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Volilna številkaiz Moravške doline 
NOVICE 

Spoštovane bralke in bralci!
Pred vami je posebna – predvolilna številka 
našega občinskega glasila. V njej objavljamo 
obvestilo volivcem občinske volilne komisije, 
da boste seznanjeni s postopki, času in načinu 
volitev za posamezne kategorije: župana, 
občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih 
skupnosti. Priložen je tudi seznam in delovni čas 
volišč.

V skladu s predlogom urednika in sklepom 
občinskega sveta objavljamo tudi predvolilne 
oglase kandidatov za župana in kandidatne 
liste političnih strank oz. list za člane 
občinskega sveta.

Seveda je vaša absolutna pravica, da se 
na volitvah odločate po svoji vesti in vaših 
preferencah. Glas boste dali pač tistemu in 
tistim, ki jim zaupate in ki so vas prepričali s 
svojimi programi. Zavedati pa se je treba, da 
vsak od nas občanov lahko tudi sam po svojih 
močeh prispeva k dobremu počutju in blaginji v 
občini. Mogoče ni slaba ideja, o kateri se zadnje 
čase kar veliko razpreda, ponekod pa se je že 
uveljavila, o participatornem proračunu. Gre za 
to, da o majhnem delu proračuna (recimo 1%) 
odločajo občani po svoji izbiri. Seveda bi bilo 
potrebno določiti kriterije in način odločanja.
Srečno in na svidenje na volitvah!

Odgovorni urednik



Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija je za izvedbo volitev 
župana, občinskega sveta in članov svetov krajev-
nih skupnosti v letu 2018 določila osem volišč in 
volišče za predčasno glasovanje.

Volišča bodo na dan volitev 18.11.2018 odpr-
ta od 7. do 19. ure.

1. Volivci, ki bodo na dan splošnih volitev, dne 
18. novembra 2018, odsotni, lahko glasujejo NA 
POSEBNEM VOLIŠČU ZA PREDČASNO GLASO-
VANJE, v Kulturnem domu Moravče, Vegova ulica 
9, 1251 Moravče,, in sicer: 
• v SREDO, 14. november 2018, v času od 7.00 

do 19.00 ure,
• v ČETRTEK, 15. november 2018, v času od 

7.00 do 19.00 ure.

2. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, 
lahko glasujejo PRED VOLILNIM ODBOROM NA 
SVOJEM DOMU, če to sporočijo Občinski volilni 
komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, 
in sicer do 14. november 2018. Obrazec za glaso-
vanje na domu je dosegljiv na spletni strani Občine 
Moravče.
 
3. Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje 
kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu 
za institucionalno varstvo in želijo GLASOVATI PO 
POŠTI na območju Republike Slovenije, to sporo-
čijo Občinski volilni komisiji Občine Moravče do 7. 
novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi 
invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa 
o priznanju statusa invalida.

Prvi odstavek 2. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji določa, da se volilna kampanja 
lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja 
(t.j. 19.10.2018), končati pa se mora najkasneje 24 
ur pred dnem glasovanja (t.j. 16.11.2018 ob 24.00 
uri), ko nastopi volilni molk.

Volivec mora pred glasovanjem volilnemu od-
boru predložiti osebni dokument, zaradi lažjega 
iskanja po volilnem imeniku pa je zaželeno, da 
imate s seboj tudi obvestilo volivcu.

Način glasovanja – volitve župana:
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zapo-
redno številko pred imenom kandidata, za katerega 
glasuje. Volivec glasuje samo za enega kandidata.

Način glasovanja – občinski svet:
Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko 
pred listo kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati 
posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, 
vpiše v za to določen prostor pri listi zaporedno 
številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni 
glas. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na 
listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so 
glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala 
preferenčne glasove za posamezne kandidate z 
liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, 
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po 
zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, 
kolikor število preferenčnih glasov posameznega 
kandidata presega 10 odstotkov števila vseh gla-
sov, oddanih za listo.

Način glasovanja – člani sveta krajevnih sku-
pnosti:
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zapo-
redno številko pred imenom kandidata za katerega 
glasuje. Volivec lahko glasuje za število kandidatov, 
ki se jih voli v posamezni KS ali volilni enoti KS in 
je navedeno na glasovnici.  

Občinska volilna komisija Občine Moravče

Številka: 040-0023/2018-1
Datum: 28.09.2018

OBVESTILO VOLIVCEM 
ZA LOKALNE VOLITVE 2018 

V OBČINI MORAVČE

2 Novice iz Moravške doline



Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ura-
dni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine 
Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS
SEZNAMA KANDIDATOV ZA ŽUPANA

Kandidati so:

1.  PAVEL PUHAN 
datum roj.: 04.10.1951  

občina: Moravče

naslov: Stegne 31

strokovni ali znanstveni naslov: vod. inst., varilec  

delo: uupokojenec

predlagatelj: DP - Davkoplačevalci se ne damo več!

2.  MARTIN REBOLJ 
datum roj.: 06.12.1948 

občina: Moravče

naslov: Podstran 2

strokovni ali znanstveni naslov: letalski tehnik  

delo: župann

predlagatelj: SD- Socialni demokrati

3.  DR. MILAN BALAŽIC 
datum roj.: 19.10.1958  

občina: Moravče

naslov: Dole pri Krašcah 21

strokovni ali znanstveni naslov: doktor znanosti 

delo: doktor socioloških znanosti

predlagatelj: Janez Pergar in skupina volivcev

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

Volitve bodo v nedeljo 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:041-0017/2018-1
Datum: 24.10.2018

PREDSEDNICA:
Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.

Lokalne volitve 2018

324. oktober 2018
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za župana
REBOLJ

Martin

Spoštovane občanke in občani občine Moravče! 

Sem kandidat za župana za naslednji mandat. Dosedanja moja prizadevanja in vztrajnost za 
napredek in dobro počutje v naši lepi podeželski občini prinašajo enakomerno razvitost.

Občina je poleg intenzivnega komunalnega urejanja v iztekajočem mandatu pripravljala večje 
število projektov, ki so že ali pa bodo v kratkem pripravljeni za izvedbo. S projekti, katere občina 
namerava  realizirati, bo poskrbljeno za vse generacije od predšolskih otrok, osnovnošolcev, 
mladine, delovno aktivnih, do starejših oseb in pomoči potrebnih na domu. Tako bo občina 
Moravče še prijaznejša. Same Moravče bodo kot center občine s to gradnjo dobile novo, lepo 
urejeno podobo, z njo pa bodo  zadovoljene tudi različne potrebe vseh prebivalcev občine. Še 
naprej se bo vlagalo v nadzor za varovanje okolja, kakor se je že v zadnjem desetletju in več, 
spremljalo in s kemičnimi analizami nadzorovalo dogajanje v opuščenih peskokopih. Vrtine, ki so 
bile izvedene, s katerimi so zajete vse plasti odloženih materialov, zagotavljajo, da škodljivih 
vplivov na okolje ni. Uspelo nam je tudi obrtno cono umestiti v prostor. V sodelovanju z Direkcijo za 
investicije izdelujemo idejni projekt za južno obvoznico.

Za izpeljavo nadaljnjega razvoja občine, bo potrebno izkoristiti sredstva iz vseh možnih virov, ki 
so za posamezen projekt na razpolago. Pripravljen sem na nove izzive v korist vseh občanov. 

Kot me poznate, pri meni ne pričakujte le všečne besede, temveč tisto v kar sam verjamem, 
torej dejanja in trdo delo. Bom pa še naprej vedno dostopen na telefon in osebno. 

Zgotavljam vam tudi vnaprej občino Moravče enakih možnosti za vse! Vljudno vas 
vabim na volišča, da mi zaupate svoj glas ter glasujete tudi za mojo listo kandidatov 

za svetnike.

ZA OBČINO MORAVČE 
 ENAKIH MOŽNOSTI ZA VSE

Martin Rebolj

Lokalne volitve 2018
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Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ura-
dni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine 
Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS
 SEZNAMA LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:

1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1 PAVLA PIRNAT, roj. 06.06.1971 
 občina: Moravče
 naslov: Zgornji Tuštanj 1
 strokovni ali znanstveni naslov: tekstilna 

konfekcionarka 
 delo: gospodinja

2 JANEZ VIDIC, roj. 20.06.1948
 občina: Moravče
 naslov: Dole pri Krašcah 47
 strokovni ali znanstveni naslov: kovinopasar, 

mojster 
 delo: upokojenec

3 KARMEN ARNUŠ, roj. 18.02.1991
 občina: Moravče
 naslov: Krašce 10
 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 

sociologinja 
 delo: marketing

4 JURČE ČOP, roj. 02.12.1956
 občina: Moravče
 naslov: Dole pri Krašcah 41 c
 strokovni ali znanstveni naslov: doktor 

kmetijskih znanosti 
 delo: visokošolski učitelj

5 BERNARDKA MAL, roj. 27.07.1966
 občina: Moravče
 naslov: Peče 3 a
 strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran 

učitelj
  delo: učitelj

6 JURIJ KOČAR, roj. 13.02.1972
 občina: Moravče
 naslov: Zalog pri Moravčah 16
 strokovni ali znanstveni naslov: doktor 

znanosti s področja geografije 
  delo: profesor

7 VERONIKA KLOPČIČ, roj. 08.06.1994
 občina: Moravče
 naslov: Vrhpolje pri Moravčah 26
 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 

tehnik
  delo: trgovka

8 MIHAEL TRDIN, roj. 29.09.1966
 občina: Moravče
 naslov: Dešen 3
 strokovni ali znanstveni naslov: tehnolog 

prometa 
  delo: vodja delavnic

9 EMA LAVRIČ, roj. 30.04.1992
 občina: Moravče
 naslov: Serjuče 14
 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana 

socialna delavka
  delo: prodajni svetovalec

10 ANTON OREHEK, roj. 21.12.1973
  občina: Moravče
 naslov: Češnjice pri Moravčah 10
 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik
  delo: samostojni podjetnik

11 RIBIČ MIRKO, roj. 04.09.1969
 občina: Moravče
 naslov: Zgornji Prekar 11
 strokovni ali znanstveni naslov: komunalni 

inženir
  delo: vodja vzdrževanja
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12 BRANKA BIZJAN, roj. 02.05.1952
 občina: Moravče
 naslov: Dešen 2
 strokovni ali znanstveni naslov: socialna 

delavka
  delo: rokodelka mojstrica, upokojenka

13 FELIKS LUKATI, roj. 19.07.1942
 občina: Moravče
 naslov: Imenje 21
 strokovni ali znanstveni naslov: strokovna 

šola
  delo: upokojenec

14 FRANC TIČ, roj. 26.03.1950
 občina: Moravče
 naslov: Cesta na Grmače 3
 strokovni ali znanstveni naslov: strojni 

ključavničar
  delo: upokojenec

2. ZELENI SLOVENIJE

1 STOJAN LENČEK, roj. 15.10.1961
 občina: Moravče
  naslov: Vrhpolje 18 a
 strokovni ali znanstveni naslov: trgovec
  delo: brezposeln

2 STANKA ŽAGAR, roj. 21.11.1979
 občina: Moravče
 naslov: Malova ulica 3
 strokovni ali znanstveni naslov: cvetličarka
  delo: cvetličarka

3. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1 VITOMIR CERAR, roj. 31.07.1965
 občina: Moravče
 naslov: Drtija 1
 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 

maturant 
  delo: bančni uslužbenec

2 KATARINA JAVORNIK FIRM, roj. 12.03.1973
 občina: Moravče
 naslov: Dole pri Krašcah 1A
 strokovni ali znanstveni naslov: doktor 

veterinarske medicine 
  delo: veterinarski inšpektor

3 MATJAŽ KOČAR, roj. 06.02.1960
 občina: Moravče
 naslov: Vegova ulica 21
  strokovni ali znanstveni naslov: doktor 

veterinarske medicine 
  delo: inšpektor

4 JOŽEFA NOVAK, roj. 18.03.1952
 občina: Moravče
 naslov: Krašce 21
 strokovni ali znanstveni naslov: poslovodkinja
  delo: upokojenka

5 FRANC OBRAN, roj. 11.07.1957
 občina: Moravče
 naslov: Cesta heroja Vasje 13A
 poklic: strojni ključavničar 
  delo: upokojenec

6 MATEJA JALŠOVEC URANKAR, roj. 
10.02.1978

 občina: Moravče
 naslov: Katarija 2 a
 strokovni ali znanstveni naslov: trgovski 

poslovodja
  delo: oddelkovodja

7 MARKO KLADNIK, roj. 17.04.1965
 občina: Moravče
 naslov: Mošenik 20
 strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran 

varstvoslovec
  delo: upokojen

8 MOJCA PERGAR, roj. 18.04.1987
 občina: Moravče
 naslov: Drtija 6
 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist
  delo: računovodja

9 IGOR BIZILJ, roj. 17.04.1976
 občina: Moravče
 naslov: Češnjice pri Moravčah 15 c
 strokovni ali znanstveni naslov: prometni 

tehnik
  delo: podjetnik

10 VALERIJA TERAŽ, roj. 04.06.1968 
  občina: Moravče
 naslov: Peče 28
 strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran 

ekonomist
  delo: svetovanje in izobraževanje

Lokalne volitve 2018
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11 ZINKA VIDERGAR, roj. 21.09.1967
 občina: Moravče
 naslov: Češnjice pri Moravčah 2 a
 strokovni ali znanstveni naslov: osnova šola
  delo: delavka

12 JOLANDA VEREŠ, roj. 23.04.1972
 občina: Moravče
 naslov: Pogled 14
 strokovni ali znanstveni naslov: prodajalka
  delo: prodajalka

13 BOŽO URBANIJA, roj. 08.07.1967
 občina: Moravče
 naslov: Zgornji Tuštanj 6
 strokovni ali znanstveni naslov: strojni 

ključavničar
  delo: monter

14 NEVENKA MAROLT, roj. 23.12.1975
 občina: Moravče
 naslov: Češnjice pri Moravčah 36
  strokovni ali znanstveni naslov : magister 

prava
  delo: kakovostnik

4. DP - DAVKOPLAČEVALCI SE NE 
DAMO VEČ!

1 PAVEL PUHAN, roj. 04.10.1951
 občina: Moravče
 naslov: Stegne 31
 strokovni ali znanstveni naslov: vod. inst., 

varilec
  delo: upokojenec

2 OLGA PERGAR, roj. 10.06.1951
 občina: Moravče
 naslov: Drtija 6
 strokovni ali znanstveni naslov: priučena 

šivilja
  delo: upokojenka

3 JANKO ŠTEFAN, roj. 26.02.1967
 občina: Moravče
 naslov: Trg svobode 4
  strokovni ali znanstveni naslov: višja 

glasbena šola
  delo: upokojenec

4 MARIJA PUHAN, roj. 03.09.1951
 občina: Moravče
 naslov: Stegne 31
 strokovni ali znanstveni naslov: strokovni 

knjigovodja
  delo: upokojenka

5 ANDREJ ŠTEFAN, roj. 14.11.1948
 občina: Moravče
 naslov: Partizanska cesta 20
 poklic: precizni mehanik
  delo: upokojenec

6 MILENA MAROLT, roj. 06.10.1953
 občina: Moravče
 naslov: Drtija 59
 strokovni ali znanstveni naslov: kmetovalka
  delo: upokojenka

7 BOŽIDAR JEMEC, roj. 20.11.1965
 občina: Moravče
 naslov: Krašce 7
 strokovni ali znanstveni naslov: ključavničar
  delo: brezposeln

5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

1 LJUDMILA NOVAK, roj. 01.08.1959
 občina: Moravče
 naslov: Imenje 8
 strokovni ali znanstveni naslov: profesorica 

slovenskega in nemškega jezika s 
književnostjo

  delo: poslanka v DZ RS

2 MAG. FRANC CAPUDER, roj. 16.11.1962
 občina: Moravče
 naslov: Soteska pri Moravčah 4 a
 strokovni ali znanstveni naslov: mag. 

gradbeništva
  delo: vodja službe za tehnične ocene in 

soglasja ZAG

3 NATAŠA LIPOVEC, roj. 20.07.1972
 občina: Moravče
 naslov: Limbarska gora 10 a
 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. 

argonomije
  delo: podsekretarka na minist. za kmet., 

gozd. in prehra
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4 MILAN KUNAVAR, roj. 17.11.1979
 občina: Moravče
 naslov: Zalog pri Moravčah 13
 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. 

lesarstva
  delo: projektni vodja

5 PETRA PERGAR, roj. 07.05.1979
 občina: Moravče
 naslov: Vinje pri Moravčah 1
 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. 

vodarstva in komunalnega inženirstva
  delo: razisk. - razv. naloge na področju vodarstva 

6 DR. FRANCI MALIN, roj. 09.10.1986
 občina: Moravče
 naslov: Straža pri Moravčah 2
 strokovni ali znanstveni naslov: doktor 

kemijskih znanosti
  delo: razvojni inženir

7 FRANČIŠKA CAPUDER, roj. 27.09.1968
 občina: Moravče
 naslov: Soteska pri Moravčah 4
 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. 

geodezije
  delo: uradnica

8 JANEZ PRAŠNIKAR, roj. 12.01.1949
 občina: Moravče
 naslov: Cesta na Grmače 1
 strokovni ali znanstveni naslov: kovinostrugar
  delo: upokojenec

9 DARJA LAVRIČ, roj. 14.05.1964
 občina: Moravče
 naslov: Vegova ulica 12
 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 

tehnik
  delo: marketing in CRM

10 PETER PIRNAT, roj. 20.06.1968
 občina: Moravče
 naslov: Zgornji Tuštanj 1
 strokovni ali znanstveni naslov: operni pevec
  delo: pevec v koncertnem zboru

11 JELKA LEBAR, roj. 27.01.1980
 občina: Moravče
 naslov: Vrhpolje pri Moravčah 39 
  strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. mat.
  delo: administrativno tehnični pomočnik v 

razvoju

12 BRVAR ŠTEFAN, roj. 13.07.1974
 občina: Moravče
 naslov: Podgorica pri Pečah 1 a
 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 

ekonomist
  delo: svetovalec v upravljanju problematičnih 

naložb v N

13 IVANKA CERAR, roj. 21.04.1956
 občina: Moravče
 naslov: Dole pri Krašcah, Dole pri Krašcah 54
 strokovni ali znanstveni naslov: medicinska 

sestra 
  delo: upokojenka

14 ROMAN NOVAK, roj. 16.02.1961
 občina: Moravče
 naslov: Imenje 8
 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. 

kmet.
  delo: predstojnik IC Jablje

6. MARTIN REBOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1 STANISLAV RAVNIKAR, roj. 17.08.1956
 občina: Moravče
  naslov: Zalog pri Moravčah 28
 strokovni ali znanstveni naslov: finomehanik- 

delovodja
  delo: upokojenec

2 BRIGITA BARLIČ, roj. 25.10.1972
 občina: Moravče
 naslov: Peče 30
 strokovni ali znanstveni naslov: tekstilna šola
  delo: delo na kmetiji

3 BOŠTJAN MERELA, roj. 11.07.1973
 občina: Moravče
 naslov:, Zalog pri Krasnicah 2
 strokovni ali znanstveni naslov: voznik- 

avtomehanik
  delo: operater

4 ADRIJANA HAUPTMAN VIDERGAR, roj. 
23.10.1980

 občina: Moravče
 naslov: Dvorje 3
 strokovni ali znanstveni naslov: višja 

strokovna šola za gostinstvo in turizem
  delo: vodja gostinjstva in vzdrževanja v hotelu

Lokalne volitve 2018
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5 JANEZ UČAKAR, roj. 22.12.1944
 občina: Moravče
 naslov: Drtija 50
 strokovni ali znanstveni naslov: strojnik
  delo: upokojenec

6 POLONCA GORJUP, roj. 12.12.1971
 občina: Moravče
 naslov: Negastrn 24
 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana 

medicinska sestra
  delo: dipl. medicinska sestra in predavateljica

7 FRANC PER, roj. 05.09.1975
 občina: Moravče
 naslov: Detelova 8
 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik
  delo: vodja oddelka

8 ŠTEFAN KOROŠEC, roj. 09.12.1939
 občina: Moravče
 naslov: Sveti Andrej 8
 strokovni ali znanstveni naslov: mizar
  delo: upokojenec

9 RENATA TIČ LUZNAR, roj. 16.04.1974
 občina: Moravče
 naslov: Serjuče 8
 strokovni ali znanstveni naslov: naravosolvno- 

matematični tehnik
  delo: delo na kmetiji in v sadovnjaku

10 JOŽEFA JERMAN, roj. 04.11.1950
 občina: Moravče
 naslov: Zalog pri Moravčah 30
  strokovni ali znanstveni naslov : 

administrativna šola
  delo: upokojenka

11 ANDREJ PUSTOTNIK, roj. 12.09.1975
 občina: Moravče
 naslov: Hrastnik 3
 strokovni ali znanstveni naslov: tehnik 

kmetijske mehanizacije
  delo: voznik tovornega vozila

12 KOVAČIČ SEBASTIJAN, roj. 17.01.1975
 občina: Moravče
 naslov: Spodnja Javoršica 17
 strokovni ali znanstveni naslov: Strojni tehnik
  delo: direktor svojega podjetja

13 KATARINA KOCJANČIČ HIRŠELJ, roj. 
15.09.1990

 občina: Moravče
 naslov: Imenje 23
 strokovni ali znanstveni naslov: prometni 

tehnik
  delo: trgovka, delo na kmetiji

14 MARKO CERAR, roj. 30.08.1991
 občina: Moravče
 naslov: Negastrn 15
  strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 

maturant
  delo: monter

V volilni enoti se voli 14 članov občinskega sveta. 
GLASUJE SE SAMO ZA 1 (ENO) LISTO KANDIDATOV. VOLIVEC GLASUJE TAKO, DA 

OBKROŽI ZAPOREDNO ŠTEVILKO LISTE KANDIDATOV, ZA KATERO GLASUJE. ČE ŽELI 
DATI POSAMEZNEMU KANDIDATU Z LISTE PREFERENČNI GLAS, PA VPIŠE V ZA TO 

DOLOČEN PROSTOR PRI LISTI ZAPOREDNO ŠTEVILKO KADIDATA Z LISTE, KI MU DAJE 
PREFERENČNI GLAS.

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:041-0018/2018-1
Datum: 24.10.2018 

 PREDSEDNICA:
Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.

10 Novice iz Moravške doline



Lista župana

REBOLJA
Martina

STANE RAVNIKAR
Zalog pri Moravčah, finomehanik – delovodja

BRIGITA BARLIČ
Peče, tekstilna šola

BOŠTJAN MERELA 
Zalog pri Kresnicah, voznik - avtomehanik

ADRIANA HAUPTMAN VIDERGAR
Dvorje, višja strokovna šola za gostinstvo in turizem

JANEZ UČAKAR
Drtija, upokojenec - strojnik

POLONA GORJUP
Negastrn, dipl. medicinska sestra

FRANC PER
Moravče, strojni tehnik

ŠTEFAN KOROŠEC
Sv. Andrej, upokojenec - mizar

RENATA TIČ LUZNAR
Serjuče, naravoslovno- matematični tehnik

JOŽEFA JERMAN
Zalog pri Moravčah, upokojenka

 
ANDREJ PUSTOTNIK

Hrastnik, tehnik kmetijske mehanizacije

SEBASTIJAN KOVAČIČ
Sp. Javoršica, strojni tehnik

KATARINA KOCJANČIČ HIRŠELJ
Imenje, prometni tehnik

MARKO CERAR
Negastrn, gimnazijski maturant

Moja lista, ki 
vam jo predstavljam, je 
sestavljena iz strankarsko neopredeljenih 
ljudi različnih profilov, dejavnih vsak na svojem 
področju.  Lista je skupaj z menoj v preteklih 
mandatih kovala načrte za čim boljše pogoje 
življenja v občini ter skrbela za uresničevanje le 
teh. Razvoj je razviden iz kazalnikov 
Informacijskega sistema slovenskih občin, ki 
opiše trenutni razvojni položaj, kjer je naša 
občina po uspešnosti zelo visoko. 

Na listi je nekaj novih imen in v taki sestavi 
bomo še bolj dejavni. Tudi v bodoče bomo 
nosilec nadaljnjega  uspešnega razvoja in 
napredka naše občine. Skrbeli bomo, da bodo 
občinska proračunska in dodatno tudi državna 
ter evropska sredstva, dobro razporejena na 
vsa področja občine. Pri tem računamo na 
dobro sodelovanje z vami, občani, saj bo še 
naprej naš skupen cilj dobro in kvalitetno 
življenje. 

Zato vas 18. novembra vljudno vabim na 
volišča, da obkrožite mojo listo, LISTO 
ŽUPANA MARTINA REBOLJA.

Najpomembnejši projekti, ki vam 
jih zagotavljamo v prihodnjem 
mandatu:

-  gradnja doma starejših
-  prostorska širitev Osnovne šole Jurija Vege in 
telovadnice
-  gradnja športnega parka v Moravčah za 
predšolske in šolske otroke ter uporabnike 
izven šole
-  gradnja poslovilnega prostora
-  prenova starega trškega jedra
-  nadaljnja gradnja kanalizacije, vodovodov in 
cest
-  južna obvoznica
-  obrtna cona
-  skrb za okolje
-  tudi naprej gospodarno rabo 
proračunskih sredstev.

Da bo naša občina razvita in 
prijazna!

ZA OBČINO MORAVČE ENAKIH MOŽNOSTI ZA VSE
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ZATE, 
ker Moravče zmorejo več! 

Obkrožite 
listo številka

Pozitivna naravnanost, ustvarjalno delo, preseganje 
strankarskih meja in želja po spremembah ter napredku 
so gonilna sila razvoja vsake družbe. V zadnjem mandatu 
smo delovali povezovalno, preudarno in učinkovito. Bili 
smo zagovorniki politike poštenega ravnovesja. 
V veliki meri nam je uspevalo. Seveda so se zgodile tudi 
nepredvidljive nevšečnosti, na katere na žalost nismo 
imeli vpliva.

Na listi SDS imamo nove, neodvisne kandidatke in 
kandidate, ki želijo prispevati svoj delež k razvoju 
naše občine. S preseganjem strankarskih meja 
in povezovanjem na osnovi vrednot obljubljamo 
konstruktivno delo v občinskem svetu občine Moravče. 

Na letošnji listi SDS kandidiramo:
• Vitomir Cerar (SDS), 
• Katarina Javornik Firm (neodvisna na listi), 
• Matjaž Kočar (SDS), 
• Jožefa Novak (SDS), 
• Franc Obran (neodvisen na listi), 
• Mateja Jalšovec Urankar (SDS), 
• Marko Kladnik (SDS), 
• Mojca Pergar (neodvisna na listi), 
• Igor Bizilj (SDS), 
• Valerija Teraž (neodvisna na listi), 
• Zinka Vidergar (neodvisna na listi), 
• Jolanda Vereš (neodvisna na Listi), 
• Božo Urbanija (SDS), 
• Nevenka Marolt (neodvisna na listi).

Kandidati soglašamo, da moramo v prvi vrsti zagovarjati 
ohranjanje čistega okolja, v katerim živimo. Na ta 
problem smo opozarjali prvi. Ali je še čas, da ustavimo to 
kar se nam dogaja? Dandanes se veliko govori in dela na 
kakovosti našega življenja, predvsem na zdravem okolju. 
To je naša pravica, ki je nam nihče ne sme vzeti. Ne 
razumemo, kaj je lahko spornega pri zavzemanju za to 
pravico. V novi sestavi občinskega sveta se bomo zavzeli 
za ustanovitev ODBORA ZA VAROVANJE OKOLJA. V 
prvi vrsti bomo ščitili interes vseh občanov po ohranitvi 
njihovega zdravja in zdravja otrok. 

Če nam to uspe, smo sposobni zgraditi dom starejših 
občanov, ki bo naša last, LAST VSEH NAS!
S tem bomo gospodarji mi in bomo lahko zagotavljali 
normalno ceno oskrbe naših domačih ali celo nas 
samih, saj ne vemo, kdaj nas lahko to doleti. Starši so 
nas v veliki meri spravili do kruha in dolžni smo za njih 

poskrbeti tako ali drugače. Naj preživijo 
svoje starejše obdobje, če že ne morejo 
doma zaradi zdravstvenih težav, vsaj v 
domačem kraju. Dom starejših občanov 
je realnost, ki se bo zgodila prej ali slej. 
Zavzemali se bomo tudi, da se ne bo 
vznemirjalo občanov ob predvideni lokaciji 
izgradnje doma.  

Podpirali bomo ustvarjanje novih delovnih 
mest, osnovanih na čistih, naprednih 
tehnologijah in znanju, ki ga prebivalci naše 
občine nedvomno imamo. 

Potrebna je izboljšava komunalne 
infrastrukture. 

Zavzeli se bomo za ureditev vseh 
avtobusnih postajališč z nadstreški, tudi po 
vaseh, 
kjer naši najmlajši čakajo na šolski prevoz. 
Zagovarjamo gradnjo pločnikov in prehodov 
za pešce. Nekatere aktivnosti že potekajo, a 
postopki potekajo predolgo. Zavedamo se 
potrebe po odprtih igriščih za otroke z igrali 
in igriščema za odbojko in badminton.
 
Hočemo in želimo prijazno občino za 
vse generacije. 

Podprite listo SDS in pridružite se 
naprednim, dobromislečih, pozitivnih 
ljudi.

OO SDS Moravče

Slovenska 
demokratska 
stranka

3.
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ZA UČINKOVITO OBČINO –  PRIJAZNO DO OBČANOV

Kandidatke in kandidati za občinski svet Občine Moravče so 
pripravljeni odgovorno sodelovati pri sprejemanju pravih odločitev v 

dobro vseh občank in občanov.  

Izvoljeni kandidati se bodo v občinskem svetu in povsod tam, kjer se odloča o 

naši blaginji, kvaliteti našega življenja in prihodnosti naših otrok, zavzemali za: 

 > ustvarjalno, odgovorno in zakonito ravnanje z denarjem v občinskem proračunu,  
 > ohranitev ustanov (tudi banke!) in zagotavljanje storitev, ki jih občani potrebujemo,
 > sodelovalno kulturo pri delu občinskih organov in večje vključevanje občanov, 
 > ureditev otroških igrišč in površin za družine z otroki v vseh krajevnih središčih, 
 > celovita ureditev trškega jedra Moravč brez prometa težkih vozil skozi center, 
 > vrnitev ustvarjalne svobode in kulturne pobude ljudem in društvom,
 > normalizacijo pretirano visokih cen komunalnih storitev na raven, kot jih imajo pri 

 merljive občine,
 > zdravo in urejeno okolje,
 > povezavo kmetijstva s turizmom, rokodelstvom in domačo obrtjo ter kulturno 

 dediščino. 

NSi MISLI RESNO – ZA DOBRO LJUDI
OO NSI PODPIRA KANDIDATURO DR. MILANA 

BALAŽICA ZA ŽUPANA OBČINE MORAVČE

Kandidati:
1. LJUDMILA NOVAK
2. FRANC CAPUDER
3. NATAŠA LIPOVEC
4. MILAN KUNAVAR
5. PETRA PERGAR
6. FRANCI MALIN
7. FRANČIŠKA CAPUDER

8. JANEZ PRAŠNIKAR
9. DARJA LAVRIČ
10. PETER PIRNAT
11. JELKA LEBAR
12. ŠTEFAN BRVAR
13. IVANKA CERAR
14. ROMAN NOVAK
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SLS – ZA DOBRO VSEH 
 
Dobri medčloveški odnosi, iskreno spoštovanje in sodelovanje brez fige v žepu – to so temelji, ki jih 
občina Moravče potrebuje. Zato, da bomo na močnih temeljih razvijali občino in gradili zdravo okolje, 
prijazno do vseh!Samo z iskrenim pogovorom bomo lahko reševali težave v dobro tako mladih, kot 
starejših. Čaka nas veliko dela: zagotoviti moramo pogoje za razvoj gospodarstva, obrti, kmetijstva in 
podjetništva, pripraviti je treba pogoje za izgradnjo obvoznice, poskrbeti za postavitev igrišč, ureditev 
kolesarskih poti, številnim dejavnim društvom pa je potrebno zagotoviti primerne prostore za 
delovanje in razvoj ljubiteljske dejavnosti z možnostjo dodatnega zaslužka. 
SLS je stranka, ki se zaveda svoje odgovornosti do sočloveka, kmetijstva in podeželja v najširšem 
pomenu, varovanja kulturne dediščine, ki jo ohranjajo moravška društva, predvsem pa do ohranjanja 
zdravega okolja za naše otroke in vnuke. Krajevnim skupnostim je potrebno vrniti pristojnosti, saj 
bodo le tako občani imeli dejansko možnost soodločanja pri najpomembnejših odločitvah (priprava 
občinskega proračuna, gradnja pomembnih objektov…). Zavzemamo se za ohranjanje čistega okolja, 
pitne vode in kulturne krajine, ki je v Moravčah res izjemna! Brez odlašanja je potrebno popraviti 
škodo, ki je nastala ob brezbrižnem ravnanju tovarne Termit. 
Vse to lahko uresničimo, a le z vašo pomočjo. Zato vas vabimo, da podprete našo listo kandidatov. 
Zastopajo jo ljudje, ki imajo za takšno delo dovolj volje in znanja, so preudarni, strpni in delavni. 

V vseh naših vaseh, zaselkih in v središču Moravč lahko premaknemo stvari na bolje! Lahko, a le z 
vašo pomočjo! Skupaj ustvarimo prostor za vse generacije, za mlade in zrele družine, za otroke, 
odraščajočo mladino in starejše. 

Zato svoj glas zaupajte svetniški listi SLS: 
1.  PAVLA PIRNAT    8.     MIHAEL TRDIN 
2. JANEZ VIDIC    9.     EMA LAVRIČ 
3. KARMEN ARNUŠ   10.   ANTON OREHEK 
4. dr. JURČE ČOP    11.   MIRKO RIBIČ 
5. BERNARDA MAL - neodvisna  12.   BRANKA BIZJAN 
6. dr. JURIJ KOČAR   13.   FELIKS LUKATI 
7. VERONIKA KLOPČIČ   14.   FRANC TIČ 

 
Naj strnemo naš program: 

- ureditev prostorskih aktov (opn) 
- ohranjanje kmetij za čim večjo oskrbo občanov z zdravo, lokalno pridelano hrano, razvoj 

razpršenega turizma in gostinstva 
- zagotoviti neposredno soodločanje pri sprejemanju pomembnih odločitev - vrnitev vloge in 

moči krajevnim skupnostim 
- razvoj gospodarstva, turizma, športa in kulturne,skrb za nemoteno delovanje društev 
- celovito varovanje okolja in narave,okoljska obnova v degradiranih delih občine 
- omogočanje učinkovite internetne povezave za vse kraje v občini 

 
Zaupajte svoj glas naši listi na volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018. Uporabite svoj preferenčni 
glas  
 
Občinski odbor SLS Moravče, skupaj z Občinskim odborom NSi Moravče na volitvah podpira 
neodvisnega kandidata za župana, dr. MILANA BALAŽICA. 
Zakaj dr. Milan Balažic? Ima politične izkušnje na državni ravni in ima program, ki je skladen z našim 
programom. 
PREDVSEM PA JE ČAS ZA SPREMEMBE NA BOLJE, ČAS JE ZA NOVEGA ŽUPANA!  
Na volitvah oddajte svoj glas dr. MILANU BALAŽICU in prispevajte k izboljšanju razmer v naši občini! 

1.
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Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) 
Občinska volilna komisija Občine Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE 
ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI MORAVČE

I. VOLILNA ENOTA

1.  ANTON JERMAN
 datum roj.: 10.12.1945    
 občina: Moravče
 naslov: Zalog pri Moravčah 30
 naziv izobrazbe: strojni ključavničar 
 delo: upokojenec
 predlagatelj: SD - Socialni demokrati

V VOLILNI ENOTI SE VOLI 3 (TRI) KANDIDATE.

Volitve bodo v nedeljo 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:041-0013/2018-1
Datum: 24.10.2018

                                                                     PREDSEDNICA:
                                                                                Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.
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Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) 
Občinska volilna komisija Občine Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA VAS

1. ANAMARIJA GRILJ
datum roj.: 5.9.1977  
občina: Moravče
naslov: Velika vas 19
naziv izobrazbe: računovodja delo: veterinarski tehnik
predlagatelj:  Socialni demokrati

2. DEJAN PRIJATELJ
datum roj.: 10.9.1988  
občina: Moravče
naslov: Zalog pri Kresnicah 8
naziv izobrazbe: dipl.ing. elektrotehnike  delo: kakovostnik
predlagatelj:  Socialni demokrati

3. IDA SRENJŠČEK
datum roj.: 23.11.1955 
občina: Moravče
naslov: Katarija 11
naziv izobrazbe: soc. delavka  delo: upokojenka
predlagatelj:  Socialni demokrati

4. ROMAN OCEPEK
datum roj.: 12.2.1962 
občina: Moravče
naslov: Velika Vas 24
naziv izobrazbe: šola za kuhanje   delo: kuhar
predlagatelj:  Socialni demokrati

5. ANDREJ MOČILNIKAR
datum roj.: 14.8.1978 
občina: Moravče
naslov: Velika Vas 6a
naziv izobrazbe: dipl. ing. stroj.   delo: izmenovodja
predlagatelj:  Socialni demokrati

VOLI SE 5 (PET) KANDIDATOV.
Volitve bodo v nedeljo 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:041-0016/2018-1
Datum: 24.10.2018

                                                                     PREDSEDNICA:
                                                                                Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.
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Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) 
Občinska volilna komisija Občine Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DEŠEN

1. BRANKO USTAR 
datum roj.: 16.02.1969    
občina: Moravče
naslov: Dešen 13
naziv izobrazbe: strojni ključavničar delo: delovodja
predlagatelj:  Dejan Trdin in skupina volivcev

2. EVA BABNIK 
datum roj.: 04.07.1986    
občina: Moravče
naslov: Dešen 2B
naziv izobrazbe: diplomirana ekonomistka   delo: pralec
predlagatelj: Dejan Trdin in skupina volivcev

3. BLAŽ GRABELJŠEK 
datum roj.: 04.11.1985    
občina: Moravče
naslov: Dešen 9
naziv izobrazbe: avtomehanik   delo: avtomehanik
predlagatelj: Dejan Trdin in skupina volivcev

4. SONJA JANČAR 
datum roj.: 20.04.1960    
občina: Moravče
naslov: Dešen 2A
naziv izobrazbe: upravni delovec   delo: upokojenec
predlagatelj: Dejan Trdin in skupina volivcev

5. MIHAEL TRDIN 
datum roj.: 29.09.1966    
občina: Moravče
naslov: Dešen 3
naziv izobrazbe: tehnolog prometa delo: vodja oddelka v LPP
predlagatelj: Dejan Trdin in skupina volivcev

VOLI SE 5 (PET) KANDIDATOV.
Volitve bodo v nedeljo 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Številka:041-0012/2018-1
Datum: 24.10.2018                                                                     

PREDSEDNICA:
                                                                                Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.
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Lokalne volitve 2018Lokalne volitve 2018

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) 
Občinska volilna komisija Občine Moravče sestavila naslednji razglas

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHPOLJE

1. ANGELA LENČEK 
datum roj.: 25.03.1936    
občina: Moravče
naslov: Vrhpolje pri Moravčah 8
naziv izobrazbe: trgovska šola delo: upokojena
predlagatelj:  Socialni demokrati

2. JOŽEF KVEDER 
datum roj.: 07.04.1941    
občina: Moravče
naslov: Vrhpolje pri Moravčah 36
naziv izobrazbe: papirniška šola delo: upokojen
predlagatelj:  Socialni demokrati

VOLI SE 7(SEDEM) KANDIDATOV.

Volitve bodo v nedeljo 18. novembra 2018.

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:041-0014/2018-1
Datum: 24.10.2018                                                                     

PREDSEDNICA:
                                                                                Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.
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Lokalne volitve 2018Lokalne volitve 2018

Na podlagi 41. Člena Zakon o lokalnih volitvah (Uładni list RS, Št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) in Razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine 
MoravČe (Uładni vestnik Občine MoravČe, Št. 9/18) je Občinska volilna komisija Občine MoravČe na 
1. seji, dne 03.09.2018 sprejela naslednji

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA REDNE VOLITVE 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŻUPANA TER ČLANOV SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI MORAVČE

I.

Za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih 
volitev župana Občine MoravČe ter rednih volitev 
Članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine 
MoravČe, ki bodo dne 18.112018, se določijo naslednja 
volišča in območja le teh:

VOLIŠČE št.: 077.01.001 
Sedež: KULTURNI DOM MORAVČE, VEGOVA 
ULICA 9
Območje volišča: 
Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, Malova ulica, 
Marokova ulica, Partizanska cesta, Šlandrova cesta, 
Tomanova pot, Trg svobode, Vegova ulica, Podstran,  
Rudnik pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, Straža pri 
Moravčah

VOLIŠČE št.: 077.01.002 
Sedež: GOSTILNA NAD LOGOM MORAVČE, 
CESTA HEROJA VASJE  13
Območje volišča:
Češnjice pri Moravčah, Drtija, Moravče: Cesta heroja 
Vasje, Cesta na Grmače, Masljeva cesta, Spodnja 
Dobrava, Zgornja Dobrava

VOLIŠČE št.: 077.01.003
Sedež: PRI URANKARJU, GABRJE POD 
LIMBARSKO GORO 6
Območje volišča: 
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska gora, 
Selce pri Moravčah, Mošenik, Ples brez št. 8 in 9

VOLIŠČE št.: 077.01.004 
Sedež: PRI MAJDIČ FRANCU, NEGASTRN 8
Območje volišča: 
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Vinje 
pri Moravčah

VOLIŠČE št.:  077.01.005
Sedež: GASILSKI DOM KRAŠCE, KRAŠCE 4
Območje volišča: 
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, 
Prikrnica,  Sveti Andrej

VOLIŠČE št.: 077.01.006 
Sedež: GASILSKI DOM PEČE, PEČE 50
Območje volišča: 
Gora pri Pečah, Križate, Peče, Ples št. 8 in 9, Podgorica 
pri Pečah, Pretrž, Zgornje Koseze

VOLIŠČE št.: 077.01.007 
Sedež: PISARNA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
VRHPOLJE, VRHPOLJE 14
Območje volišča: 
Dole pod Sveto Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo 
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, 
Stegne, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj, Vrhpolje 
pri Moravčah

VOLIŠČE št.: 077.01.008
Sedež: DOM KRAJANOV NA HRIBU, HRIB NAD 
RIBČAMI 7
Območje volišča:  
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Zalog 
pri Kresnicah, Zgornji Prekar, Velika vas
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II.
S tem sklepom se določi tudi:

VOLIŠČE ZA PREDČASNO 
GLASOVANJE:

VOLIŠČE št.: 077.901 
Sedež: KULTURNI DOM MORAVČE, Vegova ulica 
9, Moravče

VOLIŠČE ZA UGOTAVLJANJE IZIDA 
GLASOVANJA PO POŠTI:

VOLIŠČE št.: 077.997  
Sedež: KULTURNI DOM MORAVČE, Vegova ulica 
9, Moravče

OBČINA MORAVČE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Številka:040-0009/2018-1
Datum: 03.09.2018                                                                     

PREDSEDNICA:
                                                                                Anica Grilj, univ.dipl.prav., l.r.

Novice iz Moravške doline 

Oktober 2018, Letnik XIX, Izredna predvolilna številka.

Novice iz Moravške doline je informativno glasilo občine Moravče, ki je tudi izdajateljica. ISSN 2536-4057. Izhaja 

predvidoma desetkrat letno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Sedež in naslov uredništva: 

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel 7232700. E-poštni naslov moravske.novice@moravce.si. 

Odgovorni urednik: Edo Veselko, namestnica odgovornega urednika: Eva Babnik. Uredniški odbor: Edo Veselko, Eva 

Babnik, Vojka Rebolj, Mateja Hren, Marko Kladnik, Katja Ribič, Irena Ravnikar, Ajda Lalič. Novice iz Moravške doline 

so vpisane v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 374. Priprava za tisk: Studio L.A. 

Andrej Lombar s.p.. Tisk: Tiskarna Januš d.o.o.. Naklada 1550 izvodov.

Za vsebino oglasov odgovarjajo naročniki oglaševanja. Za pravilnost razglasov pa Občinska volilna 
komisija Občine Moravče. Oglasov in razglasov ne lektoriramo.
Naslednja redna številka izide 12. novembra 2018.  Vaše prispevke pričakujemo do 2. novembra.
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