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17. januarja 2019.
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3. BOŽIČNI KONCERT

ORGLE: dr. Veronika Šarec 
ZBOROVODJA: Tomaž Pirnat 

26. december 2018, 
ob 16. uri,

v cerkvi Sv. Andreja pri Moravčah

                                                                      VSTOP PROST

KOMORNI ZBOR LIMBAR

Vrhpoljski tamburaši 
vas vljudno vabimo na 

naš tradicionalni 
božično-novoletni koncert,

ki bo v sredo, 
26.12.2018, ob 19. uri

v gasilskem domu na Vrhpoljah.

Gostje večera bodo 
skupina Kamelije,

po koncertu pa nas bo zabaval 
Ansambel Skrivnost. 

Vljudno vabljeni!
 

Želimo vam veliko lepih trenutkov 
v prazničnih dneh

in vse dobro v novem letu 2019!
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Ne stati na mestu, 
naprej moramo!
Občinske volitve so mimo in vodenje občine je prevzel dr. 
Milan Balažic. Z njim sem se pogovarjala o tem, zakaj se 
je odločil za kandidaturo in kakšen je njegov pogled na 
razvoj občine v naslednjih letih. 
Dr. Balažic, vaša odločitev, da kandidirate za župana, 
je bila za občane presenečenje. Zakaj ste se odločili za 
kandidaturo?

Odločitev za kandidaturo ni bila lahka. A izhajal sem iz 
tega, da sem prebivalec in občan občine Moravče, ki tu živi 
že petnajst let. V tem času sem dodobra spoznal Moravško 
dolino ter potrebe in želje njenih prebivalcev. Opazil sem, 
da je kar nekaj stvari zastalo, da je potreben nov veter, 
veter sprememb. Pri tem nisem bil osamljen. Vedno več 
somišljenikov je delilo moje mnenje, da občina Moravče 
nujno potrebuje spremembe. 
V Moravško dolino želim prinesti spremembe razvojne 
narave, nova delovna mesta in visoke ekološke standarde. 
To so bili glavni motivi, ki so me pripeljali do odločitve o 
kandidaturi.
Konstitutivna seja občinskega sveta je za vami. Kaj menite, 
kako bo potekalo delo z občinskim svetom v prihodnje?

Lahko povem, da so občutki zelo dobri. Opravil sem po-
govore z novoizvoljenimi svetniki in predsedniki občinskih 
odborov strank v občini. Pri vseh sem opazil izjemno 
pripravljenost za sodelovanje. Vsi se zavedajo, da so pred 
nami zahtevni projekti, ki nam ne bodo kmalu uspeli, če ne 
bomo tesno sodelovali. Računam na pomoč ne le občinskih 
svetnikov, pač pa prav vseh občank in občanov občine Mo-
ravč. To je v interesu vseh, tu ni pomembno, kaj jaz vidim 
kot prednostne naloge. Pomembno je, da jih vsi skupaj 
opredelimo in se za njihovo uresničitev tudi skupaj borimo.

Predstavitev župana dr. Milana Balažica

Milan Balažic je rojen 19. oktobra 1958 v Ljubljani. 
Po osnovni in srednji šoli je študiral na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani in leta 1985 diplomiral. Po 
diplomi je leta 1992 magistriral in leta 1994 doktoriral 
iz sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Poročil se je in postal oče dveh hčera.
Svojo kariero je začel v politiki. V času slovenske de-
mokratizacije je bil član ZSMS in član Kolegija Odbora 
za varstvo človekovih pravic. Leta 1990 je bil v volilni 
enoti, v kateri so bile tudi Moravče, izvoljen v prvi 
slovenski demokratični parlament, ki je naslednje leto 
razglasil samostojno Slovenijo. Svojo pot je nadaljeval 
v diplomaciji: na Ministrstvu za zunanje zadeve je vodil 
oddelek za analize. Ustanovil in vodil je prvo slovensko 
Diplomatsko akademijo. 
Zatem je od leta 1999 do leta 2008 na Univerzi v Lju-
bljani (FDV) kot profesor poučeval politološke predmete. 
Bil je vodja Katedre za teoretsko politologijo in vodja 

Oddelka za politologijo. Prav tako je predaval v tujini 
in gostoval v Londonu, Parizu, Budimpešti, Berlinu, Du-
blinu, Moskvi, Seulu, Canberri in Melbournu. Napisal 
je 16 knjig, predvsem s področja sodobne slovenske 
zgodovine, politične filozofije, matematične logike in 
psihoanalize.
Leta 2009 se je kot državni sekretar vrnil na Ministrstvo 
za zunanje zadeve, kjer je poleg ostalega deloval kot 
uradni govorec Ministrstva. Leta 2011 ga je Vlada Re-
publike Slovenije imenovala za veleposlanika v Avstraliji, 
na Novi Zelandiji, v Indoneziji in pri organizaciji ASEAN 
(Association of Southeast Asian Nations). Mandat je leta 
2014 predčasno zaključil. O razlogih za to so avstralski 
Slovenci zapisali: “Za slovensko skupnost je naredil 
veliko dobrega, po več kot treh letih predanega dela je 
postal žrtev politične spletke in medijskega pogroma v 
Sloveniji.”
Zadnja leta je pomagal slovenskim podjetjem pri vstopu 
na avstralski trg. Lani je na Dolah pri Krašcah postavil 
astronomski observatorij.

Katere prednostne naloge imate v mislih?

Čaka nas veliko dela, veliko projektov, za kar bomo potre-
bovali čim več sredstev tako iz Ljubljane kot iz Bruslja. Na 
vrhu seznama želja naših občank in občanov so zanesljivo 
obvoznica, dom za starejše občane, optično omrežje, špor-
tni park, obrtna cona, obnova trškega jedra in še kaj bi se 
našlo. Zavedam se, da gre za zahtevne naloge in ključnega 
pomena bo postavitev drugačnih odnosov v naši občini. 
Bolj kot kdaj, bomo potrebovali združevalno politiko, pri-
pravljenost na sodelovanje! Zavihati bomo morali rokave 
in prijeti za delo. Zdaj gre zares!
Kakšna naj bi bila v prihodnosti podoba Moravške doline?

Moravška dolina mora dobiti nazaj, kar je imela pred de-
setletji. Morala bi biti čista, ekološko zaščitena dolina, z 
razvojem obrti s čistimi tehnologijami, ki bi odpirale nova 
delovna mesta, z razvojem turizma, gostinstva in kmetijstva. 
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Stremeti bi morali k temu, da bi bilo vedno več kmetij od-
prtih vrat in ekoloških kmetij. Gospodarstvo v občini mora 
temeljiti na malih, mikro oziroma družinskih podjetjih in 
kmetijah. Le takšen razvoj bo omogočil visoko kakovost 
življenja, saj bodo na eni strani prebivalcem ponujali 
prvovrstne izdelke, storitve in kmetijske pridelke, na drugi 
strani pa bo tako porabljen denar pomagal pri nadaljnjem 
razvoju podjetništva v najširši obliki.
Naša občina ima veliko prednost pred drugimi, ker ima mla-
do prebivalstvo. Imamo veliko mladih družin z več otroki. 
Prav mladim družinam moramo ponuditi takšne pogoje, 
da bodo ostali v Moravški dolini. Ponuditi jim moramo še 
infrastrukturo mest ob vseh prednostih bivanja na podeželju.
Obenem pa opažam, da je moravško trško jedro danes 
naravnost obubožano. Lokali se praznijo drug za drugim, 
pločniki in ceste so dodobra zdelani, fasade se krušijo, ne-
katere hiše, ki so nekdaj predstavljale bogastvo teh krajev, 
pa žalostno propadajo.
Obnova trškega jedra bo pomenila veliko investicijo. 
Najprej je potrebno obnoviti cesto skozi mesto, zapreti del 
trškega jedra za avtomobilski promet, po obvoznici speljati 
tovorni promet iz centra, sočasno pa poskrbeti za oživitev 
jedra: obnovo fasad, odpiranje trgovin ter obrtnih in go-
stinskih lokalov. Središče Moravč mora ponovno zaživeti!

pogovor zapisala Tatjana Čop

Konstitutivna seja občinskega sveta
V sredo, 12. decembra je potekala konstitutivna seja 
občinskega sveta občine Moravče. Skladno s statutom 
je sejo začel najstarejši svetnik Janez Učakar, ki je vode-
nje seje prepustil dotedanjemu podžupanu  Stanislavu 
Ravnikarju.

Občinski svetniki so se najprej seznanili s poročilom Občin-
ske volilne komisije o izidu glasovanj na lokalnih volitvah 
2018 in sprejeli prvi Sklep o seznanitvi s poročilom OVK 
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2018:
Občinski svet se je seznanil s poročilom Občinske volilne 
komisije o izidu glasovanja za izvolitev članov Občinskega 
sveta občine Moravče  na rednih volitvah dne 18. novem-
bra 2018 in s poročilom Občinske volilne komisije o izidu 
glasovanja za izvolitev župana občine Moravče, v drugem 
krogu rednih volitev 2. decembra 2018.

V nadaljevanju so sprejeli Sklep o imenovanju Komisije 
za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana:
Imenuje se Komisija za potrditev mandatov članov sveta 
in ugotovitev izvolitve župana v sestavi:
• Ljudmila Novak, predsednica,
• Katarina Javornik Firm, članica,
• Brigita Barlič, članica.

Po sklenjenem delu komisije so svetniki sprejeli Sklep o 
potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine 
Moravče:
Občinski svet občine Moravče potrjuje mandate nasle-
dnjim članom Občinskega sveta občine Moravče, izvolje-
nim na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018:
• Janez Vidic, 
• Pavla Pirnat, 
• Vitomir Cerar, 
• Marko Kladnik, 
• Katarina Javornik Firm, 
• Matjaž Kočar, 
• Ljudmila Novak, 
• mag. Franc Capuder, 
• Nataša Lipovec, 
• Stanislav Ravnikar, 
• Brigita Barlič, 
• Boštjan Merela, 
• Adrijana Hauptman Vidergar, 
• Janez Učakar.

Člani občinskega sveta so nato sprejeli še četrti sklep – 
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Moravče: 
Občinski svet Občine Moravče ugotavlja, da je bil v dru-
gem krogu rednih volitvah za župana Občine Moravče, 

Poročila Občinske volilne komisije najdete na naslednjih povezavah:
https://www.moravce.si/objava/164972 in https://www.moravce.si/objava/161339

Zahvaljujem se vsem, ki ste izrazili zaupanje 
vame in mi namenili svoj glas. Vendar želim 
biti župan prav vseh občank in občanov občine 
Moravče. Rad bi pridobil zaupanje tudi tistih, 
ki niso volili zame, a imajo, tako kot jaz, radi 
to našo dolino.
Za dobro Moravške doline vas pozivam, da 
stopimo skupaj in nadaljujemo skupaj na poti 
do bolj kakovostnega življenja, do bolj zdravega 
okolja in lepšega vsakdana. Le skupaj bomo 
ustvarili takšno okolje, kjer se bomo vsi dobro 
počutili. Ohranimo spoštovanje do sočloveka 
navkljub različnim pogledom. Negujmo občutek 
za dobro in pravično, za solidarnost in pripadnost 
kraju. Moravška dolina naj ponovno postane 
prijazna za vse njene prebivalce, naj bo spet 
zelena, kot je bila nekoč. 

Vsem občankam in občanom občine 
Moravče voščim vesele božične praznike ter 

zdravja, veselja in sreče polno leto 2019.

Vaš župan dr. Milan Balažic
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ki so bile dne 2. decembra 2018, za župana izvoljen 
dr. Milan Balažic.

V nadaljevanju je bil sprejet še Sklep o imenovanju Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v sestavi:
• Janez Vidic, predsednik
• Stanislav Ravnikar, član
• Vitomir Cerar, član
• mag. Franc Capuder, član

Šesti sklep, ki so ga člani občinskega sveta sprejeli, je 
bil Sklep o razrešitvi Uredniškega odbora in imeno-
vanju novega Uredniškega odbora in odgovornega 
urednika:
Razreši se Uredniški odbor in odgovorni urednik No-
vic iz Moravške doline, imenovan s sklepom št. 013-
0003/2015-7, z dne 11.6.2015, objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Moravče št. 3/15. Občinski svet Občine 
Moravče imenuje Uredniški odbor Novic iz Moravške 
doline, v sestavi:
• dr. Franci Malin,
• Eva Babnik,
• Anja Ravnikar,
• Bernardka Mal,
• mag. Matjaž Marolt.

Za odgovorno urednico Novic iz Moravške doline so ime-
novali mag. Tatjano Čop.

Vsi sklepi so začeli veljati z dnem objave v Uradnem 
vestniku Občine Moravče 13. decembra 2018.

Novi občinski svet Občine Moravče. Občinske svetnice (z leve proti desni): Katarina Javornik Firm, Pavla Pirnat, 
Ljudmila Novak, Nataša Lipovec, Adrijana Hauptman Vidergar in Brigita Barlič. Občinski svetniki (z leve proti 
desni): Matjaž Kočar, Janez Vidic, Marko Kladnik, Vitomir Cerar, Stanislav Ravnikar, Janez Učakar, mag. Franc 
Capuder, Boštjan Merela.

Imenovanje novega 
programskega sveta

V uradnem vestniku občine Moravče z dne 13. 
december je bil objavljen sklep o imenovanju pro-
gramskega sveta. Naloge programskega sveta so 
priprava in zasnova občinskih lokalnih in kulturnih 
prireditev, priprava programa prireditev v Kulturnem 
domu Moravče in priprava programske zasnove za 
lokalno ATV signal.

Programski svet sestavljajo:
• Milan Kokalj, predsednik,
• Stanislav Ravnikar,
• Vitomir Cerar,
• Branka Bizjan,
• Milan Kunavar.
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K sodelovanju vabimo vse, ki radi pogledajo skozi fotograf-
ski objektiv. Natečaj bo potekal celo leto, od 1. januarja 
do 31. decembra 2019. Prejete fotografije bo strokovna 
komisija pregledala do 15. v mesecu in naredila izbor. 
Fotografije bodo uporabljene za objavo na naslovnici in v 
notranjosti občinskega glasila Novice iz Moravške doline, 
za promocijo občine ipd. 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Fotografije po-
šljite na elektronsko pošto moravske.novice@moravce.
si z naslovom »zadeve« Fotografski natečaj. Avtorji lahko 
pošljejo do dve fotografiji mesečno. Fotografije morajo biti 
čim boljše kakovosti,vendar naj ne presegajo velikosti 10 
MB. Ime fotografij naj bo sestavljeno iz imena in priimka 
avtorja ter poljubnega (tematskega) naslova. Fotografije 

Prenova podobe Novic iz Moravške doline

V četrtek, 13. decembra 2018 je v prostorih občine potekala primopredaja. Stanislav Ravnikar je po pooblastilu 
prejšnjega župana predal posle novoizvoljenemu županu dr. Milanu Balažicu.

Primopredaja poslov novoizvoljenemu županu 
dr. Milanu Balažicu.

Z letom 2019 se začenja jubilejni dvajseti letnik Novic 
iz Moravške doline. Obenem bo novo leto prineslo 
novo podobo občinskega glasila, kar napoveduje že 
ta številka. Skrb za njeno prenovo je prevzel mag. Blaž 
Slapar, akademski slikar iz Gorice. Ker je bilo premalo 
časa za celovito prenovo, smo tej številki dali novo na-
slovnico in jo odeli v barve. Že zdaj so rubrike nekoliko 

spremenjene, v prihodnje bo v notranjosti še kar nekaj 
vsebinskih sprememb. 
Ob tem vabimo vse občane in občanke Moravč, da pri-
spevajo k oblikovanju vsebine in podobe. Več o novih 
rubrikah boste izvedeli v prvi številki prihodnjega leta, 
o tem, kako lahko prispevate k podobi naših Novic, pa 
že v tej številki..

Uredništvo Novic iz Moravške doline razpisuje

FOTOGRAFSKI NATEČAJ NA TEMO POKRAJINE 
MORAVŠKE DOLINE
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 02/99) objavlja 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, Moravče

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je podelitev priznanj Občine Moravče, ki 
so najvišja priznanja občine za dosežke, ki so prispevali k 
boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov 
in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju 
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter 
humanitarnih in drugih dejavnosti. Priznanja se lahko 
podeljujejo tudi za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. Priznanja bodo 
predvidoma podeljena ob občinskem prazniku.

Priznanja Občine Moravče so:
• ČASTNI OBČAN, 
• PLAKETA OBČINE,
• PRIZNANJE OBČINE.

Naziv častnega občana Občine Moravče se podeli po-
samezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na 
gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, 
športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem 
področju.

Plaketo občine se podeli posameznikom, organizacijam 
in skupnostim v občini, prijateljskim mestom in podjetjem, 
organizacijam in posameznikom iz tujine, ki s posebnimi 
prizadevanji in uspehi na področju gospodarstva, druž-
benih dejavnosti in drugih področjih dela pomembno 
prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju ob-
čine in k razvijanju družbenih dejavnosti ter medsebojnih 
prijateljskih odnosov.

Priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, organizacije 
in skupnosti, podjetja, društva, zavodi in druge pravne 
osebe, kakor tudi posamezniki, ki niso občani Moravč, so 
pa bili rojeni na območju občine, ali so živeli določen čas 
v občini in so s svojim delovanjem in dosežki bistveno 
prispevali k ugledu občine.

II. RAZPISNI POGOJI

• predlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe s sede-
žem oziroma stalnim prebivališčem;

• priznanja lahko dobijo posamezniki, skupine, organi-

zacije in skupnosti, podjetja, društva, zavodi in druge 
pravne osebe, kakor tudi posamezniki, ki niso občani 
Moravč, pa so bili rojeni na območju občine ali so 
živeli določen čas v občini in so s svojim delovanjem 
in dosežki bistveno prispevali k ugledu občine;

• predlagatelj za podelitev priznanj sebe ne more pre-
dlagati za priznanje;

• predlogi za podelitev priznanj morajo vsebovati na-
slednje podatke:
1. podatke o predlagatelju,
2. vrsto predlaganega priznanja občine,
3. podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
4. obrazložitev k predlogu,
5. dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi. 
6. predlagatelj mora pridobiti pisno soglasje preje-

mnika občinskega priznanja iz katerega izhaja, 
da se prejemnik strinja s prejemom priznanja in 
da se bo udeležil podelitve, ki bo na proslavi ob 
občinskem prazniku.

III. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo predlogov je sreda, 16. januar 2019, do 
12. ure. 

Predloge lahko pošljete v zaprti kuverti, s pripisom »za 
občinska priznanja«, s priporočeno pošto, na naslov Ob-
čina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče ali oddate 
osebno v glavni pisarni.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo po-
slani v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se 
nepravočasno posredovane predloge vrne pošiljatelju!

IV. DODATNE INFORMACIJE

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri Luku Djoro-
viču na telefonski št.: 01/724-71-49.

Številka: 011-0011/2018-1
Datum: 17.12.2018

Občina Moravče

so lahko barvne ali črno-bele in naj bodo inovativne tako 
v kompozicijski kot v idejni izvedbi. Predstavijo naj našo 
dolino na način, kot še ni bil viden. 

Pravila: sodelujejo lahko tako ljubiteljski kot profesionalni 
fotografi. Poslana dela morajo biti narjena na svetlobno 
občutljivem mediju ali zajeta digitalno. Avtor s tem, ko 
pošlje fotografije na natečaj zagotavlja, da so le-te njegovo 

oz njeno avtorsko delo in ne koga drugega. Organizator ne 
prevzame nobene odgovornosti glede kršenja avtorskih 
pravic. S sodelovanjem na natečaju se avtor strinja, da 
so vse poslane fotografije na voljo za razmnoževanje in 
uporabo za objave v občinskem glasilu, za razstave in pro-
mocijske materiale organizatorja, brez dodatnega plačila). 
S pošiljanjem fotografij avtorji potrdijo, da se strinjajo s 
pogoji organizatorja.
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Zlati lipov list 2018 

Na Martinovem večeru, 16. novembra, je Turistično dru-
štvo Moravče podelilo letošnja priznanja za urejenost 
kmečkih domov in stanovanjskih hiš. 
Priznanja in nagrade sta dobitnikom izročila župan Martin 
Rebolj in predsednik društva Sebastijan Kovačič. Dobitniki 
priznanj so:

Za urejenost kmečkega doma

Marinka in Janez Levičnik, Pretrž 1

Marta Jamšek, Negastrn 11a

Za urejenost stanovanjske hiše z okolico

Monika Vrhovec, Limbarska gora 3

Mira Smrkolj, Podgorica pri Moravčah 1b

Nataša Maček, Vrhpolje 28

Dragica Koderman, Marokova 25, Moravče

Vsem iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za pri-
spevek k lepoti Moravške doline.

Seveda pa ne smemo pozabiti vseh ostalih občank in 
občanov, ki vzorno skrbijo za svoje domove, pa so bili 
morda doslej spregledani ali se morda ne želijo izpostaviti 
in sodelovati v ocenjevanju. Tudi njim se najlepše zahvalju-
jemo za delo, čas in znanje, ki ga vlagajo, da je moravška 
občina lepa in urejena. Hvala tudi vsem donatorjem, ki so 
prispevali nagrade! 

Turistično društvo Moravče

Splošni kriteriji ocenjevanja so bili: urejenost objekta in okolice, cvetlice na oknih, balkonih, zelenice, nasadi. 
Za kmetije še zelenjavni vrt, urejenost dvorišča in strojev ter velikost kmetije.  Vsa priznanja imajo enako vrednost.
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Dobrodelni koncert Karitas 
Skupaj na poti 2018

Velikokrat na valovih Radia Ognji-
šče slišimo: »Skupaj stopimo, pa bo 
šlo!« Tudi na dobrodelnem koncertu 
Skupaj na poti 2018, ki ga vsako leto 
pripravlja župnijska Karitas Domžale, 
je bilo tako. 
Roko pomoči so podali mnogi in  med 
njimi tudi fantje in možje iz Grajskega 
okteta. Čeravno se  po njihovih žilah 
po vsej verjetnosti ne pretaka modra 
kri, imajo člani veliko srce in to so do-
kazali tudi tokrat. V petek 9. novembra 
zvečer je v Športni dvorani Domžale 
potekal dobrodelni dogodek, na kate-
rem so pozornost namenili sočloveku, 
bolnim, ostarelim, osamljenim ter 
vsem ljudem, ki so potrebni pomoči. 
Obiskovalci so z obiskom koncerta so-
delavcem Župnijske karitas Domžale 
izrekli podporo in hvaležnost za njiho-
vo požrtvovalno delo, ki ga vsakodnev-
no opravljajo. Svoj kamenček v pisan 
mozaik dobrote so tokrat dodali tudi 
fantje in možje Grajskega okteta in s 
svojim izvajanjem pesmi osvojili srca 
poslušalcev ter jih nagradili z močnim 
aplavzom. Poleg njih so nastopili še 
Domžalski rogisti, Gamsi, Tamburaški 
orkester Danica iz Dobravelj, mladin-

ski pevski zbor Amen, Nastja Omahna 
in Teja Komar, Ivan Hudnik, La petite 
pomme, Stane Vidmar ter ansambel 
Skrivnost. 
Na koncertu so zbranim spregovorili  
pomožni ljubljanski škof  dr. Franci 
Šuštar, podžupanja občine Domžale 
mag. Renata Kosec,  predsednik KS 
Slavka Šlandra Marjan Ravnikar ter 
kot zadnji domžalski župnik mag. 
Klemen Svetelj. Dogodek je povezoval 
Marjan Bunič, ki je v svojem humor-
nem stilu dodal za povrh še kakšno 

basen in šalo. 
Prijeten glasbeni večer je dosegel svoj 
namen, saj je poslušalcem ponudil 
pester program, obenem pa je bilo 
zbranih nekaj sredstev za delovanje 
župnijske karitas Domžale.Veselimo 
se dejstva, da znajo in zmorejo pri-
skočiti na pomoč tudi pevci Grajskega 
okteta in tako ponesti dober glas o 
dobrih ljudeh v svet, pa čeravno samo 
do Domžal.

DJD

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

OPROSTITEV PLAČILA TAKSE ZA 
OBREMENJEVANJE VODE 
Kmetje, ki ste s strani Javno komu-
nalnega podjetja Prodnik d.o.o. v 
preteklih letih že prejeli odločbo za 
oprostitev plačila takse za obremenje-
vanje vode za odpadno vodo, ki nasta-
ja v kmetijstvu in se tudi uporablja v 
kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih na 
območju, kjer JKP izvaja javno službo 
oskrbe s pitno vodo, morate po treh 
letih od izdaje odločbe obnoviti vlogo. 
Večina vlagateljev ima odločbo za 
oprostitev do konca leta 2018, zato 
morate najkasneje do 14. januarja 
2019 obnoviti vlogo. Za oddajo vloge  
je predpisan obrazec, h kateremu je 
potrebno priložiti tudi nov »Izračun 

letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil 
na kmetijska zemljišča v uporabi«, ki 
ga izdela pristojna Kmetijska sveto-
valna služba. Vsi, ki tega potrdila ne 
boste oddali pravočasno, boste z no-
vim letom zopet plačevali omenjeno 
takso. Za naročilo izdelave izračuna 
vas prosimo, da nas obvezno pokli-
čete čim prej po 7. januarju, saj vam 
zaradi velikega števila vlagateljev le 
tako lahko zagotovimo pravočasno 
izdelavo izračuna. K vlogi je potrebno 
priložiti tudi potrdilo o skupnem go-
spodinjstvu, ki ga dobite na Upravni 
enoti Domžale.
Vsi, ki oprostitve tega plačila do sedaj 
še niste uveljavljali, lahko na JKP Pro-
dnik d.o.o. preverite, ali ste lahko do 

tega upravičeni. Omenjena taksa se 
zaračunava tistim, ki uporabljate vodo 
iz javnega vodovoda in je poraba vode 
večja od predpisane normativne koli-
čine na osebo glede na število oseb 
v skupnem gospodinjstvu.

JAVNI RAZPIS ZA MLADE KMETE - 
PODALJŠAN ROK ODDAJE!
Konec oktobra je bil objavljen že četrti 
javni razpis za podukrep 6.1-Pomoč 
za zagon dejavnosti za mlade kmete 
za 2018 preko katerega lahko do-
bite nepovratna sredstva v primeru 
prenosa kmetije (zemljišča, objekti, 
živali)  iz starejše generacije na mlajšo. 
Osnovni pogoji:
• prevzemnik mora imeti 18 let in 
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ne sme še dopolniti 41 let,
• imeti mora nižjo poklicno izo-

brazbo kmetijske ali kmetijstvu 
sorodne smeri (gozdarska, na-
ravovarstvena, lesarska, živilsko 
predelovalna, veterinarska) ali 
najmanj nižja poklicna izobrazba 
nekmetijske smeri in pridobljen 
certifikat nacionalne poklicne 
kvalifikacije s področja kmetijstva 
ali kmetijstvu sorodne dejavnosti 
zahtevnosti vsaj IV. ravni,

• imeti mora vsaj 3 leta delovnih 
izkušenj na kmetiji,

• lastnik in nosilec kmetije ni smel 
postati pred več kot 24 mesecih 
pred oddajo vloge,

• imeti mora v uporabi najmanj 6 
ha primerljivih kmetijskih površin,

• v primeru, da nima dovolj površin, 
lahko kandidira, če ima v reji vsaj 
15 GVŽ istovrstnih živali za rejo ali 
najmanj 60 čebeljih družin.

Vloge na razpis se oddajajo elektron-
sko najkasneje do 31. januarja 2019. 
Prispele vloge se točkujejo, pri čemer 
je vstopni prag 26 točk. Seveda pa je 
v vlogi potrebno izbrati tudi mejnike 
ter cilje, ki jih je potrebno izvesti v treh 
letih po izdaji odločbe.
V letu 2019 novega tovrstnega javne-
ga razpisa ne bo, ampak bo peti javni 
razpis v tem obdobju objavljen spomla-
di 2020. Vsi, ki razmišljate o lastniškem 
prenosu in kandidiranju na naslednji 
razpis se za podrobnejše informacije 
in svetovanje pravočasno (to je najka-
sneje do jeseni 2019) obrnite na nas.

OBRAČUN PAVŠALNEGA 
NADOMESTILA
Vsi, ki ste v letu 2018 imeli dovoljenje 
za obračun pavšalnega nadomestila 

(8 %) pri prodaji svojih pridelkov, 
morate do 31. januarja 2019 oddati 
obrazec »Obračun pavšalnega na-
domestila«, v katerega vpišete vse 
zneske obračunanega pavšala za 
posamezne kupce vaših pridelkov 
(mleko, živali, les…). Obrazec morate 
oddati tudi, če prodaje niste imeli. 
Obvezna je elektronska oddaja v siste-
mu eDavki. Vse, ki ste za to pooblastili 
zaposlene na naši Izpostavi prosim, da 
zberete vse obračune za leto 2018 in 
se za oddajo po novem letu obvezno 
naročite v času uradnih ur.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Prenos plačilnih pravic bo tudi za 
leto 2019 možen  le do 28. februarja. 
Plačilne pravice prenesene po tem 
datumu se bodo lahko uveljavljale 
šele za leto 2020. To pomeni, da mo-
rate vsi, ki bi iz kakršnegakoli razloga 
prenašali plačilne pravice in bi želeli, 
da so le-te izplačane za leto 2019, 
opraviti prenos v navedenem roku. 
Zato svetujemo, da že v decembru 
ali januarju razmislite o površinah, ki 
jih boste v letu 2019 obdelovali in to 
uredite na Upravni enoti v Domžalah 
(01 722 01 00). Le tako boste lahko 
vedeli, koliko plačilih pravic je smisel-
no prenesti. Število plačilnih pravic je 
osnova za izplačilo neposrednih plačil 
na površino, zato je prenos smiseln v 
primeru zmanjšanja oziroma poveča-
nja površin v uporabi (oddaja oziroma 
prejem najemnih površin). V kolikor 
se vam bo obseg površin v uporabi 
povečal in hkrati ne boste imeli ena-
ko velikega obsega plačilnih pravic, 
neposrednih plačil  za povečan obseg 
ne boste prejeli. Enako velja obratno: 
če boste površine zmanjšali zaradi 

oddaje v najem drugi kmetiji, ne boste 
dobili izplačanih vseh plačilnih pravic 
ampak le toliko kolikor je zemljišč v 
uporabi. Dve leti zapored neizkorišče-
ne (neizplačane) plačilne pravice vam 
bodo odvzete v nacionalno rezervo. 
Zaradi navedenega je prenos smiseln 
in potreben. Za dodatno svetovanje 
se lahko obrnete na nas.
Prenos plačilnih pravic (zakup ali pro-
daja) je možen le elektronsko v pisar-
nah KSS po predhodnem dogovoru. 
Na prenos plačilnih pravic je zaže-
leno, da prideta tako prenosnik kot 
prevzemnik ali pa prenosnik (lastnik). 
POMEMBNO: V prvih tednih januar-
ja 2019 bo aplikacija RKG (Register 
kmetijskih gospodarstev) zaprta, zato 
v tem času na Upravni enoti ne bo 
možna nobena sprememba površin 
(GERK-ov).

OSNOVNI TEČAJ FFS
Osnovni tečaji varstva rastlin za izva-
jalce ukrepov bodo v januarju potekali 
v naslednjih terminih in na lokacijah:
• od srede, 9. do petka, 11. janu-

arja ob 15. uri v Litiji,
• od torka, 15. do četrtka, 17. ja-

nuarja ob 9. uri na Verdu,
• od torka, 22. do četrtka, 24. 

januarja ob 9. uri v Ribnici.
Posamezen tečaj traja 3 dni po 5 
ur in se zaključi s pisnim izpitom na 
osnovi katerega dobite izkaznico, ki 
je potrebna ob nakupu sredstev za 
varstvo rastlin. Prijava je obvezna. 
Za prijavo in ostale informacije nas 
lahko pokličete v času uradnih ur ali 
Damjano Iljaš vsak delovni dan od 8. 
do 14.  ure na telefon (01)513 07 22.  

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

Novosti s področja centra za socialno delo v letu 2019 

Družinski prejemki
Od 1. januarja 2019 bodo stopile 
v veljavo naslednje spremembe pri 
družinskih prejemkih:
• očetovsko in starševsko nadome-

stilo bo znašalo 100 odstotkov 
osnove (doslej 90 odstotkov),

• materinsko nadomestilo bo neo-
mejeno, starševsko in očetovsko 
nadomestilo pa omejeno na 2,5 
kratnik povprečne plače (prej 2 
kratnik),

• dodatek za veliko družino bodo 

prejele vse velike družine, ne glede 
na materialni položaj družine (prej 
cenzus).

Vsem, ki bodo imeli na dan 1. januar 
2019 veljavno pravico do materinske-
ga, očetovskega oziroma starševske-
ga nadomestila v višini 90 % osnove 
oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po 
uradni dolžnosti izdana nova odločba. 
V novi odločbi bo od 1.  januarja 2019 
odločeno o nadomestilu v višini 100 
% osnove, brez zgornje omejitve pri 
materinskem nadomestilu in z zgor-

njo omejitvijo 2,5 kratnik povprečne 
plače pri očetovskem in starševskem 
nadomestilu. Posebne vloge tako ni 
potrebno vlagati. Prvo višje izplačilo 
nadomestila bo tako v februarju 2019 
za januar 2019. 
V letu 2019 dodatek za veliko družino 
ne bo več odvisen od materialnega 
položaja družine (brez cenzusa) in 
so do njega upravičene vse družine 
s tremi, štirimi oziroma več otroki, 
pod pogojem da ima eden od staršev 
in otroci skupno stalno prebivališče 
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v Sloveniji. Za vse upravičence do 
otroškega dodatka in za vse, ki so v 
letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje 
pravice do dodatka za veliko družino, 
center za socialno delo odloči o pra-
vici do dodatka za veliko družino po 
uradni dolžnosti, kar pomeni, da jim 
ni treba vlagati posebne vloge. Vsi 
ostali morajo za uveljavljanje pravice 
vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo 
dodatka za veliko družino za leto 2019 
v aprilu istega leta. 

Državna štipendija
Do državne štipendije bodo od 1. janu-
arja 2019 dalje upravičene tudi osebe, 
pri katerih mesečni dohodek na dru-
žinskega člana ne presega 659,30 
evrov. Do sedaj je cenzus za pridobi-
tev državne štipendije znašal 576,89 
evrov. Zaradi odprave varčevalnih 
ukrepov in posledično sprostitve 
celotnega zadnjega dohodkovnega 
razreda, bodo do štipendije upravi-
čene tudi osebe, pri katerih mesečni 
dohodek na družinskega člana znaša 
od 576,90 do 659,30 EUR. Državna 
štipendija v zadnjem dohodkovnem 
razredu znaša 35 EUR za mladoletne 
in 70 EUR za polnoletne upravičen-
ce. Do državne štipendije bo tako 
upravičenih okoli 8500 dijakov oz. 
študentov več. 
Vlagatelji lahko vlagajo vloge na 
pristojni center za socialno delo od 
1.decenbra 2018 dalje. Vloge morajo 
vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija 
v preteklosti zavrnjena zaradi presega-
nja cenzusa, kakor tudi vlagatelji, ki 
jim državna štipendija v šolskem oz. 
študijskem letu 2018/2019 miruje 
zaradi preseganja cenzusa. Centri 
za socialno delo o upravičenosti 
do štipendije ne bodo odločali po 
uradni dolžnosti, ampak samo na 

podlagi vloge!

Letne pravice: otroški dodatek, 
znižano plačilo vrtca, državne šti-
pendije, subvencije malice in kosila
Od 1. decembra 2018 dalje upravi-
čencem do navedenih pravic ne bo 
treba vlagati vlog za podaljšanje na-
vedenih pravic, saj bo to naredil CSD 
po uradni dolžnosti. Za upravičence, 
ki jim pravica izteče z 31. decembrom 
2018, bodo centri za socialno delo po 
uradni dolžnosti odločili o nadaljnjem 
upravičenju do otroškega dodatka 
oziroma znižanju plačila vrtca. 
Če oseba prvič vlaga vlogo za prizna-
nje pravice do otroškega dodatka, zni-
žanega plačila vrtca, državne štipendi-
je in subvencije malice in kosila, mora 
vložiti vlogo na predpisanem obrazcu 
(papirna ali elektronska vloga), prav 
tako mora oseba veš čas prejemanja 
pravice sporočati spremembe, ki 
vplivajo na upravičenje do pravice. 
Vsebinski pogoji uveljavljanja pravic 
iz javnih sredstev se ne spreminjajo.

Višina osnovnega zneska mini-
malnega dohodka 
S 1. januarjem 2019 stopi v veljavo 
novela Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih, ki ohranja osnovni znesek 
minimalnega dohodka v višini 392,75 
evrov. Osebe, ki so upravičene do 
denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka in imajo pravico 
priznano do 31. decembra 2018 ter 
želijo še nadalje (od 1. januarja 2019 
dalje) prejemati denarno socialno 
pomoč oziroma varstveni dodatek, 
morajo do 31. decembra 2018 vložiti 
vlogo za podaljšanje priznanja pravice 
do denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka. Prav tako mora 
še vedno vsakdo:

• vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja 
pravico,

• vložiti vlogo za podaljšanje prizna-
ne pravice, 

• sporočiti spremembo v času traja-
nja pravice. 

Za osebe, ki so prejemniki denarne 
socialne pomoči ali/in varstvenega 
dodatka in so pravico pridobili pred 1. 
junijem 2018 na podlagi osnovnega 
zneska minimalnega dohodka 297,53 
evrov, bo center za socialno delo po 
uradni dolžnosti izvedel preračun pri-
znane pravice upoštevaje nov osnovni 
znesek minimalnega dohodka, to je 
392,75 evrov. Nova pravica bo pri-
znana s 1. januarjem 2019. 
Osebe, ki so po 1. junijem 2018 pri-
dobile denarno socialno pomoč ali/
in varstveni dodatek, in jim je pravi-
ca priznana tudi po 1. januarju 2019, 
v izreku odločbe pa imajo navedeno, 
da jim bo za obdobje po 1. januarju 
2019 izdana dopolnilna odločba, se 
le-ta ne bo izdala, temveč se jim bo 
po 1. januarju 2019 do izteka pravi-
ce, izplačeval enak znesek denarne 
socialne pomoči ali/in varstvenega 
dodatka kot je bil določen z odločbo 
do 31. decembra 2018. Upravičenci 
bodo o navedenem obveščeni z 
obvestilom.

Center za socialno delo Osrednja 
Slovenija - vzhod 

Masljeva ulica 3, Domžale

Slovo dolgoletnega Programskega sveta Občine Moravče
Najbrž je znano, da je sestava programskega sveta v do-
meni aktualnega župana. Zato smo v ponedeljek, po vo-
lilni nedelji, člani Programskega sveta Občine Moravče 
podali odstopno izjavo in predali delo naslednji skupini, 
tudi za novoletni koncert in prireditve naslednjega leta. 
Vsem društvom, Osnovni šoli Jurija Vege, Podružnični 
šoli Vrhpolje, Vrtcu Vojke Napokoj, šolski in vrtčevski 
folklorni skupini, Mažoretnemu društvu, ŠKTD Peče in 
KUD Vrhpolje, se zahvaljujemo za dobro sodelovanje. 

V občini imamo društva, ki dosegajo najvišja prizna-
nja, čisto vsa pa v svoje programe vložijo veliko  truda. 
Verjetno težko najdemo primerljivo občino, ki se lahko 
ponaša s tako bogato kulturo. Nagrada za naša skupna 
prizadevanja so bili lepi obiski prireditev.
Želimo veliko zadovoljstva na prireditvah Občine Mo-
ravče tudi vnaprej! Srečno 2019!

Vojka Rebolj
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vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem 
obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice 
sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice. Vsebinski pogoji uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev se ne spreminjajo. 
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ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 evrov. Osebe, ki so upravičene 
do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in imajo pravico priznano do 31. 
decembra 2018 ter želijo še nadalje (od 1. januarja 2019 dalje) prejemati denarno socialno 
pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra 2018 vložiti vlogo za podaljšanje 
priznanja pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Prav tako mora 
še vedno vsakdo: 
 vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja pravico, 
 vložiti vlogo za podaljšanje priznane pravice,  
 sporočiti spremembo v času trajanja pravice.  

Za osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali/in varstvenega dodatka in so pravico 
pridobili pred 1. junijem 2018 na podlagi osnovnega zneska minimalnega dohodka 297,53 
evrov, bo center za socialno delo po uradni dolžnosti izvedel preračun priznane pravice 
upoštevaje nov osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 392,75 evrov. Nova pravica bo 
priznana s 1. januarjem 2019.  
Osebe, ki so po 1. junijem 2018 pridobile denarno socialno pomoč ali/in varstveni 
dodatek, in jim je pravica priznana tudi po 1. januarju 2019, v izreku odločbe pa imajo 
navedeno, da jim bo za obdobje po 1. januarju 2019 izdana dopolnilna odločba, se le-ta 
ne bo izdala, temveč se jim bo po 1. januarju 2019 do izteka pravice, izplačeval enak 
znesek denarne socialne pomoči ali/in varstvenega dodatka kot je bil določen z odločbo 
do 31. decembra 2018. Upravičenci bodo o navedenem obveščeni z obvestilom. 

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod  
Masljeva ulica 3, Domžale 

 
 
 
ANDREJ – LOGO BOMO UPORABILI, ČE BO POTREBNO (MAŠILO) 
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Zlata plaketa za Pihalno godbo Moravče

V soboto, 10. novembra smo se 
moravški godbeniki udeležili 23. tek-
movanja godb Slovenije v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla v 
Ormožu.
Natanko opoldan smo na glavnem 
trgu, skupaj z ostalimi godbami, 
zaigrali nekaj koračnic. Z našim pro-
gramom smo se nekoliko pozneje 
predstavili občinstvu in publiki, ki je 
bila zbrana pod velikim šotorom. Na-
stopili smo v najštevilčnejši kategoriji, 
to je nad štirideset članov.
Predstavili smo se s štirimi skladbami, 
med katerimi je najbolj izstopalo delo 
Lojzeta Krajnčana Liberamente s 
solistom na rogu, Nejcem Rotarjem. 
Sledila je skladba Fičfirič, skladatelja 
Bojana Adamiča s solistko na pikolu, 

Mašo Svetlin. Izvedli smo tudi Štru-
clovo koračnico Veselo naprej ter 
skladbo s pridihom sosednje Italije 
– Italienische Lustspiel Ouvertüre. 
Strokovna komisija je godbi oziroma 
naši izvedbi skladb dodelila 84,5 % 
in s tem zlato plaketo.
Vsi godbeniki smo bili nagrade zelo 
veseli, saj nam daje potrditev, da 
delamo dobro, da napredujemo, ter 
da smo skupaj super ekipa, ki lahko 
dosega odlične rezultate.
Želeli bi se zahvaliti našemu diri-
gentu Miranu Šumečniku za trud, 
vztrajnost in potrpljenje na vajah. 
Veselimo se novih godbenih izzivov, 
ki nas čakajo v prihodnosti. 

Katja Ravnikar

 
 
 

 
 

Moravški godbeniki vsem občankam in občanom v  
prihajajočem novem letu želimo največ zdravja, sreče, zadovoljstva, 

 ljubezni, pozitive, veselja in obilo dobre glasbe! 
  Srečno 2019!  

 
 

Moravški godbeniki vsem 
občankam in občanom 

v prihajajočem novem letu 
želimo največ zdravja, sreče, 

zadovoljstva, ljubezni, pozitive, 
veselja in obilo dobre glasbe!

Srečno 2019!

Prostovoljni gasilci iz Moravč obdarili svoje občane

Prostovoljno gasilsko društvo Morav-
če se je odločilo sodelovati na nate-
čaju Zavarovalnice Triglav z naslovom 
Novoletna preventivna akcija »Za 
boljši jutri«, ki poteka že peto leto za-
pored po vsej Sloveniji. Zavarovalnica 
Triglav se zaveda velikega pomena ga-
silskih društev v lokalnem okolju, zato 
se je odločila, da del svojih sredstev 
nameni preventivnim akcijam, s kate-
rimi pomagajo gasilskim društvom pri 
nabavi najnujnejše opreme, da lahko 
nudijo pomoč občanom ob požarih ali 
drugih naravnih nesrečah.
Na omenjenem natečaju je v osrednji 
regiji sodelovalo trideset društev. Na 
podlagi projekta oziroma najbolje za-
snovane ideje, kako z osvojenimi sred-
stvi  izboljšati požarno preventivo ali 
povečati intervencijsko pripravljenost, 
je bilo izbranih pet gasilskih društev: 
PGD Golo  z Iga, PGD Ljubljana-Vič, 

PGD Zgornje Pirniče, PGD Šmartno v 
Tuhinju in seveda  Prostovoljno gasil-
sko društvo Moravče.
Na svečani podelitvi vrednostnega 
bona v višini 3600 evrov v Ljubljani 
sta naše društvo zastopala predsednik 
društva Marko Gibičar in Miha Šlibar. 
Aleš Klement, direktor Območne eno-
te Zavarovalnice Triglav Ljubljana je 
predstavil namen Preventivne akcije 
Za boljši jutri z naslednjimi mislimi: 
»Poslanstvo naše zavarovalnice je 
ustvarjanje varnejše prihodnosti za 
vse generacije. Številni gasilci oziro-
ma društva, ki smo jih podprli v pre-
teklosti, že učinkoviteje posredujejo 
z novo opremo. Mi pa se še naprej 
zavzemamo za to, da bo čim več ga-
silcev varno in učinkovito opravljalo 
svoje humanitarno poslanstvo. Tako 
smo tudi letos podprli nakup nujno po-
trebne opreme za operativne gasilce«.

Z malce drugačnim izzivom – speci-
fičnim terenom in razpršeno poselje-
nostjo –se soočamo gasilci v Morav-
čah, kjer le v približno 10 odstotkih 
primerov posredujemo na ravnem 
terenu, vse ostalo pa predstavljajo 
intervencije v hribovitih predelih. Da 
še okrepimo preventivo in izboljšamo 
požarno varnost na območju, ki ga 
pokrivamo, bomo s pomočjo največje 
slovenske zavarovalnice prebivalce 
odročnih zaselkov obdarili z ročnimi 
gasilskimi aparati in javljalniki ogljiko-
vega monoksida. Gasilci bodo ob pre-
daji izbranim uporabnikom svetovali, 
kako najbolj učinkovito namestiti in po 
potrebi uporabiti omenjene naprave. 
Sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, 
Centrom za zaščito in reševanje 
Domžale in Prostovoljnim gasilskim 
društvom Moravče bo občanom tako 
omogočalo pravočasno zaznavo po-
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žara, pravilno in učinkovito dokončno 
pogasitev začetnega požara ali omejiti 
oziroma upočasniti razvoj požara do 
prihoda gasilcev. 
 V gasilskem društvu Moravče smo 
se odločili, da bomo vsa prejeta 
sredstva namenili direktno občanom 
našega požarnega okoliša, ki so glede 
na geografsko lego najbolj ranljivi. 
Učinkovitost posredovanja gasilcev 
in ostalih reševalnih služb je pogojena 
s pravočasnim odzivom in prispetjem 

na kraj dogodka. Z ozirom na odda-
ljenost posameznih zaselkov in težje 
prevoznosti cest v zimskih razmerah 
ali ob drugih naravnih nesrečah ter uj-
mah, smo gasilci prepričani, da bomo 
z omenjeno zamislijo največ doprine-
sli k večji varnosti občanov, ki bodo 
primerno opremljeni in usposobljeni 
za ukrepanje ob nesreči.
Izbor prejemnikov ročnega gasilnega 
aparata in javljalnika ogljikovega mo-
noksida bo izvedla posebej imenova-

na komisija PGD Moravče. Izključni 
kriterij za dodelitev gasilnika in CO 
detektorja bo čas dostopa do odda-
ljenega gospodinjstva v običajnih 
in zimskih razmerah ter v primeru 
žledoloma in drugih naravnih ujm. Pre-
jemniki preventivne akcije bodo pisno 
obveščeni o našem izboru in nameri. 
Od vsakega posameznika, ki bo o 
tem obveščen, pa seveda želimo pre-
jeti potrditev sodelovanja v omenjeni 
akciji, da bi izognili zapletom ob sami 
predaji. Naši operativni gasilci bodo 
vsakega prejemnika obiskali na domu 
in ga strokovno podučili in seznanili 
z načinom uporabe in namestitvijo 
naprav. Ravno tako pa bodo gasilci na 
voljo za kakršnokoli drugo vprašanje s 
področja požarne varnosti ali požarne 
preventive.
Z omenjenim skupnim projektom Za-
varovalnice Triglav, Centra za zaščito 
in reševanje Domžale in Prostovoljnim 
gasilskim društvom Moravče bomo 
zagotovo preprečili oziroma zmanjšali 
materialno škodo ali celo rešili člove-
ško življenje ob nastanku požara ali 
ob drugi nesreči.

Milan Peterc
PGD Moravče

Aktivnosti mladine PGD Moravče v septembru in oktobru

Pikin festival v Velenju 
V petek, 28. septembra smo se mla-
dina in mentorji PGD Moravče ude-
ležili Pikinega festivala, ki je potekal 
ob Velenjskem jezeru. Pikin festival 
poteka sedem dni in je prireditev, ki 
ponuja kulturno vzgojo, izobraževanje 
in zabavo za vse generacije. Festival 
spodbuja otroško ustvarjalnost in 
domišljijo. Ob prihodu na prizorišče 
festivala sta nas čakala naša osebna 
vodiča – Pika in gusar. Skupaj smo 
obiskali različne ustvarjalne in po-
učne delavnice ter si ogledali čisto 
pravo vilo Čira-čara. Občudovali smo 

različne domače živali, se preizkusili 
v plezalnih veščinah in odkrivali nove 
glasbene inštrumente. Za zaključek 
smo se odpravili še na vožnje z av-
tomobilčki. Po koncu programa je 
sledila malica, po kateri smo namočili 
utrujene noge v Velenjskem jezeru. V 
Moravče smo se vrnili v poznih večer-
nih urah. Za konec gre zahvala PGD 
Krašce, saj so nam posodili kombi, da 
smo lahko vsem otrokom omogočili ta 
vsekakor nepozaben izlet.

Kostanjev piknik  
V petek, 12. oktobra je imela mladina 
GZ Moravče kostanjev piknik. Udele-

žili sta se ga dve društvi in sicer: PGD 
Moravče ter PGD Velika Vas. Skupaj 
smo pekli kostanj, se družili in stkali 
prijateljstva. Igrali smo nogomet in 
balinali. Pomerili smo se tudi v vleče-
nju vrvi in v igri med dvema ognjema. 
Bilo je veliko otroškega smeha in 
zabave. Sledil je najboljši del, ko smo 
se preizkusili pri pečenju sladkornih 
penic na lesenih palicah in pri gašenju 
čisto pravega ognja z brentačami in 
z vodo napolnjenimi vedrovkami. Po 
uspešni pogasitvi ognja je sledila še 
pisna zahvala za prvo udeležbo na 
kostanjevem pikniku. Drugo leto ga 
zagotovo ponovimo.
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Obisk Centra za zaščito in 
reševanje Domžale
V petek, 26. oktobra, smo mladina in 
mentorji PGD Moravče obiskali CZR 
Domžale, kjer kot vsako leto, v mesecu 
oktobru organizirajo dan odprtih vrat. 
Tam so nas pričakali poklicni gasilci, 
ki so nam prijazno razložili in razkazali 
njihove prostore ter njihova vozila ter 
opremo za gašenje požarov, za teh-
nično reševanje v prometnih in drugih 
nesrečah, na višinah in za osnovno 
posredovanje ob izpustih nevarnih 
snovi ter za nudenje prve in nujne 
medicinske pomoči. Ogledali smo si 
njihovo najnovejše vozilo  GVC 16/25, 
ki je  po mnenju poznavalcev trenutno 
eno najbolj modernih in dovršenih 
vozil te vrste v Sloveniji. Po predsta-
vitvi gasilskega vozila smo se spustili 
še po gasilskih drogovih – kot gasilec 
Samo. Ob zaključku so nas z gasilskim 
avtom, ki ima lestev, s košaro povzpeli 

skoraj na višino bližnje stavbe v okolici 
Vira. Vsekakor nepozabni spomini. 

Lidija Medic
Predsednica mladine PGD Moravče 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2019
PGD MORAVČE

Moravška podeželska mladina v Srbiji

Člani društva podeželske mladine Mo-
ravče smo se zadnji vikend v oktobru 
odpravili na strokovno ekskurzijo v 
Srbijo, natančneje na Fruško Goro 
in v prestolnico Vojvodine, Novi Sad. 
Dobro razpoloženi smo sredi noči 
začeli vožnjo, v Sremsko Mitrovico 
pa smo prispeli zjutraj. Tam nas je že 
čakal Jovan Radoš – Joca, Slovenec, 
ki že 57 let živi v Novem Sadu. Joca 
je bil naš vodič in gostitelj oba dneva. 
Najprej smo se okrepčali z burekom, 
nato pa si ogledali Sirmium (rimsko 
ime za Sremsko Mitrovico) – razstavni 
prostor, kjer je z modelom in arheolo-
škimi izkopavanji prikazano prvotno 
naselje iz 4. stoletja na ozemlju dana-
šnjega mesta. 
Po ogledu mesta smo se odpeljali 
v Stare Ledince na Fruško Goro, 
natančneje v Klet Miljević, kjer nam 
je bila na ogled proizvodnja žganih 
pijač in vina, nekaj od tega pa smo 
seveda tudi poizkusili. Popoldne smo 
prispeli v Novi Sad, se najprej odpravili 
na Petrovaradinsko trdnjavo, nato pa 
se spustili v mesto, ki nam ga je Joca 
z veseljem razkazal, hkrati pa nam 
skozi zanimivo razlago povedal mar-
sikaj o načinu življenja Srbov, mnogo 
anekdot iz njegovega življenja, in še 
marsikaj drugega, česar zagotovo 
ne bi izvedeli nikjer drugje. Sledila je 

nočitev in samostojno raziskovanje 
novosadskega nočnega življenja. 
V nedeljo je sledil obisk lokalne tržnice 
in kratek skok do Sremskih Karlov-
cev. Tam smo si na posestvu družine 
Živanović ogledali čebelarski muzej 
Vojvodine, poizkusili kar nekaj vrst 
vina iz njihove vinske kleti, na koncu 
pa še posladkali z medom. Pred kosi-
lom se nam je sprehod skozi Sremske 
Karlovce prav prilegel, ob sončni in 
topli nedelji nam je čas kar prehitro 
mineval. V središču mesta pa smo 
bili s harmoniko na ramenih našega 

člana in baritonom kar prava mala 
atrakcija. Po kosilu pa smo se morali 
počasi posloviti od zelo gostoljubnih 
Srbov in se odpraviti nazaj proti Slo-
veniji. Ekskurzija nam bo vsem ostala 
v zelo lepem spominu. Obenem smo 
namreč med seboj stkali še močnejše 
vezi, kar nam bo v oporo pri nadaljnjih 
projektih našega društva.

Peter Pergar
Za DPM Moravče
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Peški oktet na potepu

Peški oktet v sezoni 2018/2019 pra-
znuje deset let svojega obstoja. Ob tej 
priložnosti so v juniju že organizirali 
še slovesnejši koncert ob kresni noči, 
24. novembra pa so se odločili po 
dolgem času spet organizirati izlet 
in nanj povabiti svoje podpornike 
in sodelavce. Pot nas je v zgodnjih 
jutranjih urah peljala proti Krškem, 
kjer se je dobra polovica udeležencev 
odpravila na voden ogled Nuklearne 
elektrarne Krško, ostali pa smo odšli 
v Mestni muzej. Ko so se naše poti 
spet združile, smo se skupaj odpra-
vili prot gradu Rajhenburg, kjer smo 
spoznali čudovito arhitekturo gradu 
in zanimivo zgodovino njegovih pre-
bivalcev. Še posebej zanimivi so bili 
menihi Trapisti in njihova znamenita 
čokolada. Vožnja med sadovnjaki, ki 
so bili ponekod še vedno polni lepih 
rdečih jabolk, nas je pošteno zlakotila, 
zato je bilo kosilo težko pričakovano 
in še toliko bolj slastno. Po kosilu smo 
si ogledali čudovito Baziliko Lurške 
Matere Božje v Brestanici, v njej tudi 
zapeli in prisluhnili zgodovini tega 

arhitekturnega bisera. Po ogledu ba-
zilike je sledilo sklepno dejanje tega 
pestrega dne; obisk vinarstva Kerin v 
Straži nad Krškem. V tako imenovani 
Hiši Frankinje so nam predstavili hišna 
vina, postregli pa so tudi z zanimivo 
razlago pridelave vin, recitacijo pesmi 
in petjem, kateremu smo se seveda z 

veseljem pridružili. Tako kot smo izlet 
začeli, smo ga tudi zaključili – z dobro 
voljo in veselim druženjem. Ob tej 
priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki 
so nas ta dan gostili in nam razkazali 
lepote ter povedali o zgodovini naše 
lepe dežele. 

Ajda Lalič

Moravški skavti po luč miru iz Betlehema v Linz

V soboto, 15. decembra, je v Linzu 
potekal že trideseti sprejem luči miru 
iz Betlehema, katerega se nas je ude-
ležilo tudi šest skavtov moravškega 
stega. V zgodnjih jutranjih urah smo 
se z Dolgega mostu odpravili do Linza, 
kamor smo prispeli okoli opoldneva. 
Po kratkem ogledu mesta je sledil 
sprejem luči miru v stolnici v Linzu, 
ki velja za največjo cerkev v Avstriji. 
Cerkev je bila polna evropskih skavtov. 
Po uradni ceremoniji smo imeli čas za 
samostojen ogled mesta, tako da smo 
si lahko ogledali praznično okrasitev 
mesta in se na glavnem trgu poslad-
kali s praženimi mandlji. V Slovenijo 
smo se vrnili malo čez polnoč.
Dan po sprejemu v Linzu po navadi 
v Sloveniji potekajo regijski sprejemi. 
Ti so letos potekali v Litiji, Polzeli in 
Postojni. Sprejema v Litiji v nedeljo, 
16. decembra, smo se udeležili tudi 
moravški skavti. Na začetku so litijski 
skavti pripravili program in igre, preko 
katerih smo spoznavali Litijo in okoli-
ške kraje, ob 16. uri pa se je začela 
sveta maša, kamor je naš Rok Štefan, 

ki je bil izbran za uradnega nosilca luči 
za ljubljansko regijo, slovesno prinesel 
luč miru iz Betlehema. 
Plamen, ki ga letos raznašamo, pred-
stavlja mnogo več kot le svetlobo, saj 

s seboj prinaša pomembno sporočilo: 
»Delimo plamen – zanetimo mir.«

prisrčna vevr’ca – Maja Urankar

15december 2018



Moravška dolina se druži

Sedmi koncert Folklorne skupine Društva upokojencev 
Moravče

Stari običaji, nesnovna kulturna 
dediščina, folklorni ples – vse je 
združeno v Folklorni skupini Društva 
upokojencev Moravče. V petek, 9. 
novembra so pripravili že sedmi letni 
samostojni koncert z gosti. Skupina 
je s svojim delovanjem dobrih se-
dem let več kot osemdesetkrat na-
stopila. Njihov glavni harmonikar je 
Žan Cimerman, umetniška vodja je 
Tina Vindiš, pomaga Marjan Žagar.
Pravijo, da je medgeneracijsko sode-
lovanje najlepše. Tako smo v uvodu 
koncerta videli, da se v Moravčah 
ni bati, da bi folklorni plesi zamrli. 
Malčki so zaplesali pod vodstvom 
Karmen Mihelčič in harmonikarja Gre-
gorja Klopčiča. Tudi drugačen ples, 
mažoretke, zaznamuje našo občino, 
saj skupina pod vodstvom Barbare 
Novina dosega izjemne rezultate na 
tekmovanjih. Oba nastopa so obisko-
valci nagradili s posebnim aplavzom. 
Gostitelji so na svoj koncert povabili 
folklorno skupino iz Monoštra v Pora-

bju. Vsako leto namreč za popestritev 
povabijo goste iz tujine. Veseli so bili 
tudi domačih gostov, ki so z njimi 
nastopili: Peškega okteta in opernega 
pevca Petra Pirnata s pianistko Katjo 
Kos.
Jedro prireditve je na odru seveda 
tvorila Folklorna skupina Društva 
upokojencev Moravče: pevci, godci in 
seveda plesalci. V plesih, v katerih je 
bilo interpretirano plesno in glasbeno 

izročilo, so pokazali nekdanji način ži-
vljenja kmečkega prebivalstva, ki se je 
znalo po skupnih opravilih poveseliti. 
Tokrat so prikazali koroške plese. 
Kljub letom (saj so upokojenska sku-
pina), so prikazali zelo lep ples, kar 
je občinstvo nagradilo. Delajo še na 
novih koreografijah in imajo še veliko 
načrtov, zato je bila to vsekakor dobra 
spodbuda. Korajžno naprej, Folklorna 
skupina, čestitamo! (VR)

Otroci iz KŠD Peče na obisku v Domu ostarelih Bežigrad
V ponedeljek, 3. decembra je delček 
otroške dramske skupine KŠD Peče 
odšel na prav poseben obisk. Naša 
članica Milena Avbelj nas je namreč 
povabila na obisk v svojo službo,  v 
dom starejših občanov Bežigrad. Tam 
smo za njihove varovance odigrali 
prisrčno igrico, s katero smo nastopali 
ob prihodu svetega Miklavža v Pečah. 
In tudi na ta dan se nam je pridružil 
Miklavž. Naši mladi igralci so skupaj 
z njim z majhno pozornostjo obdarili 
varovance doma, ki so prišli na pred-
stavo, nato pa smo se na pobudo 
zaposlenih, odpravili še med tiste, ki 
niso zmogli priti v avlo. Otroci so tako 
obiskali negovalni oddelek, oddelek 
za osebe z demenco in oddelek za 
mlade invalide. Na trenutke smo se 
spraševali, kako bodo otroci prenesli 
stik s starejšimi in obnemoglimi ose-
bami. Kot že mnogokrat do sedaj nas 
je presunil pristen otroški občutek za 
sočloveka, saj so točno vedeli kdo od 
oskrbovancev potrebuje morda stisk 
roke, ali pa malce daljši postanek ob 
njegovi postelji. Ko smo na koncu  
otroke vprašali, če jim je bilo ob pogle-
du na tiste najbolj uboge kaj hudo, je 

ena od deklic odgovorila: »Najprej mi 
je bilo težko, ampak pri tistih najbolj 
ubogih si še bolj vesel, da jim lahko 
nekaj daš.« S to mislijo smo najlepše 
zaključili naš obisk in vsem polagamo 
na srce, da se v teh prazničnih dneh 

večkrat spomnite na tiste najmanjše 
in najbolj osamljene med nami. Ni po-
trebno veliko, da je njihov dan lepši.

Ajda Lalič
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Zaključek leta pri rokodelcih
Letos je Miklavž članom rokodelskega 
društva prinesel malo drugačno dari-
lo. Številke so se ujele, in tako je 6. 
december sovpadal s prvim rokodel-
skim četrtkom v decembru. Ta četrtek 
je vsako leto namenjen rokodelski 
novoletni delavnici, ali natančneje ne-
delavnici, ker gre za delavnico, ki to ni. 
Srečanje rokodelcev je bilo namenje-
no izmenjavi lepih želja in rokodelskih 

daril. Na tej nedelavnici že tradicional-
no poteka »novoletni rokolov«. Vsak 
od rokodelcev poskrbi za rokodelsko 
novoletno darilo. Darila se zberejo 
skupaj, oštevilčijo in so pripravjena za 
izmenjavo. Tako se medsebojno obda-
rujejo za še lepši vstop v novo leto s 
praktičnimi rokodelskimi darili. Prav 
tako ob prijetnem druženju rokodelke 
in rokodelci zberejo predloge in zami-

sli ter želje za ustvarjalne rokodelske 
delavnice v prihajajočem letu. Na ta 
dan naj se z izdelovanjem rokodelskih 
izdelkov ne bi ukvarjali, vendar to ni 
mogoče. Rokodelec je rokodelec in 
ne more mimo tega, da ne bi svojega 
znanja delil z drugimi. Delovno vnemo 
je tokrat nadomestilo prijetno druže-
nje. Ob dobri hrani in pijači, ki so jo 
pripravili v gostišču Peterka v Drtiji, 
se je odvijalo pomenkovanje o tem 
in onem. Tudi v novem letu si želimo 
vztrajnosti in čim večjega števila ljudi, 
ki bi jih ustvarjanje razveselilo!

V pričakovanju novega leta 2019 se 
vsi skupaj veselimo novih idej, ki se 
bodo porajale. Veselimo se novih 
rokodelskih znanj, novih znanstev. 
S hvaležnostjo se oziramo nazaj na 
dobro izpeljane projekte, sodelova-
nja, pridobljena in deljena znanja, 
ki so pustila pečat.

Eva Babnik

Obhodimo Tuštanj
V Društvu krajanov Tuštanj so imeli 
nov dogodek, ki so ga vnesli v letno 
društveno dejavnost za november. Na 
prvem pohodu »Obhodimo Tuštanj«, 
jim vreme ni bilo naklonjeno. Vseeno 
se jih je zbralo več kot dvajset, kajti 
že sama zamisel poti je bila zanimiva. 
Tuštanj so dejansko obhodili po mejah 
z vasmi: Krašce, Vrhpolje in Češnjice, 
kar je 8 km. Klobaso so zašpili v bru-
narici in zares tudi v kakšno ugriznili. 
Tudi pečen kostanj je prijal. 
Upamo, da bo naslednje leto vreme 
lepše, skupina pa bo po tuštanjsko – 
velika in mešana, vseh starosti. (VR )

Iz Društva upokojencev Moravče
 v novem letu voščimo

vsem občanom, posebno pa upokojenim
in našim članom veliko 
zdravja in zadovoljstva.

Združenje borcev za vrednote NOB Moravče
želi vsem občankam in občanom 

ter svojim članom
vesele praznike, v novem letu pa vse dobro! 
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Prek sto voščilnic za dober namen

V soboto, 17. novembra je KŠD Peče 
organiziralo že tradicionalno delav-
nico izdelovanja voščilnic. Delavnica 
je dobrodelne narave, saj društvo 
pokloni material, udeleženci pa svoj 
čas in talent. Voščilnice, ki so sad 
obojega, vsako leto podarimo krajevni 
organizaciji Rdečega križa Peče. Ta jih 
skupaj z novoletnimi darili razdeli med 
ostarele, bolne in invalidne. Za mar-
sikoga od njih je to edina voščilnica, 
ki jo prejme in dejstvo, da je izdelana 
ročno in v večini izpod otroških rok, 
vsem še toliko bolj ogreje srce. Tudi 
letos smo izdelali več kot sto lepih 
voščilnic in večina teh je že odšla na 
domove naših starejših, bolnih in inva-
lidnih sokrajanov. Izredno veseli smo, 
da lahko pripomoremo k osrečevanju 

najranljivejših članov naše skupnosti 
in da v tako velikem številu in z vese-

ljem pri tem sodelujejo tudi otroci.
Ajda Lalič

V Pečah izdelovali jaslice iz DAS mase
KŠD Peče se iz leta v leto bolj trudi, da 
bi našim članom in ostalim ponudili 
čim bolj zanimive vsebine, ki bi se jih 
radi udeleževali. Ker se trudimo ostati 
zvesti tradicionalnim slovenskim vre-
dnotam in običajem, smo letos prišli 
na zamisel, da bi se naučili izdelati 
figurice za jaslice. Zato smo zadnji dan 
novembra medse povabili Joži Zaver-
šnik, ki je izdelala že več kompletov 
figuric za jaslice, med drugim tudi za 
cerkev sv. Andreja.
 Joži nam je najprej pokazala svoje 
izdelke in močno smo dvomili, da bi 
tudi nam uspelo izdelati nekaj vsaj 
približno tako lepega. Najprej nam je 
korak za korakom pokazala izdelavo 

ovčke, nato pa še človeških figuric. 
Naučila nas je nekaj uporabnih trikov 
in na koncu je nastalo kar nekaj lepih 
figuric. Z začudenjem pa smo odra-
sli ugotavljali, da je nam, ki smo se 
veliko več obremenjevali s končnim 
izdelkom, uspevalo veliko slabše kot 
otrokom, ki so bili pri izdelovanju spro-
ščeni in bolj ustvarjalni. Še en dokaz, 
da nekaj več ustvarjalnosti, sponta-
nosti in otroškega duha prav nikomur 
ne škodi. Hvala vsem obiskovalcem, 
ki ste poskrbeli za prijetno vzdušje in 
Joži Završnik, da je delila svoje znanje 
z nami.

Ajda Lalič

Srečanje starejših Občinske organizacije Rdečega križa Moravče
Srečanje starejših je pripravila Občin-
ska organizacija Rdečega križa Mo-
ravče  v kulturnem domu Moravče. 
Prisotne je pozdravila predsednica 
Andreja Rebolj. Za veselo vzdušje 
so poskrbeli plesalci Folklorne sku-
pine DU Moravče z igrama Prodaja 
Kamele in Krst vina. Seveda so tudi 
zaplesali. Ob malici se je razvil pogo-
vor in bilo je videti, da so bili ljudje 
zadovoljni. (VR)

18 Novice iz Moravške doline



Potep po Moravški dolini in okolici

Tradicionalni slovenski zajtrk na POŠ Vrhpolje

V petek, 16. novembra je bilo na 
naši šoli zelo pestro, saj smo ta dan 
posvetili lokalno pridelani slovenski 
hrani. Za zajtrk smo si privoščili sla-
sten kruh naše kuharice, na katerega 
smo namazali domače maslo in med, 
pridelan izpod rok pridnih čebelarjev. 
Poleg smo spili lonček toplega, sve-
žega mleka in pojedli sočno jabolko. 
Mmmm, kako je bilo dobro!
Kmalu po zajtrku smo spoznali prav 
posebni gostji, predstavnici Zveze 
slovenske podeželske mladine, Anjo 
in Nastjo. S pomočjo nadvse zanimi-
vih pripomočkov, ki sta jih prinesli, 
smo poskusili molsti kravo, naredili 
smo maslo, spoznavali smo različna 
žita, za spomin pa smo posneli sme-
šno fotografijo. Po vsej šoli je ta dan 
omamno dišalo po jabolčnem zavitku, 
ki smo ga sami pripravili, spekli in 
seveda pojedli. 
Presenečenj pa kar ni bilo konca. Naša 
ravnateljica nas tokrat ni obiskala 
sama, ampak je prišla v družbo go-
stov, ki so nas prišli pozdravit in pogle-

dat, kako uživamo na ta dan. Državna 
sekretarka mag. Tanja Strniša je bila 
zelo prijazna in nam je pokazala naj-
daljši jabolčni zavitek na Dolenjskem.
Za piko na i smo ob koncu vseh dejav-

nosti v šolski jedilnici skupaj zapeli že 
tradicionalno pesem Čebelar.

učenci in učiteljice POŠ Vrhpolje

Moravški nogometaši na zimski ligi
Jesenski del tekmovanja pod okri-
ljem Medobčinske nogometne zveze 
Ljubljana, se je za vse naše selekcije 
končalo, kljub temu pa naši nogome-
taši ne počivajo, saj se nekatere ekipe 
udeležujejo tudi zimske lige.
Ekipi U9 in U11 v zimskem času 
nastopajo v Športnem centru Triglav 
Ljubljana, selekciji mlajših in starejših 
dečkov pa se udeležujeta zimske lige v 
športnem parku Radomlje. Mlada eki-
pa do 9 let je odigrala že štiri srečanja 
in sicer proti vrstnikom NK Šmartno, 
NK Dragomer in dvema ekipama OŠ 
Olimpija. Selekcija do 11 let je prav 
tako odigrala štiri tekme, dve proti 
nasprotnikom NK Bravo Publikum ter 
po eno z Olimpijo in NK Borovnica. 
Obe naši selekciji sta prikazali lepo in 
borbeno igro.
V Radomljah pa sta prvi srečanji od-
igrali tudi naši selekciji U13 in U15. 
Ekipa mlajših dečkov (U13) se je 
pomerila z nasprotniki NK Komenda 
in NK Radomlje U12, izkupiček naših 
nogometašev pa je en neodločen 
rezultat in ena zmaga. Starejši dečki 
(U15) pa so odigrali tri srečanja z 

izkupičkom ene zmage in dveh po-
razov. Pomerili so se z nasprotniki iz 
nogometnih klubov Ihan, Dragomer-
-Dolomiti ter Komenda.

Vse ostale naše selekcije pa se ude-
ležujejo treningov v OŠ Jurija Vege. 

(B.B.)
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Občni zbor PVD SEVER, odbor Domžale

V mesecu oktobru smo se člani PVD 
SEVER, odbor Domžale zbrali na obč-
nem zboru. Uvodoma nas je nagovoril 
predsednik odbora gospod Maksi-
milijan Karba. Poleg članov odbora 
Domžale so bili med navzočimi gosti 
tudi predsednik PVD SEVER Ljubljana, 
gospod Emerik Peterka in podpredse-
dnik Bojan Arh. Pogovarjali smo se o 
preteklem delu in številnih dogajanj 
v odboru. Predsednik je izrazil željo 
po še večji aktivnosti in udeležbi čla-
nov na prireditvah. Z minuto molka 
pa smo se poklonili tudi pokojnemu 
članu Dragu Lukežiču.
Poročilo o delu ljubljanskega območja 
je podal podpredsednik PVD SEVER 
Ljubljana gospod Arh, in dejal, da so 
se udeležili vseh prireditev, na katere 
so bili povabljeni ter bili aktivni tudi 
na športnem področju. Omenil je tudi 
udeležbo ob dnevu policije v Tacnu 

in dobro sodelovanje z mnogimi or-
ganizacijami. Zadovoljni so s svojim 
delom in zatrjujejo, da bodo s takšnim 
tempom delali tudi v prihodnje.
Plan dela PVD SEVER odbora Domža-
le ‘’pravi’’, da se moramo še tesneje 
povezati z društvi, pridobiti nove 

člane, in bolj številčno sodelovati 
na prireditvah in komemoracijah na 
celotnem Ljubljanskem območju. Kot 
običajno smo občni zbor zaključili ob 
prigrizku in prijetnem klepetu.

Tone Habjanič

Kaj pa vi?
Radovedni smo vstopili v praznični 
december, čas veselja in majhnih ra-
dosti za vse nas. Tudi tokrat nas bodo 
obiskali trije »dobri možje« in med 
otroke razdelili drobne pozornosti. 
Vsako leto nas v mesecu decembru 
obiščejo tudi »navihani palčki«, ki nas 
s svojimi prigodami prijetno razve-
selijo. Izdelali smo adventni koledar, 
okrasili našo sobo, ter s pomočjo 
staršev postavili majhno smrečico. 
Nad »kamin« smo obesili pisane 

nogavičke, ter tako pričarali pravo 
zzzzzzimsko, predpraznično vzdušje. 
Počasi smo začeli z odštevanjem dni 
do praznovanja novega leta. Kaj pa 
vi? Upamo, da veseli naprej hitite in 
se prihajajočih praznikov veselite. 
»Sončki« s Suzano in Marušo vam 
želimo prijeten december, poln lepih 
doživetij! Naj bo zanimivo in ravno 
prav nagajivo!

Suzana Trivič

Martinov sejem in večer v Moravčah
Na Martinovem sejmu so se 16. no-
vembra pod šotorom zbrala moravška 
društva, predstavila svoje delo in na 
stojnice vabila z domačimi dobrotami. 
Obiskovalci so lahko pokušali sladice, 
kanapeje, mesnine, pečen kostanj, 
zeliščne izdelke, čaje, kuhano vino in 
tudi kaj močnejšega. Tudi tržnica je 
delovala in tam je obiskovalce, poleg 
običajne ponudbe, čakala celo kmečka 
pojedina, kar je bilo zelo dobrodošlo.
Za Martinov večer je oder okrasilo 
Turistično društvo, ki je tudi predsta-
vilo najlepše urejene kmečke domove 
in stanovanjske hiše, sledila pa je 
podelitev priznanj. V programu sta 

se na odru predstavili vrtčevska fol-
klorna skupina in skupina mažoretk. 
Obiskovalci so jih nagradili z navdu-
šenim aplavzom. Posebno vzdušje 
Martinovega sta na oder pripeljala 
Peški oktet in Folklorna skupina Dru-
štva upokojencev. Vriski so se podali 
v kontekst vesele prireditve. Skeč iz 
KUDa Vrhpolje je seveda dodobra 
vse nasmejal. Etno skupina NOJEK 
iz Bistrica ob Sotli je poskrbela za 
poseben umetniški poudarek. O 
imenu Nojek je povezovalec Lovro 
povedal: »V čast Noeta še danes 
tam ob Sotli imenujejo samorodno 
vinsko trto NOJEK. Naša skupina to 

častitljivo ime ne le omenja, ampak 
si ga je izbrala za svojega. Nojek ne 
potrebuje nobenih škropiv in kemije, 
dovolj mu je skopa, od sonca obsi-
jana zemlja in pridne roke! Takšna 
je tudi samonikla ljudska pesem, 
ki je preživela hude ujme, takšne in 
drugačne skušnjave in grožnje. A 
je tukaj z nami, vedra, nasmejana, 
mnogokrat tudi zamišljena, otožna, 
vedno pa živa!« Skupina je v avli po 
končani prireditvi zaigrala in zapela 
skupaj z obiskovalci. Vinogradništvo 
Geršak pa je v pokušino točilo dobro 
vino. Nikomur, ki je bil zraven, najbrž 
ni bilo žal. (VR)
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Poklicna tržnica na Osnovni šoli Jurija Vege
V četrtek, 8. novembra smo na šoli 
izvedli poklicno tržnico, ki je pote-
kala v šolski telovadnici med 16.30 
in 18. uro. Povabili smo vse srednje 
šole iz ljubljanske regije in srednjo 
šolo Zagorje. Odzvale so se tiste 
šole, na katere se naši učenci najbolj 
pogosto vpisujejo. 
Vabilu se je odzvalo kar šestnajst šol: 
Ekonomska šola Ljubljana, Gimnazija 
in srednja šola Rudolfa Maistra Ka-
mnik, Gimnazija Šiška, Srednja grad-
bena, geodetska in okoljevarstvena 
šola Ljubljana, Strokovni izobraževalni 
center Ljubljana, Srednja šola Domža-
le, Srednja šola tehniških strok Šiška, 
Srednja šola Zagorje, Srednja šola za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Lju-
bljana, Srednja šola za gostinstvo in 
turizem v Ljubljani, Srednja trgovska 
šola, Srednja vzgojiteljska šola in gim-
nazija Ljubljana, Srednja zdravstvena 
šola Ljubljana, Šolski center Ljubljana 
(Srednja strojna in kemijska šola, 
Srednja lesarska šola in Gimnazija 
Antona Aškerca), Srednja tehniška in 
strokovna šola (Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije) in Za-

vod sv. Stanislava – Škofijska klasična 
gimnazija.
V šolski telovadnici, kjer je vladalo 
sproščeno vzdušje, so učenci in njiho-
vi starši imeli možnost na enem mestu 
dobiti informacije o šolah, pogojih 
vključitve, krožkih, ekskurzijah ter 
izobraževalnih programih. Vsaka šola 
je pripravila zanimivo predstavitev: 
na primer igro povezovanje besed 
glede na pomen, merjenje krvnega 
sladkorja in pritiska, pri Srednji šoli 
Zagorje so imeli zakusko in ponujali 
barvno zanimive napitke, Srednja šola 
za gostinstvo in turizem Ljubljana je 
imela zdrave kroglice… Skratka bilo 
je zanimivo.
Predstavniki srednjih šol so odgovar-
jali na vprašanja udeležencev. Vsi so 
se dobro počutili.
Lepo je bilo videti naše bivše učence, 
kako razlagajo mlajši generaciji, kako 
je na njihovi šoli, kaj so prednosti in 
slabosti. Večinoma govorijo o predno-
stih, saj jim je šola, s katere prihajajo 
res všeč. Kar se je odražalo tudi v 
njihovi samozavestni drži in odločnih 
nagovorih oziroma predstavitvah.

Z dogodkom smo seznanili tudi 
osnovne šole bivše občine Domžale 
(Dob, Brdo, Mengeš, Trzin, Radomlje, 
Dragomelj, vse tri osnovne šole iz 
Domžal). Tudi učenci in starši teh šol 
so se odzvali vabilu zaradi česar je bil 
obisk res velik. Veseli smo, da je bil 
trud, vložen v organizacijo poklicne 
tržnice poplačan. Tako obiskovalci, 
kot predstavniki srednjih šol, so iz 
naših prostorov odhajali zadovoljni, 
veseli in s prijetnimi občutki. Na šoli 
smo zelo zadovoljni, da je Poklicna 
tržnica uspela. 

mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.

Medvedki meseca novembra

V mesecu novembru smo medvedki 
začeli pripravljati zimski brlog za zim-
sko spanje. 
Šalo na stran! V resnici smo dopoldan-
skem času skupaj prebirali čudovite 
pravljice in zgodbice ter obiskali pra-
vljično hišo – knjižnico Daneta Zajca 
v Moravčah, kjer nam je knjižničarka 
Katarina Peterc razkazala knjižnico in 
prebrala pravljico Medo ne more spati, 
ki jo je napisal Marni McGee. 
Tudi mi smo se pridružili projektu Tra-
dicionalni slovenski zajtrk. S projektom 
želimo spodbuditi promocijo lokalne 
pridelave in predelave hrane, zdravega 
načina prehranjevanja in skrbi za okolje. 
Veliko smo se sprehajali po naši okolici 
vrtca in se igrali na igrišču. Za nekaj dni 
nam je zima postregla s snežinkami in 
snegom.
Pripravili smo se na novoletni Bazar, 
kjer smo se skupaj s šolo in podružnico 
Vrhpolje družili s starši in otroki. Ob 
prijetnem klepetu in druženju nam je 
čas hitro minil.
Zdaj počasi vstopamo v čarobni de-
cember in odštevamo dneve do novega 

leta. Igralnico smo preuredili v čarobni 
brlog, kjer se zares odlično počutimo in 
radi prihajamo v vrtec. S svojimi okraski 
smo okrasili novoletno smrečico in pri-
žgali lučke. Ob tej priložnosti se otroci 
skupine Medvedki z vzgojiteljicama is-
kreno zahvaljujemo otrokom iz skupine 
Gumbki z vzgojiteljicama za pomoč pri 
izdelavi dekoracije, ki so jo otroci izdelali 
čisto sami. Zelo smo ponosni, da našo 
igralnico krasijo izdelki otrok.

Novo leto odpira duri, misel na 
prihodnost, domišljijo buri, 
naj začne se s smehom, s 

smehom naj konča se. 
Vmes pa naj veselo lepši jutri 

raste.
Vse dobro v letu 2019!

Otroci iz skupine Medvedki z 
Nino in Simono.

21december 2018



Življenje in delo Franca Ksaverja Pirca
V petek, 23. novembra je Kulturno in 
športno društvo Peče v dvorani gasil-
skega doma v Pečah organiziralo prav 
posebno prireditev; v založbi društva 
je namreč izšla nova knjiga z naslo-
vom Življenje in delo Franca Ksaverja 
Pirca, ki jo ne napisal in uredil član 
KŠD Peče Bogomil Brvar. Prireditev je 
s kratkim nagovorom pričel recenzent 
knjige mag. France Baraga, nato pa je 
avtor predstavil to obsežno in bogato 
delo, ki zajema kar 624 strani, na ka-
terih opisuje bogato življenje in delo 
nekdanjega peškega župnika. 
Franc Pirc je bil duhovnik v Pečah pred 
skoraj dvestotimi leti, nato je odšel v 
Podbrezje, pot pa ga je naprej vodila 
v misijone med Indijance v Severno 
Ameriko. Pirc je na slovenskih tleh 
poznan predvsem kot sadjar, saj nje-
gov priročnik Kranjski vertnar, ki je 
izšel prav v Pečah, še vedno velja za 
enega boljših, še danes uporabnih del 
s področja sadjarstva. 
Po predstavitvi se je Bogomil Brvar 
zahvalil številnim, ki so pripomogli k 
izdaji knjige. Knjiga je že razprodana, 
nas pa morda čaka še kakšen ponatis 

ob prihajajočem jubileju. Ob 200 letni-
ci prihoda Pirca v Peče bodo namreč 
v naslednjem letu potekale številne 
prireditve, med drugim se bo tudi 
ponovila razstava o delu tega velike-
ga, čeprav manj znanega Slovenca. 
Ob izidu knjige gre velika zahvala 
vsekakor avtorju Bogomilu Brvarju za 
ves trud in čas, ki ga je vložil v knjigo, 
recenzentu mag. Francu Baragi, mag. 
Blažu Slaparju, ki je knjigo grafično 
oblikoval, ter seveda tudi ilustratorki 

naslovne slike, Ireni Remc, lektorici 
Barbari Cerar, članom KUD Podb-
rezje-Tabor in ostalim, ki so s svojim 
znanjem pripomogli k nastanku tega 
obsežnega dela. Zahvaljujemo se tudi 
donatorjem; Občini Moravče, Župniji 
Peče, PGD Peče, Zipi d.o.o. in Robi 
Jančar s.p. Upamo, da bo širša javnost 
s pomočjo te knjige končno spoznala 
veličino in pomen Franca Ksaverja 
Pirca za slovenski narod. 

Ajda Lalič

Maksimilian Daublebsky

(1865 – 1839)

Povsem po naključju mi je prišla v 
roke knjiga Odsev blišča moravških 
gradov, ki jo je spisal Leon Lavrič. V 
njej je tudi slika južne fasade cer-
kve v Drtiji pri Moravčah z velikim 
križem in pojasnilom, da je tam 
pokopan viceadmiral Maximilian 
Daublebsky. Vse drugo bi v Drtiji 
prej pričakoval, kot grob admirala, 
saj je vas sredi zasavskega hribovja, 
od koder se morja niti ne vidi.
Ogled groba, ki je edini še ostal na 
nekdanjem pokopališču okoli cerkve, 
je pokazal, da je križ napravljen iz ka-
kovostnega lesa, verjetno hrastovega. 
Opazna so manjša popravila (zaprte 
izvrtine). Baje ta les izvira s trupa ene 
od starejših avstro-ogrskih vojnih 
ladij. Zadnja leta je bil križ nekaj časa 
odstranjen zaradi popravila fasade na 
cerkvi, sedaj pa je zopet na svojem 
mestu.
Poizvedovanje po raznih virih je po-

kazalo, da je admiral živel v gradu 
Belnek, ki je nekoč stal na drugi strani 
Drtijščice dobrih dvesto metrov jugo-
vzhodno od cerkve. Danes od gradu 
ni ostalo tako rekoč ničesar. Na mestu, 
kjer je nekoč stal, je našla prostor 
stanovanjska hiša z vrtom. »Sic tran-
sit gloria mundi  – Tako mineva blišč 
sveta! In blišča je bilo na tem gradu 
presenetljivo veliko.
Grad Belnek naj bi bil sezidan v tri-
najstem stoletju. Tu se je baje skrival 
Primož Trubar s sinom Felicijanom (ta 
je bil zadnji protestantski škof v naših 
krajih). Kasneje je bil med lastniki 
gradu tudi Valvasorjev polbrat Karel 
in se je občasno mudil tudi Valvasor. 
Med lastniki posestva najdemo leta 
kasneje tudi strica kasnejšega škofa 
Barage, ki je na tem gradu preživel 
marsikatere počitnice. Leta 1901 je 
zgolj stavbo gradu (brez pripadajoče 
posesti, ki je bila tedaj že prodana) 
kupil viceadmiral Minutillo, ki se je 
sem priselil iz gradu Češenik pri Viru, 
potem ko ga je prodal.  

Admiral Minutillo je imel tri hčere. Ena 
od njih, Elizabeta, se je poročila z vi-
ceadmiralom Daublebskym. Sprva sta 
živela v Pulju, kjer sta si sezidala lepo 
vilo, ki še vedno stoji, po upokojitvi 
po Prvi svetovni vojni pa se je admiral 
očitno preselil na ženin grad Belnek 
in tam tudi umrl leta 1939. Očitno 
ni več želel živeti v Pulju, ki je pristal 
v italijanskih rokah; seveda skupaj z 
družinsko vilo.
Zakaj ni pokopan v družinski grob-
nici v gradu Hrastovec pri Celovcu, 
lahko le ugibamo. Razlog je lahko ta, 
da je bil nezakonski otrok prav tako 
admirala Maximiliana Daublebske-
ga starejšega. Kot zanimivost lahko 
omenimo, da je bil slednji med bitko 
pri Visu pred dobrimi stotimi leti 
poveljnik Tegetthoffove admiralske 
ladje, ki je potopila tedaj novo itali-
jansko admiralsko ladjo Re d˙Italia. 
In še druga zanimivost – v tej bitki 
je bil kasnejši admiral Minutillo Te-
getthoffov osebni adjutant in je bil 
težko ranjen.

Potep po Moravški dolini in okolici

»Moravška« viceadmirala - daleč od morja
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Minutillo Franz

(1840 – 1916)

Priimek je očitno italijanski, rojen pa je 
bil na Madžarskem, verjetno v oficirski 
družini. Pomorsko akademijo je končal 
v Trstu, potem pa služboval na različ-
nih vojnih ladjah avstro-ogrske morna-
rice. Med bitko pri Visu leta 1866 je bil 
osebni adjutant tedanjega poveljnika 
mornarice admirala Tegetthoffa, kjer 
je bil ranjen in seveda odlikovan. 
Zadnja leta aktivne vojaške službe je 
preživel kot poveljnik pristanišča Pulj 
in okoliških trdnjav. Pulj je  bila tedaj 
glavno pristanišče avstro-ogrske vojne 
mornarice, znana pa je bila po precej 

nezdravem podnebju in malariji. To, 
poroka z baronico Codellijevo in še 
kaj, so leta 1885 verjetno botrovali 
nakupu precej velikega gradu Češenik 
zahodno od Vira pri Domžalah. Tega je 
leta 1901 prodal in kupil precej manj-
šo graščino Belnek v bližini Moravč. Ta 
dva gradova sta bila verjetno njegove 
letne rezidence, sicer pa je bival, kot 
visok aktivni mornariški vojaški ča-
stnik, tam, kjer je bil dodeljen.
Imel je tri hčere in ena od njih, Eliza-
beta, se je poročila z viceadmiralom 
Maksimilianom Daublebskym. Kje in 
kako sta se ta dva spoznala, lahko le 
ugibamo, dejstvo pa je, da se je Dau-
blebsky priženil, kasneje pa še preselil 

k svoji ženi na njen grad Belnek in tam 
užival pokoj še dobrih dvajset let po 
koncu prve svetovne vojne dalje. Umrl 
je leta 1939, pokopan je ob bližnji 
cerkvi v Drtiji.
Le ugibamo lahko, ali sta na gradu 
Belnek, po spletu okoliščin istočasno 
bivala kar dva avstro-ogrska vicead-
mirala. Vsekakor pa je dejstvo, da je 
admiral Minutillo umrl v Grazu in je 
tam tudi pokopan.

Aleš Lajovic

Po sledeh napredka naše občine
V Podstrani je dograjena fekalna ka-
nalizacija v dolžini približno 100 m. Ta 
del kanala bi moral biti zgrajen že v 
prvi fazi gradnje kanalizacije Podstran 
– Dole – Krašce, vendar je bilo zaradi 
nerešenih lastniških razmerij potreb-
no zgraditi oporni zid po zemljišču, ki 
je v lasti občine Moravče. Ta del sedaj 
čaka na asfaltno prevleko, cela trasa 
omenjene kanalizacije pa priključitev 
na kanal. V Gabrju je občina na pod-
lagi geomehanskega poročila izvedla 
vsa potrebna dela, da se prepreči 
nadaljnje plazenje ceste, pričela se je 
tudi gradnja pločnika od Moravč do 
Zaloga. (RV)

Martinovanje članov Društva upokojencev Moravče
Letos so se člani društva upoko-
jencev Moravče zmenili, da bodo 
martinovali kar v svoji občini. Do 
sedaj so praznovali daleč naokoli, 
v vinorodnih krajih. S temi izleti so 
bili sicer zadovoljni, mogoče jih je 
motila le oddaljenost. Tokrat pa so 
ostali v bližini, v gostišču Peterka. 
Veliko se je plesalo na dobro glas-
bo ansambla Livada. Kosilo je bilo 
izvrstno in taka tudi družba. Vesela 
družba se je še posebej nasmejala 
Moravški Mari in uživala v petju 
ljudskih pesmi. Vožnja domov je bila 
krajša, program pa so pohvalili vsi 
člani. V razmislek za martinovanje 
naslednjega leta. (VR)

Potep po Moravški dolini in okolici
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Moravška dolina praznuje

Miklavževanje v domu krajanov na Hribu

Že nekaj let v domu krajanov na Hribu 
nad Ribčami pripravijo miklavževanje 
s kulturnim programom. Letos so 
program pripravili mladi, vodila pa 
ga je Kristina Grilj. Tako so se na odru 

zvrstili mladi recitatorji in pevci, doga-
janje so popestrili zvoki harmonike. 
Na temo dobrega Miklavža so sami 
pripravili igrice, v katerih so sodelovali 
mladi vseh starosti, od predšolskih do 

srednješolcev. Obisk na miklavževanju 
je vsako leto večji, saj je v teh krajih 
vedno več mladih družin. Ob tem je 
sveti Miklavž s spremstvom obdaril 
pridne otroke in starejše. (VR)

Miklavževanje v Dešnu

V prvem decemberskem tednu se je 
običajna situacija malo obrnila. Nava-
dno pisma namenjena dobremu možu 
Miklavžu, ki v mesecu decembru prvi 
obišče otroke, čakajo na najrazličnej-
ših koncih hiš ali stanovanj. Najdemo 
jih tudi zunaj, na okenskih policah, 
pod kamni, da jih ne odnese veter... 
Tokrat pa je naša praznična zgodba 
malo drugačna. Sam Miklavž je pustil 
sporočila vsem otrokom iz Dešna, kar 
je naravnost fantastično. Sporočil je 
o skorajšnjem izteku leta, o tem da 
ima polne roke dela, in da se vsemu 
navkljub tudi letos dobijo pri vaški 
kapelici. Predvidel je najrazličnejše od-
zive otrok tekom leta, prav dobro ve, 
da je poleg najbolj opevane pridnosti 
vedno prisoten tudi kakšen porednež, 
prekrškar... A nič zato, stvari niso nikoli 
samo črne in bele, tako tudi otroci 
skozi leto doprinesejo vse mogoče. 
Miklavževi pomočnici sta bili letos 
Patricija in Iza. Patricija je nagovorila 
zbrane otroke, ki so s seboj pripeljali 
starše, brate, sestrice, stare starše in 

prijatelje. Iza pa je opravljala »angel-
sko vlogo« in bila Miklavžu v veliko 
pomoč pri obdarovanju vseh zbranih. 
Da pa ne bo govora samo o vestnih 
in odgovornih dekletih, vsekakor ne 
smemo pozabiti na strašne peklenšč-
ke iz vrst »Dešnanskih vragov«, ki so 
celo leto beležili spodrsljaje otrok in z 
glasnim renčanjem in protestiranjem 
ob podeljevanju daril Miklavža nanje 

tudi opozorili. Kakšen priboljšek se je 
našel tudi za pridne »malo starejše« 
otroke. Veseli smo, da v kraju ohranja-
mo lepo domačo tradicijo. Še lepše je 
videti radost, začudenje pa tudi trepet, 
zaradi neubogljivosti, v otroških očeh. 
Ob odpiranju daril so prav oni darilo 
za vse okoli njih.

Eva Babnik

Miklavževanje v Pečah
Tudi letos je KŠD Peče pripravilo 
Miklavževanje za vse otroke iz Peč 
in okolice. V nedeljo, 2. decembra 
2018 je najprej otroška dramska 
skupina KŠD Peče pripravila kratko 
predstavo, v kateri smo se vsi nauči-
li, da ni pomembno le kaj sam dobiš, 
ampak tudi to, kaj lahko drugim ti 
podariš. Seveda so vsi otroci najbolj 
nestrpno čakali prihod svetega Mi-
klavža in tudi letos nas ni razočaral 
in je prišel med nas. S seboj je imel 
tudi parkeljne, a očitno so peški 
otroci tako zelo pridni, da tudi oni 
niso bili čisto nič hudi. Miklavž je 
obdaril otroke do vključno drugega 
razreda osnovne šole, pa tudi za 
nekaj večjih se je še našlo kakšno 
darilo, če so le počakali. V Pečah 

je Miklavž letos razdelil kar sedem-
deset daril, za naslednje leto pa bo 

moral pošteno razmisliti, če jih bo 
toliko še dovolj. (AL)
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Moravška dolina praznuje

Miklavževanje na Vrhpoljah

Vedno znova presenetijo otroci POŠ 
Vrhpolje, ki pripravijo igrico za naše 
najmlajše povabljence. Pravljica o 
zajčku in repi je bila poučna za vse 
prisotne. Otrokom je bilo zanimivo gle-
dati njihove brate, sestre in prijatelje, 
staršem pa svoje otroke. Sporočilo, ki 
ga je pravljica pustila vsem je, da deliti 
pravzaprav pomeni množiti.
Miklavža s spremstvom angelčkov in 
parkeljnov smo pričakali zunaj. Imeli 
smo lepo vreme in prostor pred ga-
silskim domom je ravno pravšnji za 
takšen dogodek. PGD Vrhpolje nam 
vsako leto svoje prostore odstopi v 
ta namen. 
Obdarovanje otrok pa, poleg pri-
spevka staršev, finančno prispevata 
Občina Moravče in Krajevna skupnost 
Vrhpolje. Da je vreča bolj polna, vedno 
pomaga tudi kmetija Pr’ Matčk s slad-
kimi, sočnimi jabolki in naša krajanka 
Katja Arh zaposlena v Mladinski knji-
gi. Obdarili smo več kot osemdeset 
otrok. Prireditev se je v vseh teh letih 
res prijela in upamo, da bomo lahko 
z vsemi, ki nas pri tem podpirajo, še 
dolgo razveseljevali otroke. 
Hvala vsem, brez katerih to lepo do-
živetje ne bi uspelo: Občini Moravče, 

KS Vrhpolje, PGD Vrhpolje, otrokom 
in učiteljicama POŠ Vrhpolje Teji in 
Jasni, Miklavžu, vsem angelčkom in 
parkeljnom. Hvala za lepo sodelovanje 

in naj bo tako uspešno tudi naslednje 
leto! 

Natalija Brodar

Dramski krožek POŠ Vrhpolje
Sveti Miklavž je letos zelo pohitel. S svojimi prijatelji parklji nas je na 
Vrhpolju obiskal že v nedeljo, 2. decembra in našim najmlajšim prinesel 
darila. Še preden je dobri mož prišel, pa smo učenci POŠ Vrhpolje za vse 
obiskovalce v gasilskem domu pripravili dramsko igro Zajček in repa, ki 
govori o dobroti in prijateljstvu. To je bil naš prvi nastop v tem šolskem 
letu. Zanj smo poželi glasen aplavz. Z igro se imamo namen večkrat pred-
staviti in med ljudi podeliti prijetno sporočilo, ki je v današnjem času še 
kako dobrodošlo. 

Dramski krožek POŠ Vrhpolje

Veselo Miklavževanje otrok iz rejniških družin
V torek, 4. decembra 2018 smo v 
Kulturnem domu Janka Kersnika v 
Lukovici preživeli čaroben Miklavžev 
večer. Že tradicionalno so otroci iz 
rejniških družin, skupaj z otroci čla-
nov Rotary cluba Domžale, čakali na 
prihod svetega Miklavža. 
Še pred njegovim prihodom so učenci 
iz dramske skupine OŠ Krašnja, pod 
mentorstvom Vere Beguš zaigrali 
igrico Pekarna Mišmaš. Igrica govori 
o tem, kako v vasi zaradi zavistne in 
jezične Jedert izgubijo dobrega peka 
Mišmaša, ki je v družbi mišk pekel 
odlično pecivo in kruh za vso vas. 
Nikoli več ga niso videli in nikoli več 
niso jedli tako dobrega kruha, kakor 
je bil njegov.
Ob koncu igrice so otroci skupaj z 
miškami priklicali sv. Miklavža. Prišel 
je v veličastno lepi opremi, povabil 
otroke, da so mu zapeli ali povedali 
kakšno pesmico, ga lahko pobožali 
in se z njim slikali. Sveti Miklavž je 

lepo obdaril kar 119 otrok, ob pomoči 
Rotary cluba Domžale. Vmes so sicer 
rožljali tudi parkeljni, ki pa niso imeli 
veliko dela, saj so bili v dvorani samo 
pridni otroci.

Hvala Rotary clubu Domžale in še po-
sebej Martini Oražem, ki je bila glavna 
Miklavževa pomočnica.

Marta Tomec
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Zunaj se sliši glas božičnih pesmi, 

v domovih prižigajo se praznične luči. 

Naj v naša srca naselita se mir in toplina. 

Naj čarobnost božiča in novega leta še dolgo živi. 

Lep Božič in Srečno 2019! 

Kulturno Društvo Tine Kos Moravče 

Blagoslovljen božič 
ter zdravo in uspešno leto 2019 vam želi 

KID Limbar Moravče

V temino človeške usode je posijala Luč, 

sveta nežnost in blagoslov Novorojenega, 

ki prinaša upanje, mir in veselje.

Ob prihajajočih praznikih 
želimo vsem občankam in občanom,

še posebno pa vsem našim sponzorjem, donatorjem 
in vsem, ki nas podpirajo že vrsto let

MIRU, ZADOVOLJSTVA in NOVEGA UPANJA
v NOVEM LETU 2019 pa MNOGO SREČE,

ZDRAVJA in USPEHOV NA VSEH PODROČJIH.

S skupnimi močmi bomo zmogli!

Se staro leto poslavlja,
rojeva se novo polno naj zdravja.
En droben nasmeh in stisk rok,

čas iskrenih želja.
Naj sreča vas spremlja,

objem veselja in dobrot vso vašo pot

Vse dobro v letu 2019
vam želi vaša

(Majda Novak) 

Krajevna knjižnica 
Daneta Zajca Moravče

Vsem Moravčankam in Moravčanom 
želimo vesele božične praznike. 

Vsak dan v novem letu naj bo poln 
veselja, zdravja in ljubezni, 

iskra ustvarjalnosti v vas pa naj 
nikoli ne ugasne!

Društvo rokodelcev – 
Rokodelski center Moravče
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Kulturno in športno društvo Peče 
želi vsem svojim članom, prijateljem 

in podpornikom lepo, mirno, razgibano 
in ustvarjalno novo leto 2019!

Spoštovane, spoštovani!
Najlepši prazniki so na koncu 

koledarja!
Res domiselno, kot da bi staro 

leto hotelo narediti
 dober vtis, preden se poslovi!

Če so vaša  upanja in pričakovanja morda ostala 
neizpolnjena in prepuščena novemu letu, 
vam želimo, da si jih čim prej uresničite.
Lep Božič, vse dobro, srečno in uspešno 

v novem letu 2019.

Turistično društvo Moravče

Društvo krajanov naselij 
Spodnji in Zgornji Tuštanj

želi vsem bralcem prijetne, spokojne praznične dni v krogu 
najbližjih. Naj bodo ljubezen, razumevanje, sreča in veselje 

vaši zvesti spremljevalci v prihajajočem letu 2019!
Vsem našim zvestim donatorjem želimo obilo  poslovnih 
uspehov in upamo, da bomo tudi v letu 2019 uspešno sode-
lovali. Letos smo se odločili, da bomo sredstva, namenjena 
novoletnim voščilnicam donirali za nakup novega gasilskega 
vozila PGD VRHPOLJE, ki bo v prihodnjem letu praznovalo 

90 let obstoja.
Vesel Božič in vse dobro v letu 2019.

DRUŠTVO ŠKTD BICIKL 

ŽELI VSEM SVOJIM  
ČLANOM, OBČANOM 
IN NJIHOVIM  DRUŽINAM 
VESEL IN MIREN BOŽIČ 
TER  VSE DOBRO V  
PRIHAJAJOČEM 
LETU 2019.

  ŠKTD BICIKL

Moravški skavti
  vam želimo miren in
 blagoslovljen božič ter

  vesele novoletne
praznike!x

  Naj skavtski
  duh prebiva v
  vas tudi v letu
2019 !

»Časi na vasi hitijo bolj počasi.
Taki so ti časi na vasi.

Vedno z vnemo,
vedno predani,

vedno z zanimanjem 
in vedno vdani.

Delu, opravilom, spravljanju česa
in vedno se najde še kaj ...

...kar doda tem
časom na vasi

prav poseben čar!«

VSEGA LEPEGA VAM Z ISKRENIMI ŽELJAMI 
VOŠČIMO V LETU, KI PRIHAJA!

Društvo krajanov Dešen
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Vsem članom, občanom in njihovim 
družinam želimo vesel in miren božič.

V novem letu pa poln nahrbtnik
zdravja, sreče in zadovoljstva,

Predvsem pa varen korak
na vseh vaših poteh!

Planinsko društvo Moravče

Sestavine so v vaših rokah. 

Zajemite jih toliko, kot jih potrebujete.

Recept za uspešno novo leto 
naj vključuje zdravo mero nakupov,

polno pest praktičnih rešitev 
in trajnostnih odločitev

ter polno skledo spoštovanja 

do soljudi, okolja 
in sebe.
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Spoštovani! 

Naj vam novo leto 2019 prinese veliko sreče,  

zdravja, osebnega zadovoljstva in uspehov. 

Hkrati se vam v imenu članov našega društva  

najlepše zahvaljujemo , da ohranjate naše čebele  

in skrbite z zasaditvijo medovitih rastlin. 

NAJ MEDI 

                Čebelarsko  društvo   Moravče 
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Spoštovane volivke in volivci,
na minulih lokalnih volitvah 
je Slovenska demokratska 
stranka dosegla svoj najboljši 
rezultat v zgodovini občine. 
Tako bodo našo svetniško 
skupino v naslednjih štirih 
letih sestavljali ena svetnica in trije svetniki. Za 
udeležbo na volitvah in vaše glasove se vam iz srca 
zahvaljujemo. Zavedamo se, da izkazano zaupanje 
prinaša tudi veliko odgovornost in zahteva dosledno 
stremljenje k izpolnjevanju danih predvolilnih obljub. 
Čestitamo tudi vsem ostalim svetnikom za njihovo 
izvolitev, in seveda, novoizvoljenemu županu dr. 
Milanu Balažicu. Želimo mu uspešno vodenje občine 
v naslednjem mandatu. Ob tej priložnosti bi se 
zahvalili tudi dozdajšnjemu županu Martinu Rebolju 
za njegovo dolgoletno predanost občini in mu želimo 
vse dobro na njegovih nadaljnjih življenjskih poteh. 
Staro leto se počasi poslavlja, vendar čaka nas že 
novo, z vsemi izzivi in zgodbami, ki jih piše življenje. 
Želimo vam vesele božične praznike, v novem letu 
2019 pa predvsem veliko zdravja, uspeha, ljubezni 
in sreče.
Hvala še enkrat,

Vitomir Cerar
OO SDS Moravče

Pred nami so dnevi, v katerih postanejo vrednota samo ljudje,
s katerimi delimo svoje življenje. 
V objemu Božiča, z zdravjem, mirom in srečo v 
v novo leto vam želimo.

OO SLS Moravče se vsem občanom, ki ste svoj 
glas na  volitvah oddali našim kandidatom, iskreno 
zahvaljuje. Z vašo pomočjo sta bila v občinski 
svet Občine Moravče izvoljena 2 kandidata, kot 
predstavnika naše liste.

Prav tako vsem hvala za vaš trud in glas, ki ste ga že 
v prvem in drugem krogu volitev namenili  kandidatu 
za župana Občine Moravče, dr. Milanu Balažicu, ki je 
ves čas imel našo podporo. Ob res veliki udeležbi in 
s širšo podporo je bil izvoljen za župana. 

Iskrene čestitke izvoljenemu županu dr. Milanu 
Balažicu z željo, da bo znal prisluhniti vsem občanom 
Moravč. Veliko uspehov pri njegovem delu mu 
želimo.

Božič naj nam prinese blagoslov in obilo miru!

Bodimo ponosi na Dan samostojnosti 
in neodvisnosti!

Novo leto naj bo z zdravjem, uspehi in srečo 
prežeto!

Spoštovane občanke in občani! 

Naša prizadevanja v občinskem svetu ste nagradili z 
glasovi na volitvah. Tudi v bodoče bomo najštevilnejša 
skupina v občinskem svetu. Od nas lahko pričakujete 
le pošteno delo.
Želimo vam prijetne praznike, v novem letu pa 
Občino Moravče, ki bo dobro skrbela za vse vas ter 
veliko osebne sreče! Mi bomo z vami!

lista Martina Rebolja

Spoštovane občanke in občani!
Zahvaljujem se vam za dane glasove na volitvah. 
Skupaj z vami smo postavili Občino Moravče visoko 
po merilih kvalitete bivanja. Tudi finančno je občina 
trenutno v dobrem stanju. 
Želim vam vse dobro naprej, v novem letu pa 
predvsem zdravja! Lepo preživite praznike!

Martin Rebolj

Spoštovani občani in občanke,
volitve so vedno pomembna 
prelomnica v delovanju občine, 
še posebej, če se zamenja prva 
violina in vajeti prevzame v svoje roke novi župan. 
Nastopil je čas dela za vse izvoljene svetnike v občinski 
svet, v svet krajevnih skupnosti, še posebej pa za novega 
župana. Zahvaljujemo se za vaše glasove, ki so omogočili 
izvolitev treh svetnikov NSi. Obljubljamo vam, da bomo 
po svojih najboljših močeh in možnostih upravičili vaš 
glas in delali odgovorno za dobrobit vseh občanov.
Zadovoljni smo, da bo občino vodil novi župan, dr. 
Milan Balažic, od katerega pričakujemo demokratično 
in uspešno vodenje ter strpno in odprto sprejemanje do-
bronamernih predlogov svetnikov, občank in občanov, 
kar smo močno pogrešali v preteklosti. V naši občini 
živi in deluje veliko delavnih posameznikov, manjših in 
večjih kmetov, podjetnikov in obrtnikov ter tudi veliko 
različnih društev, ki omogočajo aktivno vključevanje 
občank in občanov v prostočasne dejavnosti, ki bogatijo 
življenje nas vseh. Prav je, da tudi občina vsem nameni 
svojo pozornost in jih podpira pri njihovem delovanju. 
Prav tako si bomo svetniki NSi prizadevali za to, da 
bi bilo naše okolje urejeno, čisto in zdravo. Zato mora 
občina brezkompromisno opozarjati na spoštovanje vseh 
predpisov za varovanje okolja in sanacijo že degradiranih 
območij. Samo tako bomo občani čutili varnost in bomo 
zaupali v vodstvo naše občine.
Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljene 
božične praznike, ponosno praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti, v novem letu pa veliko zdravja in 
lepih trenutkov v krogu družine, prijateljev, sodelavcev, 
sokrajanov in slovenskih državljanov.

OO NSi Moravče
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MALI OGLASI

Zaposlimo prodajalca novih in rabljenih vozil. Pričaku-
jemo komunikativnost in veselje do dela s strankami, 
poznavanje računalniških orodij, pasivno znanje an-
gleškega jezika. 
Prijave pošljite na naslov milan.krulc@nissan-krulc.si. 
Sprejemamo jih do 15. januarja 2019.

Zazidljivo parcelo, veliko 1000 m2 v Moravčah prodam. 
Tel.: 041 956 721

• UREDITEV MEJE, IZMERE GOZDOV IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
(ne veste kje poteka meja med vami in vašimi sosedi)

• PARCELACIJA (iz ene parcele bi radi naredili dve ali več oz.
 parcele združili v eno)
• IZRAVNAVA MEJE (postopek mejo izravna v linijo “poravna”)
• OZNAČITEV MEJE (z plastičnimi oz. betonskimi mejniki, 

klini ali po dogovoru)
• PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE
• VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB 
• GEODETSKI NAČRT
• ZAKOLIČBA IN VRIS OBJEKTA V KATASTER
• BREZPLAČEN NASVET GEODETA …

GEODETSKE STORI VE

Ugodno in kakovostno do rešitve!

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

Dobrodošli na kmetiji in 
ob sobotah tudi na tržnici.

Seznam uradnih ur institucij in organizacij v občini Moravče
KARITAS tretji četrtek v mesecu 17.45–18.45
RDEČI KRIŽ
Tel: (031) 291 564

prvi ponedeljek v mesecu: 17.00–19.00

ŽUPNIJSKI URAD
Tel: (01) 723 10 55

ponedeljek in petek: 
9.00–10.00 in 16.00–18.00

OBČINA MORAVČE
Tel: (01) 724 71 40 
Faks: (01) 723 10 35

ponedeljek: 8.00–10.30 in 11.00–15.00
sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
petek: 8–10.30; 11.00–13.00

NLB DOMŽALE
Tel: (01) 724 53 00

ponedeljek do petek: 
8.00–12.00 in 14.30–17.00

POŠTA
Tel: (01) 729 65 10

ponedeljek do petek:
 8.00–10.30 in 14.30–17.00
sobota: 9.00–11.00

POLICIJSKA PISARNA
ponedeljek: 16.00–18.00, 
petek: 8.00–10.00 
zadnja nedelja v mesecu: 8.00–10.00

OŠ JURIJA VEGE
Tel: (01) 723 10 03, in 
(01) 723 12 10

ponedeljek do petek: 7.00–15.00
informacije tudi na:
www.osmoravce.si

VRTEC
Tel: (01) 723 12 27

ponedeljek do petek: 7.00–15.00

POŠ VRHPOLJE
Tel: (01) 723 12 33

ponedeljek do petek: 7.00–15.00

KNJIŽNICA
Tel: (01) 723 13 59

torek in četrtek: 14.00–19.00
sreda: 7.00–9.00   in 11.00–14.00
sobota: 9.00–12.00

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

torek: 10.00–12.00

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE

24-urna dežurna služba na tel 112 
tel: (01) 723 12 34

Zavod za gozdove, revir 
Moravče

Torek in sreda: 7.00–9.00
tel: (01) 724 71 47, (041) 657 223

KMEČKA TRŽNICA sobota 8.00–13.00
Info oddaja o občini na 
ATV

sreda:  20.00
četrtek: 21.00

LEKARNA
Tel: (01) 777 02 45

ponedeljek: 12.00–19.00 
torek, četrtek, petek 7.30–14.00
sreda: 13.00–19.00
prva sobota v mesecu: 8.00–12.00

ZDRAVSTVENI DOM
AMBULANTA 
SPLOŠNE MEDICINE
Tel: (01) 723 10 08

ponedeljek in sreda: 13.00–19.00; sprejem 
do 18.00
torek, četrtek in petek: 7.00–13.00

AMB. ZA OTROKE IN 
MLADINO
Tel: (01) 723 29 43

ponedeljek in sreda: 13.00–19.15
torek: 7.00 - 10.30 ambulanta; 
10.30–13.00 posvet
četrtek: 7.00– 13.30 ambulanta;
petek: 7.00–8.00 ambulanta; 
8.00–11.00 sistematski pregledi; 
11.00–13.30 ambulanta

Patronažna služba 
Tel: (01) 723 29 44

ponedeljek do petek: 7.00–8.00

DIAGNOSTIČNI 
LABORATORIJ

ponedeljek  in sreda: 13.00–18.00 
torek, četrtek in petek: 7.00–12.00

ZOBNA AMBULANTA
Tel: (01) 723 11 50

ponedeljek in sreda: 6.45–13.15
torek in četrtek: 12.45–19.15
petek:  6.45–12.45

ZOBNA AMBU-LANTA 
ZA OTROKE
Tel: (01) 723 27 50

ponedeljek in sreda: 7.00–14.00
torek in četrtek: 13.00–19.00
petek 7.00–13.30

Srečno 2019!
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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 Sre

čn
o 

20
19

!

Sre
čn

o 

20
19

!

Sre
čn

o 

20
19

!

Srečno 2019!

31december 2018



Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 21.01.2019, 25.02.2019 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:  
04.02. in 12.03.2019 ob 16ih

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

VSEM VOZNIKOM ŽELIMO VARNO VOŽNJO LETU 2019,
NAŠIM KANDIDATOM PA SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZAUPANJE!
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Srečno 
2019

Srečno 
2019!

Blagoslovljene 
Božične 

praznike ter 
srečno v letu 

2019

Srečno 2019!
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