. Zabavali pa so se v 
nadaljevanju druženja v skupni igri eni kot drugi.
Malo manj zabave je bilo pri telovadbi, čeprav vaje niso 
bile pretežke ne za upokojence, ne za učence. Bilo pa je 
zanimivo. Bilo bi dobro še kdaj ponoviti. 

Tudi čas kostanja so v društvu izko-
ristili. Nabrali so ga, potem pa ga je 
bilo še najlažje skuhati. Tudi tak piknik 
je lahko. Seveda v dobri družbi in ne 
čisto na suho.

Folklorna skupina je nastopila v Domu za starejše Trnovo z dvema koroškima 
plesoma. V času, ko mošt prehaja v vino, so se naučili prikaza Krsta vina in 
tudi z njim razveselili stanovalce doma. Bili so zelo pohvaljeni. 

VR

Društvo upokojencev Moravče vabi svoje članice in člane na PREDNOVOLTENO DRUŽENJE, 
ki bo PETEK, 21. 12. 2018 ob 15. uri v gostišču Peterka Marija Drtija. Pričakujte zabavo. 

Nujna je prijava na GSM 031-634377 do 17. 12. 2018. Vljudno vabljeni!
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1, 2, 3, gremo vsi!
Jesen nas je obdarila s čudovitimi 
barvami, ter toplim, sončnim vreme-
nom, ki nas je vabilo k vsakodnevnim 
aktivnostim na prostem. Urejeno 
vrtčevsko igrišče z zunanjimi igrali, 
nam omogoča veliko možnosti za 
zdravo gibanje. Na igrišču je tudi 
igralna površina, pokrita z asfaltom in 
umetno maso, ki otrokom omogoča 
kolesarjenje, rolanje, različne dejav-
nosti z žogo, ter elementarne in druge 
igre. Na travnatem igrišču je urejen 
tudi manjši griček, po katerem se ra-
dovedni otroci vzpenjajo in spuščajo, 
pozimi tudi sankajo. Lepo okolje v 
bližini vrtca, pa nam omogoča številne 
možnosti za sprehajanje in bivanje v 
naravi. Bližino travnikov, polj in gozdov 
s pridom izkoriščamo za vsakodnevne 
(krajše in daljše) sprehode v naravo, 
gibalne dejavnosti in igre, ki nam da-
jejo občutek zadovoljstva, razigranosti 

in sproščenosti. 
Kamorkoli pogledamo je vse okoli 
nas prelepa narava, ki nam ponuja 
ogromno možnosti za prijetna, skupna 
druženja, zato 1, 2, 3, gremo vsi! 
»Sončki« s Suzano in Marušo, vam 

želimo zanimive in brezskrbne dni. 
Preživite jih čim bolj aktivno, s tistimi, 
ki jih imate najraje!

Prispevek napisala, 
Suzana Trivič  

Cicibanove urice 2018/2019
Z oktobrom so se počitnice končale 
tudi otrokom Cicibanovih uric, oboga-
titvene dejavnosti našega vrtca. Letos 
skupino obiskuje 21 otrok, starih 3-6 
let. S svojo igrivostjo, razigranostjo in 
radovednostjo poskrbijo za veselo in 
prijetno vzdušje. 
Prva druženja smo namenili uvajanju 
in spoznavanju otrok, vzgojiteljic, 
igralnice in vrtca. Po vrtcu smo iskali 
skriti zaklad, se pri tem zabavali ter 
raziskovali prostore vrtca. Spoznali in 
prepevali smo bans o slončku - “Na 
obali”, ter izdelali krone z motivom 
skupine, “Slončki”. Pri tem smo se 
zabavali in začeli plesti našo nit pri-
jateljstva. Že na naslednjem srečanju 
smo ustvarjali izdelke iz jesenskih plo-
dov in z njimi popestrili našo oglasno 
desko. Praznovali smo rojstne dneve 

prijateljev in skupaj rajali, prepevali in 
se sladkali. Otroci so slavljencem nari-
sali risbice, me pa smo jih razveselile z 
manjšo pozornostjo. Izkoristili pa smo 
tudi zadnje sončne jesenske dni z igro 
na vrtčevskem igrišču. V telovadnici 

vrtca smo izvajali gibalne igre, se pri 
tem zabavali in se dobro razgibali. 
Vesele smo, da otroci radi prihajajo 
na Cicibanove urice in s tem tudi nam 
polepšajo teden. 

Lucija, Anja in Patricija 

Medvedki in pisani oktober
V mesecu oktobru, smo Medvedki 
že korajžno odšli na sprehod po naši 
okolici vrtca. Mesec oktober nam je 
postregel s čudovitim vremenom in 
pridno smo ga izkoristili za bivanje 
na prostem. Spoznavali smo okolico, 
pomembne zgradbe v naši bližini in 
opazovali naravo, ki se je preoblekla 
v čudovite jesenske barve. Hodili 

smo po šumečem listju in uživali v 
neverjetnih barvah. Rdečih ličk smo se 
vračali v vrtec in poskrbeli za zdravje v 
zimskih dneh. Zdaj v mesecu novem-
bru pa nas obišče Muca Copatarica. 
Ogledali si bomo prvo abonmajsko 
predstavo, pojedli medeni zajtrk in 
skrbeli za zdravje in veelikoo igre.

NP
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Na obisku pri gozdnem škratu
V mesecu oktobru so bile naše de-
javnosti v skupini vezane predvsem 
na gozd, saj se zelo radi odpravimo v 
naš kotiček v gozdu. Gozd je prostor, 
ki nam omogoča različne doživljaj-
ske možnosti. Tam se sprehodimo, 
naužijemo svežega zraka, sprostimo 
in še bi lahko naštevali. Gozd diši po 
mahu, gobah, presenečenjih, vznemir-
ljivosti… Tudi mi smo v gozdu doživeli 
veliko presenečenje. Ali veste, da v 
njem poleg živali prebivajo tudi škra-
ti, vilinci in druga pravljična bitja, ki 
živijo v drevesnih deblih, luknjah. Mi 
smo imeli veliko srečo in tam srečali 
gozdnega škrata. Bili smo čisto tiho 
in počasi je pokukal izza drevesa 
in nas prijazno pozdravil. Pripravil 
nam je manjše presenečenje in zlate 
kostanje, ki smo jih poiskali v gozdu 
z njegovo pomočjo. Skupaj smo pre-
živeli prijetno in zabavno dopoldne. 
Gozdni škrat nam je narisal nasmešek 
na obrazu in zaradi njega je postal 
svet gozda še bolj pisan in magičen. 
Z velikim veseljem se bomo še vračali 

v gozd, saj je prostor, kamor se vedno 
znova radi vračamo po nova spozna-
nja in vedno odhajamo z nasmehom 
in občutkom, da je svet živ, zanimiv in 
pomemben.

˝Škratje˝ iz skupine Čebelice vas 
skupaj z Mojco, Anjo in Žanom 

lepo pozdravljamo.

Jesenski sprehod z vetrnico v rokah

Spet prišla je k nam jesen, vsa v škrlat 
odeta… Tako smo vstopili v najlepši 
čas v letu. Narava nas vsakodnevno 
razveseljuje s pisanimi, toplimi bar-
vami jeseni. Tudi k nam se je naselila 
botra jesen z vsemi svojimi dobrotami. 
Z otroki smo se velikokrat odpravili 
na sprehod v naravo, opazovali njeno 
lepoto in nabirali različne jesenske 
plodove. Prav posebno doživetje pa 
je bilo, ko nas je obiskala v skupini. S 
pomočjo kamišibaja – malega odra 
nas je ob slikah seznanila z jesenskimi 
značilnostmi. V zahvalo za njen obisk 
smo ji ob spremljavi kitare zapeli nekaj 
jesenskih pesmi. Tako smo zaključili 
skupno druženje in s praznovanjem 
jeseni nadaljevali v igralnicah. Izdelali 
smo eko vetrnice in se z njimi v rokah 
odpravili po poteh našega kraja. Na 
sprehodu so se nam pridružili tudi 
otroci iz skupine Čebelice in Metulji. 
Naš množični sprehod je privabil 
marsikateri pogled mimoidočih, saj so 
se nam vetrnice spretno vrtele zaradi 
jesenskega vetra. Še posebej veliko 
veselja je bilo, ko smo prišli do parka, 
kjer smo prosto tekali z vetrnicami v 

rokah. Z lepimi doživetji smo se po-
časi odpravili nazaj v vrtec. Upamo, 
da se tudi pri vas v teh jesenskih 
dneh spretno vrti kakšna vetrnica. 
Preprosto vetrnico si lahko izdelate 
tudi sami doma. Potrebujete le kos 

papirja, leseno paličico, manjši žebelj 
in kladivo. Sedaj pa veselo na delo, 
da bo veter lahko spretno  zavrtel tudi 
vašo vetrnico.

Lep jesenski pozdrav iz skupine 
Pikapolone z Vido in Barbaro.
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Dejavnosti v mesecu oktobru.
Oktober smo začeli s tednom otroka 
z osrednjo temo »POVABIMO IGRO 
V VRTEC«. Dneve smo izkoristili za 
druženje med otroki in vzgojiteljicami 
vseh skupin. Ogledali smo si lutkovno 
predstavo z naslovom »Skuhaj mi 
pravljico« ter se družili v naši prelepi 
naravi.  V bližnjem gozdu smo se 
prepustili raziskovanju in svobodni 
igri z listjem. V vrtec smo prejeli prav 
posebno pošto - pismo škrata Feliksa, 
ki je potreboval našo pomoč. Odpra-
vili smo se na orientacijski pohod do 
Serjuč ter pomagali najti izgubljeno 
škratovo kapo. 
Potekala je tudi jesenska zbiralna ak-
cija starega papirja. Aktivni smo bili 
prav vsi, od najmlajših do najstarejših 
otrok, staršev ter zaposlenih v vrtcu. V 
sklopu zbiralne akcije smo se seznanili 
s potekom strojne pridelave reciklira-

nega papirja in prišli do ideje, da tudi 
sami ročno pridelamo svoj papir, kar 
je zelo motiviralo otroke.
Dodatna aktivnost je bila prometna 
varnost v vrtcu, ki bo potekala skozi 
celo leto.  Spoznavali smo prevozna 
sredstva in se odpravili na raziskoval-
ni sprehod po Moravčah. Iskali smo 
prometne znake ter jih poimenovali. 
Iz odpadne embalaže smo sestavili 

različna prevozna sredstva ter naredili 
svoje mesto. Obiskali smo knjižnico v 
Moravčah, kjer smo prisluhnili pravljici 
z naslovom Avtozaver. Sposodili smo 
si še različne knjige ter si v igralnici 
uredili knjižni kotiček z vsebino o 
prometu.

Otroci iz skupine Mravljice,
Tanja Cerar in Romanca Božič.

Previdno vidni otroci oddelka Metulji
Otroci oddelka »Metulji«, skupaj z 
vzgojiteljicama tudi v tem šolskem 
letu sodelujemo v projektu »Pasav-
ček«, ki ga koordinira javna agencija 
republike Slovenije za varnost v pro-
metu. Otroci vstopajo v prometni svet, 
ki smo ga ustvarili odrasli za odrasle 
je velikega pomena, da otroci prido-
bivajo različne prometne spodbude 
in so udeleženi v različnih prometnih 
situacijah. 
Tako smo se v mesecu oktobru pridru-
žili akciji » BODI VIDEN PREVIDEN«. 
Za to, ko »Metulji« odidemo na spre-
hod poleg svojih oblačil, oblečemo 
tudi odsevne telovnike. Otroci so se 
s seznanjanjem s prometno vzgojo v 
vrtcu naučili pomena biti dobro viden, 
kot pešec, ki je najranljivejši udeleže-
nec v prometu. 
Ker smo odrasli s svojim vedenjem 
in ravnanjem otroku vzor, je zelo 
pomembno, da smo dosledni pri 
vsakodnevnem stiku s prometom. 
Otroci nas opazujejo, posnemajo, se 
učijo od nas. Vsaka situacija vezana 
na promet v kateri se znajdemo z 
otrokom, je za otroka pomembna in 
se iz nje nekaj nauči. Če pa ga mi pri 

tem še spodbujamo in podpiramo bo 
tako otrok na ta način pridobiva zna-
nje, izkušnje in si razvija spretnosti, 
sposobnosti in navade. Na ta način 
bo otrok spoznaval promet, pravila 

v prometu jih sprejemal in se po njih 
tudi ravnal nadalje v svojem življenju.

Napisala: Neža Urankar

www.moravce. si
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Vzgajati z osmimi krogi odličnosti
Aristotel, starogrški modrec, je že tar-
nal nad nevzgojenostjo mladine. Tudi 
danes ni drugače. Sprememba je v 
tem, da se svet spreminja z nesluteno 
hitrostjo, človek pa se mu ni zmožen 
prilagajati in je izgubljen v smislu, 
da ne ve več, kaj je prav in kaj ni. V 
škripcih so se znašle tudi ustanove, ki 
se profesionalno ukvarjajo z vzgojo in 
izobraževanjem. OŠ Jurija Vege je na 
pereč problem odgovorila z izobraže-
vanjem svojih zaposlenih.
V avgustu so učitelji OŠ Jurija Vege 
spremljali 8-urno izobraževanje, ki 
ga je izvajal Jani Prgić z istoimen-
skim naslovom, kot ga nosi njegova 
knjiga - Osem krogov odličnosti. Kar 
je res prevzelo, je nova kombinacija 
znanj iz jezika, socialne pedagogike, 
mediacije, nevrolingvističnega pro-
gramiranja in najnovejših dognanj 
pedagoške nevroznanosti. Znanja je 
združil na osnovi osebne izkušnje. 
Osnova modelu je razumevanje pojma 
odgovornost, kar razlaga z zmožnostjo 
odgovoriti na problem. Problemi nas 
obdajajo vsak dan. To, kaj storimo in 
kako ravnamo, pa je pokazatelj naše 
odličnosti. Dokler se tega ne zavemo, 
ravnamo z naravnim odzivom: prela-
ganje odgovornosti, iskanje krivca, 
izgovarjanje z moram, opravičeva-
nje, samoobtoževanje, zanikanje in 
predaja. Ko spoznamo tanko črto 
odgovornosti, probleme rešujemo z 
izbiro, živimo psihološko svobodni in 
smo sposobni ODGOVORITI na pro-

bleme, ki so stalnica našega življenja. 
Vizionarsko. Prgić je opisal tudi pot na 
številnih vsakdanjih primerih, in sicer 
z  življenjem v skladu z osmimi krogi 
odličnosti: odgovornost, predanost, 
uravnoteženost, integriteta, to je to, 
napaka diši po uspehu, govori z do-
brim namenom, fleksibilnost. Tudi ta 
nova kombinacija znanih elementov ni 
čarobna palica, ki vse uredi v sekundi. 
Je proces, ko mora učitelj, vzgojitelj, 
starš najprej vzgojiti sebe in ponotra-
njiti pristope, da jih lahko deli naprej. 
Kot vse drugo!
Učitelji so svoje znanje že predali 
učencem v soboto, 29. septembra, 

na dnevu dejavnosti. Učenci so preko 
socialnih iger aktivno spoznavali svoja 
vedenja nad in pod črto. Kasneje pa 
so spoznali tudi vsebino vseh ostalih 
krogov odličnosti. Učitelji se trudijo, 
da kroge vsakodnevno živijo in učence 
spodbujajo, da jih posnemajo in zna-
nje širijo tudi v svoje družine. Starše 
bodo učenci podrobno seznanili z 
vsebino krogov in črto odgovornosti 
na roditeljskih sestankih v februarju. 
Ko se boste sprehodili po šolskem 
stopnišču, pa le povprašajte učence 
ali učitelje, kaj ponazarjajo krogi, ki 
so na novo obešeni.

Bernarda Mal in Nika Cerar

Vse življenje se gibamo
V okviru projekta Simbioza giba, ki je 
potekal od 15.10. – 21.10. 2018, smo 
na OŠ Jurija Vege Moravče, povabili 
babice, dedke, starše in  Društvo 
upokojencev Moravče, da se nam 
pridružijo pri uri športa. Najprej smo 
se ogreli s tekom in gimnastičnimi 
vajami, nato so sledile spretnostne 
vaje po postajah, kjer smo pri določeni 
vajah uporabljali rekvizite, drugje spet 
ne. Zaključili smo  s sproščujočo igro 
s padalom, pri kateri  smo se dodobra 
nasmejali.
Skupaj se nam je v telovadnici pridru-
žilo 22 gostov, ki so skupaj s svojimi 
otroki pričarali res pozitivno energijo, 
ki želimo da traja in traja.
Medgeneracijski projekt SIMBIOZA 

GIBA omogoča, da preko gibalno, 
rekreativnih delavnic spodbujajo 
vseživljenjsko gibanje in omogoča 
vključevanje vseh generacij v aktivno 

preživljanje prostega časa, druženje in 
kakovostni življenjski slog. 

Maja Koren
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Mesec požarne varnosti na Osnovni šoli Roje
Na osnovni šoli Roje je kar nekaj zapri-
seženih gasilcev, tako med učenci, kot 
tudi med zaposlenimi, zato ni čudno, 
da mesec požarne varnosti vzamemo 
sila resno! Tudi letos ni bilo prav nič 
drugače in prva v vrsti dejavnosti po-
vezanih z zaščito in reševanjem je bil 
obisk Centra za zaščito in reševanje 
Domžale. Tja so se 19. 10. odpravili 
mlajši učenci posebnega programa. 
Prijazni poklicni gasilci so nam po-
kazali opremo, oblekli so nas v svoja 
oblačila, da smo se počutili kot čisto 
pravi gasilci, nato pa so nam pokazali 
svoje novo gasilsko vozilo in nam 
dovolili celo špricati z gasilsko cevjo. 
V ponedeljek, 22. 10. je sledil osrednji 
dogodek oktobra – meseca požarne 
varnosti na naši šoli in sicer že tradi-
cionalen tehniški dan; Dan Varnosti 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Zadnja leta se skušamo navezovati 
na aktualno temo meseca požarne 
varnosti in ker je letošnja tema: Klic 
na 112, smo se skušali osredotočiti na 
enote zaščite in reševanja, ki pridejo 
na pomoč, ko zavrtimo to številko. V 
prvem delu dneva so se nam pridružili 
reševalec iz Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Domžale, po-
licista s Policijske postaje Domžale, 
gasilci PGD Mengeš in člana Enote 
reševalnih psov Slovenije s psičko 
Gajo. Učenci so si lahko ogledali re-
ševalno, policijsko in gasilsko vozilo 
in opremo, zanimiva pa je bila tudi 
predstavitev dela enote reševalnih 

psov, saj nam ta tematika ni tako 
zelo blizu. Po malici je po skupinah 
potekala delavnica temeljnih postop-
kov oživljanja, katero sta pripravili 
članica ekipe prve pomoči Rdečega 
križa Domžale in sekretarka OZRK 
Domžale Majda Mernik. V času, ko so 
bili učenci prosti, so se lahko v telova-
dnici igrali z gasilskimi avtomobili, se 
oblekli v gasilska in policijska vozila, 
ter listali knjige s to tematiko. Prav 
tako so na ta dan ustvarjali likovne 
izdelke za natečaj Uprave za zaščito 
in reševanje Slovenije.
V sredo, 24. 10. pa smo pripravili še 
evakuacijsko vajo, ki je bila izpeljana 
zelo uspešno, saj smo vse učence 
evakuirali iz šole v slabih treh minutah, 

seveda pa se zavedamo, da bi bila 
situacija ob morebitni zadimljenosti 
prostora in nastali paniki lahko veliko 
slabša.
Mesec požarne varnosti se približuje 
koncu in polni lepih vtisov se zahva-
ljujemo vsem, ki ste nam omogočili, 
da smo ga lahko dobro izkoristili; 
hvala CZR Domžale, PGD Mengeš, ZD 
Domžale, PP Domžale, OZRK Domžale 
in Enoti reševalnih psov Slovenije 
za vaš doprinos. Z vašo pomočjo so 
naši učenci ne le izvedeli kaj novega, 
temveč se tudi naučili kako ravnati, 
ko enote zaščite in reševanja v resnici 
potrebujemo.

Ajda Lalić, OŠ Roje

Nogometaši tik pred koncem jesenskega dela tekmovanja
Le tri prvenstvena nogometna sre-
čanja so nas do oddaje prispevka 
še ločila do konca jesenskega dela 
tekmovanja v sezoni 18/19, nekatere 
selekcije pa so z svojimi nastopi že 
zaključile s tekmovanjem.
Najmlajše selekcije U8 in U9 so s 
turnirji prvenstva MNZ Ljubljana že 
končale in moramo igralce teh ekip 
pohvaliti. Naši mladi nogometaši 
so na vsakem turnirju nastopili brez 
predsodkov proti nasprotnim ekipam 
in z vsakega tekmovanja odšli z lepim 
številom zadetkov v mreže nasprotnih 
ekip.
Selekcija U11 je iz tekme v tekmo pri-
kazovala boljšo igro. Po malo slabšem 

začetku jesenskega dela, so imeli na-
sprotniki v nadaljevanju tekmovanja 
kar precej dela z našimi nogometaši. 
Na zadnjih dveh srečanjih v gosteh 
proti vrstnikom iz Zagorja in Kresnic, 
so slavili naši nogometaši, kar samo 
potrjuje napredek znotraj naše ekipe.
Dobra igra tudi našega moštva do 
13 let, ki je trenutno uvrščena na 6. 
mesto med 12. ekipami, vendar jih do 
tretjega mesta ločijo le 4 točke. Ekipa 
še ni zaključila s tekmovanjem, pred 
seboj imajo še tekmo proti NK Bravo 
Publikum, s katerimi se bodo pomerili 
na domačem igrišču.
Ekipa U15 letos naš klub zastopa z iz-
jemno igro in je pred zadnjim krogom 

jesenskega dela na visokem 3.mestu 
s tremi točkami zaostanka za prvo 
uvrščeno ekipo NK Dren Vrhnika. Prav 
slednji pa se bodo na moravškem 
nogometnem igrišču udarili z našimi 
nogometaši za zaključek jesenskega 
dela sezone.
Ekipa mladincev je bo dobrem uvo-
dnem delu sezone, proti koncu polo-
vice tekmovanja nekoliko popustila, 
vendar še vedno na vseh srečanjih 
nastopajo z borbeno in odločno igro. 
Ekipo nekoliko pestijo tudi težave s po-
škodbami soigralcev, kar se tudi veliko 
pozna pri doseženih rezultatih. Pred 
zadnjim krogom v jesenskem delu so 
bili uvrščeni na 8.mestu lestvice MNZ.
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Naša ekipa deklet je odigrala 5 prven-
stvenih krogov v jesenskem delu ter 
eno pokalno tekmo. Dekleta igrajo 
dobro, borbeno, nanizajo številne pri-
ložnosti, prikažejo bistveno boljšo igro 
od nasprotnic, kljub temu pa je izkupi-
ček naših deklet le dva remija in trije 
porazi. Vseeno pa smo z njihovo igro 
zadovoljni in od njih si lahko obetamo 
še veliko lepih in borbenih tekem.
Ekipa veteranov prav tako z dobro igro 
v jesenskem delu tekmovanja veteran-
ske lige, kar ji po polovici tekmovalne 
sezone uvršča na visoko 3. mesto. 
Izkupiček naše ekipe je 5 zmag, en 
remi in trije porazi.
Članska ekipa bi bila z malo več športne 
sreče lahko uvrščena višje na lestvici, 
saj je v 10. odigranih krogih tekmovanja 
prikazala večkrat boljšo igro od naspro-
tnika. Kljub temu pa je na zadnjih štirih 
srečanjih naša ekipa kot zmagovalka z 
igrišča odšla le enkrat, dvakrat je bila 
poražena, eno tekmo pa so odigrali z 
neodločenim rezultatom. Trenutno so 

uvrščeni na 8.mestu lestvice, pred seboj 
pa imajo še zadnji krog jesenskega dela 
in sicer na gostovanju pri NK Interblock 
iz Ljubljane.
Za konec pa moramo še omeniti po-
sebni dogodek naše selekcije U11, 
ki je, na povabilo Nogometne zveze 

Slovenije, dobila priložnost druženja z 
Slovensko nogometno reprezentanco. 
Naši mladi nogometaši so si ogledali 
trening reprezentance in si tudi ogle-
dali nogometno tekmo lige narodov, 
Slovenija : Ciper.

B.B.

Ženske rojene 1977 in starejše

1 ŽLOGAR Ivica Ljubljana 36:28

2 GRILJ Anica Dole pri Krašcah 40:29

3 KUŠAR Andreja Domžale 42:29

Ženske rojene 1987 in mlajše 

1 SLABANJA Manca Selo pri Ihanu 29:03

2 KOKOLE Liza Kisovec 38:23

3 MEDIC Lidija Češnjice pri Moravčah 39:21

Moški rojeni 1977 in starejši

1 SENICA Vid Moravče 25:49

2 KOTNIK Robert Lukovica 26:37

3 OSOLNIK Damjan Lukovica 28:34

Moški rojeni 1987 in mlajši

1 MLAKAR Gregor Kamnik 27:30

2 AVBELJ Domen Suhadole 27:48

3 MENCIN Matej Lukovica 28:17

5. tek na Limbarsko goro
S soncem obsijana Limbarska gora se 
je v nedeljo 14. oktobra zopet šibila 
pod težo utrujenih, vendar srečnih in 
zadovoljnih tekačic in tekačev, ki so 
se udeležili 5. teka na Limbarsko goro, 
ki ga organizira Društvo krajanov Lim-
barska gora. 
Če članom društva vreme letos ni bilo 
najbolj naklonjeno ob jubilejnem 30. 
pohodu po nagelj, se je vsa dobra 
energija, ki jo vlagajo v pripravo teh 
dveh prireditev, povrnila ob teku na 
Limbarsko goro, ko so bile tempera-
ture ugodne za tek, na cilju pa tekmo-
valcev ni prepihal veter. Do razglasitve 
rezultatov so se tekmovalci že lepo 
ogreli na sončku. 
Organizirati dogodek, kot je tek na 
Limbarsko goro, ni mala šala. Po-
trebna je prijava prireditve, zbiranje 
dovoljenj in potrdil, izbrati je potrebno 
kvalitetnega merilca časa (AS Timing 
Domžale), najpomembnejša pa je 
varnost tekmovalcev. Na prireditvi 
so za varnost skrbeli redarji, ki so 
tekače usmerjali, ter zdravstvena 
ekipa Medi Gros. Zaradi zahtevnosti 
terena je bila prisotna tudi ekipa GRS 
Kamnik. Za izvedbo prireditve so 
pomembna tudi finančna sredstva. 
Prireditev so letos podprli generalni 
sponzor Občina Moravče, Jata Emona 
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d.o.o. – program prehranskih izdelkov 
Enemon, Topatlet.si, Termit d.d., Pivka 
perutninarstvo d.d., Fritid, Mlekarna 
Celeia d.o.o. in donatorja VET. AM. 
JATA d.o.o. Domžale in Prodnik d.o.o.. 
Na vrhu Limbarske gore pa prejme 
malico z pijačo, ki jo je letos pripravila 
Picerija, gostilna, restavracija PRI JUR-
KU Moravče, ter vrečko sponzorskih 
izdelkov. 
Na 5,1 km dolgo progo so se tekmo-
valci podali ob 11:00. Letošnje leto je 
bilo leto rekordnega ženskega časa in 
rekordnih starosti. Tekmovanja sta se 
udeležila 8 letni Drejc Malus in 10-le-
tni Ožbej Malus iz Komende. Prvi je na 
cilj pritekel Senica Vid v 25 minutah 
in 49 sekundah. Prva ženska na cilju 
je bila Slabanja Manca, ki je na cilj 
pritekla v 29 minutah in 3 sekundah, 

kar je najboljši ženski rezultat proge. 
Rekord proge pa ostaja najboljši re-
zultat 4. teka na Limbarsko goro 22 
minut in 49 sekund. 
Prireditve se je letošnje leto udeležilo 
tudi veliko navijačev. Z glasnimi vzkliki 
so spodbujali tekmovalce še na zadnji 
strmini pred ciljem. Tekmovalci so tek-
movali v 4 skupinah. Vsi tekmovalci so 
na cilju prejeli darilno vrečko sponzor-
skih izdelkov, pokale pa so prejeli prvi 
trije v vsaki kategoriji. 
Pred uradno podelitvijo medalj sta 
tekmovalce nagovorila župan občine 

Moravče g. Martin Rebolj in predstav-
nik DK Limbarska gora Primož Logaj. 
Nato je sledila podelitev pokalov 
najboljšim trem v vsaki kategoriji. Po-
kale sta zmagovalcem podelila župan 
občine Moravče in Francka Toman, 
najprizadevnejša tajnica društva. 
Priprava teka na Limbarsko goro čla-
nom DK Limbarska gora vzame še 
redke proste trenutke. Njihov čas je 
povrnjen, ko na cilju teka zagledajo 
znane, navdušene obraze. Prireditev 
se lahko pohvali z velikim številom 
stalnih tekmovalcev, vsako leto pa 
privabijo tudi kakšnega novega. 
Upajmo, da bo navdušenje tekmo-
valcev članom društva dalo dovolj 
moči za pripravo naslednjih tekov na 
Limbarsko goro in s tem nadaljevalo 
prepoznavnost občine Moravče po 
Sloveniji. 

Irena Ravnikar Levec, 
foto: Erika Mlakar

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

Letos zopet

DOMAČA MORAVŠKA
jabolka sonaravne pridelave sort 
Jonagold, Zlati delišes, Idared in 
Braeburn
Nudimo tudi rdeč in bel krompir ter jajca.
Dobrodošli na kmetiji in 
ob sobotah tudi na tržnici.
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Pohod po poteh vojne za Slovenijo na Limbarsko goro
Letos smo domžalski veterani izvedli 
že 27. Pohod po poteh vojne za Slove-
nijo. Tokrat smo se zbrali pri pomniku 
osamosvojitve v Moravčah. Zbralo se 
nas je kar veliko, saj so vabilu poleg 
naših članov odzvali še veterani iz 
Logatca, Vrhnike, Ljubljane, Ribnice, 
Grosuplja, Litije in Moravč.
Izkoristili smo priložnost in s krajšo slo-
vesnostjo obudili spomin na letošnjo 
50. obletnico  TO RS. Svoj kronološki 
pogled na razvoj TO na domžalskem 
področju nam je podal Dominik Gr-
mek, član 55. ObmŠTO  Domžale 
z najdaljšim stažem, ki je sicer tudi 
glavni praporščak ZVVS.  Prav Mo-
ravče so v letih pred osamosvojitvijo 
mnogokrat gostile teritorialce, ki so 
se tista leta redno usposabljali. V 
Moravčah  so nas vedno toplo spre-
jeli in so nam priskočili na pomoč z 
uporabo  gospodarskih poslopij, kjer 
smo lahko prenočevali in pa predvsem 
s prijazno besedo. V Domžalah je 
začel s formiranjem  polkovnik Miha 
Bernot. Za njim se je zvrstilo mnogo 
posameznikov, ki so vodili TO in s 
svojim delom in znanjem ustvarili  
trdno osnovo in potencial za kasnejši 
nastanek Slovenske vojske.
Še pred samim vzponom na Limbar-
sko Goro smo si v Moravčah ogledali 
zbirko orožja , kin am jo je na vpogled 

zaupal predsednik OZVVS Moravče, 
Miha Žavbi, navdušen zbiralec orožja 
in ostalih pripomočkov v času naše 
osamosvojitve.
Pot na vrh Gore je mnoge malce 
segrela, tako, da je počitek na vrhu, 
v domu prav prijal, pa še slastnemu, 
še toplemu trojanskemu krofu se ne 
dalo upreti.
O sami zgodovini Limbarske Gore 
nam je z veseljem pripovedoval doma-
čin, Maks Kosmač, sicer tudi veteran 
vojne za Slovenijo.
Na poti proti Moravčam smo se usta-

vili še ob pomniku iz NOB, ki je pričal 
o požgani vasici Hrastnik in njenih 
žrtvah med drugo svetovno vojno.
Pri sami organizaciji pogostitve na 
cilju v Moravčah, nam je pomagal tudi 
župan Martin Rebolj. Na prijetnem 
jesenskem soncu smo posedeli še lep 
čas in si izmenjavali vtise s poti.
Pohod prirejamo v čast največjega do-
godka, kar ga je bil deležen slovenski 
narod do sedaj – izjemni enotnosti 
in srčnosti vseh, ki so pripomogli k 
rojstvu naše države SLOVENIJE.

J. Gregorič

Jurij Sladkonja
(1456 – 1522 )

Moravče so postale župnija že pred 
letom 1300 in znana je dolga vrsta 
župnikov, ki so tam službovali vse do 
današnjih dni. Med njimi brez dvoma 
izstopa Jurij Sladkonja. Njegov vpliv je 
v glasbenih krogih opazen še danes, v 
Moravški dolini pa je spomin nanj, kot 
še na marsikoga, ki je nekoč živel v teh 
krajih, kot kaže, popolnoma zbledel.
 Jurij Sladkonja je bil rojen v Ljubljani 
leta 1456. Pri devetnajstih letih je že 
bil na Dunaju, kjer je kasneje doštu-
diral in postal duhovnik. Leta 1495 je 
zopet na Dunaju, to pot na cesarskem 
dvoru kot kapelan in kantor, vmes pa 
je bil očitno na Kranjskem, saj je med 
tem postal ljubljanski kanonik.
Tedanji cesar Maksimilijan I je bil 
Sladkonji izjemno naklonjen. Poveril 
mu je razne naloge, tudi diplomatske 

narave, ki jih je Jutrij očitno uspešno 
rešil in sčasoma postal nepogrešljiv v 
cesarjevemu spremstvu oziroma dvo-
ru. Leta 1498 se je cesar odločil, da 
ustanovi »dvorno glasbeno kapelo«, 
za vodenje le te pa je določil Sladko-
njo in tako je ta postal Singmeister, 
kmalu nato Capellmeister in kasneje, 
ko je bil že dunajski škof pa obrister 
Capellmeister. Skratka – do svoje 
smrti je obdržal nadzorno funkcijo 
v kapeli. Osnovni namen slednje pa 
je bil, da njeno petje doseže nivo 
pevskih sestavov, ki jih je cesar slišal 
na Nizozemskem. In Sladkonji je to 
v relativno kratkem času uspelo; pa 
še presegel jih je. Poleg tega, da je 
vodil kapelo je za njene potrebe tudi 
skladal, kar je bilo v tistih časih bolj ali 
manj samoumevno.

Kot je bilo že omenjeno, je bil cesar 
Juriju izjemno naklonjen in mu je 
omogočil, da je tekom let krepko 
izboljšal svoj gmotni položaj. Služba 
kaplana je bila namreč slabo plača-
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na. Tekom let mu je poklonil župnije 
Dobernič, Šentrupert, Žužemberk, 
Trebnje, Lož in Moravče (pred letom 
1513) in škofijo Pićen v Istri. Med tem 
je postal Sladkonja prošt v Novem 
Mestu in Ljubljani, leta 1513 pa še 
prvi dunajski škof. Ker je Jurij večidel 
živel na Dunaju, je omenjene župnije 
in škofijo upravljal preko vikarjev, ki 
so skrbeli za službo božjo in vse kar 
je bilo potrebno. Tako združevanje 
cerkvenih služb v tistem času ni bilo 
nič posebnega, nekoliko pa preseneča 

število. Kolikokrat in če sploh je Jurij 
obiskal te »svoje« beneficije, ni zna-
no, predvidevamo pa lahko, da jih je. 
Umrl je na Dunaju leta 1522. Reliefno 
nagrobno ploščo si je sam dal izdelati 
dve leti pred svojo smrtjo. Pokopan 
je v cerkvi Sv. Štefana na Dunaju v 
severni stranski ladji. Moravški župnik 
je ostal vse do svoje smrti, ni pa znano 
ali je imel kak vpliv na gradnjo nove 
cerkve v Moravčah v gotskem slogu, 
ki so jo zidali približno v tistem času 
in od katere so ostala samo velika 

zazidana gotska okna v prezbiteriju.
Dvorna glasbena kapela je danes 
znana pod imenom Wiener Sanger-
knaben ali Dunajski dečki. Kapela ima 
dandanašnji štiri zbore, ki gostujejo po 
celem svetu. Nastopajo v mornariških 
uniformah, ki so jih začeli uporabljati 
šele leta 1920 in te uniforme so edini 
relikt nekdaj zelo mogočne in močne 
austro-ogrske mornarice (četrta po 
moči v svetovnem merilu), ki je tedaj 
že ni bilo nikjer več.

Aleš Lajovic, foto: Wikipedija

Slovesno v Zg. Kosezah
V Kosezah je bila v nedeljo, 30. sep-
tembra 2018, slovesnost, kakršne 
ne pomnijo niti najstarejši domačini. 
Blagoslovili so namreč obnovljeno 
cerkev Sv. Štefana.
Prijazna in svetla cerkvica ima boga-
to zgodovino. Prvič je v pisanih virih 
omenjena l. 1526, ko je  morala tudi 
ona dati svoj davek za vojno s Turki. 
To cerkev omenja celo Valvasor, a ni 
znana njena kasnejša usoda. Znano 
pa je dejstvo, da je bila ponovno pozi-
dana leta 1753, le spodnji del oltarja 
pripada prvotni cerkvi.  Zdajšnjo cer-
kev krasijo trije oltarji s kipi domačega 
mojstra – rezbarja Andreja Rovška. 
Pravi biser pa predstavlja oltarna slika 
sv. Štefana, ki tega prvega mučenca 
prikazuje med mučenjem pred smrtjo. 
Naslikal jo je Lepold Layer.
Cerkev je kljubovala viharnim časom 
do današnjih dni.  A vendarle je stavbo 
načel zob časa, začela je puščati stre-
ha, kasneje so se pokazale še druge 
hibe. Vaščani, predvsem še mežnar 
in ključarja z župnikom Kancijanom 
Čižmanom,  so sklenili, da je potrebno 
propadanje ustaviti in cerkev obnoviti. 
Ustanovili so gradbeni odbor in pred 
dobrima dvema letoma se je delo pri-
čelo. Morda je bilo na začetku občutiti 
malo negotovosti ali strahu, ali bo 
vse skupaj uspelo. A ko se je začelo 
dogajati, je bilo podporo čutiti skoraj 
povsod: Občina Moravče je obljubila 
izdatno pomoč, prav tako podjetje 
Termit. Hitro se je odvilo zbiranje lesa, 
darovali so ga ne le farani te podružni-
ce, ampak tudi drugi. Za dobre sosede 
se je izkazala župnija Peče z župnikom 
Francem Povirkom. Podpora od vse-
povsod in pripravljenost pomagati sta 
dajala dodaten zagon domačinom, ki 
so se trudili ob mojstrih.

Miha Žavbi je v aprilu 2017 postavi 
gradbeni oder, da se je lahko pričelo 
z odstranjevanjem kritine in dotrajane-
ga ostrešja. Nato so uredili betonske 
vezi in s tem podlago za novo ostrežje. 
Les so ustrezno pripravili na žagi Mi-
rota Kosa, s CNC obdelavo pa ga je 
dodatno obdelal Roman Štebe z eki-
po. Robi Jančar s sodelavci je cerkvi 
nadel novo streho z obrobami ter  kri-
tino vred, katero je v celoti prispevalo 
podjetje Termit. Pasarski mojster Ivan 
vidic je obnovil vso bakreno okrasje 
za na zvonik, prav tako pa vsa svetila 
v cerkvi. Za dodatna svetila v cerkvi 
je poskrbel Brane Gorjup ob pomoči 
Blaža Urbanija. Nato so v lanskem 
letu zaključili z deli. Bilo je potrebno 
ponovno zajeti sapo, nabrati moči, pa 
tudi sredstva...
V letošnjem maju je Marko Kožuh z 
bakreno pločevino prekril tudi zvonik, 
Miha Žavbi je obnovil fasado celotne 

stavbe. Opravljeno je bilo sondiranje, 
nakar je gospa Maja Avguštin iz Za-
voda za varstvo kulturne dediščine  s 
sodelavci na podlagi obsežne študije 
podala načrt poslikave in barve fasa-
de. Podjetje Termit se je spet izkazalo 
in nabavilo barvo.  Pri nanašanju pi-
gmentov je sodelovala tudi domača 
restavratorka Nina Dorič Majdič. Mi-
zar Andrej Vesel iz Češnjic je popravil 
oz. restavriral polkna, okna in vhodna 
vrata. Robi Prašnikar z Goričice je 
očistil kamnite portale. Kamniti tlak je 
na novo uredil Miha Žavbi ob pomoči 
domačina Vilija Brate. Strelovod je 
uredil Janez Grošelj iz Krtine. Miran 
Pezdirc je izdelal projektne načrte in 
vodil nadzor nad deli. Veliko strojnih 
ur pri različnih delih je opravil domačin 
Franci Avbelj s sodelavci.
Nasjbližji sosedje Stegnar Janez in 
Joži ter Prestor Lojze so bili vedno pri 
roki, ko se je potrebovalo vodo, pa to 
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in ono.
Da pa je vse teklo, kot je treba, je 
skrbel Jože Brate ob pomoči žene Bar-
bare. V njuni hiši so bili vsi sestanki, 
vsi mojstri so dobili kavico in  pecivo. 
Vse delovne akcije domačinov je 
organizairal Jože, ki se je izkazal kot 
najboljši gospodar...
Zadnjo septembrsko nedeljo je bilo 
resnično slovesno. Nadškof metropo-
lit msgr. Stanislav Zore je ob ob 10. 
uri blagoslovil pobnovitvena dela in 
nato  daroval mašo ob somaševanju 
domačega župnika Kancijana Čižma-
na  in župnika sosednje župnije Peče 
Franca Povirka.
Zbralo se je ogromno število ljudi, ki 
so na prijeten sončen jesenski dan 

napolnili cerkev in njeno okolico. 
Cerkev se je bleščala v vsem svojem 
sijaju - bila je preprosto lepa! Čista in 
lepo okrašena, oltarje so krasili novi 
prti; brezplačno jih je izvezla rojakinja 
Darinka Strmec, material so pripevale 
sestre Avbelj in Olga. Prijetno in slove-
sno vzdušje so polepšali pritrkovalci, 
pevci, bralci, Moravški godbeniki... 
V zraku je bilo čutiti veselje in pove-
zanost, o čemer je spregovoril tudi 
nadškof med mašo. Nato so se do-
mačini še zahvalili Občini Moravče in 
podjetju Termit za izdatno pomoč ter 
vsem mojstrom in tistim, ki so največ 
sodelovali pri obnovi, pa tudi pri sa-
mem blagoslovu.
Po maši so gostoljubni vaščani Zg. 

Kosez in vsi iz soseke sv. Štefana   pri-
pravili pravo pogostitev za vse, ki so ta 
dan prišli v Zg. Koseze. In so pokazali, 
da kjer je volja, je tudi pot, in kjer ljudje 
držijo skupaj, je vse mogoče.

Cerkvi sv. Štefana se ni vedno dobro 
godilo: ne v vojni proti Turkom, ne 
med 1. sv. vojno, ko je morala oddati 
vse tri zvonove.  Bila so dobra in slaba 
leta... 
Zdaj so bila dobra leta! Cerkev je 
obnovljena in  pripravljena, da bo še 
naprej služila  današnjemu in tudi 
naslednjim rodovom. Bodimo ponosni 
nanjo in zato se radi zatekajmo vanjo; 
po mir, uteho in zavetje.

Vaščani Zg. Kosez

Jubilanti v občini Moravče

Devetdeset let je praznoval

Anton Stenko, Peče

Osemdeset let so praznovali:

Terezija Kečkeš, Serjuče 

Franc Peterc, Dole pri Krašcah

Janez Virk, Limbarska Gora

Ivan Osolnik, Limbarska Gora

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

VR
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Gasilci PGD Krašce in poroka
Sobota 8.9.2018 je bil prav poseben dan 
za PGD Krašce saj sta si na ta dan izrekla 
zaobljubo gasilski pom. poveljnika Tomaž 
in gasilka Veronika. Na poti na civilno poro-
ko v graščini Tuštanj je svate pred ustavila 
gasilska šranga. Mladoporočenca in priči 
so morali pokazati kar nekaj znanja, da so 
oskrbeli ponesrečenca, izvedli usklajen na-
pad z brentačo se mučili z gasilskimi vozli, 
spajanjem cevi za zaključek pa je sledilo 
žaganje lesene ovire s starinsko žago. 

Po prežaganju ovire sta simbolično s klju-
čem otvorila pot za nadaljevanje poti. Po 
končani civilni poroki je mladoporočenca 
pričakal gasilski kombi in popeljal mla-
doporočenca preko gasilske fontane na 
Cegunci. V gasilskem domu je sledila po-
gostitev za vse svate in gasilce. Po odhodu 
svatov na cerkveno poroko na SV. Mohor 
smo se gasilci ponovno reorganizirali. 
Pripravili smo presenečenje ob izhodu iz 
cerkve s postavitvijo cevnega tunela. Po 

aperitivu so svatje odšli na ohcet gasilci 
pa so bili povabljeni v gasilsko društvo na 
okrepčilni zaključek. 
Kot organizator bi se rad zahvalil vsem 
gasilcem kateri ste pripomogli pri izvedbi 
predvsem pa zahvala še gasilcem iz PGD 
Moravč in PGD Vrhpolj za pomoč pri iz-
vedbi postavitvi tunela.

Na Pomoč 
Jure Božjak 

Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Pred mnogimi 100 in nekoliko leti
Pred mnogimi leti, ko še ni bilo železnic, ne cest, so ljudje ves tovor 
proti Hrvaški vozili s splavi po reki Savi.
Vožnja je bila težka in nevarna, saj se je bilo treba na pot odpraviti 
v vsakem vremenu, tudi ob močnem deževju, neurjih.
Tudi trije bratje Korimšek iz Zg. Prekra nad Ribčami so se odločili 
za vozarjenje in prevažanje lesa in drugega tovora s splavi. Ob ne-
kem hudem neurju in zelo deroči reki Savi so se vozili na Hrvaško. 
Zaradi izredno slabega vremena se je splav ob čereh raztreščil. 
Fantje so se pričeli utapljati v reki. V hudem boju za preživetje so 
se zaobljubili, da v kolikor preživijo, bodo sezidali na Grmačah 
kapelico v čast Mariji, varuhinji mornarjev in brodarjev.
Nesreča se je zgodila leta 1776 pri Zidanem Mostu, tistega leta pa 
so tudi sezidali omenjeno kapelico.
V času NOB je imela kapela na Grmačah zelo pomembno vlogo 
za varen prehod partizanskih enot, ki so se prebijale iz Dolenjske 
preko Save na štajersko območje.
Kapela danes stoji skoraj na križišču treh cest na Grmačah in je 
nemalokrat kamen spotike voznikov, zlasti tovornih vozil, gradbe-
nih strojev in avtobusov.
Prav v teh dneh, ko preko Grmač hrumijo težka vozila, ker delavci 
cestnega podjetja pripravljajo teren za polaganje asfalta proti 
zaselku Štorovje in urejajo okolico planinskega doma, se je pri 
kapelici s strani voznikov tovornjakov odvijala burna in zelo žolčna 
razprava, podkrepljena s kletvicami in podobnimi jeznimi izjavami.
Med kapelo in škarpo, ki teče ob stanovanjski hiši Žerenkovec, 
je tako ozek prehod, da so šoferji upravičeno jezni in slabe volje.
Želim pudariti, da tisti, ki napačno mislijo, da naša družina ovira 
kakršenkoli poseg v zvezi z ureditvijo tega problema, temu ni tako. 
Prav tako ta kapela tudi ni naša last. Spomeniško varstvo Kranj, 
cerkev in občina si pridržujejo pravico do nje, mi pa le takrat, 
ko je potrebno kaj postoriti v njej oziroma okoli nje. Za kapelo 
namreč že mnogo let skrbimo Žerenkovčevi, pri okrasitvi pa tudi 
priskočijo na pomoč Zupančičevi.

Slavka Srenjšček
Ceste
V letu 2004, ko sem postal občan Moravč in krajan Vrhpolja, je 
bilo v jugovzhodnem delu Vrhpolja več cest v katastru označenih 
kot pot – javno dobro v lasti občine Moravče.
Po podatkih je bilo stanje sledeče: 
Parc. štev. 1362 1.980 m2 Pot – javno dobro. Parc. štev 1370 cca 

4.500 m2 Pot – javno dobro. Parc. štev. 1372/1 3.747 m2 Pot – 
javno dobro. Parc. štev. 1372/2 95 m2 Pot – javno dobro. Parc. 
štev. 1372/3 35 m2 Pot - javno dobro. Parc. štev. 1365 cca 600 m2 
Pot – javno dobro. 
S k u p a j 10.957 m2 Pot – javno dobro.

Občina je tudi v obdobju 2004 naprej skrbela za gradnjo, vzdr-
ževanje, obnavljanje in varstvo javnih cest. To delovanje občina 
vedno objavlja v informativnem glasilu občine, »NOVICE iz Mo-
ravške doline« z obrazložitvijo in slikovnim prikazom, v rubriki 
»Po sledeh napredka naše občine«. VR.

V letu 2010 sem napisal sledeče: Ker sva z ženo imela veliko te-
žavo z našo cesto, sva aktivno spremljala poročanja o investicijah 
občine na podobnih cestah. Vsako poročilo o napredku na tem 
področju naju je razveselilo. Vedela sva in še vedno veva, da bova 
prišla na vrsto tudi midva z ženo, kar se tiče naše ceste.

2003 Leto Ni poročil o asfaltu. 2004 Leto Ni poročil o asfaltu.
2005 Leto April - Zgornji Prekar - ……. Asfalt. 2006 Leto Maj - 
Dešen – Dašnik …….. asfalt
2006 Leto Maj - Kovačija ……. asfalt. 2007 Leto Oktober - Zgor. 
gora 600 m asfalt
2007 Leto November –Hrib nad Ribčami 250 m asfalt.
2008 Leto Julij – Hrastnik Kal 800 m asfalt. 2008 Leto Julij - 
Češnjica 1.250 m asfalt
2008 Leto Avgust - Goričica 140 m asfalt. 2008 Leto Avgust - 
Križate 550 m asfalt.
2008 Leto Oktober – Nove Stegne 100 m asfalt. 2008 Leto Oktober 
- Drtija 420 m asfalt
2008 Leto Oktober - Gora – Dolina 700 m asfalt. 2008 Leto Ok-
tober - Grmača –Kov. 490 m asfalt.
2008 Leto December - Gora nad Pečami. … asfalt. 2009 Leto 
Junij Zg. Javoršica 500 m asfalt.  - 
2009 Leto Avgust - Peče 500 m asfalt. 2009 Leto Avgust Polšnik 
– Belnek 500 m asfalt.
2009 Leto Hribce – Rudnik 385 m asfalt. 2009 Leto Avgust Hra-
stnik – Gl. 490 m asfalt.
2009 Leto Avgust Belnek 300 m asfalt. 2009 Leto Avgust Limbar. 
g. Trdin 180 m asfalt.
2009 Leto Oktober Globočica ….. asfalt. 2009 Leto Oktober 
Pristava ……asfalt.
2009 Leto Nov. Velika vas- Prekar 1.166 m asfalt. 2009 Leto Dec. 
Zg.Prekar – Ribče 285 m asfalt. 
2009 Leto December - Imenje 166 m asfalt. 2010 Leto Maj Mo-
ravški park ….. m2 asfalt.
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Zaupanje naših strank in zado-
voljni obrazi, ko najdemo pra-
vo rešitev za vsako finančno 
zagato, so smisel našega dela. 
Kljub temu, da po 30. 11. zapi-
ramo vrata NLB Poslovalnice 
Moravče, še vedno ostajamo 
z vami za vse, kar sledi. 
»Čeprav vaša in naša Poslo-
valnica Moravče zapira svoja 
vrata, boste svoje finance še 
naprej lahko zaupali NLB stro-
kovnjakom. Prepuščamo vas v 
dobre roke kolegov v Poslovalni-
ci Vir, ki bodo odslej iskali za vas 
najboljše rešitve,« pravi Monika 
Trdin, vodja NLB Poslovalnice 
Moravče. »Na tem mestu bi se v 
imenu vseh sodelavcev iskreno 
zahvalila za vaše zaupanje in 
vse tople besede, ki ste nam jih 
namenili ob obiskih,« še dodaja. 

Toplo dobrodošli!
Na široko pa vam 3. 12. od-
piramo vrata v vaši novi NLB 
Poslovalnici Vir, v kateri ste do-
brodošli od ponedeljka do petka 
med 8. in 12. ter med 14.30 in 
17. uro. Če potrebujete dodatne 
informacije, ali bi si želeli ogle-
dati vašo novo poslovalnico, 
vas vabimo na celodnevni dan 
odprtih vrat. »Takrat boste spo-
znali bančnike, ki bodo odslej 
z veseljem poskrbeli za vas in 
vaše finance. Istočasno vam 
bomo predstavili svoje delo in 
odgovorili na vaša vprašanja, 
med tem pa boste lahko okušali 
praznične dobrote,« predstavi 
Sergeja Roter, vodja NLB Poslo-
valnice Vir, in vas 20. 12. 2018 
(v odpiralnem času posloval-
nice) vabi na dan odprtih vrat.

24 ur na dan, vse dni v letu
Ker se zavedamo težav z dosto-
pnostjo in razgibanim geograf-
skim terenom, vam ponujamo 
rešitev. Četudi bo poslovalnica 
odslej drugje, smo 24 ur na dan 
le klic stran, saj so vam svetoval-
ci iz NLB Kontaktnega centra na 
voljo vse dni v letu, ob katerikoli 
uri, prek telefona, video klica ali 
spletnega klepeta. Tako vam 
za nujne storitve ali strokovni 
nasvet sploh ni treba od doma. 
Pokličite (01) 477 20 00, akti-
virajte video klic ali klepet prek 
www.nlb.si in nas preizkusite. 
Potrudili se bomo, da bomo 

strankam, ki boste svoje storitve 
odtlej opravljali v drugih NLB 
Poslovalnicah, kar najbolj ublažili 
spremembe v poslovanju. Tudi 
v bodoče bomo iskali rešitve, 
kako približati naše storitve ti-
stim strankam, ki ne uporabljate 
sodobnih poti, ter imate težave z 
dostopom do poslovalnic.

Na snidenje in dobrodošli v vaši novi NLB Poslovalnici

Za celoten prenos poslovanja bomo poskrbeli v banki in zaradi 
tega stranke ne boste imele dodatnega dela ali stroškov. Prav 
tako se zaradi prenosa ne bodo spremenile vaše veljavne po-
godbe ali storitve, enake pa ostajajo tudi številke vseh vaših 
računov in plačilnih kartic.

Ne glede na oddaljenost vaše 
nove NLB Poslovalnice bomo 
še naprej poskrbeli za vse, 
kar sledi. 24 ur na dan vam 
bo za finančne storitve tudi 
v bodoče – na isti lokaciji v 
Moravčah – služil bankomat.

Monika Trdin, vodja NLB Poslovalnice 
Moravče

Sergeja Roter, vodja NLB Poslovalnice Vir

2009 Leto Maj Nove Stegne 200 m asfalt. 2010 Leto Junij Nega-
strn – Lukovica 260 m asfalt.
Vse te občinske ceste navedene v pregledu cest v jugovzhodnem 
delu Vrhpolj so imele isti status in oznako pot-javno dobro, parcele 
v lasti občine Moravče in v uporabi.
Do spremembe pa je prišlo pri cesti parc.štev. 1372/1 v letu 2005 
z zasutjem dela ceste, kar je pomenilo začetek delne ukinitve te 
občinske ceste odnosno poti. Ob zasutju nam je bilo pojasnjeno, 
da naše parcele ne mejijo na občinsko zemljo odnosno parc. štev 
1372/1 . Da v tem delu občina ni lastnik zemljišča, zato tukaj ni 
občinske ceste. Po zasutju občinske javne poti je sledilo veliko 
dogodkov, dopisov, zapisov, prijav, vabil, odločb, pritožb in tako 
dalje in sedaj tudi naši prispevki – članki za objavo v Občinskem 
glasilu »NOVICE iz Moravške doline«.
Zasutje je opravil Gostinčar Franci, Goričica pri Ihanu, Dom-
žale, ki je kot sem zapisal, zgoraj trdil, da občina v tem delu ni 
lastnik zemljišča, zato tukaj ni občinske ceste. Razen takojšnjega 
pismenega obvestila občini, smo se takoj osebno dogovorili z g. 
Martinom Reboljem , županom, ki nam je pojasnil, da Gostin-
čarjeva trditev ne velja, ne drži in da bo takoj sprožen postopek, 
da se zasutje odstrani. 
Moj namen za objavo prispevka je, da bi Občina le začela s po-
stopkom urejanja razmer, ki so nastale z zasutjem občinske ceste 
in, da se cesta ustrezno uredi in kategorizira. Da se tudi ta cesta 
lahko po dolgih letih postavi ob bok urejenim cestam v Moravčah.
Moj namen podaje članka je torej želja po ureditvi lastništva 
javnega dobra na parcelni številki 1372/1 k.o. Vrhpolje, tako, kot 
so urejene druge ceste v naši občini.

 Škufca Tomaž 

Sršeni v Pečah – Na pomoč!
Med spraznitvijo nerabljenih predmetov za kosovni odvoz  na 
podstrešju, GROZA.
Na tramu pod slemenom je bilo gnezdo sršenov veliko četrt kubika, 
v njem pa več sto sršenov.
Glede na medijske informacije je večje število sršenov lahko tudi 
smrtno nevarno. Zato, koga poklicati, da se rešimo te nadloge, ki 
jo je letos veliko po celi Sloveniji. 
Gasilci, morda so se že kdaj spopadli z njimi? Prvi sosed, ki smo 
ga srečali, gospod David Stenko je ravno opravljal dela za živino. 
Brez obotavljana je stopil v akcijo in poklical komandirja PGD 
Peče gospoda Jesenška.
Nismo mogli verjeti. Komandir se je v roku pol ure pripeljal na 
dvorišče. Po ogledu situacije je odločil, da glede na velikost in 
nevarnost žuželk potrebuje posebno obleko, ki se nahaja v PGD 
Moravče.
Kot ura natančno je naslednji dan prišel s kolegom, da sta s sprejem 
oprašila gnezdo. Zaradi velikega števila sršenov to ni zadostovalo. 
Potreben je bil še en dan, da sta s CO2 plinom dokončno omamila 
zalego in jo odstranila.
Hvala spoštovani gasilci, najlepša hvala za vašo pomoč. Impre-
sionirani smo na vašo odzivnost, na vaš pristop k reševanju tudi 
takih problemov, na vaš nasmeh ob opravljenem delu, čeprav smo 
vam odvzeli prosti čas. Res ste nenadomestljivi.
Utrne se misel, da bi morda vsak Slovenec moral narediti kurz 
medsebojnih odnosov pri gasilcih.
Še enkrat najlepša  hvala in srečno, vam želimo ogroženi stanovalci. 

Andrej Zavadlal
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Veseli december

15. december 2018
kulturni dom Moravče

  ob 19.00,

Glasbena skupina Amabile
gostje večera:

VSTOPNICE NA VOLJO V �VARNI DETELCA 
IN ENO URO PRED KONCERTOM

Grajskim oktetom
z 
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V SPOMIN
26. novembra bo minilo 10 let, odkar je svojo 

življenjsko pot sklenila naša draga mama, 
babica, prababica, sestra, teta in tašča

ANA SMRKOLJ 
Mrčičeva Ana iz Dešna

Hvaležni smo, da smo lahko živeli z njo.
Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v spominu.

Vsi njeni

Osmrtnice

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja
Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
Spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenil 

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

JANEZ BEDENK
Boštjanov ata

iz Podgorice pri Pečah
Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, znancem za vso pomoč in podporo v težkih 
trenutkih. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše in 
tolažilne besede. Zahvaljujemo se gospodu župniku in somašniku 
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Vrbančič, 
sodelavcem podjetja Termit, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
vsem govornikom za lepe besede slovesa in pevcem za lepo petje. 
Zahvala gasilcem gasilskega društva Kandrše in Peče in vsem, ki ste 

ga pospremili na poti slovesa. 

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
 a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenil 

naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

JOŽE KOS
po domače Planinski Jože

 iz Drtije 25

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za vsa iskrena sožalja. Hvala vsem za darovano cvetje in sveče 
ter darove za svete maše in cerkev. Zahvaljujemo se g. župniku 
Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni 
službi Vrbančič. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju iz Moravč 
ter negovalkama Danici in Harimi. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi zadnji poti in ga ohranjate v hvaležnem spominu.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila naša 
draga mami, babica, prababica, sestra, teta, tašča 

TEREZIJA GRABNAR
iz Gabrja pod Limbarsko goro

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in prižigate sveče ter se 
jo spominjate.

Vsi njeni

Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je v 50. letu starosti 

zapustil naš dragi sin, mož, oče, brat in stric

ROMAN TRDIN
iz Sp. Javoršice 13

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, sv. maše in cvetje ob njegovem 
slovesu. Zahvaljujemo se gospodu župniku Ivanu Povšnarju za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem in gasilcem ter vaščanom za zbrana 

sredstva za cerkev.
Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

Jesen se že v škrlatne barve je ovila,
deževje in hlad je spet prinesla s sabo.
Deževne kaplje pa je v solze spremenila,
v grenke solze, ki jih točimo za tabo,
saj vse naše upe je v žalost pretočila,
ker od nas odšel si, vendar ne v pozabo.

Prodam travnik v izmeri 6632m2 v Zalogu pri Moravčah, 
telefon 040-684339.

Na Kmetiji Šraj imamo na prodaj jarkice - MLADE KOKOŠI 

NESNICE, redno cepljene, tik pred nesnostjo. Trenutno 
so na voljo rjave in grahaste. Možna brezplačna dostava 
v Moravče, po dogovoru pa tudi na dom. Kmetija Šraj, 
Poljčane. Naročila: 031 751 675 

ZAHVALA
Kruta usoda je v 40. letu starosti vzela veselo 

in plemenito srce našega

UROŠ-a MRČUN-a  
iz Drtije 67

S težkim srcem in vsak s svojimi solzami v očeh smo se poslovili od 
tebe dragi Uroš. Poklonili so ti nešteto sveč, darovali za svete maše 
ter ti namenili ganljive besede v slovo. Zahvaljujemo se vsem soro-
dnikom, prijateljem, sošolcem, znancem in sosedom, posebno družini 
Marolt. Prav tako se zahvaljujemo g. župniku Kancijanu Čižmanu, 
pevcem in pogrebni službi Vrbančič. Vsem, ki ste Uroša v tako veli-
kem številu pospremili na njegovo zanjo pot, še enkrat iskrena hvala.

Žena Nataša, sin Denis, hčeri Nika in Alja, 
vsi domači iz Drtije in ostalo sorodstvo

Kar izgubili smo, zdaj iščemo.
A pot, po kateri si odšel.
povratka ni.
Ostala nam je solza le spomina,
zakaj ta pot ti je bila edina.
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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

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

INTELIGENTNI AROUND
VIEW MONITOR

SISTEM OZVOČENJA
BOSE® PERSONAL®

INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR

NOVI NISSAN
JUKE
BREZ KOMPROMISOV
PRI TEHNOLOGIJI.

ŽE OD 15.000 €
7 LET JAMSTVA** / 3 LETA VZDRŽEVANJA***
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TEČAJI CPP-pričetki: 12.12. 2018, 14.1.2019 ob 17ih

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

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

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR:  

10.12.2018 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

32 Novice iz Moravške doline


