
Minuta pred dvanajsto  / str. 5
Občina Moravče in Ljudska 
iniciativa LIM sta v Ljubljani 
organizirali Novinarsko konfer-
enco z naslovom »Moravške ure 
kažejo Sloveniji minuto pred 
dvanajsto«. 

Zlati lipov list 2019  / str. 6
Turistično društvo Moravče vabi 
k prijavi za ocenjevalno akcijo 
ZLATI LIPOV LIST. Namen akcije 
je pritegniti občane k skrbi za 
urejenost stanovanjskih hiš, 
kmečkih domov in okolice in s tem 
k lepšemu videzu celotne občine.

Prvi maj na Tuštanju / str. 15
Na prvem prvomajskem srečanju 
pred 26 leti se je zbralo 300 ljudi. 
Letos jih je bilo več kot 10 tisoč. 
Že ta številka je dovolj zgovorna 
in priča o dobrem delu organiza-
torjev.

Novice iz 
Moravške doline

"Lahko porežeš vse cvetove, a prihoda pomladi 
ne moreš preprečiti."
Pablo Neruda

4 / 2019  
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JUNIJ
Sobota do ponedeljek

8, 9, 10
Tradicionalna srečanja za 
Binkošti 
Turistična kmetija Vrhovc in 
Društvo rokodelcev RCM
Turistična kmetija Vrhovc

JUNIJ
Nedelja

9
Rokodelski dan na gradu 
Tuštanj
Društvo rokodelcev-Rokodelski 
center Moravče
10.00 do 18.00 Grad Tuštanj

JUNIJ
Petek

21
Koncert ob kresni noči 
Peški oktet
21.00 Kamnolom nad Pečami

JUNIJ
Sobota

22
Veselica 
PGD Krašce

JUNIJ
Nedelja

23
Pohod z zastavami za 
domovino na Limbarsko goro 
Skavti
18.30 odhod iz Serjuč
20.00 sveta maša v cerkvi 
sv. Valentina

JUNIJ
Ponedeljek

24
Osrednja občinska prireditev v 
počastitev dneva državnosti
Občina Moravče
21.00 središče Moravč
Po prireditvi družabno srečanje pri 
Kulturnem domu

JULIJ
Sobota

20
Pohod Moravče - Hrastnik 
Združenje borcev Moravče
Odhod ob 10.00

JULIJ
Sobota, nedelja

27, 28
Zeliščarska razstava  v 
prostorih Društva upokojencev 
Moravče 
Društvo upokojencev Moravče
od 8.00 do 20.00

Novice iz 
Moravške doline
APRIL 2019
ŠTEVILKA 3
LETNIK XX

Novice iz Moravške doline je 
informativno glasilo občine 
Moravče, ki je tudi izdajateljica. 
ISSN 2536-4057. Izhaja predvidoma 
desetkrat letno in ga prejemajo vsa 
gospodinjstva v občini brezplačno. 

Sedež in naslov uredništva
Občina Moravče
Trg svobode 4
1251 Moravče

01 724 71 40

E-poštni naslov 
moravske.novice@moravce.si
 
Odgovorna urednica
mag. Tatjana Čop

Uredniški odbor 
Eva Babnik 
Bernarda Mal
dr. Franci Malin
mag. Matjaž Marolt
Anja Ravnikar

Likovni urednik 
mag. Blaž Slapar

Lektoriranje
Bernarda Mal

Priprava za tisk
Studio L.A. Andrej Lombar s.p.

Naslovnica
Sveža pomlad
Foto: Lucija Vrankar

Tisk 
Tiskarna Januš d.o.o. 

Naklada 
1800 izvodov

Rokovnik izhajanj, navodila za 
pisce prispevkov in cenik oglasnega 
prostora so objavljeni na spletni 
strani www.moravce.si.

Naslednja številka izide 
20. junija 2019. Prispevke za ob-
javo pošljite na elektronski naslov 
moravske.novice@moravce.si.
Rok za oddajo je 1. junij 2019.

Pisci sami jamčijo za verodostoj-
nost vsebine objav ter za avtorstvo 
besedil in slikovnega gradiva.

Novice iz Moravške doline so 
vpisane v razvid medijev pri 
Ministrstvu za kulturo RS pod 
zaporedno številko 374.

SPREMEMBA 
DATUMA 
PRIREDITVE
Slavnostni koncert ob 40. 
obletnici ženske vokalne 
skupine ODA je prestavljen na 
mesec november.
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Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani. 

DR. MILAN BALAŽIC
Župan Občine Moravče

Vsi županovi okostnjaki

Nerad se vračam v preteklost, toda 
tokrat ne gre drugače. Večkrat me 
na cesti ustavite in povprašate, 
kdaj se bo začelo graditi to ali ono. 

Po navadi vam pojasnim, da se res trudimo in 
delamo cele dneve, da bi čim prej preskočili vse 
birokratske ovire. In jih tudi bomo. Pa vendar je 
pomembno, da poznate ozadje in pravo stanje 
občine, katere vodenje sem – brez primopredaje 
s strani bivšega župana – prevzel pred pol leta. 
Bivši župan vam je v predvolilni kampanji spet 
na veliko obljubljal, kaj da bo naredil, samo 
da ga še enkrat izvolite – na 14 let podlage. 

Temeljit pregled dejanskega stanja ključnih občinskih projektov, 
pa je pokazal porazne rezultate. 

Pri domu za starejše občane je bivši župan zavozil vse, kar se 
je zavoziti dalo. Po 12 letih raznih peripetij, sodišč in vsakoletnih 
novih dragih projektnih dokumentacij ter lastniških akrobacij 
ni položil niti temeljnega kamna. Mi ga bomo, kmalu. Potem 
pospešeno gradimo. Najprej prvi dom, potem še kakšnega. 

Pri projektu širokopasovnega optičnega omrežja se Rebolj 
z izvajalcem ni znal operativno dogovoriti o pričetku gradnje. 
Mi smo se dogovorili in prihodnji mesec začnemo z gradnjo. 
Obljube o hitri širitvi šole in vrtca so bile le pesek v oči. Nič ni 
bilo pripravljeno, nobene gradbene dokumentacije, zgolj idejni 
načrt. Risba. Takšna, ki bi jo lahko narisal kdorkoli od vas. Tako 
smo tudi tu na samem začetku. 

Enako je z obrtno cono, ki ima zgolj določeno lokacijo, a je 
brez vsake infrastrukture. Neuporabna, dokler se je resno ne 
lotimo. Enako je z obvoznico. Vse je leta stalo pri miru, nobenih 
dejavnosti. Zdaj smo zadevo premaknili z mrtve točke: umeščamo 
traso, pripravljamo dokumentacijo in odkup zemljišč, delamo z 
državo, ker je to navsezadnje njen projekt. Mi pa bomo opravili 
svojo domačo nalogo. Namesto da bi se s sosednjo domžalsko 
občino dogovoril za skupni projekt kanalizacije, se je z županom 
Domžal raje skregal in vse poslal tja, kamor je sicer rad pošiljal 
ljudi. Saj veste, začenjamo od nič. 

Komunalni prispevki bi lahko bili nižji, če bi se bivši župan 
udeleževal skupnih sej županov petih občin in vplival na Prod-
nikovo politiko cen. Zdaj je, kar je in ostali župani mi pravijo, 
da bom lahko vesel, če mi bo uspelo cene čim dlje obdržati na 
obstoječi ravni. 

Glede turizma je bivši župan trdil, da Moravče nimajo česa 
ponuditi. Vse je bilo prepuščeno posameznim zanesenjakom. 
Zdaj bo povsem drugače in za začetek bomo enotno turistično 
ponudbo Moravške doline predstavili na spletu, strateško pa 
skupaj razvijali butični podeželski turizem. Ta razvoj je odvisen 
tudi od omejevanja škodljivih dejavnosti Termita, kjer sume 
korupcije in klientelizma bivšega župana še raziskujemo. Nekaj 
je moralo biti hudo narobe, da je Rebolj na sodišču pod prisego 
tvegal krivo pričanje, da se ljudski referendum glede prepovedi 
odlaganja odpadkov v občini Moravče nikoli ni zgodil. Vsekakor 
je to delo za komisijo za boj proti korupciji (KPK).

Naš temeljit pregled je pokazal, da smo 14 let živeli od obljub. 
Noben večji projekt ni bil uresničen. Občina je le malo evropskih 
sredstev sama izkoristila. Simbol preteklih let je lahko kar odvodni 
jašek na cesti iz novih Stegn, ki nima nadaljevanja in ob nalivih 
spominja na gejzir. Zdaj mi je jasno, zakaj mi bivši župan ni hotel 
predati poslov: ker ni kaj dosti predati. 

Okostnjaki pa še kar padajo iz omar bivšega župana. Neka-
teri med njimi tudi spregovorijo o tem, kaj so iz omar videli in 
slišali – poleg vseh dokazov o zapravljanju davkoplačevalskega 
denarja so videli tudi tisto, kar večini prikliče rdečico na lica. Ker je 
to županova kolumna, v njej ne bom razlagal, kaj so mi povedale 
priče o posebnih »ljubezenskih« uslugah, ki so bile poplačane z 
občinskimi stanovanji, kupljenimi po smešno nizki ceni. O tem, 
kako si je gospa prislužila takšno naklonjenost bivšega župana 
in s tem povezane privilegije, čivkajo vsi moravški vrabci. A kot 
sem povedal, to ne sodi v mojo kolumno, čeprav imamo na občini 
dokumentirane dokaze in pisna pričevanja o Reboljevem izkori-
ščanju položaja za osebne potrebe in interese.

Posledice štirinajstih let takšne »vladavine« rešuje zdaj moja 
ekipa. Takoj naj vam povem, da ne bom mogel uresničiti vseh norih 
predvolilnih obljub bivšega župana, za katere v občinski blagajni 
nikoli ni bilo denarja. Pripravljam pa gradbeno sezono, kot je v 
Moravški dolini še ni bilo. Morda bo trajalo dlje, kot bi si želeli, 
vendar se ne bom oziral na zlobne jezike tistih, ki pričakujejo, 
da bom to, kar ni uspelo bivšemu županu uresničiti v 14 letih, 
naredil v 14 tednih. Pustil bom, da me ocenjujete po delih in ne po 
obljubah. A razumeti me morate, da sem moral najprej počistiti 
»hlev«. Res je, da večji projekti terjajo tudi več časa za pripravo. 

A ne bomo popuščali, dokler ne bodo končani. Kot župan 
sem odgovoren vam, mojim moravškim ljudem, ne pa stranki. 
Nimam nobene stranke. Moja stranka ste vi, občanke in občani 
občine Moravče.

Občina 
Moravče 
vabi

na osrednjo občinsko prireditev ob 
prazniku dneva državnosti, ki bo

v ponedeljek, 24. junija 2019 
ob 21. uri v središču Moravč.

V kulturnem programu bodo sodelovala 
domača kulturna društva, na prireditvi se bodo 

predstavile tudi enote, ki v občini Moravče 
skrbijo za zaščito in reševanje.

Po kulturnem programu bo zabavni del pri 
Kulturnem domu Moravče. Zabavala nas bo 

skupina Victory. Za postrežbo bodo poskrbeli 
gasilci PGD Moravče.

Vse občanke in občani, lepo vabljeni 
na praznovanje dneva državnosti.
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Pri ljudski iniciativi Moravče 
(v nadaljevanju LIM) gre že 
od vsega začetka za delova-

nje prostovoljcev, ki si kot aktivni 
državljani prizadevamo za ohra-
njanje lokalnega okolja.  

Predstavniki LIM smo priprav-
ljeni žrtvovati precej svoje ener-
gije in prostega časa v boju za 
čisto okolje. Smo večja skupina 
ljudi z vsakodnevnimi družinski-
mi in službenimi obveznostmi, ki 
jih poskušamo uspešno usklaje-
vati s prostovoljnim delom LIM-a. 
Po zadnjih lokalnih volitvah smo 
v novem županu dr. Milanu Ba-
lažicu dobili dolgo pričakovano 
pomoč v našem prizadevanju za 
čisto in zdravo okolje. Prizadeva-
mo si, da se z naše doline umak-
nejo vsi odpadki, ki so škodljivi za 
človeka ali naravo. S tem želimo 
krepiti ter izboljšati kvaliteto živ-
ljenja ljudi. 

Poslanstvo in vizija LIM 
Naše poslanstvo je spremljati 
spremembe ter dogajanja v na-
šem neposrednem okolju. Želimo 
združevati ljudi, jih osveščati ter 
stalno dvigovati kvaliteto življe-
nja na vseh področjih življenja 
Moravške doline, ki vključujejo 
neokrnjeno naravo ter naše so-
bivanje z njo. 

Temeljna vrednota predstav-
nikov in članov LIM je spoštljiv in 
neškodljiv odnos do sočloveka in 
naravnega okolja. Naloga LIM-a 
je opozarjati na aktualno ekolo-
ško problematiko na področju 
občine Moravče. Ob tem želimo 
tudi konstruktivno sodelovati z 
odgovornimi službami različnih 
področij ter profilov, ki s svojim 
delovanjem posegajo v našo oko-
lje ter imajo trajne posledice na 
kvaliteto življenja, danes in v pri-
hodnje. Prizadevali se bomo za 
varovanje in ohranjanje zdrave-
ga okolja in trajnostnega razvoja 
naše lokalne skupnosti.

Koga moti LIM?
Nerazumljivo se nam zdi, da naše 
delovanje moti toliko posamezni-
kov, ki vztrajno poskušajo preko 
neresničnih govoric ter podatkov 
motiti ter očrniti delovanje LIM-a. 
Posebej nas žalosti dejstvo, da 
ne prejemamo podpore vidnejših 
članov vseh lokalnih svetniških 
skupin. Poudarjamo, da naše de-
lovanje ni na nikakršen način po-
vezano s političnimi interesi po-
sameznikov ali političnih skupin. 
Namenjeno je izključno ohranje-
vanju zdravega okolja, narave ter 
ljudi, kar pa bi moral biti interes 
vseh prebivalcev naše doline, ne 
glede na njihovo politično opre-
delitev. 

Ker se nam zdi pošteno, da vsi 
prebivalci Moravške doline vedo, 
kdo od izvoljenih svetnikov in 
njihovih podpornikov nasprotu-
je ter zaradi osebnih interesov 
blati delovanje LIM-a, bomo to 
v prihodnje tudi javno objavili. 
Vsem zaskrbljenim občanom, ki 
širijo informacije o zapravljanju 
občinskega denarja za delova-
nje LIM, sporočamo, da je celotna 
dejavnost LIM-a do sedaj financi-
rana iz lastnih sredstev in noben 
posameznik do danes ni prejel 
finančne nagrade za svoje delo.

LIM in župan sta pozvala vso 
zainteresirano javnost, da se ude-
ležijo tiskovne konference »Mo-
ravške ure kažejo Sloveniji minu-
to pred dvanajsto«, med katere 
sodijo tudi lokalni predstavniki 
svetniških skupin občine Moravče. 
Njihov odziv je bil minimalen oz. 
ga sploh ni bilo. Takšno ravnanje 

je prav gotovo v nasprotju z nji-
hovimi gostilniškimi izjavami o 
sodelovanju, ukrepanju, akciji itd. 
Še več, nenehni pritiski in poskusi 
vplivanja na delovanje LIM-a ter 
neprimerni komentarji posame-
znikov (vidnejših članov dveh lo-
kalnih svetniških skupin), našega 
delovanja ne bodo ustavili. LIM 
sporoča, da je delovanje LIM-a 
nepolitično in da bodo vsakršen 
poskus vplivanja razumeli kot 
nespodobno vplivanje, v bodoče 
pa bomo takšne poskuse tudi jav-
no objavili. Če se bodo gostilniške 
govorice in nespodobni (lažnivi) 
komentarji prek spleta spet poja-
vili, bomo člani LIM-a javno obja-
vili vsebine SMS sporočil in zvočne 
posnetke, ki nazorno prikazujejo 
politično higieno posameznikov 
v Moravški dolini.

Pozivamo vse, ki jim je mar!
LIM nagovarja vse občanke, ob-
čane Moravč in vse prebivalce 
naše zelene Slovenije, ki jim 
je mar in jim ni vseeno, da se 
»naši« Moravški dolini zadajajo 
tako močne in globoke rane, ki 
bodo počasi, a zagotovo uničile 
naše rodove ter naše zanamce. 
Vsak korak, vsaka informacija 
šteje, zato zapišite svoja vide-
nja, občutke, prispevke in slike, 
ki bodo odpirale oči odgovornim 
in zapirale rane Moravški dolini. 
Stopimo skupaj in z združenimi 
koraki, konstruktivno pokažimo, 
da zdravega okolja in narave ne 
damo ter smo se zanje priprav-
ljeni boriti. Naš naslov, kamor 
lahko pišete je  lim@moravce.si. 
Našim dejavnostim lahko sledite 
na dveh FB straneh (nelegalno 
smetišče Drtija in LIM Moravče)

Zemlja je bila že od nekdaj dra-
gocena vrednota, ki ni pomenila 
samo lastnino, ampak preživet-
je, hrano in blaginjo. Predniki so 
znali spoštovati zemljo in živeti 
z njo v sožitju, zato jo spoštujmo 
tudi mi! 

Ljudska iniciativa Moravče (LIM)
BESEDILO: MAG. MATJAŽ MAROLT

Delovanje LIM ni 
povezano s političnimi 
interesi posameznikov ali 
političnih skupin. LIM je 
bil do sedaj financiran le 
iz lastnih sredstev.
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Dejavna občina

Minuta pred dvanajsto
BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: MAG. MATJAŽ MAROLT

Tovornjaki smrti skozi Mo-
ravško dolino še vedno ne-
moteno vozijo svoj tovor, je 

slikovito opozoril župan dr. Milan 
Balažic. Novinarsko konferenco z 
naslovom »Moravške ure kažejo 
Sloveniji minuto pred dvanajsto«, 
sta v ponedeljek, 13. maja 2019, 
ob 11.59 v Ljubljani organizirali 
Občina Moravče in Ljudska inici-
ativa Moravče (LIM). 

Po petih mesecih je vse 
tako kot prej
Župan Milan Balažic je posvaril 
pred ekološko katastrofo širših 
razsežnosti in dejal, da so Mo-
ravčani v primeru, da država ne 
bo ukrepala, pripravljeni tudi iz-
raziti državljansko nepokorščino. 
Opozoril je, da se od takrat, ko 
sta Občina in LIM javnost zadnjič 
opozorili na problematiko sanaci-
je peskokopov, po petih mesecih 
torej, razmere niso spremenile. 
Poudaril je tudi, da se v naši ob-
čini še vedno nahaja zemljina s 
26-krat preseženo vrednostjo 
kroma, 19-krat kadmija, 14-krat 
niklja, sedemkrat cinka, dvakra-
tnim presežkom svinca in s stru-
penimi organskimi snovmi, kot 
so formaldehidi, naftol, krezol in 
fenol. Spomnil je, da obstajajo 
priče, predvsem bivši uslužbenci 
Termita, ki so pripravljene javno 
pričati o zakopavanju sodov fe-
nola. Nadaljeval je z besedami: 
“Obkoljeni smo z odpadki, z ja-
mami, ki so že izkopane in kamor 
se vsak dan vozijo nevarne snovi, 
z jamami, ki so bile pravkar izko-
pane, in z jamo, ki je tik pred tem, 
da se začne izkopavati”.

Župan je svojo predstavitev 
zaključil z besedami: “Zahtevamo 
sonaravno sanacijo peskokopov, 
prepoved dovoza industrijskih 
odpadkov, še posebej nevarnih, 
odkop in odvoz že zakopanih 
nevarnih odpadkov,” in opozoril, 
da se bo, v kolikor se država ne 
bo odzvala, zgodila državljanska 

nepokorščina, četudi v obliki zapr-
tja državne ceste skozi Moravče, 
z blokado delovanja Termita, z 
interpelacijo okoljskega ministra 
Simona Zajca in nenazadnje tudi 
s tožbo na evropskem sodišču.

Predstavljeni izsledki biološke 
raziskave
Predstavnik LIM Jurij Kočar je 
pojasnil, da je Občina na pobudo 
LIM naročila biološko raziskavo, 
ki jo je v začetku letošnjega leta 
izvedel biolog Peter Firbas, stro-
kovnjak s področja citogenetike, 
v sodelovanju z Ribiško družino 
Bistrica in Antonom Komatom. 
Raziskava se je osredotočila na 
vodotoke v bližini sporne deponi-
je podjetja Termit, to sta potoka 
Stražica in Drtijščica. “Rezultati so 
jasno pokazali močno prisotnost 
toksinov v vodah blizu deponi-
je, kar kaže na dejstvo, da udar 

onesnaženja prihaja iz sporne 
Termitove deponije,” je poudaril 
Kočar. Po njegovem je raziskava 
pokazala, da so trditve Termita in 
Zavoda za gradbeništvo (ZAG), da 
je zemljina na deponijah stabilna 
in da ne prihaja do izluževanja ne-
varnih snovi v okolje, navadna laž. 
Ob tem je dodal, »da je raziska-
va potrdila naše sume, da sporno 
početje podjetja ogroža stanje 
okolja in zdravje ljudi v Moravški 
dolini.” Onesnažila v potočni vodi 
pri ribah spodbujajo indukcijo 
mikronukleusov v krvi, kar kaže 
na genetske okvare. Pri testnih 
rastlinah (čebula) zavirajo rast ko-
renin in ustvarjajo kromosomske 

poškodbe v njihovih koreninah. 
Rezultati so pokazali prisotnost 
genotoksičnih snovi v vodi Straži-
ce in Drtijščice v okolici deponije. 
Te snovi so v osnovi kanceroge-
ne tudi za ljudi. Onesnaženje se 
širi od mesta »Drtijskega jezera« 
proti Drtijščici. Za kakšne strupe 
natančno gre, bo znova pokazala 
analiza izcednih voda, ki jo prav-
kar opravlja Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH) iz Maribora po nalogu 
bivšega ministra Lebna. Ob tem 
ostaja neznanka, kako varen je 
ribolov v onesnaženih vodotokih 
nizvodno od deponije in kakšno je 
stanje vode v Zaloških ribnikih in 
bližnji ribogojnici, je še izpostavil 
Kočar. 

Ponovno posredovanje Termita 
med vzorčenjem
Jurij Kočar je spregovoril tudi o 
poteku vzorčenja v okviru aktual-
ne raziskave NLZOH. Opozoril je, 
da je bila prisotnost predstavni-
kov LIM ovirana s strani predstav-
nikov Termita. Predstavnica LIM, 
na primer, ni smela biti prisotna 
pri vzorčenju izcednih voda, saj 
je predstavnica Termita absur-
dno trdila, da LIM sam zastruplja 
vodo. Najbolj se je zapletlo pri 
enem od bagrskih izkopov, pri 
katerem je prišla na dan vreča s 
sumljivo črno vsebino, ki je pred 
analizo le-te »čudežno« izginila. 
Kočar je hkrati izpostavil, da so 

»Vrednost kroma v 
zemljini je presežena 
26-krat, kadmija 19-krat, 
niklja 14-krat … V našem 
okolju so prisotni strupi, 
obkoljeni smo z odpadki!« 

Dr. Milan Balažic je poudaril, da občina od Termita 
zahteva sonaravno sanacijo peskokopov.
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predstavniki Termita zastopnikom LIM oteževali 
dostop do mesta vzorčenja, preprečevali fotografi-
ranje in podobno. Ob tem je LIM lahko določil le eno 
lokacijo za vzorčenje z vrtino, medtem ko je ostalo 
vzorčenje potekalo na približno istih mestih kot v 
raziskavi Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS). 
Pojasnilo navzočih predstavnikov MOP je bilo, da se 
izvaja vzporedna raziskava, ki bo prinesla nekakšno 
»drugo mnenje« glede na lanskoletno raziskavo 
GeoZS. Zapletalo se je tudi pri ravnanju z vzorci, 
ki so jih po dogovoru izvajalcev in podjetja več dni 
hranili v prostorih in pod nadzorom Termita. 

Glede na metodologijo vzorčenja po mnenju 
Kočarja od novih rezultatov ne moremo pričako-
vati bistvenega odstopanja od tistih iz pretekle 
raziskave, vseeno pa ostaja upanje na njihovo 
primernejšo interpretacijo. Bilo bi namreč absur-
dno, če bi bili rezultati NLZOH, ki jih pričakujemo 
junija, v nasprotju z rezultati Firbasove biološke 
raziskave. 

A počakajmo na rezultate …

Zlati lipov list 2019

Turistično društvo Moravče vabi k prijavi 
za ocenjevalno akcijo ZLATI LIPOV LIST, 

ki je že stalnica med vsakoletnimi nalogami 
Turističnega društva Moravče. 

Z njo želimo pritegniti občane k skrbi za 
urejenost stanovanjskih hiš, kmečkih domov 
in okolice in s tem k lepšemu videzu celotne 
občine.
V letu 2019 bomo izbrali:
a) tri najlepše urejene stanovanjske hiše (izgled 

hiše, okensko in balkonsko cvetje, okolica),
b) dva najlepše urejena kmečka domova (ure-

jenost stanovanjske hiše in gospodarskih 
poslopij z okolico, zelenjavni, sadni vrt )

Popis in prvo ocenjevanje bo v začetku julija, 
drugo  v avgustu. Zaključek akcije načrtujemo 
na eni od jesenskih prireditev, ko bomo najbolj-
šim podelili priznanja in nagrade. 

Zelo cenimo vaše znanje in izkušnje z goje-
njem okrasnih rastlin ter stalno prizadevanje 
za urejenost domov. Vabimo vas k sodelovanju 
in pričakujemo vaše prijave do 30. junija 2019.

Pošljete jih lahko na naslov: Turistično dru-
štvo Moravče, Vegova ul. 7, 1251 Moravče ali po 
tel. 041 326 292 ali na e-naslov: td.moravce@
gmail.com. Dobitniki priznanj v prejšnjih letih 
so izvzeti iz ocenjevanja.

Brezplačni servis koles v 
Moravčah 5. junija
BESEDILO: MAG. KATJA MEDIJA

Osnovna šola Jurija Vege je bila najuspešnejša 
v zbiranju kolesarskih kilometrov. Učenci OŠ 

Jurija Vege so v okviru dodatne naloge projekta 
Varno na kolesu zbirali kolesarske kilometre. Med 
prijavljenimi šolami so dosegli prvo mesto. Nagra-
da je brezplačni servis koles za učence, starše in 
lokalno skupnost.

Brezplačen servis koles, ki ga podarja Zavaroval-
nica Triglav, bo potekal v sredo, 5. 6. 2019, od 11. 
do 19. ure pred šolo. 

Tehnični pregled kolesa bodo izvajali strokov-
njaki, pri čemer bodo na samem mestu pregleda 
lahko odpravili manjše težave. Strokovnjaki bodo 
za resnejše težave povedali, kaj je s kolesom narobe 
in vam svetovali, kako težave najlaže odpraviti. Na 
kolesa bodo nalepili odsevne nalepke, da bodo bolj 
vidna in varnejša. 

Servis je namenjen vsem učencem, staršem in 
lokalni skupnosti! Vabljeni ste, da ponujeno pri-
ložnost izkoristite. 

Hvala vsem, ki ste pripomogli k našem uspehu.
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Ogrevalna sezona se zaključuje in tudi letošnjo 
zimo je sistem daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) Moravče poskrbel, da je več kot 

petdeset gospodinjstev imelo zanesljivo in okolju prija-
zno ogrevanje. Z Blažem Šterkom, direktorjem družbe 
Zarja Ekoenergija d.o.o., smo se pogovarjali o prednostih 
sistema DOLB. 

Sistem DOLB v občini Moravče deluje od leta 2013 
zaradi želje po učinkovitem izkoriščanju obnovljivega 
vira energije ter okoljske prednosti skupnih nadzoro-
vanih kurišč pred individualnimi kurišči. Z letom 2019 
je stoodstotno lastništvo podjetja Zarja Ekoenergija 
prešlo v last družbe Interenergo, d.o.o.

Sistem v Moravčah kot energent uporablja lesno 
biomaso, ki jo pridobivajo od okoliških dobaviteljev. 
»S tem posledično skrbimo tudi za čiščenje gozdov v 
občini in pospešujemo lokalno gospodarstvo,« pojasnju-
je gospod Šterk, direktor družbe Zarja Ekoenergija. 
Sistem z inštalirano močjo 1,25 MW letno proizvede 
več kot 1.500 MWh toplotne energije za ogrevanje. »S 
skrbno nadzorovano in regulirano proizvodnjo toplote v 
kotlovnici sistema DOLB Moravče je okolje znatno manj 
obremenjeno z izpusti CO2 in drugimi izpusti, saj večje 
število manjših kurišč nadomešča ena kotlovnica, ki je 
bistveno bolj čista in učinkovita,« pove Šterk. 

Cena lesne biomase je manj občutljiva na nihanje 
tržnih cen energentov, kar odjemalcem zagotavlja sta-
bilno ceno za porabljeno toploto. »Daljinski sistemi so za 
uporabnike eden najbolj brezskrbnih in zanesljivih načinov 
ogrevanja, zato ne preseneča dejstvo, da jih uvaja vse več 
evropskih držav in slovenskih naselij,« še dodaja Šterk. 

V skrbi za zanesljivo delovanje sistema Zarja Ekoe-
nergija izvaja redni monitoring vplivov izpustov na oko-
lje. »Vsi sistemi delujejo skladno s predpisi in najvišjimi 
standardi, kar potrjujejo tudi redne in izredne meritve iz-
pustov s strani neodvisnih inštitucij,« odgovarja direktor. 

O načrtih za pri-
hodnost pa dodaja: 
»Želimo si, da bi še 
več občanov prepoz-
nalo prednosti siste-
ma DOLB, ki je zaradi 
najnižjih investicijskih 
stroškov v primerjavi z 
ostalimi ogrevalnimi 
sistemi in konkurenčne 
cene energije, zagoto-
vo najboljša izbira za 
vse občane in poslovne 
odjemalce na območju 
toplovodnega omrežja 
v Moravčah.« 

Daljinsko ogrevanje v Moravčah
BESEDILO: PIA GRABAR

 

Izberite ugodno,
zanesljivo in okolju
prijazno ogrevanje.

080 14 20

Pokličite nas od 
ponedeljka do petka od

7. do 20. ure na
BREZPLAČNO ŠTEVILKO

in se posvetujte z našimi
strokovnjaki.

Noč knjige z Bronjo Žakelj
BESEDILO: EVA BABNIK, FOTOGRAFIJA: KATARINA PETERC

V moravški knjižnici smo se v torek, 23. aprila, 
zbrali ljubitelji branja. Na ta dan smo se tudi v 

Krajevni knjižnici Daneta Zajca odzvali s sodelova-
njem na najbolj množični prireditvi širjenja branja 
in bralne kulture v Sloveniji. Letošnja Noč knjige 
je idejno zaznamovana z Valentinom Vodnikom in 
obletnico njegove smrti, po kateri mineva že dvesto 
let. Prav tako se snovalci prireditve opirajo tudi na 
dvestotrideseto obletnico francoske revolucije, ki 
predstavlja pomemben mejnik v razvoju Evrope. 

V Moravčah smo gostili »novopečeno« avtorico 
Bronjo Žakelj. Njen prvenec Belo se pere na de-
vetdeset je bil toplo sprejet. Kako le ne bi bil, če 
smo prali na najvišji tempereturi? Ta večer smo 
oprali več vrst perila ... Ustavili smo se ob Bronjini 
avtobiografski zgodbi, ki je pretresljiva življenjska 
izpoved dekleta, katerega življenje je bilo različno 
zaznamovano. Otroštvo preživeto v vedno polnem 
stanovanju na Vojkovi, polno humorja, dobre hrane 
in pijače, tudi cigaretnega dima. Prerana smrt njene 
matere, rakave bolnice, je v njeno življenje prived-
la orkan, ki je za seboj pustil opustošenje. Skozi 
zgodbo spremljamo tenkočutno in dobro zapisano 
izpoved različnega dogajanja na njeni življenjski 
poti. O mnogih rečeh smo se tekom pogovora z 
Bronjo Žakelj, ki ga je vodila Bernarda Mal, strinjali, 
a o eni stvari proti koncu pogovora vse bolj. Da je 
knjiga sama polna navdihovin pravzaprav predsta-
vlja spodbudo in pozitivno držo za prenekatero 
življenjsko pot. Bronja Žakelj je odkritosrčna in 
neposredna sogovornica, ki svojega mnenja prav 
nič ne skriva in ne ovija v celofan. Vse bolj pa se 
potrudi, da spregovori o svojih največjih izgubah v 
življenju in o strahovih, ki jo še danes spremljajo. 
Knjiga Belo se pere na devetdeset je ena izmed 
nominiranih za nagrado kresnik, ki jo od leta 1991 
dalje podeljuje časnik Delo za najboljši slovenski 
roman preteklega leta. 
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Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v času 
poletnih počitnic 2019 pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave poletne počitniške 
aktivnosti namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi 
sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev - animatorjev. Na voljo je več terminov letovanja na različnih lokacijah:

KRAJ LETOVANJA DOGODIVŠČINA TERMIN LETOVANJA

Dom pod obzidjem - PIRAN MORSKI DETEKTIVI 16. 07. – 26. 07. 2019

Hostel Bežigrad - UMAG MORSKI RITMI 26. 07. – 05. 08. 2019

Hostel Šiška Porec - ŠPADICI PARTY POREC 22. 08. – 01. 09. 2019

Hostel Center - SAVUDRIJA
ŽOGA JE SVETOVNA! 06. 07. – 16. 07. 2019

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT! 05. 08. – 15. 08. 2019

Dom Emavs – ZG. GORJE

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU 29. 06. – 06. 07. 2019

JUST SAY IT! 06. 07. – 13. 07. 2019

GOZDNE SKRIVNOSTI 13. 07. – 20. 07. 2019

LAHKIH NOG NAOKROG 20. 07. – 27. 07. 2019

CENIK LETOVANJ POLETJE 2019:

VRSTA LETOVANJA 10 dni 7 dni

Zdravstveno letovanje na morju 72,30 € ---

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €

Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih --- 157,50 €

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja bodo
objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale.

ZVEZA PRIJATELJEV 
MLADINE DOMŽALE 

IN OSNOVNA ŠOLA RODICA DOMŽALE 

VABITA V PROGRAM POLETNE POČITNICE
Počitniške aktivnosti bodo od 19. 8. do 30. 8. 2019 potekale v Osnovni šoli Rodica, Kettejeva 13, Domžale. 

PROGRAM POPESTRIMO POLETNE POČITNICE 2018/2019
OTROKOM OMOGOČA DRUŽENJE, UČENJE, USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA IN GIBANJE.
Dejavnosti bodo organizirane od 7.30 (sprejem otrok) do 15.30 ure. Starši otroka lahko prijavite na malico in/
ali kosilo. Otrok potrebuje copate ter obleko in obutev za gibanje na prostem. Stroški: prehrana (6 eur/dan, 
vstopnine…).
Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani šole (http://www.so-
la-rodica.si/) ali Zveze prijateljev mladine Domžale (http://zpmdomzale.splet.arnes.si/ ), kjer bo v juliju 2019 
objavljen program dejavnosti.
Rok za prijavo je 30. 6. 2019. 
Prijavnico posredujte v tajništvo Osnovne šole Rodica ali pa jo sami pošljite na naslov 
OŠ Rodica, Kettejeva 13, Domžale oz. os-rodica@guest.arnes.si
Dodatne informacije: 01/72 19 530.  
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BESEDILO: POLONA PIRŠ

Igre motorike

Na Osnovni šoli Roje so v četr-
tek, 18. aprila, potekale 16. 

MATP igre gorenjske regije. Zbralo 
se je 43 športnikov in spremljeval-
cev iz Radovljice, Kranja, Kamnika 
in Domžal. Najprej je na naši šoli 
potekala svečano odprtje tekmo-
vanja, vključno s himno Specialne 
olimpijade Slovenije in dvigom 
zastave. Naši inštrumentalisti so 
poskrbeli za živahno glasbeno 
točko, zaplesala sta mlada ple-
salca Valentin in Aneja iz Plesnega 
kluba Miki. Zaprisego tekmovalcev 
sta prebrala učenca Marko in Žan, 
tekmovanje pa je uradno odprla 
vršilka dolžnosti ravnatelja, mag. 
Andreja Škrlj. Tekmovalci so se 
nato v spremstvu prostovoljcev iz 
OŠ Rodica in  Srednje šole Domžale 
odpravili na tekmovalno prizorišče 
– v telovadnico OŠ Rodica. 

Tekmovali so v okviru programa 
MATP (Motor Activities Training 
Program), ki je namenjen osebam 
z zmerno in težjo motnjo v dušev-
nem in gibalnem razvoju in poteka 
pod okriljem Specialne olimpijade 
Slovenije. MATP je panoga, v ka-
teri lahko tekmuje vsak, ki si želi 
tekmovati. Naloge so prilagojene 
glede na sposobnosti tekmovalca 
in glavni cilj je, da so na koncu zma-
govalci prav vsi, ki so se potrudili po 
svojih najboljših močeh. Na posta-
jah z gibalnimi nalogami s področja 
brcanja, plazenja, udarjanja itd. so 
tekmovalci pokazali svoje spret-
nosti in vsi uspešno opravili z zas-

Stare besede – 
od P do S  
(iz Peško-slovenskega 
slovarja)

P
Pare – mrtvaški oder 
Peglezen/pegla – likalnik 
Pindeklčk – obleka za otroka 
za krst 
Pinta – damski vložek 
Pipč/pipec – majhen nož za v žep 
Pleh – pekač 
Pod – skedenj 
Prižast – umazan 
Puajnkir – pri hlevu gleda del 
strehe čez steno poslopja. Tisti 
del podstrehe, ki je tako rekoč v 
zraku je puajnkir. 
Pucverk – lanena vlakna za 
čistit stroje 
Pupč – žabji paglavec 

R
Raufkamra – dimnica za meso 
Rikverc – zadenjsko 
Ror – pečica pri štedilniku 
Rutca – robec 

S
Sora – povezava med spred-
njim in zadnjim delom voza 
Soršca – mešani posevek rži 
in pšenice 

(zbira Ajda Lalić)

tavljenimi nalogami. Pokazali so 
pravi športni duh in aktivno navijali 
za tekmovalce iz različnih ustanov. 
Da ne bi med zavzetim bojem za 
dobre rezultate prišlo do kakšnih 
poškodb, je pazil član ekipe prve 
pomoči Rdečega križa Domžale, ki 
nam vedno rada priskoči na pomoč 
ob takšnih priložnostih. Kot se spo-
dobi za takšno tekmovanje, je seve-
da sledil tudi slavnostni zaključek 
iger in podelitev medalj. Medalje je 
vsem tekmovalcem podelil dom-
žalski šampion in svetovni prvak 
v kick-boksu – Marjan Bolhar. Po 
podelitvah so naši učenci še spustili 
tekmovalno zastavo in jo predali 
organizatorju naslednjih iger. Ker 
pa se naši športniki radi še malo 
poveselijo, so se vsi skupaj odpravili 
na zasluženo kosilo v restavracijo 
Park, kjer so nas kot vedno lepo 
sprejeli in nam dovolili, da smo si 
pripravili pravo malo zabavo. Ob 
glasbi Tjaše Hrovat in Uroša Steklase 
so zapeli in zaplesali, še enkrat znova 
pa dokazali, da so najlepša in najsreč-
nejša športna tekmovanja tista, na 
katerih sta velikost srca in trud po-

Ekipa OŠ Roje z medaljami. Vsi so zmagovalci!

membnejši od barve medalje. Hvala 
vsem donatorjem, ki ste pripomogli 
k izvedbi tekmovanja. Športnikom 
pa še enkrat iskreno čestitamo!

Inštrumentalisti OŠ Roje so poskrbeli za kulturni program na otvoritvi.
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Otroške rojstnodnevne zabavice 
v Srečni hiši!

Skočite v podvodni svet, na Divji zahod, v svet vitezov in princes, 
postanite Srečne tačke pomagačke ali pa zašportajte na polno!

Dragi starši, 
vaši najmlajši lahko praznujejo svoj rojstni dan v Srečni hiši, na prav poseben način. Lahko 
se podajo v podvodni svet, v katerem bodo srečali nadvse zanimiva morska bitja, lahko se 
prelevijo v junake Divjega zahoda, zaplešejo v svet princes in vitezov ali pa postanejo pravcate 
‚Srečne tačke pomagačke‘. Za bolj živahne pa bo super izbira športna animacija!

PODVODNI SVET 
Odšli bomo v podvodni svet med ribe, 
hobotnice in druga morska bitja. Šli bomo 
na ribolov, spotoma pa še rešili kakšno 
uganko.

Cena najema Srečne hiše z izbrano tematsko animacijo je 50 EUR/h, 
rezervacije pa sprejemamo na 051 759 170 (Ana). 

Vsak slavljenec/slavljenka bo Srečno hišo zapustila tudi z darilcem presenečenja.

Srečna hiša je projekt Zavoda Modri svet za mlade, katerega namen je z družabnimi dogodki in odgovornimi projekti 
ter dejavnostmi pokazati, kako lahko z lokalnim veseljem spodbudimo globalno srečo – predvsem med otroki. To 
počnemo tako, da domačim otrokom pripravljamo najboljše možne zabavice za rojstne dni, po drugi strani pa 
skrbimo tudi za otročke, ki jim je življenje manj naklonjeno. Zato redno zagotavljamo donacije varnim hišam SOS 
društva, mariborskemu materinskemu domu ter neposredno otrokom iz rejniških družin preko CSD Domžale in CSD 
Maribor, pomagamo pa tudi drugim pomoči potrebnim otrokom in mladostnikom, s katerimi se nam križajo poti. 

Srečna hiša se nahaja nad kavarno Mia, v objektu Avto Kveder (poleg pošte), v Lukovici pri Domžalah, takoj ob 
izvozu z avtoceste. KONTAKT: 051 759 170 in 031 673 236 (Ana in Alenka)

DIVJI ZAHOD 
Na Divjem zahodu bomo srečali 
kavboje in Indijance ter se jim 
pridružili na pravih konjskih dirkah. 
Tudi kakšno podkev bomo vrgli ter 
poiskali skriti zaklad.

SREČNE TAČKE POMAGAČKE  
Podali se bomo na lov za tistimi, ki 
potrebujejo pomoč, in med igro ugotovili, 
kako lepo je pomagati. Ne bomo pozabili na 
živali in vsa zanimiva in smešna dejstva o njih. 
Prelevili se bomo v kužke in poskusili poiskati 
izgubljeni zaklad. 

SREČNO KRALJESTVO 
Znašli se bomo v svetu princev, 
princes in vitezov. Zaplesali 
bomo ob ritmih grajske glasbe 
in se naučili pravega grajskega 
plesa. Udeležili pa se bomo 
tudi pravih viteških iger! 

ŠPORTNA 
Zdrav duh v zdravem 
telesu je zelo znan rek. 
Mi ga bomo upoštevali in 
spoznali tudi kakšno novo 
športno igro.
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V soboto, 27. aprila 2019, 
smo v Društvu rejnic in 
rejnikov Domžale skupaj 

s CSD Domžale, izpeljali srečanje 
družin, ki izvajajo rejniško dejav-
nost, pri lovski koči na Prvinah. 
Zbralo se  je 107 oseb v pestrem 
starostnem razponu - od tistih, ki 
so se komaj dobro naučili prvih 
korakov do resnih zrelih let. V 
sončnem jutru smo krenili iz Bla-
govice, mimo Javorja, Loga do 
lovske koče na Prvinah, kjer nas 
je ujel dež. V koči smo pekli pa-
lačinke, se sladkali s trojanskimi 
krofi, igrali skupinske igre, skupaj 
zapeli ob spremljavi kitare. Dobre 
volje in veselja nam ni zmanjkalo. 
Srečanje je minilo v prijetnem in 
sproščenem druženju, spontanih 
pogovorih in izmenjavi izkušenj. 

Ob tej priliki se želimo zah-
valiti Lovski družini Trojane Ož-
bolt, ki je brezplačno dovolila 
uporabo lovske koče, Občinama 
Lukovica in Moravče, ki s sred-
stvi preko razpisov za delovanje 
društev v humanitarni dejavnosti 
omogočata kritje osnovnih stro-
škov programa in donatorjem iz 
Rotary cluba Domžale, Hoferja, 
Gostinskemu podjetju Trojane, 
Moje-lece.si in Dnevnika.

BESEDILO: MARTA TOMEC

Več kot sto rejencev 
in rejnikov na 
Prvinah

Začetki občine Moravče 
BESEDILO: MATJAŽ KOČAR

Pisalo se je leto 1994. Skep-
sa o nastanku nove občine 
je bila na eni strani med 

ljudmi velika. Domžale so bile na-
mreč zelo razvita občina. Na drugi 
strani pa je tlelo iskreno upanje 
po boljših časih, kjer bomo lah-
ko ljudje samostojno odločali o 
lastni usodi na lokalni ravni. 

Prvi razlog ZA občino 
V Moravčah smo imeli neposredno 
izkušnjo, ko nam je država želela 
vsiliti odlagališče odpadkov, kajti 
zapuščeni peskokopi so kar vabi-
li, da bi jih napolnili z različnimi 
odpadki. Tako kot danes je tudi 
pred 25 leti v Sloveniji manjkalo 
primernih mest za odlaganje naj-
različnejših odpadkov. Takrat sem 
vodil civilno iniciativo za prepre-
čitev postavitve regijske deponije 
odpadkov v opuščenih peskoko-
pih v Moravčah. Na besedni »spo-
pad z državo« smo se pripravili 
zelo dobro. Proti sebi smo imeli 
tim strokovnjakov in profesorjev 
z Inštituta Jožef Stefan in Ke-
mijskega inštituta (ne spomnim 
se natanko, katera ustanova je 
bila vodilna), ki so pripravili pro-
jekt deponije. Naše priprave so 
potekale na strokovni ravni brez 
demagogije in leporečenja.

Seznami zaščitenih živalskih 
vrst, vrisani vodonosniki pitne 
vode, odprti vodotoki, tektonske 
prelomnice itd. so bili le nekateri 
izmed strokovnih argumentov, s  
katerimi smo se spopadli z eks-
pertno skupino strokovnjakov z 
doktorskimi oziroma profesorski-
mi titulami. Imeli smo dovolj bio-
loškega, kemijskega, geološkega 
in toksikološkega znanja in znali 
smo brati aktualno zakonodajo. 
»Spopad« je potekal v prostorih 
Skupščine občine v Domžalah. Če 
poenostavim zaključek tiste seje 
- sklep zasedanja Skupščine je bil, 
da ne obstajajo pogoji za deponi-
jo odpadkov v Moravčah. Moravče 
in Moravčani smo si oddahnili.

Prav ta rezultat in to animi-
ranje najširših ljudskih množic v 
Moravčah, ki so se enotno uprle 
ekološkemu nasilju nad našo do-
lino, me je pripeljalo v politiko, 
ki se ji reče lokalna samouprava. 
Pred tem se kot terenski veterinar 
s politiko nisem ukvarjal, ne na 
ravni občine, in ne na ravni kra-
jevne skupnosti. Veliko pa sem 
bil med ljudmi in to tistimi, ki jim 
je bila narava, rodovitna zemlja 
in tradicije slovenstva najbliže. 
Spoznaval sem ljudi, ki so žive-
li v izobilju in tiste, ki so trpeli 
pomanjkanje in se iz meseca v 
mesec borili za preživetje. Vse te 
podobe so v meni pustile izrazito 
socialno občutljivost.

Samostojna občina je zaživela
»Občina, veliko vprašanje danes in 
vsakdanja stvarnost jutri«. S temi 
besedami me je v prvi številki 34. 
letnika medobčinskega časopi-
sa SLAMNIK leta 1995 nagovo-
rila novinarka in me spomnila na 
lastne besede, ki sem jih izrazil v 
času, pomembnem za odločitev 
o vprašanju, ali želimo občino ali 
ne. Po ustanovni seji novega Ob-
činskega sveta in začetku dela 
ter oblikovanju prvega proračuna 
samostojne Občine Moravče, se 
je hitro pokazalo, da bo razvoj 
hitrejši in obsežnejši v samos-
tojni občini. Imeli smo politične 
stranke, koalicije in opozicije, a 
vsi smo bili ljudje iz naših krajev 
in vasi, ki smo se poznali in vsi 
smo poznali problematiko. Zato 
so bile seje Občinskega sveta di-
namične, polne razprav in iska-
nja najboljših rešitev. Pravzaprav 
sploh ni bilo pomembno, katera 
politična stranka ali posameznik 
je predlagal rešitev problema. Ne 
spomnim se, da bi bil kak predlog 
opozicije zavrnjen. Vedno smo 
ga poskušali izpiliti in vgraditi v 
program. Mogoče je kakšna cesta 
dobila prednost za rekonstruk-
cijo pred drugo, ker je iz tistega 

Otroške rojstnodnevne zabavice 
v Srečni hiši!

Skočite v podvodni svet, na Divji zahod, v svet vitezov in princes, 
postanite Srečne tačke pomagačke ali pa zašportajte na polno!

Dragi starši, 
vaši najmlajši lahko praznujejo svoj rojstni dan v Srečni hiši, na prav poseben način. Lahko 
se podajo v podvodni svet, v katerem bodo srečali nadvse zanimiva morska bitja, lahko se 
prelevijo v junake Divjega zahoda, zaplešejo v svet princes in vitezov ali pa postanejo pravcate 
‚Srečne tačke pomagačke‘. Za bolj živahne pa bo super izbira športna animacija!

PODVODNI SVET 
Odšli bomo v podvodni svet med ribe, 
hobotnice in druga morska bitja. Šli bomo 
na ribolov, spotoma pa še rešili kakšno 
uganko.

Cena najema Srečne hiše z izbrano tematsko animacijo je 50 EUR/h, 
rezervacije pa sprejemamo na 051 759 170 (Ana). 

Vsak slavljenec/slavljenka bo Srečno hišo zapustila tudi z darilcem presenečenja.

Srečna hiša je projekt Zavoda Modri svet za mlade, katerega namen je z družabnimi dogodki in odgovornimi projekti 
ter dejavnostmi pokazati, kako lahko z lokalnim veseljem spodbudimo globalno srečo – predvsem med otroki. To 
počnemo tako, da domačim otrokom pripravljamo najboljše možne zabavice za rojstne dni, po drugi strani pa 
skrbimo tudi za otročke, ki jim je življenje manj naklonjeno. Zato redno zagotavljamo donacije varnim hišam SOS 
društva, mariborskemu materinskemu domu ter neposredno otrokom iz rejniških družin preko CSD Domžale in CSD 
Maribor, pomagamo pa tudi drugim pomoči potrebnim otrokom in mladostnikom, s katerimi se nam križajo poti. 

Srečna hiša se nahaja nad kavarno Mia, v objektu Avto Kveder (poleg pošte), v Lukovici pri Domžalah, takoj ob 
izvozu z avtoceste. KONTAKT: 051 759 170 in 031 673 236 (Ana in Alenka)

DIVJI ZAHOD 
Na Divjem zahodu bomo srečali 
kavboje in Indijance ter se jim 
pridružili na pravih konjskih dirkah. 
Tudi kakšno podkev bomo vrgli ter 
poiskali skriti zaklad.

SREČNE TAČKE POMAGAČKE  
Podali se bomo na lov za tistimi, ki 
potrebujejo pomoč, in med igro ugotovili, 
kako lepo je pomagati. Ne bomo pozabili na 
živali in vsa zanimiva in smešna dejstva o njih. 
Prelevili se bomo v kužke in poskusili poiskati 
izgubljeni zaklad. 

SREČNO KRALJESTVO 
Znašli se bomo v svetu princev, 
princes in vitezov. Zaplesali 
bomo ob ritmih grajske glasbe 
in se naučili pravega grajskega 
plesa. Udeležili pa se bomo 
tudi pravih viteških iger! 

ŠPORTNA 
Zdrav duh v zdravem 
telesu je zelo znan rek. 
Mi ga bomo upoštevali in 
spoznali tudi kakšno novo 
športno igro.
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predela občine prihajalo več ob-
činskih svetnikov kot iz drugega, 
vendar je tudi druga adaptacija 
prišla na vrsto v istem proračun-
skem obdobju.

Med ljudmi na terenu je vla-
dal optimizem in pripravljenost 
sodelovati. Posamezne vasi so 
zbirale dodatna sredstva za in-
vesticije, brezplačno odstopa-
le robove zemljišč za razširitev 
cest in vodovodov. Seveda so se 
porajali tudi dvomi in pomisleki. 
Spomnim se razprave ali usta-
noviti lastno gasilsko zvezo ali 
ostati v skupni. Enako smo skrbeli 
za spomenike NOB in obnavljali 
cerkve ter pomagali pri obnovi oz. 
gradnji župnišč. Soglasno smo 
sprejeli sklep o postavitvi spome-
nika vsem žrtvam medvojnega in 
povojnega nasilja. 

Mogoče je danes utopija, a tak-
rat pred 25 leti smo še sanjali o 
besedah iz Prešernovega verza , 
ko govori o edinosti, sreči, spra-
vi. Če razmišljam, kaj bi takrat 
naredil drugače (gledano skozi 
današnje oči), lahko rečem, da bi 
se še bolj potrudil poslušati in ra-
zumeti vse ljudi in iskati še večje 
soglasje glede ustvarjanja sku-
pnega življenjskega in bivalnega 
okolja ter dobrega medsebojnega 
razumevanja.

Ljudje, ki se takrat še niso rodi-
li, imajo danes lahko že svoje dru-
žine in hodijo na volitve. Novi rod 
Moravčank in Moravčanov je tu. 
Med nami pa so tudi ljudje, ki jim 
spomin seže daleč v preteklost. 
Tako eni kot drugi so enakopravni 
občani naše občine.

BESEDILO: LIDIJA MEDIC

Občinsko tekmovanje 
v orientaciji gasilske 
mladine 

V soboto, 13. aprila, je v Mo-
ravčah pri Osnovni šoli  Jurija 

Vega ter okolici potekalo občin-
sko tekmovanje v orientaciji. Na 
tekmovanje je bilo prijavljenih 
109 ekip, od tega 21 ekip iz Gasil-

goriji mladink so 1. mesto osvojile 
PGD Krašce 1 (Nika, Lucija, Taja), 
2. mesto PGD Velika vas (Lucija, 
Klara, Adriana) in 3. mesto PGD 
Peče (Andreja, Ema, Taja). V ka-
tegoriji pripravnikov so 1. mesto 

osvojili PGD Velika vas (Matic, 
Blaž, David). 

Zahvala gre vsakemu posame-
zniku, ki je pri organizaciji tekmo-
vanja kakorkoli pomagal. Iskrene 
čestitke vsem mladim gasilcem in 
srečno na regijskem tekmovanju. 
(Lidija Medic je članica Mladinske 
komisije GZ Moravče.)

Kategorija pionirjev pionirk: prvo mesto med pionirji je zasedlo PGD Moravče 5, med pionirkami pa 
PGD Vrhpolje.

ske Zveze Moravče. Vse ekipe so 
prišle uspešno do cilja, najboljše 
tri v vsaki kategoriji so se uvrstile 
na regijsko tekmovanje iz orien-
tacije, ki bo potekalo 25. maja v 
Šmartnem pri Litiji. 

Tekmovalci so bili razvrščeni 
v 3 kategorije: pionirji/pionirke 
(7–11 let), mladinci/mladinke 
(12–16 let) in pripravniki/priprav-
nice (16–18 let). Vsi tekmovalci so 
morali pred odhodom na orien-
tacijsko progo opraviti določene 
naloge. Po uspešno opravljenih 
preizkušnjah so se tekmovalci 
podali na 2–5 km orientacijsko 
progo okoli Moravč. Po končanem 
teku je bil čas samo še za razgla-
sitev rezultatov. Na razglasitvi so 
nekaj spodbudnih besed povedali 
podžupan Občine Moravče Marko 
Kladnik, predsednik Gasilske zve-
ze Moravče Ivan Lebar, poveljnik  
Gasilske zveze Moravče Janez 
Povik in predsednica Mladinske 
komisije GZ Moravče, Lidija Vozel.

Rezultati pa so bili naslednji: 
v kategoriji pionirjev so 1. mesto 
osvojili PGD Moravče 5 (Domen, 
Jaka, Anže), 2. mesto PGD Vrhpo-
lje (Nejc, Maks, Aljaž) in 3. mes-
to PGD Velika vas (Martin, Matej, 
Eneja). V kategoriji pionirk so 1. 
mesto osvojile PGD Vrhpolje (Ju-
lija, Zala, Klarisa) in 2. mesto PGD 
Moravče 7 (Mia, Anja, Laura).V 
kategoriji mladincev so 1. mesto 
osvojili  PGD Krašce 1 (Borut, Endi, 
Domen), 2. mesto PGD Krašce 3 
(Lana, Blaž, Vid) in 3. mesto PGD 
Moravče (Ana, Samo, Rok). V kate-

Že 24. po Moravški 
planinski poti
BESEDILO: ANKA ROPRET

Na prvega maja dan je v organi-
ziranem pohodu po poti okoli 

Moravške doline svojo vzdržljivost 
preizkušalo petinpetdeset poho-
dnikov. 
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Ob štirih zjutraj so se podali 
na pot izpred Planinskega doma 
na Uštah–Žerenku. Po poti proti 
Grmačam, Sv. Miklavžu, Ciclju, 
Murovici, Tuštanju, Imenjam, Sv. 
Mohorju, Vinjam, Limbarski gori, 
Tlačnici, Peškim Kandršam, Ge-
ossu, Pivklju nazaj do izhodišča.  
Ob poti so jih bodrile družine, ki 
so pripravile tudi nekaj okrepčil. 
Tako se ob tej priložnosti zahva-
ljujemo; družini Barbare Seifrid in 
Enskovim (Javoršica), družini Pir-
nat (Tuštanj), družini Mihelčič (Tu-
štanj), Pergarjevim (Vinje), družini 
Jamšek (Negastrn), družini pr´Tič 
(Tlačnica), družini Avbelj v Kandr-
šah ter Baru na Trati. Vsem hvala 
za dobro voljo in spodbudo!

Na sami poti so nekajkrat za-
skeleli žulji, nekaj majic se je 
premočilo, ob koncu so bile vse 
udeležene noge pošteno utrujene 
– drugih večjih nevšečnosti pa ni 
bilo. Tako smo vsi veseli, da nam 
naših dežurnih reševalk ni bilo 
potrebno aktivirati. 

Ko so bili pohodniki že skoraj 
na polovici poti, so se na pot po-
dali tudi turnokolesarji. Letos jih 
je sedem pot prevozilo s kolesom. 
Turnokolesarji imajo pot nekoliko 
prilagojeno njihovim potrebam, 
vendar se kar petindevetdeset 
odstotno držijo pohodniške trase. 

Ni pomembno, kako so se 
odpravili na pot – premagali so jo. 
S to mislijo so se ob koncu dneva 
ulegli k počitku. 

Čestitke vsem, ki so zbrali do-
volj poguma in vztrajnosti.

BESEDILO: TONE HABJANIČ

Občni zbor PVD 
SEVER

Pretekli mesec smo se na ob-
čnem zboru zbrali člani Po-

licijsko-veteranskega društva 
(PVD) SEVER, odbor Domžale. V 
pozdravnem nagovoru je predse-
dnik društva Maksimilijan Karba 
pozdravil vse zbrane, predsedni-
ka PVD SEVER Ljubljana Emerika 
Peterko, župana občine Domžale, 
Tonija Dragarja in vse prisotne 
povabljene goste. 

Po predlaganem dnevnem redu 
je pričel s poročilom o lanskem 
delu in številnih dogajanjih pre-
teklega leta. Člani PVD SEVER, 
odbor Domžale so se udeležili 
večine prireditev, na katerih pa 
bi lahko bili, po besedah predse-
dnika, še bolj številčni. Poudaril 
je, da bi se morali vsi skupaj pot-
ruditi za povečanje članstva. Nato 
je besedo prepustil še gostom. 
Emerik Peterka je povedal, da je 
bilo na celotnem ljubljanskem 
območju v preteklem letu preko 
sto šestdeset različnih dogodkov 
in športno rekreacijskih udejstvo-
vanj. Organizirano je bilo uspo-
sabljanje kolegija širšega obmo-
čja, usposabljanje praporščakov, 

razna predavanja in še bi lahko 
našteval. 

Ob petindvajsetletnici 
delovanja društva je bila izdana 
brošura, iz katere je tudi 
slikovno razvidno dogajanje in 
delo Združenja Sever. Z nekaj 
besedami je prisotne nagovoril 
tudi župan občine DomžaleToni 
Dragar, ki je pohvalil dosedanje 
delo Združenja SEVER, se vsem 
zahvalil za nesebično in odločno 
udejstvovanje v osamosvojitveni 
vojni za Slovenijo leta 1991, 
vsem pa čestital ob 65-letnici 
obeleževanja občinskega praznika 
občine Domžale.

Predsednik OZVVS Janez Gre-
gorič je v nagovoru pozdravil nav-
zoče, pohvalil vzorno sodelovanje 
veteranskih društev ter rekel, da 
se je potrebno boriti za svoje pra-
vice, za še večje zavzemanje za 
slovensko državo in naše mlade 
zanamce. 

Za svoje delo v osamosvojit-
veni vojni za Slovenijo je prejel 
srebrni znak osamosvojitve takra-
tni policist Andrej Ojstršek. Med 
sklepnimi besedami je predsednik 
povedal, da se prihodnje leto izte-
če mandat dosedanjemu odboru, 
zato bo potrebna tudi izvolitev 
novega predsednika. Nato se je 
vsem zahvalil za udeležbo in za-
želel prijetno druženje.

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO 
JESENSKI CVET

VABI NOVE ČLANE IN 
PROSTOVOLJCE VODITELJE SKUPIN,

da se nam pridružijo v prijateljskih skupinah,
kjer za starejše ljudi ustvarjamo varno okolje v bližini njihovega 

doma z namenom medsebojne podpore, razumevanja, 
ohranjanja dobrega počutja 

in izmenjave koristnih informacij in izkušenj.

V okviru društva MDJC deluje 25 skupin v 6 občinah: 

Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, Moravče, Lukovica.

Kontakt: Organizatorka lokalne mreže:
Maksimiljana Mali

041 339 314, drustvo@jesenskicvet.si
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BESEDILO: VOJKA REBOLJ

Spominska 
slovesnost pri 
spomeniku nad 
Češnjicami

BESEDILO: KLAVDIJA TOMAŽIČ

So razpisi res 
BAV BAV? 

Razpisi se odpirajo in zapirajo 
preko celega leta in so prilož-

nost pridobivanja sredstev tudi za 
nevladne organizacije. Še vedno 
pa se mnogi prestrašite razpisne 
dokumentacije, pogojev in zah-
tev. Vendar ni razlogov, da ne bi 
poskusili izkoristiti priložnosti.

Barbara Možina svetuje, da 
preden vstopite v svet razpisov, 
razmislite o sledečem. Verjetno 
je, da idealnega razpisa ne boste 
našli, zato se bo potrebno prila-
goditi. Pri prijavah je čas zelo po-
memben faktor, zato naj bo pro-

jekt zamišljen že pred odprtjem 
razpisa. Pri večini razpisov pred 
financiranja ni, zato povprašajte 
glede premostitvenega kredita. 
Priprava razpisa ter izvedba pro-
jekta sta ekipno delo, torej raz-
mislite o kadrovskih kapacitetah. 

V nadaljevanju je Barbara 
spomnila, na kaj morate biti ob-
vezno pozorni pred prijavo na 
razpis. Selektivno preberite samo 
tiste dele razpisa, ki bodo vpli-
vali na vašo odločitev za prijavo. 
Po sprejetju odločitve pozorno 
preberite vso razpisno dokumen-
tacijo. Preverite točkovanje in 
prag za odobritev projektov ter 
cenite vašo zmožnost za uspeh. 
Preverite, kdaj se morajo projekti 
začeti izvajati in do kdaj morajo 
biti sredstva porabljena. Na sple-
tni strani razpisovalca dnevno 
preverite ali je prišlo do kakšnih 
sprememb. Dosledno upoštevajte 
navodila za oddajo.

V pisanje naj bodo vključeni 
sodelavci, prostovoljci, zunanji 
strokovnjaki. Tako bo prijava 
naredila dober vtis na razpisno 
komisijo. Pred oddajo prosite 
nekoga »zunanjega«, da prebere 
prijavo. Če bo ta oseba razumela 
projekt, ga bo tudi komisija.

V kolikor boste imeli težave 
pri prijavi, nam pišite na info@
consulta.si. Čim več uspešnih pri-
jav in izpeljanih projektov vam 
želimo. Več o zgornji temi lahko 
najdete med novicami na www.
consulta.si

Ekipa Stičišča NVO osrednje Slo-
venije je kot brezplačno podporno 
okolje na voljo nevladnim orga-
nizacijam (društvom, zasebnim 
zavodom, ustanovam) iz osrednje 
Slovenije. Pri nas lahko dobite in-
formacije s področja ustanovitve 
NVO (nevladna organizacija), 
projektnega svetovanja, vodenja 
računovodstva, promocije in komu-
niciranja ter če postanete naš NVO 
s potencialom, celo informacije/
znanje, vezano na vaše izražene 
potrebe. Izkoristite brezplačno 
podporo Stičišča in razširite svoj 
krog.

Bralcem je verjetno znano, da 
se je 23. aprila 1945 zgodil v 

gozdu nad Češnjicami hud zločin. 
Zverinsko so bili ubiti štirje parti-
zani, od tega trije domačini. Vsa-
koletna spominska svečanost ob 
spomeniku tem žrtvam sovpada 
z državnim praznikom, dnevom 
upora.

Letošnje praznovanje je orga-
niziralo Združenje borcev za vred-
note NOB Moravče 26. aprila, kar je 
običajni datum. Slavnostna govor-
nica evropska poslanka Tanja Fajon 
je o prazniku dnevu upora dejala: 
»Govori o osvoboditvi in uporu. Go-
vori o sili naroda, ki se je zoperstavil 
okupatorju, govori o moči ljudi, ki 
so  –ne glede na svojo številčno 
šibkost – na prvo mesto postavili 
svojo narodno zavest in svoje srce 
in žal za to v narodnoosvobodilnem 
boju preštevilni izgubili tudi svoje 
življenje.« Med drugim je tudi pou-
darila, da moramo biti za ta upor, za 
vse bitke, ki so najiskrenejši izraz 
domoljubja, hvaležni vsem pogu-
mnim borcem in borkam, ki so se 
posamezno in kot skupnost uprli 
ponemčevanju, fašizmu in drugim 
oblikam poniževanja slovenskega 
naroda in tako pripomogli, da ima-
mo danes svojo identiteto, da je naš 
narod viden in naš jezik slišan po 
vsej Evropi. Predsednik Združenja 
borcev Moravče Martin Rebolj se 

je v svojem pozdravnem govoru 
zavzel, da se zgodovina boja za 
svobodno domovino, jezik in kul-
turo ne sme pozabiti. Rekel je tudi: 
»Zato naše združenje danes pome-
ni spoštovanje vrednot narodnoo-
svobodilnega boja, zato skrbimo 
za pomnike, se ob njih zbiramo, 
zato zapojemo partizansko pesem, 
zato so povabljeni med nas mladi, 
otroci.« V programu je s slovensko 
himno in partizanskimi pesmimi 
sodeloval Peški oktet. Gotovo pa 
so nežni glasovi otrok v pesmi in 
besedi spomnili na kruti čas vojne, 
ki tudi mladim ni prizanašal. »Edino 
hlapci cvilijo ponižno kakor psi in 
lajajo, da nas je malo …,« je Kaju-
hovo in druge partizanske pesmi 
ob spremljavi kitare pela igralka in 
pevka Jerica Mrzel. K spomeniku 
so predsednik ZB Moravče Martin 
Rebolj in podpredsednik Darko 
Grošelj ter svetnica Brigita Barlič 
položili venec. Ob tej priliki je bilo 
podeljeno posthumno priznanje 
Jožetu Kvedru za dolgoletno neu-
morno delo za Združenje borcev. 
Prevzel ga je sin Mitja. Veseli, da je 
vreme zdržalo, so se po prireditvi 
vsi zadržali še na medsebojnem 
druženju.

ZB Moravče se zahvaljuje vsem 
nastopajočim, praporščakom in 
obiskovalcem spominske slove-
snosti.
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Društvo rokodelcev –  
Rokodelski center 

Moravče
VABI NA

slovenski
rokodelski 
festival 
2019

slovenski
rokodelski
festival
2019

slovenski
rokodelski  
festival  
2019

slovenski
rokodelski
festival
2018

ROKODELSKI DAN 
NA GRADU

v nedeljo 
9. junija 2019

od 10. do 18. ure

na 
gradu 

Tuštanj

Slikarska šola Blaža Slaparja
10. razstava likovnih del ustvarjalcev 
Slikarske šole Blaža Slaparja
Športna dvorana Kamnik,
Osnovna šola Frana Albrehta
Odprtje 14. junija ob 21. uri. 
Odprto v soboto 15. junija 
od 11. do 19. ure in v nedeljo 
od 11. do 16. ure.

Prvi maj na Tuštanju
BESEDILO: TATJANA ČOP,      

FOTOGRAFIJA: DRUŠTVO KRAJANOV ZG. IN SP. TUŠTANJA

Prvomajsko srečanje na Tuštanju je postalo tradi-
cionalno in vedno bolj odmevno. Hitra rast števila 

obiskovalcev preseneča tudi organizatorje, Društvo 
krajanov naselij Spodnjega in Zgornjega Tuštanja. 

Pa vendar preobrazba lokalnega druženja ob dobri 
hrani, pijači in glasbi v eno največjih prvomajskih 
prireditev ni naključna. Za tako odmevnim in pro-
gramsko bogatim dogodkom stojijo zavzeti kraja-
ni Spodnjega in Zgornjega Tuštanja ter ure in ure 
priprav, ki se začnejo takoj po novem letu. »Ob koncu 
prireditve že začenjamo razmišljati o naslednji. Vtisi so 
sveži in takoj si zapišemo, kaj bo potrebno izboljšati ali 
spremeniti«, pove predsednik društva Franci Cerar. 

Za vsakogar nekaj
Prvomajsko srečanje se začne z nastopom Pihalne 
godbe Moravče, ki se na Cegunci ustavi na svoji 
prvomajski poti po Moravški dolini. Za godbo so 
letos nastopile prisrčne mažoretke, sledil pa je 
še krajši kulturni program. Na odru pod šotorom 
so igrale tri glasbene skupine: Ansambel Livada, 
Ansambel Saša Avsenika in Pop Design.

Dopoldan pod šotorom je bil namenjen otrokom, za 
katere je poskrbela Alenka Kolman z gosti. Otroci so tudi 
ustvarjali in se razgibali na malem športnem poligonu. 

Na stojnicah so svojo dejavnost oz. izdelke članov 
predstavljala moravška društva: Turistično društvo 
Moravče, Pletarska šola Iztoka Urbanije, Društvo 
rokodelcev – Rokodelski center Moravče, Društvo 
podeželskih žena Moravče ter PGD Vrhpolje in PGD 
Krašce.

Obiskovalci, pa tudi drugi prebivalci krajev od 
Krtine do Moravč, so tudi letos ob cesti pozdravljali 
starodobnike. Teh je bilo več kot 150, prišli pa so 
iz vse Slovenije.

»Naša prvomajska srečanja so vedno boljša tudi 
zaradi podpore občine ter pokroviteljev in donator-
jev, ki nam vsa leta stojijo ob strani. Velika zahvala 
gre tako njim, kot tudi vsem obiskovalcem. Upam, 
da se prihodnje leto zopet vidimo,« je še povedal 
Franci Cerar.

Izkupiček, ki ga društvo zasluži na srečanjih, namenijo za ureditev 
rekreativnega centra Cegunca in za izboljšanje infrastrukture v kraju. 
Pred 26 leti se je prvomajskega srečanja udeležilo tristo ljudi. Letos so 
jih ponovno prešteli preko 10 tisoč.  

Prireditvi je bilo naklonjeno tudi vreme, kar je še dodatno prispevalo k 
uspešnosti prireditve. Pokrovitelj srečanja je občina Moravče, za pestro 
vsebino pa poskrbijo različna moravška društva.
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Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Morav-
če za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15 in 8/15), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13, 81/16) ter Odloka 
o proračunu Občine Moravče za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 8/18 in 3/19) objavlja 

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Moravče v letu 2019
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Moravče razpisuje nepovratna finančna sredstva za 
programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja na območju občine Moravče v letu 2019, ki se dode-
ljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije 
(EU) št. 1407/2013.
Občina Moravče bo dodelila nepovratna finančna sredstva za 
sledeče ukrepe:
Skupinske izjeme v kmetijstvu:
a) UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe komisije 
(EU) št. 702/2014):
- Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

b) UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 
kmetijski proizvodov (17. člen Uredbe komisije (EU) št. 
702/2014)

Pomoči »de minimis«:
c) UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 

področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja (Uredba komisije (EU) št. 1407/2013)

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v skupni višini 28.000 EUR so zagotovljena v proračunu 
Občine Moravče za leto 2019.
Višina sredstev po posameznih ukrepih
1. Skupinske izjeme v kmetijstvu:
- za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo: 13.500,00 EUR

- za UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trže-
njem kmetijski proizvodov: 6.000,00 EUR

2. Pomoči »de minimis«
- Za UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 

področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja: 8.500,00 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Moravče za programsko obdobje 2015–2020.
V kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo porabljena, se 
lahko prerazporedijo na drug ukrep v skladu z veljavnim Od-
lokom o proračunu Občine Moravče za leto 2019. V kolikor bo 
glede na število vlog in višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

III. UKREPI
1. Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo:

- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 

z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…);

- kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

- z minimalni obseg primerljivih kmetijskih površin 0,5 ha.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ure-
ditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru 
zakupa zemljišča.

Finančne določbe: 
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov 

naložb na kmetijskih gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR;
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo po-
oblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo. 

2. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijski pro-
izvodov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo 
in trženje kmetijskih proizvodov. 
Upravičeni stroški:
- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi 

in trženju kmetijskih proizvodov,
- nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti 

sredstva; 
- splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
- nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, 

avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
- obratna sredstva;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumen-

tacije;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali 
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omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar 
se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, 
določeno v navedeni uredbi.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še:
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev 

za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima 
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od 
prejema pomoči;

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;  

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacional-
nimi predpisi s področja varstva okolja;

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena 
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je 
le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načr-
tovano naložbo;

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po za-
ključeni naložbi.

Upravičenci:
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave 

in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju 
občine. 

Finančne določbe:
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetij-
skega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba. 

3.  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti 
in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s 
področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne 
kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja 

in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in 
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi de-
javnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se 

ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trže-
njem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg popolne vloge je potrebno predložiti še:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je 

upravičenec oz enotno podjetje prejelo na podlagi uredbe 
(EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb, v predhodnih dveh ali 
v tekočem proračunskem letu;

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh 
za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 

predpisih;
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da 

se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči 
za vsa, z njim povezana podjetja;

- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 16. člena Pravilnika;

- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezane-
ga z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov.

K zahtevku za izplačilo sredstev iz občinskega proračuna bo 
moral izvajalec  po opravljenem izobraževanju oziroma uspo-
sabljanju priložiti račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, 
za katere se uveljavlja pomoči dokazila oziroma račun se 
morajo nanašati na datum opravljene storitve od 1. 1. 2019 
do 25. 11. 2019;
Finančne določbe:
-  najvišji delež pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na to določilo se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomo-
či iz tretjega odstavka 17. člena  pravilnika (200.000 oziroma 
100.000 EUR).
-  finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

IV. VLOGA
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za do-

delitev državnih pomoči za programe ohranjanja in spod-
bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravče 
v letu 2019«

- obvezne priloge k vlogi (dodatna dokumentacija), ki so na-
vedene pri posameznemu ukrepu in s katerimi dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v 
tem razpisu.

Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine 
Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče in na spletni strani 
www.moravce.si 

V. OBRAVNAVA VLOG
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu 
odloča na predlog strokovne komisije pooblaščena oseba, 
imenovana s strani župana. 

Pravnomočna odločba bo podlaga za sklenitev pogodbe o sofi-
nanciranju. V pogodbi se bodo podrobneje uredili način in pogoji 
koriščenja odobrenih sredstev. Sredstva se bodo izplačala po 
že izvedeni naložbi. Podlaga za izplačilo bodo poleg sklenjene 
pogodbe tudi predloženi računi za izvedeno naložbo, ustrezna 
dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec predložil po 
končani naložbi ter zapisnik o opravljenem ogledu realizirane 
naložbe, ki ga bo opravila tričlanska komisija občinske uprave 
Občine Moravče.

VI. ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo na javni razpis je ponedeljek, 17. junij 2019. 
Pijave z izpolnjenimi obrazci morajo biti oddane osebno v Glavni 
pisarni ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravče, Ve-
gova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – KMETIJSTVO 2019– NE ODPIRAJ«. 

VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/724-
71-40. Kontaktni osebi sta Matej Rauch in Barbara Baša.

Občina Moravče
Številka: 430-0091/2019-1
Datum: 08. 05. 2019
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Kresovanje v Dešnu
Besedilo in fotografija: Branka Bizjan

Na tradicionalnem prvomajskem kresovanju v 
Dešnu - na Uštah se je zbralo veliko krajanov 

in njihovih prijateljev. Zbrali so se ob kupu vejevja, 
ki ga je že prej pripravila ekipa pod vodstvom Mihe 
Trdina in Marka Ribiča. 

Ko je padla noč, so zakurili kres in njegovi ognjeni 
zublji so švigali visoko v jasno nebo. Ne daleč stran 
so zadišale dobrote z žara in slišala se je prijetna 
glasba. Letošnje kresovanje je bilo prav čarobno, 
saj je bilo vreme toplo in tako naklonjeno, da so 
otroci lahko uživali v igrah na igrišču, starejši pa 
so se družili pozno v noč.

Izpopolnjevanja vodniških licenc
Besedilo: Anka Ropret

Leto je hitro okoli in nekaterim vodnikom je bilo 
treba ponovno podaljšati licenco. Tako smo 

se v letošnjem letu kar štirje ponovno podali na 
izobraževanje v Kočo na Grohatu pod Raduho in v 
Kočo pri Jelenovem studencu. Obnavljali smo svoje 
znanje in ga nadgrajevali tako v teoriji kot v praksi. 
V večernih urah smo lahko tkali nova poznanstva 
in obnavljali stike, pripravljali nove načrte in izme-
njavali izkušnje. …in uspelo nam je!

Tako ima Planinsko društvo Moravče sedem vod-
nikov s potrjeno licenco in dve mentorici planinskih 
skupin. 

Tradicionalno srečanje krajanov 
Besedilo: Anamarija Vesel

Kaj ti predstavlja 1. maj? - Dela prosti dan, mo-
goče neprespano noč zaradi glasnih avtomobi-

lov in budnice? Društvu krajanov Češnjic pa 1. maj 
predstavlja tradicionalno srečanje vseh vaščanov. 
Že na predvečer  smo se zbrali v manjšem številu, 
da smo postavili mlaj in pripravili prostor. Naslednji 
dan smo se zbrali v dopoldanskih urah. Družili smo 
se ob dobri hrani in pijači ter dobri družbi sosedov 
in sovaščanov.  Po 12. uri se nam je pridružila tudi 
Pihalna godba Moravče, ki je s svojim nastopom 
zaključila tradicionalno budnico po večjih krajih v 
občini. Zahvaljujemo se vsem, ki so prišli! Se vidimo 
naslednje leto! 

Dan jagod in špargljev
Društvo za razvoj podeželja LAZ vabi na Dan 
jagod in špargljev v nedeljo, 26. maja, na Bre-
gu pri Litiji s pričetkom ob 10.00 na travniku 
pri gasilskem domu. Soustvarjalci letošnjega 
dogodka bodo poskrbeli za pestro dogajanje. 
Lahko boste pokušali različne špargljeve jedi in 
jagodne sladice, se sprostili s Chi gongom ali si 
ogledali pestro ponudbo rokodelcev. Obiskoval-
ci letošnje prireditve si bodo lahko v gasilskem 
domu ogledali obnovljeno stalno Zbirko savskih 
prodnikov, ki smo jo dopolnili z razstavo zbirke 
ptic iz našega okolja. Letošnje leto je praznično 
za Prostovoljno gasilsko društvo Breg, ki bo 
visoko 100. obletnico delovanja obeležilo z 
gasilsko parado in razvitjem novega prapora 
ob 10.00. Vse se bo dogajalo pred gasilskim 
domom in na prizorišču prireditve. Najmlajši 
bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, ali 
pa se igrali na otroškem igrišču.

Več informacij: www.laz.si, drustvo.laz@
gmail.com info@laz.si, tel.: 051 312 739 ali 
031 290 118. Spremljajte nas na FB strani: 
DrustvoLaz 
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Ko te branje časopisa prisili k razmišljanju o ponosu 
in strpnosti
Ko sem prebirala tretjo številko Novic iz Moravške do-
line, me je to napeljalo k razmišljanju o prebranem in 
imela sem takoj polno glavo pohvalnih besed predvsem 
o vsebini napisanega od tam naprej, ko se politika kon-
ča ... Navdal me je ponos ob dejstvu, koliko uspešnih 
in delovnih društev ter posameznikov imamo v mo-
ravški občini. Koliko mladih obetavnih ustvarjalcev ... 
Naj omenim prejemnika plakete mag. Blaža Slaparja, 
ki obenem v isti številki predstavi nadarjeno umetnico 
Manco Borštnar, ki prihaja iz naše vasi, pa do zdaj nisem 
vedela veliko o njeni nadarjenosti in uspešnosti. Beremo 
lahko o uspešnih prireditvah, kot je Pohod po nagelj in 
predstavah (Limbar), o visokih jubilejih (Oda, godbeniki, 
čebelarji, ekološki kmetje ...), o uspešnih šolskih projektih 
in učencih ... Pa koliko je še drugih, o katerih se bo pisalo 
kdaj drugič ...!  Pa končno je Primož Peterka postal častni 
občan, kar bi moral postati že zdavnaj, saj je dosegel v 
svetovnem merilu več kot katerikoli Moravčan. 
Ja, ponosna sem, da tukaj živim, med vsemi uspešnimi 
ustvarjalci in pridnimi ljudmi, ki res nekaj dajo od sebe 
in ne pričakujejo tega samo od drugih ...
Najbolj pa sem vesela prispevka o avtistih, ki res nazorno 
prikaže njihovo doživljanje, njihove občutke, nemoč... 
Takih ljudi je med nami več, kot se zavedamo. Seveda 
so nekateri z blažjimi oblikami, zato jih težje prepo-
znamo, a vendar ravno tako potrebujejo razumevanje 
in toleranco za to, da na primer nekaterih stvari ne do-
jamejo brez točne in natančne razlage in podobno. Če 
ne veš, da takšni ljudje živijo okoli tebe, ne greš brskat 
po strokovni literaturi, da bi se poučil o tem. Če pa v 
lokalnem časopisu naletiš na to, pa je večja verjetnost, 
da prebereš in ti je mogoče že jasno, da je ta in ta verje-
tno zato »malo čuden« in veš, da se mu moraš drugače 
približati, da ga moraš razumeti ... Ja in se potem trudiš 
bolj razumeti bližnjega, ga ne prizadeneš, se potrudiš 
biti bolj strpen, ne obsojaš kar tako.

Francka Toman

Sejem ničevosti v Češnjicah ali Kako uporabiti 
padle v NOB kot gradbene kompozite političnih 
karier 
Zgodilo se je točno to, kar smo napovedovali, da se bo 
- zloraba spominske slovesnosti za osebne politične 
namene. Že sama pojavnost kandidatke za Evropski 
parlament - Tanje Fajon kot govorke na dogodku v Če-

šnjicah je problematična, še bolj pa je sporna vsebina 
njenega govora. Glede na to, da je govor Tanje Fajon 
javno objavljen, lahko vidimo, da je okrog 50% nje-
nega govora vezano na Evropo, EU, oziroma na njeno 
lastno politično promocijo na dogodku, ki bi moral biti 
komemoracija. Tudi bivši župan Rebolj je dokazal, da 
mu poslušanje strankarskega vrha SD pomeni več od 
vse pietete do umrlih in da je za svojo osebno volilno 
kampanjo pripravljen brezsramno prodati tako NOB 
kot žrtve talcev. Si pa lahko Češnjice sedaj oddahnejo, 
saj po 26. maju v bližnji prihodnosti v Sloveniji nima-
mo volitev, s tem pa je nevarnost obiskov in govorov 
političnih kandidatov v maniri majskih hroščev iz leta 
1945 zmanjšana na minimum. Za konec pa v premislek. 
Koliko časa bomo še dopuščali, da se na komemoracije 
oportuno hodijo kazati in govoriti politični kandidati? 
Mar za to vlogo niso mnogo bolj primerni zgodovinarji 
in druge osebe, ki nimajo ozkih osebnih interesov? 
Komemoracije ali promocije, to je zdaj vprašanje.

Sašo Miklič 

Odgovor gospodu Ravnikar Stanislavu
Lista župana Martina Rebolja (LŽMR) je pred zadnjimi 
lokalnimi volitvami g. Ravnikar Stanislava sporazumno 
določila za nosilca liste in ga tudi postavila na prvo mesto 
kandidacijske liste na volitvah. Vendar pa navedeno ne 
pomeni, da je to neodtujljiva pravica, ki pripada g.Ravni-
karju neomejeno in neodvisno od volje stranke oziroma 
liste. Glede na dejstvo, da v nadaljevanju g.Ravnikar ni 
sledil viziji, usmeritvam in tudi tvornemu sodelovanju 
svetniške skupine Liste župana Martina Rebolja in tako 
ni predstavljal večine svetnikov navedene liste, se je 
večina svetnikov na sestanku dne 11. 3. 2019 odločila, 
da g. Ravnikar ne more več predstavljati liste svetniške 
skupine omenjene liste. Z večino glasov smo se tako 
odločili, da je naš nov predstavnik ga. Brigita Barlič. O 
tem smo tudi obvestili občino, ki je navedeno spremem-
bo pripoznala, saj  je go. Barlič začela obveščati kot 
predstavnico svetniške skupine. Ob navedenem bi želeli 
opozoriti, da je bil g.Ravnikar na zadnjih lokalnih voli-
tvah izvoljen kot svetnik Liste župana Martina Rebolja, 
ne pa kot predstavnik svetniške skupine svetnikov Liste 
župana Martina Rebolja, kot omenja v svojem članku. Na 
ta položaj je bil postavljen v LŽMR s ciljem zastopati in 
predstavljati vizijo LŽMR, kot je bila predstavljena že v 
volilni kampanji pred zadnjimi lokalnimi volitvami. Glede 
na dejstvo, da se je g. Ravnikar oddaljil od naše vizije, 

Rubrika Pisma bralcev je namenjena vsem, ki želite s predlogi, pobudami in kritičnim razmišljanjem iz-
boljšati ali popestriti življenje v občini. Namenjena je tudi javnim vprašanjem občinski upravi, kadar gre za 
teme, zanimive za širši krog bralcev. Preko pisem bralcev lahko javno postavite vprašanja ali predloge glede 
samega časopisa. Pisma bralcev ne smejo biti žaljiva in zlonamerna. V kolikor gre za vprašanje, naslovljeno 
na javno osebo ali ustanovo, je objava omejena na dva zapisa z vsake strani na posamezno temo. Odgovore 
bomo poskušali pridobiti že za objavo v tekoči številki. Pisem bralcev ne lektoriramo in ne popravljamo 
slogovno. Opravimo samo osnovni pregled teksta in popravimo le tipkarske napake.
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je več kot očitno, da ne more predstavljati svetniške 
skupine Liste župana Martina Rebolja.
Svetniška skupina LŽMR se sprašuje zakaj si g. Ravni-
kar tako obupno prizadeva ostati predstavnik svetni-
kov LŽMR s katerimi ne sodeluje, ne podpira njihove 
vizije in idej, ki jih je LŽMR predstavljala že v volilni 
kampanji in zaradi katerih je tudi g. Ravnikar dobil 
svetniški mandat.

Večina svetnikov Liste župana Martina Rebolja: 
Brigita Barlič, Adrijana Hauptman Vidergar in 
Boštjan Merela

Iz Društva upokojencev Moravče
Zbrani na sestanku Upravnega odbora Društva upoko-
jencev Moravče, dne 30. 4. 2019, se oglašamo zaradi 
napačne navedbe v županovi kolumni v Moravških 
novicah. 
Ob tem naj navedemo, da smo zadovoljni, da se številka 
našega članstva vrti okoli 370 in da imamo sedem sek-
cij, ki so izjemno delavne. Seveda se kot vsa moravška 
društva, ali društva v Sloveniji, prijavljamo na razpis za 
društva v svoji občini. Razpisi imajo določena merila in 
ta merila so v preteklem letu za naše delovanje v vseh 
sedmih sekcijah in na članstvo prinesla 7.630,40 €. Kot 
vsakemu društvu je tudi nam Občina donirala obleke, 
folklorne, v znesku 1.200,00 €. Najbrž ste slišali, da 
se združujemo v Pokrajinsko zvezo upokojencev Go-
renjske, ki vsako leto v drugi občini pripravi srečanje 
upokojencev Gorenjske, na katerem se zbere čez 2000 
udeležencev in župani gorenjskih občin. Tukaj pridejo 
na vrsto občine, občinski sveti, ki navadno poskrbijo 
za plačilo šotora. Tudi moravška občina je za najetje 
šotora plačala po naših podatkih 9.819,78 €, kar je v 
postavki potrdil občinski svet. Dober glas s tega sreča-
nja je šel, kakor pravi slovenski pregovor, v deveto vas. 
Mnogo bodočih turistov smo verjetno s tem privabili 
in smo seveda tega veseli. 
Kar se tiče denarnega stika Društva upokojencev Morav-
če z našo občino v letu 2018, je to vse. Če kdo javnost 
obvešča precej drugače, potem zavaja in nam je žal. 
Vsekakor pa pričakujemo popravek v Moravških novicah.
Še naprej se bomo trudili, da bodo naši člani zadovoljni 
z delovanjem društva in vseh sedmih sekcij. Mogoče 
bomo uvedli še kakšno. Lepo še naprej vabljeni med 
nas, z veseljem vas bomo sprejeli!

Predsednica Vojka Rebolj v imenu Upravnega 
odbora DU Moravče 

Odgovor na napačno poročanje Vojke Rebolj o 
napačnem poročanju Moravških novic
Spoštovana predsednica Društva upokojencev Moravče 
Vojka Rebolj in spoštovani upravni odbor DU Moravče, 
predlagamo, da malo bolj vestno vodite vaše računo-
vodstvo, kajti naše računovodstvo, ki je nadzirano s 
strani države veliko bolj kot vaše društvo, pravi, da je 
bil vaš »denarni stik«, kot sami imenujete občevanje z 
Občino Moravče, precej tesnejši kot navajate. 

Na Društvo upokojencev Moravče so se v letu 2018 
tako prelila sledeča finančna sredstva:

Najemnina za telovadnico DU 813,12 €

Ogrevanje DU 2.220,99 €

Srečanje upokojencev Gorenjske 9.951,18 €

Ureditev muzeja DU Moravče 5.048,36 €

Transferi DU po javnih razpisih in vlogah 8.830,40 €

SKUPAJ 26.864,05 €

Ob tem je tik pred drugim krogom volitev Občina 
kupila tiskalnik, namenjen pripravi Novic iz Moravške 
doline, ki pa je bil takoj odpeljan v prostore Društva 
upokojencev, kjer je še danes. Če gospa predsednica 
društva upokojencev Moravče Vojka Rebolj k temu 
znesku prištejete še stroške reprezentance, se pravi 
nakupe raznih whiskeyev, ostalih alkoholov in drugih 
poslastic, ki vam jih je omogočal vaš mož - bivši župan 
Martin Rebolj iz svojih postavk, pridemo do zneska 
okoli 30.000 EUR, ki so bila uspešno prenesena na 
Društvo upokojencev Moravče. Kot je razvidno tudi 
iz vašega dopisa, v preteklosti res ni bilo pretirano 
urejeno, kdo pije in kdo plača, ampak sedaj imamo 
višje standarde kot nekoč, ko se je žal poslovalo na 
14 let star krajevno običajen način.

Sašo Miklič, občina Moravče

Sedemdeset let širjenja kulture
KD Miran Jarc Škocjan letos praznuje sedemdeset let od 
ustanovitve. Večina ga pozna po odličnih predstavah v od-
prtem letnem gledališču Studenec. Krajani, ki jih je združe-
vala želja po kulturnem udejstvovanju, so leta 1949 ustanovili 
kulturno sekcijo, ki se je leta 1962 preimenovala v Kulturno 
društvo Miran Jarc Škocjan.  
V letu 2019 se bodo na deskah Poletnega festivala na 
Studencu zvrstile naslednje prireditve:

25. maj
Koncert ob odprtju festivala: MePZ Postojna in 
Goriški oktet Vrtnica

31. maj
Zaključna prireditev festivala Slovenska polka 
in valček 2019

2. junij Monokomedija: Profesor Kuzman mlajši

9. junij Muzikal Briljantina

16. junij Muzikal Cvetje v jeseni

12. junij
Domača gledališka predstava – krstna izvedba, 
Andreas Brandstätter: Lepo je biti muzikant, II. del

23. avgust Muzikal Nune v akciji!

30. avgust
Opera Prodana nevesta (SNG Opera in balet 
Ljubljana)

7. septem-
ber

Koncert ob 70-letnici Kulturnega društva Miran 
Jarc Škocjan: Studenec, izvir ljubiteljske kulture

Rezervacija vstopnic je možna preko spleta (studenec.net) ali s klicem na telefonsko 
številko 051 614 141.
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Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Zahvala

Svojo življenjsko pot je nepričakovano v 76. letu 
starosti sklenila naša draga mami, stara mama, 
prababica, teta in tašča

Marija Levičnik
S PRETRŽA PRI MORAVČAH

Ob slovesu naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo, za izrečene besede sožalja 

in tolažbe, darovane sveče, cvetje in svete maše. Posebno se zahvaljujemo 
vsem, ki ste sodelovali pri organiziranju in izpeljavi pogrebne slovesnosti. 

Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili 
v lepem spominu.

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenil in 
odšel k svojemu Stvarniku naš dragi mož, ati, dedi, 
brat in stric 

Anton Skok 
IZ MORAVČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in darove za cerkev. 
Hvala gospodu Kancijanu  za sočutne besede slovesa, pevcem za lepo zapete 
pesmi, hvala tudi pogrebni službi Vrbančič za lepo opravljen pogrebni obred. 

Še posebno se želimo zahvaliti za pomoč ob njegovi bolezni negovalkama 
podjetja Comett d.o.o., Danici in Halimi, ki sta mu poleg oskrbe prinašali 

tudi veliko pozitivne energije in veselja. Hvala tudi patronažni sestri Martini. 
Iskrena hvala vsem sosedom za pomoč in podporo, še posebej sosedu Mihi!

En velik “boglonej” vsem, ki ste nam stali ob strani in našega dragega Toneta 
pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti. 
Vsem nam, ki smo ga poznali, pa bo spomin 

na njegov nasmeh in toplino pomagal v težkih trenutkih.

Vsi njegovi

Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

V spomin

Martini Vrtačnik
                     (1972 – 2018)

Bili smo srečni in veseli s teboj, sedaj še vedno žalostni,
ker te ni med nami že leto dni. Spomini živijo z nami in ti si del njih.

Odšla si tja, kjer ni trpljenja, ne gorja, tam je sedaj tvoj večni dom in mir.

Pogrešamo te tvoji
mama, sestri in bratje z družinami.

Ne mine ura, dan, ne noč
med nami vedno si navzoč.
V naših srcih ti živiš,
zato pot vodi tja, kjer tihi dom le rože zdaj krasijo 
in drobne lučke ti v spomin gorijo.

V spomin

18. maja je minilo 20 let, odkar je od nas odšel naš 
ljubljeni sin in brat 

Mirko Arsič 
IZ DEŠNA

Vsem, ki se ga spominjate v lepih mislih in molitvi, postojite ob njegovem 
mnogo preranem grobu, prižgete lučko v spomin, iskrena hvala.

Zelo te pogrešamo.

Vsi njegovi 
 

Društvo upokojencev Moravče
vabi

na srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo v 
četrtek, 6. junija ob 10. uri v Termah Snovik. 

Odhod z avtobusne postaje Moravče ob 8.45. 
Prijava takoj po izidu majske številke Novic 

iz Moravške doline na 031 634 377. 
Kasnejših prijav ne bomo mogli uvrstiti 

zaradi nakupa bonov po 8 evrov. 
Vljudno vabljeni!

Popravek
Med pripravo številke 3/2019 Novic iz Mo-
ravške doline je prišlo do zamenjave avtor-
jev pri treh tekstih. Avtorica teksta »Visoki 
jubilej Ode – štirideset let vrhunskega petja« 
na strani 16 je Ivica Zupančič; avtorica teks-
ta »Prva pomoč nevladnim organizacijam« je 
Nina Groboljšek, avtorica teksta »Zmagovalci 
programa Varno na kolesu« pa je Katja Medija.
Vsem trem avtoricam, kakor tudi avtoricam 
drugih tekstov, ki so bile pomotoma podpisane 
pod omenjene članke se iskreno opravičujemo.
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Zobna ambulanta za otroke 
in mladino
t: 01 72 32 750
Ponedeljek in sreda: 7.00 - 14.00
Torek in četrtek: 13.00 - 19.00
Petek: 7.00 - 13.30

Lekarna
t: 01 77 70 245
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

Kmetijska svetovalna služba
KGZS – Zavod LJ, Izpostava KSS 
Domžale
Šaranovičeva cesta 21a, VIR
t: 01 724 18 45 ali 01 724 48 55
Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8. 
do 11. ure oz. po dogovoru.

Slovenski okoljski javni sklad, 
mreža ENSVET
Brezplačno energetsko svetovanje 
t: 051 677 194 (po predhodnem 
dogovoru)

LAS Srce Slovenije
svetovanje s področja razpisov v 
okviru LAS
Občina Moravče
Prva sreda v mesecu:  9.00 – 12.00

Društvo upokojencev
Torek: 10.00 - 12.00

Cenjene bralke, spoštovani bralci!
Od decembra 2018 so objave v rubriki »Zahvale in V spomin« 
brezplačne. V Novicah pa lahko objavite brezplačno tudi vesele 
dogodke, ki jih želite deliti s sokrajani: obletnice, napovedi porok, 
objave rojstev …
Uredništvo Novic iz Moravške doline vabi k sodelovanju vse, ki ses-
tavljate križanke, sudoku, uganke ... Dobrodošli so tudi vsi predlogi, 
kako popestriti in izboljšati naše Novice. Vabimo vse, ki imate stare 
razglednice Moravške doline, da nam jih posodite za objavo.
Odziv na razpisan fotografski natečaj je izjemen. Natečaj bomo 
nadaljevali do konca leta. Vsak mesec bomo izbrali eno fotografijo 
za objavo na naslovnici. Ob koncu leta bodo občani z glasova-
njem preko FB omrežja izbrali tri najboljše, ki bodo nagrajene. 
Rubrika pisma bralcev v Novicah iz Moravške doline je odprta za 
vaša vprašanja, pobude in kritike. Seveda pisma ne smejo biti 
žaljiva ali zlonamerna. 
Pišite nam na e-naslov moravske.novice@moravce.si!

Seznam uradnih ur institucij in organizacij v občini Moravče

Karitas 
Tretji četrtek v mesecu: 17.45 - 18.45

Rdeči križ
g: 031 291 564
Prvi ponedeljek v mesecu: 
17.00 - 19.00

Župnijski urad
t: 01 72 31 055
Ponedeljek in petek: 9.00 - 10.00 
in 16.00 - 18.00

Občina Moravče
t: 01 72 47 140 / f: 01 72 31 035
Ponedeljek: 8.00 - 10.30 
in 11.00 - 15.00 
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 10.30 in 11.00 - 13.00

Pošta
t: 01 72 96 510
Od ponedeljka do petka: 
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
Zadnjo nedeljo v mesecu: 
8.00 - 10.00

Osnovna šola Jurija Vege
t: 01 72 31 003 in 01 72 31 210
www.osmoravce.si
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Vrtec
t: 01 72 31 227
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Podružnična osnovna šola 
Vrhpolje
t: 01 72 31 233
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 15.00

Zavod za gozdove
Revir Moravče, Vegova 7
t: 041 657 223
Torek in sreda: 7.00 – 9.00.

Gasilska zveza Moravče
t: 01 72 31 234
24-urna dežurna služba 
na telefonu 112

Knjižnica Daneta Zajca
t: 01 72 31 359
Torek in četrtek: 14.00 - 19.00
Sreda: 7.00 - 9.00 in 11.00 - 14.00
Sobota: 9.00 - 12.00

Ambulanta splošne medicine
t: 01 72 31 008
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 19.00 
(sprejem do 18.00)
Torek, četrtek, petek: 7.00 - 13.00

Ambulanta za otroke 
in mladino
t: 01 72 32 943
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 19.15
Torek: 7.00 - 10.30 (ambulanta), 
10.30 - 13.00 (posvet)
Četrtek: 7.00 - 10.30 (ambulanta)
Petek: 7.00 - 8.00 (ambulanta)
8.00 - 11.00 (sis. pregledi),
11.00 - 13.30 (ambulanta)

Patronažna služba
t: 01 72 32 944
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 8.00

Diagnostični laboratorij 
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 18.00
Torek, četrtek in petek: 7.00 - 12.00

Zobna ambulanta
t: 01 72 31 150
Ponedeljek in sreda: 6.45 - 13.15
Torek in četrtek: 12.45 - 19.15
Petek: 6.45 - 12.45
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PREIZKUSITE GA V VAŠEM NAJBLIŽJEM SALONU NISSAN!

Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.  
Več na nissan.si.

Z a č u t i  v z n e m i r l j i v o s t ,  k i  j o 
p o g a n j a  m o č  e l e k t r i k e .

N i s s a n  L E A F
P R E P R O S T O  I Z J E M E N

KRULC d.o.o. 
Cesta heroja Vasje 8, 1251 Moravče
Delovni čas 08-18, sobota 08-12.
Tel: 01 723 12 00   www.nissan-krulc.si

info@peplast.si
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