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Dobrodelno dejavnost moravških rokodelk »Toplota iskrenih želja« 
podpira tudi župan Občine Moravče dr. Milan Balažic.

Toplota iskrenih `elja

Podjetja, samostojne podjetnike in posameznike pozivamo, da namesto 
novoletnih vo{~ilnic in poslovnih daril namenijo sredstva za izdelavo 
volnenih kva~kanih odej za stanovalce Doma upokojencev Dom`ale, 
med katerimi je tudi precej starej{ih morav{kih ob~anov.

Tople in li~ne odeje bodo naredile ~lanice Dru{tva rokodelcev – 
Rokodelskega centra Morav~e. Nazive podjetij oz. imena vseh, ki boste 
podprli dobrodelno dejavnost morav{kih rokodelcev, bomo objavili v 
prihodnji {tevilki Novic iz Morav{ke doline in jih sporo~ili stanovalcem 
Doma upokojencev Dom`ale. Sredstva lahko naka`ete na transakcijski 
ra~un SI56 0230 8025 4098 883.

Za podporo se vam zahvaljujemo!
Morav{ke rokodelke in rokodelci
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Drage občanke in občani Občine Moravče. 

Štiri leta so naokrog. Po svojih najboljših močeh sem delal kot vaš 
župan. Ne vedno v idealnih razmerah. Ne zmeraj brez napak. S 
toliko denarja kot ga imamo – in s še mnogo več neizpolnjenih 

želja. Na srečo sem ob tem zahtevnem delu, ki zahteva celega človeka 
in včasih 16-urne delavnike, imel dobro ekipo: direktorja, pomlajeno 
in strokovno okrepljeno občinsko upravo, predvsem pa koalicijo 
Partnerstvo za razvoj Moravške doline, ki je glasovala za razvojne 
projekte. Za razvoj Moravške doline smo uspeli najti dodatna državna 
in evropska sredstva.  

Kolikor se je le dalo, sem zavračal politiko nepotrebnih delitev, 
sporov in političnih konfliktov, ki ne služijo skupnemu učinkovitemu 
delu za razvoj Občine Moravče. Moj cilj so bile nove investicije, zagon 
podjetništva, nova delovna mesta, širjenje lokalne demokracije in višji 
življenjski standard za občanke in občane v zdravem naravnem okolju. 
Z vsemi ljudmi dobre sem izvajal politiko zavezanosti k doseganju 
najboljših odgovorov na izzive negotove prihodnosti. 

Za izkazano zaupanje se vam zahvaljujem. V skladu s svojo dano 
besedo pred vas postavljam povzetek mojega in našega dela.

dr. Milan Balažic
župan občine Moravče

ŽUPANOVO POROČILO 
O OPRAVLJENEM DELU 
(december 2018–november 2022)

ŽUPANOVO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU 
(december 2018–november 2022)

ukinili smo najemnine za uporabo športnih in kulturnih objektov

uvedli smo denarno darilo za moravške novorojence 

sprejeli smo Deklaracijo o čisti Moravški dolini

asfaltirali smo glavno cesto skozi Moravče in nove pločnike

asfaltirali smo ceste v Zg. Kosezah, Gabrju pod Limbarsko goro, 
Vodicah, Zgornji Javoršici, Štebaliji, Stegnah (Avbelj), Sv. Andreju, 
Hrastniku pod Limbarsko goro, Dešnu, Selu, Štorovju in na 
Podstrani

od Države smo dosegli izvedbo analize deponije Drtija (Termit) 
in posledično odločbo o prepovedi odlaganja odpadkov

obnovili smo fasado Kulturnega doma v Moravčah, ob njem 
asfaltirali parkirišče in postavili električno polnilnico za avtomobile 

postavili smo ulično razsvetljavo v Češnjicah 

uredili smo sprehajalne poti ob Drtijščici in postavili klopi
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10 organizirali smo Moravške noči astronomije

povečali smo sredstva za regresiranje plačila vrtca, prevoze 
učencev v šole in oskrbo v domovih starejših občanov 

zgradili smo nov most čez Drtijščico v Serjučah

uvedli smo brezplačno pravno svetovanje in psiho-socialno 
svetovanje

zagnali smo delovanje prevoza za starejše občane Prostofer

asfaltirali smo ceste v Vinjah, na Hribce, v Tuštanju (Kapla) 
in na Hudej

prenovili in asfaltirali smo Vegovo cesto v središču Moravč in pred 
Kulturnim domom odkrili novo spominsko obeležje Juriju Vegi

v uporabo smo predali nove avtobusne postaje v zahodnem 
delu občine

prenovili smo vodohran na Gori pri Pečah

odprli smo obnovljen most čez Račo v Podkraju

odkrili smo spomenik Francu Ksaverju Pircu v Pečah

asfaltirali smo cesto v Dešnu

s posebno zaščitno prevleko smo asfaltirali cesto na vrhu 
Limbarske gore

asfaltirali smo cesto od Križat do glavne državne ceste 

asfaltiranje glavne državne ceste skozi Goričico in Ples

zgradili smo nadstrešek nad poslovilnim prostorom na 
pokopališču v Moravčah

prestavili smo kapelico in uredili novo križišče v Gabrju pod 
Limbarsko goro

postavili smo novo avtobusno postajo v središču Moravč 

postavili smo nov bankomat na zgradbo Kulturnega doma Moravče

skupaj z državo smo asfaltirali cesto, zgradili nove pločnike, 
uredili promet s prehodom za pešce in postavili avtobusni 
postaji v Drtiji 
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zgradili smo nov vodovod in asfaltirali cesto na Vrhpoljah 

položili smo kanalizacijo in položili asfalt na Cesti na Grmače v 
Moravčah

odprli smo spominsko pot Jurija Vege

krajanom Tuštanja smo v upravljanje uradno predali Cegunco 

prenovili smo športno igrišče v Pečah in PGD Peče predali novo 
gasilsko vozilo

asfaltirali smo cesto od Križat do Peških Kandrš

asfaltirali smo cesto na Gori pri Pečah

asfaltirali smo cesto od Moravč do Soteske

zgradili smo nov oporni zid in uredili brežine na Ribnikih

prestavili smo kapelico in uredili novo križišče na Grmačah, Katarija

začetek gradnje prizidka k Osnovni šoli Jurija Vege in športne 
dvorane v Moravčah

izdelali novo fasado na vrtcu Vojke Napokoj v Moravčah 

prenova dveh prostorov za društvene dejavnosti in Rdeči križ 
v Kulturnem domu, Moravče

postavitev prikazovalnika pred zgradbo Občine Moravče 

podpis Sporazuma z Državo o gradnji doma starejših občanov 
v Moravčah

odprtje nove javne razsvetljave na Dolah pri Krašcah

asfaltirali smo cesto Češnjice–Dunaj

obnovili smo dvorano na Vrhpoljah

začetek gradnja nove optike

odprli smo novo postajališče in eko-otok v Stegnah

asfaltirali smo cesto Vinje–Rožek

odprli smo prenovljeni Zdravstveni dom Moravče z novo drugo 
splošno ambulanto

odprli smo novo otroško igrišče v središču Moravč
 
odprtje prenovljenega gasilskega doma na Vrhpoljah 
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odprtje nove športne ploščadi v Pečah

odprtje novega otroškega igrišča ob vrtcu v Moravčah

predaja novega gasilskega vozila PGD Velika vas, odprtje nove 
asfaltirane ploščadi pred gasilskim domom in križišča v središču 
vasi

odprtje nove asfaltne ceste Mošenik–Maktajnar

odprtje novega vodovoda na Vegovi cesti, Moravče 

odprtje novega vodovoda v Prikrnici

odprtje novega avtobusnega postajališča in križišča na Žagi 

odprtje nove trafo-postaje v Moravčah 

odprtje obnovljene ceste Moravče–Planina

odprtje nove asfaltirane ceste Dole pod Sv. Trojico–Kokošnje

odprtje nove asfaltirane ceste Serjuče–Negastrn

odprtje kanalizacije na Podstrani

odprtje nove ceste in meteorne kanalizacije v Stegnah

V nadaljevanju županovega poročila o delu navajam tudi tiste 
projekte, ki so v delu:

dokončanje šolskega prizidka in športne telovadnice (predvidena 
dograditev aprila 2023)

gradnja Doma starejših občanov z novo lekarno (predvidena 
dograditev spomladi 2024)

dokončanje izgradnje optičnega omrežja (do pomladi 2023)

gradnja dvigala za Zdravstveni dom Moravče (spomladi 2023)

izgradnja zahodne obvoznice mimo Moravč (2023–2025)

izvedba projekta MO 16/18: trgovski center Kmetijske zadruge 
Cerklje, varovana stanovanja in stanovanja za mlade družine 
(2023–2026)

obnova trškega jedra Moravč (2024–2026)

izgradnja obrtno-podjetniške cone: spodbude podjetništvu, 
obrtništvu, kmetijstvu in nova delovna mesta (začetek gradnje 
prihodnje leto)
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zelena Moravška dolina brez zakopavanja nevarnih in strupenih 
odpadkov, sonaravna sanacija odkopov

Termit: rešitev podjetja in delovnih mest s postopno preusmeritvijo 
na okolju prijazne tehnologije

nove asfaltirane ceste: najprej so na vrsti tiste, ki so zaradi 
financiranja šole izpadle iz programa 2022; avtobusne postaje v 
vzhodnem delu občine (2023–2024)

novi vodovodi in vodohrani, močnejše električno omrežje in sončna 
elektrarna, nova kanalizacija in sofinanciranje (malih) čistilnih 
naprav 

razvoj turizma, gostinstva, prenočišč in kmetij odprtih vrat

dostopna, ustrežljiva, učinkovita in poceni občinska uprava

povečanje sredstev za regresiranje plačila vrtca, šolo in prevoze 
učencev v šole, oskrbo v domovih starejših občanov in pomoč 
družinam v stiski

aktivnejše sodelovanje občank in občanov pri lokalni samoupravi 
(sprejem novega Statuta Občine Moravče z oblikovanjem vaških 
skupnosti, 2023)

partnerstvo za razvoj, sodelovanje in povezovanje vseh ljudi dobre 
volje

nova gasilska oprema in vozila (po vrstnem redu je v letu 2023 prvo 
PGD Krašce) 

kultura: več sredstev za kulturo in društva ter obnova Kulturnega 
doma

šport: nogometne tribune s klubskimi prostori (2023), postopna 
izgradnja zimsko-letnega športno-rekreacijskega centra Belnek 
(2023–2026)

Bilo mi je v čast biti vaš župan. 

S spoštovanjem do vseh in vsakogar.

Dr. Milan Balažic
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Vsredo, 5. oktobra, je župan Občine Moravče dr. Milan 
Balažic odprl nov vodovod na Vegovi ulici v Moravčah. 

S to pomembno pridobitvijo se nadaljuje obnova in razvoj 
vodovodnega omrežja v občini. Le-ta vsako leto za te namene 
porabi več kot 300.000 evrov. V zadnjih štirih letih je bilo 
tako obnovljeno lepo število vodovodov in vodohranov, s tem 
pa bo treba po županovih besedah intenzivno nadaljevati 
tudi v bodoče, da se Moravški dolini zagotovi dolgoročna 
stabilna in varna oskrba s pitno vodo.
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dovoljenje pa podjetju Termit nalaga sanacijo 
degradiranih površin. Župan je poudaril, da bitka 
za čisto in zdravo Moravško dolino še ni dobljena: 
potrebno bo vztrajati in podjetje Termit preusme-
riti v neškodljive dejavnosti in uporabo čistih 
tehnologij z višjo dodano vrednostjo. Zaradi teh 
prizadevanj moravških ljudi za čisto in zdravo 
okolje, ki so znana tudi širše, si Moravče zaslužijo 
naziv zelene »prestolnice« Slovenije.

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je 17. ok-
tobra obiskal področje nastajajoče obrtno-pod-

jetniške cone med Moravčami in Podstranjo. Za cono 
so že izdelana Izhodišča glede urejanja prostora. 
Po novem prostorskem zakonu je Občina Moravče 
Ministrstvo za okolje zaprosila, da poda mnenje o 
potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje, Zavod 
za varstvo narave pa, da poda mnenje o verjetnosti 
vplivov na varovana območja. Takoj ko bosta ti dve 
mnenji izdelani, bo Občinski svet sprejel sklep o 
začetku postopka sprejemanja občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za obrtno-podjetniško 
cono Moravče.

Že zdaj so v pogovore aktivno vključeni tudi po-
tencialni investitorji, ki imajo resen namen, da svo-
jo dejavnost razvijajo v obrtno-podjetniški coni. 
Nekaterim od zainteresiranih investitorjev je bilo 
že predlagano, da stopijo v kontakt z lastniki zem-
ljišč za odkup. Da bi Občina pospešila priprave na 
nastajanje moravške obrtno-podjetniške cone, je 
predvideno povečanje sredstev v proračunu za leto 
2023.

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je 21. 
oktobra v izjavi za javnost spomnil, da je mini-

lo natanko 15 let od dne, ko so občanke in občani 
občine Moravče na referendumu glasovali za 
čisto in zdravo okolje v Moravški dolini. Referen-
dumsko vprašanje se je glasilo: »Ali se strinjate, 
da Občina Moravče zaščiti naravno okolje, vire 
pitne vode in ohrani zdravo življenjsko okolje in 
zato prepove odlaganje industrijskih odpadkov, 
umetno pripravljenih zemljin in drugih snovi na 
svojem območju?« Na zastavljeno vprašanje je 
pozitivno odgovorilo 60, 62 % volivcev. Toda 
namesto da bi bil uspešni referendum začetek 
resnih prizadevanj za čisto okolje, moravška 
občinska politika ni spoštovala volje ljudi, tem-
več je dovoljevala uničevanje okolja in zdravja 
ljudi. Vse do zadnjih županskih volitev leta 2018 
se je neovirano dovažalo in zakopavalo nevarne 
in strupene odpadke. Prelomnica nastopi feb-
ruarja 2019, ko za podlago nove okoljske poli-
tike Občinski svet sprejme Deklaracijo o čisti 
Moravški dolini. V zadnjih štirih letih se je dovoz 
teh odpadkov močno zmanjšal, okoljevarstveno

Petnajsta obletnica referenduma o prepovedi odlaganja 
industrijskih odpadkov v Moravški dolini

Moravče bodo dobile obrtno-
podjetniško cono

Odprtje novega vodovoda 
na Vegovi ulici
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osvobodilnega boja. Oba govorca sta v svojem 
nastopu poudarila, da so te vrednote še danes 
aktualne in povezujejo vse ljudi ne glede na 
politično pripadnost. 

Ponovnega odkritja spominske plošče OF se 
je udeležil tudi praporščak Zveze borcev Marjan 
Križman, trio Pavla Puhana pa je zapel nekaj 
partizanskih in domoljubnih pesmi. 

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je 
11. oktobra skupaj s svetovalcem za vred-
note narodno-osvobodilnega boja in zveze 

borcev Stanislavom Ravnikarjem ob 80. obletnici 
ponovno odkril spominsko ploščo, ki obeležuje 
ustanovitev Osvobodilne fronte (OF) za Moravško 
dolino. Slednja je bila ustanovljena pred 80. leti, 
to je 7. februarja 1942, spominska plošča pa je 
bila leta 1975 postavljena na Armonijevi hiši (pri 
Šnajdarju) v Zg. Tuštanju, saj je bil tam ustanovni 
sestanek. 

Ker se je Armonijeva hiša podrla, je bila 
spominska plošča zadnje desetletje spravljena 
v kletnih prostorih bivšega predsednika moravške 
Zveze borcev Jožeta Kvedra. Župan je dal pobudo 
za ponovno postavitev spominske plošče, na-
menjene temu pomembnemu zgodovinskemu 
dogodku. Ploščo je leta 1975 postavila takratna 
Občina Domžale, zato je, kot njena naslednica 
Občina Moravče zdaj lastnica spominske plošče.

Občinsko vodstvo se je odločilo, da jo postavi 
v predprostor Kulturnega doma, kjer že stojita 
dve spominski plošči, povezani s časom narodno-

Župan Občine Moravče dr. Mi-
lan Balažic se je na sestanku, 
namenjenem prostorskemu 

planiranju, s strokovnjaki dogo-
voril o korakih za obnovo trškega

Plošča v spomin na ustanovitev OF za Moravško dolino ponovno odkrita

jedra Moravč. Gre za predlog načr-
ta, s katerim se premišljeno lote-
vamo naše kulturno-zgodovinske 
dediščine. Ta vsebuje naslednje 
korake:

1. v občinskem proračunu za 
leto 2023 se povečajo sredstva za 
subvencioniranje obnov objektov 
kulturne dediščine v območju trš-
kega jedra;

2. vzdolž parkirišča se zgradi 
pločnik do otroškega igrišča in 
uredi odvajanje meteorne vode; 

3. pristopi se k izdelavi projekt-
ne naloge za prenovo trškega jedra 
in konservatorskega načrta, zato 
se za projektno dokumentacijo v 
proračunu za leto 2023 zagotovijo 
ustrezna sredstva in 

4. po dokončni potrditvi države 
glede obvoznice (in vpadnice v 
trško jedro) se v prihodnjem letu 
začne postopek izdelave občin-
skega podrobnega prostorskega 
načrta za trško jedro (MO 31): to 
območje ima precej nepozidanih 
površin, namenjenih centralnim 
dejavnostim, zato je ključnega 
pomena za razvoj kraja.

Načrt za obnovo 
trškega jedra 
Moravč
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Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je spre-
jel predsednika Gasilske zveze Moravče Iva-

na Lebarja. Ta je županu predstavil vizijo razvoja 
moravškega gasilstva v prihodnjih letih, še posebej 
pa sta se v pogovoru zadržala ob finančnem načrtu 
Gasilske zveze Moravče za prihodnje leto. V tem 
načrtu gasilci predvidevajo, da bo Občina Moravče 
v letu 2023 za gasilce namenila 130.000 evrov. V 
to številko so zajeti požarna varnost, delovanje 
Gasilske zveze, izobraževanje gasilcev, investicijsko 
vzdrževanje objektov in opreme ter nabava novih 
gasilskih vozil – prvo je na vrsti PGD Krašce. Župan 
se je zavezal, da bo poskrbel za višja sredstva za 
moravške gasilce, saj pri tako pomembni službi 
ni dobro varčevati. Poleg tega so višja sredstva 
upravičena že s stopnjo inflacije in podražitvijo 
gasilske opreme. Župan je povedal, da so občanke 

Župan Občine Moravče dr. Milan 
Balažic je oktobra odprl obnov-

ljeno cesto Moravče-Planina. Cesta 
je zdaj obnovljena in tako pripravlje-
na za asfaltiranje prihodnjo pomlad. 
Pogoj za to je bila - zaradi razgi-
banega terena potrebna - izgradnja 
velikega opornega zidu. Investicij-
ska vrednost del je 25.000 evrov. Žu-
pan je v svojem nagovoru poudaril, 
da je letos Občina Moravče navkljub 
nepredvidenim stroškom za gradnjo 
šole in športne dvorane (pol milijo-
na evrov za geomehansko utrditev 
brežine) v veliki meri izpolnila načrt 
obnove in gradnje novih cest.

Vsredo, 19. oktobra 2022, je župan dr. Milan Balažic 
na sestanku z odgovornim delom občinske upra-

ve pregledal izdatke občinskega proračuna za po-
dročje družbenih dejavnosti. Občina Moravče je leta 
2021 za financiranje vrtca namenila 887.372,00 ev-
rov, letos pa je za vrtec namenjenih 15 % več sredstev. 

Za Osnovno šolo Jurija Vege je bilo v preteklem  
letu iz proračuna namenjenih 361.313,00 evrov, 
letos pa je Občina zaradi investicije v prizidek os-
novne šole in v novo telovadnico, namenila kar 
2.002.957,00 evrov za osnovno šolstvo. 

Zaradi podražitev goriva je dodatni strošek pre-
voza otrok v šolo višji za kar 60 odstotkov (lani 
je znašal 90.743 evrov). Na področju socialnega 
varstva so sredstva za oskrbnine v domovih, pomoč 
na domu in darilo ob rojstvu otroka ostala ne enaki 
ravni, višja pa so sredstva za socialno varstvo mate-
rialno ogroženih (30 %), prevoz starostnikov (27 %) 
in za financiranje programov socialnih društev (7 %). 

Na podlagi vseh navedenih dejstev je župan oce-
nil, da Občina Moravče staršem pomembno pomaga, 
saj prevzema pomemben del finančnega bremena 
za predšolsko in šolsko vzgojo otrok, hkrati pa krepi 
svojo socialno vlogo pri pomoči najšibkejših članov 
naše skupnosti. S takšno politiko je potrebno za 
dobrobit vseh ljudi v Moravški dolini nadaljevati.

Obnovljena cesta in izgradnja opornega zidu Moravče-Planina

Letos več denarja za vrtec, 
šolo in socialno varstvo

Razvoj moravškega gasilstva in občani ponosni na požrtvovalno delo vseh petih 
moravških gasilskih društev, ki si zaslužijo polno 
podporo pri svojem nadaljnjem razvoju in skrbi za 
človeška življenja ter lastnino. Na pomoč!



Dejavna občina NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / NOVEMBER 2022 / ŠTEVILKA 9 / LETNIK XXIII 11

Globočica, Tuštanj) in več glavnih vodovodov 
(Stegne, Prikrnica, Moravče (Tomanova, Malova 
in Detelova), Gorica, Krašce, Sv. Andrej, Imenje, 
Češnjice, Straža in Zg. Koseze). Trenutno so že v 
pripravi pogodbe o vodenju nujnih investicijskih 
vzdrževalnih del za vrtino Ples 2, za vodovod v 
Stegnah, za drugo fazo vodovoda v Prikrnici in 
za vodohran Drtija.     

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je 24. 
oktobra predstavil nujne strateške investicije 

na področju oskrbe s pitno vodo za leto 2023. 
Prva prioriteta je postavitev filtrske postaje na 
vodohranu Ples. Letošnje izjemne padavine so 
pokazale, da zaradi teh prihaja do zakalitve vod-
nega vira in do prekomerne motnosti pitne vode, 
kar lahko povzroči prekinitev oskrbe z vodo v 
precejšnjem delu občine. Zato je nujna investici-
ja v izgradnjo filtrske postaje, ki je ocenjena na 
400.000 evrov. Naslednja prioriteta je povečanje 
vodohrana Drtija oz. izgradnja novega vodohrana, 
saj obstoječi zaradi podvojene porabe v zadnjih 
letih ne zadostuje za varno in zanesljivo oskr-
bo s pitno vodo. Ocena višine te investicije je 
380.000 evrov. Tretja prioriteta pa je aktivacija 
vrtine Ples 2: ta investicija je že v teku, vendar 
bo prihodnje leto potrebno zagotoviti še 80.000 
evrov proračunskih sredstev. Da bi se povečala 
zanesljivost vodooskrbe, so v prihodnjih letih 
načrtovane obnove treh vodohranov (Pogled, 

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic se je 
danes sestal s strokovnjaki, ki pripravljajo spre-

membe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Moravče. Razlogi za te spremembe 
so naslednji: 

• Občina je zaradi pojava opravljanja okoljsko 
spornih dejavnosti in posledic za zdravje prebival-
cev v občini spremenila politiko do varstva okolja: 
območja pridobivanja mineralnih surovin so bist-
veno preobsežna in v turistično-kmetijsko zeleni 
občini nesprejemljiva, saj s svojo dejavnostjo močno 
omejujejo razvoj drugih, ki so v strateškem interesu 
Občine; 

• v nov načrt se vključujejo kratkoročno in  dol-
goročno načrtovane investicije: dom starejših 
občanov, zahodna obvoznica, nogometne tribune, 
trgovski center kmetijske zadruge, obrtno-podjet-
niška cona, trško jedro z vpadnico, severna obvoznica 
z urbanizacijo Čebulovne; 

• v nov načrt so vključene spremembe, ki se 
nanašajo na razvojno politiko Občine na področju 
gospodarstva in turizma; in 

• v načrt bodo po besedah župana maksimalno 
vključene spremembe namenske rabe prostora zara-
di investicijskih namer in pobud občank in občanov 
Občine Moravče za stanovanjski in gospodarski 

VPrikrnici je župan dr. Milan Balažic 7. oktobra 2022 
odprl nov vodovod, ki je zamenjal dotrajanega, višina 

investicije je dobrih 100.000 evrov. Odprtja so se poleg 
nekaterih občinskih svetnikov udeležili tudi krajani Prikr-
nice, ki so bili veseli nove pridobitve. Po odprtju je sledilo 
prijetno druženje.

Župan odprl nov vodovod 
v Prikrnici

Župan o novem občinskem 
prostorskem načrtu

Nove investicije v boljšo oskrbo z vodo

namen. Nov občinski prostorski načrt se približuje 
zaključni fazi usklajevanja, tako da ga bo Občinski 
svet Občine Moravče predivoma lahko sprejel pred 
poletjem 2023.



Župan Občine Moravče 
dr. Milan Balažic si je 10. 

oktobra ogledal lokacije novih 
avtobusnih postajališč v vzhod-
nem delu občine Moravče. Za-
hodni del je v preteklih letih že 
dobil nove avtobusne postaje, 
zdaj pa je na vrsti vzhodni del 
občine. Nove avtobusne postaje 
bodo zgrajene v Spodnji Dobra-
vi, Zgornji Dobravi, na Plesu, v 
Pečah, Križatah in v Zgornjih 
Kosezah. Tako bo predvsem pot 
naših šolarjev olajšana in udob-
nejša. V času do novega leta bo 
urejena vsa dokumentacija, tako 
da se bo gradnja lahko pričela 
prihodnjo pomlad.
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V četrtek, 20. oktobra, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic sprejel 
direktorico Mestnih lekarn Varjo Suhodolčan, ki je prišla v spremstvu 

projektanta Gorazda Žabkarja. Pogovor je tekel o gradnji nove velike sodobne 
lekarne v Moravčah. Ta lekarna, ki bo zgrajena v okviru Doma starejših občanov 
v Moravčah, ne bo več podružnica, pač pa samostojna enota. Poleg občank in 
občanov bo oskrbovala tudi varovance moravškega Doma starejših občanov. 
Lokacija lekarne bo v pritličju, tako da bo dostopna vsem uporabnikom. Njena 
velikost bo 125 kvadratnih metrov, kar je enkrat več od zdajšnje. 

Pri gradnji bo upoštevana sodobna lekarniška praksa. V lekarni bodo zapo-
sleni trije magistri farmacije in en medicinski tehnik. Vrednost investicije je 
ocenjena na pol milijona evrov. Investitor so Mestne lekarne, Občina Moravče 
pa jim bo v najkrajšem času podelila stavbno pravico. Župan in direktorica sta 
se na koncu pogovora strinjala, da bodo občanke in občani Občine Moravče 
tako pridobili visoko kakovostno lekarniško uslugo. 

Občani, ki vstopajo na avtobus oz. izstopajo z njega na avtobusni 
postaji na Žagi v smeri Moravč, so si že dolgo želeli urejenega 
postajališča ter osvetljenega prehoda čez cesto. V petek, 14. 

oktobra, so se jim želje uresničile in župan Občine Moravče dr. Milan 
Balažic je odprl na novo urejeno križišče s prehodom za pešce in 
avtobusno postajo na Žagi. V svojem nagovoru je poudaril, da je Obči-
na Moravče po večletnih prizadevanjih in pogovorih z Državo – gre 
za državna sredstva – uspela zagotoviti to prepotrebno investicijo. 

Na novo je urejeno križišče, prometna ureditev s prehodom za 
pešce in avtobusna postaja, ki bo kmalu dobila še nadstrešek. S tem 
je izboljšana tudi prometna varnost na območju med Sv. Andrejem 
in Dvorjami.

Moravče bodo dobile novo sodobno lekarno

Načrtovanje
novih avtobusnih
postajališč
na vzhodu 
moravške občine

Župan odprl novo križišče 
in avtobusno postajo na Žagi
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   V mislih s tistimi, ki jih ni več med nami

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je danes ob dnevu spomina 
na mrtve oz. Vseh svetih položil vence. Na pokopališču v Moravčah 
je venec položil na obnovljeni spomenik šestim neznanim 
partizanom. Zatem je v parku na Trgu svobode položil vence ob 
spomeniku padlim v prvi svetovni vojni, spomeniku padlim v času 

okupacije in narodno-osvobodilnega boja ter na spomenik vsem žrtvam 
revolucionarnega nasilja in povojnih izvensodnih pobojev. 

V svojem kratkem nagovoru na moravškem pokopališču je zbranim dejal: 
»Danes je dan spoštovanja mrtvih pa tudi spoštovanja živih. Za trenutek smo 
ustavili korak, misel, besedo in se z globokim spoštovanjem poklonili vsem, ki jih 
ni več med nami. Spomine na dogodke in ljudi moramo ohranjati žive zato, da 
bomo znali vrednotiti sedanjost, ki jo živimo. V nas mrtvi živijo naprej.«

1. november

Spomenik padlim v času 
okupacije in NOB

Spomenik šestim neznanim 
partizanom

Spomenik vsem žrtvam 
revolucionarnega nasilja 
in povojnih izvensodnih 
pobojev
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Pomembna sporočila ministra za infrastrukturo glede obvoznice, 
sončne elektrarne, Termita in obrtne cone 

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic se je 27. oktobra 
2022 sestal s skupino strokovnjakov, ki je skupaj z Občino 
pripravila program gospodarske prenove podjetja Termit. 

Župan je v svojem nagovoru povedal, da si že od začetka man-
data v skladu z voljo ljudi prizadeva za rešitev okoljske krize v 
Moravški dolini. 

Pri tem ni imel nikoli namena, da bi kogar koli žalil ali škodo-
val njegovi časti ter dobremu imenu. Šlo je za to, da se razkrije 
resnica o zakopavanju strupenih in drugih nevarnih odpadkov. 
Ta resnica se je pokazala v seriji analiz terena na Termitovih 
deponijah. Dokončno pa jo je razgalila državna analiza iz leta 
2019, ki priča o izjemno preseženih vrednostih težkih kovin, 
fenolov, formaldehidov in rakotvornem elektrofiltrskem pepelu. 

Po županovih besedah je bilo potrebno v skladu z evropskimi 
direktivami, slovensko ustavo in okoljsko zakonodajo zavarovati 
okolje in zaščititi zdravje ljudi. Rezultati niso izostali: država 
danes bolje nadzira delovanje Termita, dovoz industrijskih 
odpadkov je močno zmanjšan, podjetju pa je z zadnjim okolje-
varstvenim dovoljenjem naložena sanacija in zapiranje kopov. 
Občina Moravče tudi v bodoče ne bo dovoljevala onesnaževanja. 

Da bi podjetju Termit pomagali, je župan zbral skupino 
strokovnjakov, ki so pripravili program za rešitev Termita: od 
varnega, z lokalno skupnostjo dogovorjenega in okolju prijazne-
ga odkopa kremenčevega peska do preusmeritev dejavnosti, pri 
katerih je ena najatraktivnejših solarna proizvodnja električne 
energije. Omenjeni program s seboj nosi nova delovna mesta, 
višjo dodano vrednost in zato boljše plače zaposlenih. 

Župan dr. Milan Balažic je ponovil, da se je pripravljen brez 
vnaprejšnjih pogojev kadarkoli in kjerkoli sestati z vodstvom 
podjetja Termit in mu pomagati pri zeleni gospodarski prenovi. 

Vponedeljek, 7. novembra 2022, se je v okviru okrogle mize na Obrtno podjetniški zbornici 
Domžale župan Občine Moravče dr. Milan Balažic srečal z ministrom za infrastrukturo mag. 

Bojanom Kumrom. Ob tej priložnosti je minister podal za Občino Moravče pomembna sporočila: 
• Obvoznica: država, ki je glavni investitor zahodne moravške obvoznice, je sprejela dražjo, a 

varnejšo različico obvoznice z dvema viaduktoma. Projekt je v zaključni fazi sprejemanja.
• Sončna elektrarna: Vlada pripravlja nov zakon, ki bo zagotovil večjo samooskrbo z električno 

energijo. Občina Moravče ima na degradiranih območjih idealne pogoje za gradnjo sončne elektrarne.
• Obrtno-podjetniška cona: Vlada pripravlja razpis za nepovratna zagonska sredstva, namenjena 

gradnji obrtno-podjetniških con.
• Termit: Vlada nasprotuje onesnaževanju okolja, kot ga izvaja podjetje Termit in podpira zeleno 

politiko naše lokalne skupnosti. Najmanj, kar je za začetek potrebno storiti, je prevetritev okolje-
varstvenega dovoljenja, ki ga ima Termit. 

Župan se je ministru zahvalil za ta neposredna sporočila in podporo ter Vladi v teh negotovih 
razmerah zaželel uspešno delo.

Župan Občine Moravče dr. Mi-
lan Balažic je 7. oktobra spre-

jel predsednika Lovske družine 
Moravče Franca Levičnika st. Po-
govarjala sta se o razvoju lovstva 
v Moravški dolini. 

Lovci s svojo dejavnostjo skr-
bijo za naravno ravnovesje, hkrati 
pa sodelujejo s kmeti, ki jim divje 
živali povzročajo škodo. Povrnitvi 
škode bo treba v bodoče nameniti 
več pozornosti. Občina bo v tem 
smislu Lovski družini pomagala 
pri razvoju lovstva, še posebej pri 
dograditvi strelišča, obnavljanju 
lovske koče in razvoju lovskega 
turizma.

Župan in skupina strokovnjakov so 
izdelali program rešitve za Termit

Razvoj lovstva 
v Moravški dolini
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Skupna prizadevanja Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (minister Luka 

Mesec), Doma upokojencev Domžale (direktorica 
mag. Nataša Zalokar), Mestnih lekarn (direktorica 
Varja Suhodolčan) in Občine Moravče (župan dr. Milan 
Balažic) so obrodila sadove. 

Minister Luka Mesec je podpisal sklep o potrditvi 
predinvesticijske zasnove Doma starejših občanov v 
Moravčah in odobril pripravo investicijskega progra-
ma. V tem sklepu je zapisal, da je območje Moravč 
in širše okolice deficitarno na področju varstva in 
oskrbe starejših oseb. Zaradi vedno večjih potreb 
po varstvu starejših in zagotavljanju varstva čim 

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je 9. novembra predstavil razvojne projekte Občine Moravče, 
ki so v delu. Za nekatere se še pripravljajo soglasja in dovoljenja, drugi projekti se že izvajajo ali 
so tik pred začetkom izvedbe.

Župan predstavil razvojne projekte, ki so v delu 

Vizualizacija moravške obvoznice, ki bo razbremenila središče Moravč 
in zagotovila večjo prometno varnost predvsem otrok in starejših.

bližje domačemu kraju, je po ministrovih besedah 
potrebno »nujno pristopiti k izgradnji enote doma za 
starejše v Moravčah«. 

Vrednost investicije je ocenjena na dobrih de-
vet milijonov evrov. Direktorica Doma upokojencev 
Domžale mag. Nataša Zalokar že vodi priprave za 
razpis za gradnjo, direktorica Mestnih lekarn Varja 
Suhodolčan pa tudi že pripravlja dokumentacijo 
za gradnjo nove lekarne v Moravčah. Župan Občine 
Moravče dr. Milan Balažic je v sklopu priprav na čim 
prejšnjo gradnjo doma že odprl ključni infrastruk-
turni objekt – novo transformatorsko postajo na 
Vegovi ulici. 

Minister za delo odobril pripravo investicijskega programa 
za Dom starejših občanov v Moravčah

Prednost ima seveda dokončanje 
šolskega prizidka in športne dvorane, ki 
je predvideno 18. aprila prihodnje leto. 
V pripravi je razpis za izvajalca gradnje 
doma starejših občanov, ki bo predvido-
ma potekala v letu 2023. Dom naj bi bil 
odprt spomladi leta 2024. Pospešeno 
se nadaljuje izgradnja optičnega omrež-
ja, kjer se na vzhodu občine že izva-
jajo priklopi. Celotna občina bo novo 
optiko dobila do poletja 2023. Zaradi 
prometne nevarnosti se urgentno iz-
vaja projekt gradnje brvi za pešce ob 
obstoječem mostu na Drtijščici v Zalogu 
pri Moravčah. V pripravi je tudi gradnja 
dvigala v Zdravstvenem domu Moravče.  

Priprava izgradnje zahodne ob-
voznice mimo Moravč je v zaključni 
fazi in minister za infrastrukturo je že 
povedal, da bo umeščena v državni pro-
račun. Z gradnjo obvoznice je povezana 
obnova trškega jedra Moravč. Občina 
pripravlja vse potrebno za gradnjo in-
frastrukture za Nove Moravče: gre za 
izvedbo projekta MO 16/18, v katerega 
spadajo tudi trgovski center Kmetijske 
zadruge Cerklje, varovana stanovanja in 
stanovanja za mlade družine. 

Z državno pomočjo in nepovratnimi 
zagonskimi sredstvi bo prihodnje leto 
pospešena izgradnja obrtne cone pri 
Podstrani. V projektiranju je več novih

asfaltiranih cest – najprej tiste, ki so 
zaradi financiranja šole izpadle iz pro-
grama 2022, pa tudi nove avtobusne 
postaje v vzhodnem delu občine. Ve-
liko bo novih vodovodov in vodohra-
mov, pripravljajo se močnejše elek-
trično omrežje in sončna elektrarna 
ter nove kanalizacije. 

V prihodnjih letih bo še več storjeno 
na področju razvoja turizma, gostinstva, 
prenočišč in kmetij odprtih vrat. Pove-
čana bodo sredstva za regresira-
nje plačila vrtca, šolo in prevoze

učencev v  šole, oskrbo v domo-
vih starejših občanov ter pomoč 
družinam v stiski. Nadaljevali bomo  
z dobavljanjem nove gasilske opreme 
in vozil – najprej bo prišlo na vrsto PGD 
Krašce. Več sredstev bo za kulturo in 
društva, hkrati pa bo obnovljen kulturni 
dom. Pri športu ima prednost izgradnja 
nogometnih tribun s klubskimi pro-
stori, obenem pa se bo postopoma ra-
zvijal zimsko-letni športno-rekreacijski 
center Belnek, ki bo obudil moravško 
skakalno tradicijo.



bilo mraza. Čisto so pozabili na pametne telefone, 
ki so jih imeli v žepih. Vsi smo se strinjali, da je bila 
to nepričakovana in daleč najbolj pozitivna ideja.

Ob Rači pod Dvorjami v tem letnem času sonce 
zelo kmalu zaide in postane hladno. Ko je Sebasti-
jan spekel zadnjo porcijo najlepšega in najslajšega 
kostanja, smo zaključili druženje, pospravili in se 
poslovili. 

Vabljeni že vnaprej na 19. kostanjevo nedeljo v 
oktobru 2023.

Letošnja kostanjeva nedelja ob Rači je sovpadla z volilno nedeljo, a to gotovo ni bil oziroma ne bi 
smel biti razlog za skromen obisk. Končna ugotovitev je bila, da smo kostanjevo nedeljo organizirali 
z rahlo zamudo. Bomo razmislili, kako naprej, predvsem, s čim popestriti tradicionalni dogodek in 

privabiti pohodnike. 
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BESEDILO: DANICA JANČAR, FOTOGRAFIJE: BOJANA DORIČ

Kostanjeva nedelja ob Rači 

Organizacije se je že od začetka držala smola. 
Bera kostanja je bila obilna, a presenetljivo zgodaj 
je dozorel in bil zato tudi temu primerno zgodaj 
pobran. Kar se tiče vremena, nas je lepa in topla 
jesen čisto razvadila in določili smo prav tisto edi-
no oktobrsko nedeljo, za katero so bile v napovedi 
narisane kapljice. In ko je šlo narobe že skoraj vse, 
je zbolel še glavni akter kostanjeve nedelje Jože, ki 
je le še uspel pravočasno pripraviti vse potrebno za 
peko. Še sreča, da imamo predsednika Sebastijana, 
ki stvar obvlada, tako da je bil kostanj izvrstno pečen. 
Ostali smo skrbeli za čaj naše zeliščarke Elke in za 
drugo pijačo, ki odžeja ali samo razkužuje ter za 
sladke prigrizke. 

Veseli smo bili bližnjih družin z otroki, ki jim 
je bila družba starejših kmalu odveč in so se raje 
»družili« s svojimi pametnimi telefoni. K sreči se je 
nekdo spomnil in vsi so se šli zabavat v star čoln za 
jezom. Nič hudega, če so se nekateri zmočili, saj ni 
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se pripeljala še župnika Kancijan 
Čižman in Ivan Povšnar. Žal sveta 
maša zaradi obnovitvenih del ni 
potekala v cerkvici sv. Nikolaja, 
zavetnika splavarjev in čolnarjev 
na vrhu Sv. Miklavža, pač pa kar na 
kmetiji, kjer so pod nadstreškom 
postavili manjši oltar in ga lepo 
opremili z vsem, kar je potrebno 
za potek svete maše. Opoldan se 
je maša začela. Župnik Kancijan 
Čižman se je v molitvi spomnil 
vseh vaščanov in pohvalil njiho-
vo složno delo, župnik Ivan Pov-
šnar pa je povedal poučno zgod-
bo o dobroti in hvaležnosti. Pri 
darovanju svete maše sta bila v ve-
liko pomoč Ivica in Jože Zupančič.

Po končani sveti maši je Iztok 
vse prisotne povabil na kosilo in 
po njem na prijateljski klepet. Hra-
na je bila okusna in lepo ponu-
jena. Zaključili smo z odlično 
sladico in še poklepetali ob kavici.

Dan se je kar hitro prevesil v 
popoldan in odločili smo se, da 
je čas za odhod. Spet smo od-
šli na pot, tokrat v dolino, neka-
teri peš, drugi z avtomobili. Za 
nami je bil lep dan druženja in 
utrjevanja prijateljskih vezi. Po-
grešali smo predsednika Francija, 
ki zaradi bolezni ni bil prisoten. 

Društvo krajanov naselij 
Spodnji in Zgornji Tuštanj 
je drugo soboto v oktobru 

organiziralo pohod na Sv. Miklavža.
Zbor pohodnikov je bil ob 8.30 

pri brunarici na Cegunci. Zbrala 
se nas je le peščica pohodnikov, 

ki se je nato z osebnimi avtomobili odpeljala do kmetije Pr' 
Koci. Tu se je pohodna skupina povečala. Večina članov društva 
se je z osebnimi avtomobili peljala do kmetije Pri Mežnarjevih. 

V spodnjem Tuštanju se začne Tuštanjska pot in po njej smo se 
začeli strmo vzpenjati. Čeprav je bilo jutro megleno, to ni pokvarilo ve-
selega razpoloženja. Med potjo smo se pogovarjali, nabirali kostanj in 
gobe. Prva postaja je bila na gozdni cesti. Ker smo hodili hitro, smo bili 
prepoteni in pijača, ki sta jo pripeljala Toneta, je bila zelo dobrodošla.

Tuštanjska pot je bila od tu naprej položnejša. Kmalu smo bili na 
vrhu in skozi meglo je že kukalo sonce. Na kmetiji Pri Mežnarjevih 
so nas že čakali številni člani društva, ki so se pripeljali z osebnimi 
avtomobili. Domači so nam postregli s pijačo in ponudili sendviče. 
Posedli smo po klopeh in si privoščili ponujeno. Med počitkom nas 
je prišel pozdravit župan dr. Milan Balažic. Zadržal se je le krajši čas, 
saj je imel ta dan več obveznosti. Bližal se je čas svete maše, zato sta

BESEDILO in FOTOGRAFIJE: BOJANA DORIČ

Tradicionalni pohod na Sv. Miklavža Društva krajanov 
Spodnjega in Zgornjega Tuštanja 
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Letošnja jesen je res sončna, topla in prijazna. To smo dobro 
izkoristili v Pečah, kjer smo v Krajevni organizaciji Rdečega 
križa pripravili dve prireditvi. Pravzaprav to ni nič novega, saj 
sta se jesenski izlet in srečanje starejših odvila že tolikokrat, 

da sta postala že tradicionalna.

Jesenski izlet

Še en dan pred tem je pošteno deževalo, a v soboto, 1. oktobra, se 
je rodilo sveže jutro. Na avtobusni postaji v Pečah se nas je zbralo 

petdeset: starejših, dolgotrajno bolnih, invalidov ter krvodajalcev in 
naših sodelavcev. Napolnili smo avtobus, s katerim smo se odpeljali 
v bližnji Kisovec, kjer smo si ogledali muzej premogovnika Zagorje. 
Z navdušenjem in velikim spoštovanjem smo se seznanili s težkim 
in nevarnim delom naših rudarjev. Ogled je bil zelo zanimiv, saj je 
zasnovan na predstavitvi dela in življenja knapov, ki so si trdo delo 
v nevarnih in včasih nečloveških pogojih globoko pod zemljo lajšali 
na različne načine. Tudi mnogi naši očetje, možje in fantje so si v 
zasavskih rudnikih služili trd knapovski kruh. Med nami sta bila Vinko 
in Janez, ki sta to tudi sama v mladosti okusila in vrnili so se mnogi 
spomini, ki sta jih podelila z nami …

Pot smo nadaljevali preko Tro-
jan v Žalec, kjer smo imeli krajši 
postanek. Ob sendvičih, ki smo jih 
pripeljali s seboj, je prijalo pivo, ki 
smo si ga privoščili na tamkajšnji 
znamenitosti – Fontani piv.

Pot smo nadaljevali proti Ce-
lju, ki smo si ga ogledali iz ptičje 
perspektive – s Celjskega gradu. 
Tu smo si ogledali muzej in se ob 
pestri zgodovini Celjskih grofov 
spomnili, da bogastvo ne prinese 
sreče …  

Zatem smo se podali v Šem-
peter, kjer smo si privoščili dobro 
kosilo. Po kosilu pa še skok v bliž-
nje Petrovče, kjer smo si ogledali 
tamkajšnjo znamenito romarsko 
cerkev – baziliko, katere bogata 
zgodovina je bila prav tako pove-
zana z rodbino Celjskih grofov. 

Na povratku domov še pos-
tanek na Trojanah, kjer smo si 
seveda privoščili krof in zgodaj 
zvečer smo bili že doma.

Bili smo si enotni, da se pravi 
zgodovinski dragulji in znameni-
tosti pravzaprav nahajajo blizu 
nas, a jih v iskanju nečesa boljšega 
mnogokrat po krivici prezremo.

Srečanje starejših, bolnih 
in invalidov

Že naslednjo nedeljo, 9. oktobra, 
smo pripravili srečanje za naše 

starejše, bolne in invalidne sokra-
jane. Njim je bila posvečena tudi 
nedeljska maša, ki jo je daroval 
duhovnik dr. Bogdan Dolenc. Že 
on je poudaril, kako pomemben 
člen naše družbe sestavljajo naši 
starejši … Ob koncu je mnogim 
podelil zakrament bolniškega 
maziljenja.

Po maši se je druženje nada-
ljevalo v gasilskem domu. V bo-
gatem kulturnem programu, ki ga 
je pripravilo Kulturno in športno 
društvo Peče, so sodelovali Zala 
Jemec, ki nam je zapela ob igranju 
na kitaro, nekaj lepih pesmi nam je 
zapel tudi Peški oktet. S harmoni-
ko nas je tudi tokrat ogrel Ma-
tevž Mars. Ponovno pa je navduši-
la gledališka skupina, ki je v skeču 
na humoren način prikazala našo 

BESEDILO in
 FOTOGRAFIJE: 

JELKA LALIĆKO RK Peče: 
z optimizmom 
v sončno 
jesen 



Rokodelci Moravške doline uspešno zaključujemo leto 2022. Naš 
program dela smo kot vselej presegli, saj se tekom leta odpirajo 
vedno nove možnosti za sodelovanje, prihajajo nove prošnje za 

izvedbe delavnic za najmlajše, za gostovanje v različnih televizijskih 
in radijskih oddajah, za delavnice v različnih krajih.

Po našem odmevnem in uspešnem Rokodelskem dnevu na gradu 
Tuštanj nas je bogata rokodelska jesen vodila v sodelovanje s tele-
vizijsko hišo POP TV. V oddaji Kmetija sta 10. in 11. oktobra 2022 naši 
rokodelki Emi Gregorčič in Marija Šmidovnik tekmovalce učili plesti 
peharje. Tekmovalci so na koncu tedna nalogo odlično opravili, kar 
so gledalci lahko tudi videli.  

Po zaslugi Milana Kokalja, moravškega kulturnika, imamo večletne 
stike z avstrijsko televizijo ORF. Posneli so moravške rokodelce pri 
delu in Mlin Rotar ter posnetek objavili 1. oktobra v oddaji Servus – 
Srečno – Ciao.

Najemnika planinskega doma sta organizirale tabore za najmlajše. 
Rokodelci smo na vsakem taboru izvedli po eno delavnico, večino na 
dvorišču. Najmlajši so bili teh delavnic zelo veseli. Eno delavnico smo 
izvedli tudi za osebe s posebnimi potrebami iz zavoda Sožitje Kranj, 
ki so imeli tabor v planinskem domu.

Sodelovali smo tudi na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje 
v Cankarjevem domu v Ljubljani ter na Miholovem sejmu v Veržeju. 

V začetku oktobra smo pred občino ovili drevesa v rožnate šale, ki 
ponazarjajo ozaveščanje o raku na dojkah. 

Zelo dobro sodelujemo z Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
Litija in Šmartno, kjer so naše rokodelke izvedle delavnice pletenja 
nogavic in polstenja copat. 

Društvo rejcev drobnice Kamnik nas je povabilo na Praznik drobnice, 
ki je bil 15. oktobra v samostanu Mekinje. Pripravili smo samostojno 
razstavo, prikaze in delavnice, na katerih smo predstavili uporabo 
ovčje volne od preje do nogavic, odej in drugih toplih izdelkov. 
V Snoviku smo sodelovali na prireditvi Cvetoča jesen, ob dnevu slo-
venskega jabolka, 21. oktobra, pa smo na povabilo zadruge Jerina 
iz Doba tam prikazovali izdelavo košar in peharjev. Sodelovali smo 
tudi na Jesenskem sejmu v Dolskem in na prireditvi V zahvalo jeseni 
v Jevnici. Več naj vam povedo fotografije.

Rokodelci na taboru Zmorem tudi sam

Planinski tabor vseživljenjskega učenja Zmorem tudi sam, ki so se ga 
udeležili varovanci Medobčinskega društva Sožitje Kranj, je potekal 

v Planinskem domu Ušte-Žerenk konec septembra. Namen tabora je 
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sodobnost, ko se računalniških 
veščin učijo tudi starejši. Resnično 
so nas nasmejali in že se je po-
rodila ideja, da bi tudi pri nas or-
ganizirali pravi računalniški tečaj 
za starejše.

Med nami so bili tudi gostje, 
med njimi župan dr. Milan Balažic 
ter predsednik Območnega 
združenja Rdečega križa Domžale  
Brane Kosmač. Oba sta pozdravila 
prisotne, pohvalila sožitje med 
mladimi in starejšimi ter delo 
Rdečega križa in vsem zaželela 
veliko zdravja.

Po končanem uradnem delu 
za vse starejše, bolne in invalide 
sledilo sproščeno druženje ob 
toplem obroku, domačih slaščicah 
naših članic ter kavi in pijači.

Mnogim od udeležencev je ta 
izlet edini v letu in ga vsakič že 
težko čakajo, tudi srečanje prinese 
veliko lepega, predvsem snovi za 
snovanje novih, lepih spominov. 
Mi, ki to pripravimo, pa želimo, da 
bi starejši začutili, da je tudi jesen 
življenja lahko topla in sončna.

V časih, ko na vsakem koraku 
poslušamo črnoglede napovedi 
in nedaleč od nas divja vojna, je 
kar težko biti optimist. Tudi naši 
ljudje se bodo mogoče znašli v 
pomanjkanju. Rdeči križ je tu, 
da pomaga. Včasih tudi s tem, 
da prinese malo dobre volje in 
občutek, da nismo sami.

BESEDILO: BRANKA BIZJAN in BOJANA DORIČ, FOTOGRAFIJE: VEČ AVTORJEV

Rokodelski kotiček
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bil, da se varovanci družijo med 
seboj, skrbijo sami zase in drug za 
drugega, pečejo kruh, izkoristijo 
prosti čas za sprehode in se urijo 
v ročno spretnih  dejavnostih.

Oskrbnik Jaka je tudi tokrat 
povabil članice Društva rokodelcev 

– Rokodelskega centra Moravče, da 
so izpeljale delavnico, na kateri 
so letos izdelovali polsteno milo. 
Branka je pripravila material in 
razložila potek dela. Varovanci so 
po navodilih volno položili na milo, 
ga zmočili z vodo in nato z dlanmi 
in prsti oblikovali. Po skoraj uri 
oblikovanja se je vsak pohvalil s 
svojim izdelkom.

Rokodelci ustvarjamo 
z najmlajšimi

Planinski dom Ušte-Žerenk so 
zelo radi obiskovali pohod-

niki in izletniki z vseh koncev 
Slovenije. Poleg lepega razgleda 
so jih navduševali tudi lepo ure-
jena planinska koča, dobra hrana 
in prijazni oskrbnik Jaka s svojo 
družinico. 

V zadnjem letu si je planinski 
dom izbralo kar nekaj vrtcev, šol in 
društev za izvedbo tematskih tabo-
rov. Oskrbnik jim je v programu 
ponudil različne dejavnosti, med 
njimi tudi rokodelsko ustvarjanje. 
Rokodelci Moravške doline smo 
radi sodelovali, saj je naša naloga 
tudi prenašanje rokodelskih spret-
nostih na mlajše rodove.

V začetku oktobra je bila v Pla-
ninskem domu Ušte-Žerenk ustvar-
jalna delavnica z otroki iz vrtca 
Trnovo iz Ljubljane. Lepo vreme, 
raznolike dejavnosti in čudovita 
lokacija so poskrbeli, da so bili 
otroci zadovoljni in željni novih 
dogodivščin. Z najmlajšimi roko-
delci najraje izdelujemo figurice iz 
papirja in kartona, zato smo tokrat 
pripravili ves material za izdela-
vo sovic. Otroci so po navodilih s 
spretnimi prstki strigli, lepili, viha-
li, risali in izdelali figurico. Kmalu 
je lahko vsak občudoval svojo so-
vico. Izdelke so nato razstavili, se 
slikali z njimi in, tisto najpomemb-
nejše, jih odnesli domov.



Zahvala 92-letne obiskovalke 
Rokodelskega dneva na gradu 
Tuštanj

Pozdravljeni, moji moravški rokodelci! 

Sem malo starejša oseba in me je 
zanimala vaša rokodelska razstava 
na Tuštanju. Nejeverno so moje oči 
strmele v vaše čudovite izdelke – ni 
mogoče, pa je mogoče! Da znajo rokice 
vseh rokodelcev izdelovati take srčno 
lepe stvari! Vredno je bilo priti in videti 
vaše raznovrstne izdelke!
Vsem se iz srca zahvaljujem za vaš 
trud in potrpljenje pri delu. Velika 
hvala bogu za take ljudi, kakor ste vi. 
Toplo sonce vas naj še naprej greje 
tako, kakor vas imam rada jaz in vaše 
nepozabno lepe stvari.

Vaša Veronika Čebela

Tudi po tej poti se vsem našim 
rokodelkam in rokodelcem zahva-
ljujemo za njihov prispevek k pre-
poznavnosti društva in promocije 
občine Moravče po Sloveniji in v 
tujini.
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Komu je namenjen Prostofer?

Brezplačni prevozi so namenjeni vsem tistim starejšim, ki:
- ne vozijo sami, 
- nimajo sorodnikov, ki bi imeli prosti čas takrat, ko potrebujejo 
prevoz,
- imajo nižje mesečne dohodke, 
- imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Brezplačni prevozi starejšim omogočajo lažjo dostopnost do zdrav-
niške oskrbe (npr. v zdravstveni dom, bolnišnice), javnih ustanov 
(občine, upravne enote), trgovinskih centrov ipd. 

Kaj je potrebno storiti, če se želite dogovoriti za brezplačni prevoz?

Uporabnik, ki potrebuje brezplačni prevoz, naredi naslednje:
1. Pokliče na brezplačno številko 080 10 10.
2. V komunikacijskem centru zabeležijo njegove podatke in lokacijo 

prevoza. Klicni center nato obvesti prostovoljnega voznika o prevozu 
in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. 

3. Vozilo zagotovi OBČINA MORAVČE, poskrbljeno je tudi za 
zavarovanje tako voznika kot sopotnikov. 

4. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov uporabnikov 
vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno 
najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. 

5. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka 
do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi 
prilagodijo potrebam.

Občina Moravče je pristopila
k vseslovenskemu humani-
tarnemu projektu za mo-

bilnost starejših PROSTOFER in 
v letu 2021 za izvedbo zagoto-
vila finančna sredstva ter vozilo, 
s katerim se izvajajo brezplačni 
prevozi starejših občanov.

Uporabnik prevoza mora imeti 
svojo zaščitno masko in si mora 
pred vstopom v avto in ob izstopu 
iz avta obvezno razkužiti roke. 

Če bo zaradi poslabšanja epi-
demioloških razmer prišlo do 
sprememb pri izvajanju prevozov 
starejših, vas bomo o tem obvešča-
li preko objav na občinski spletni 
strani www.moravce.si.

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAROSTNIKE V OBČINI MORAVČE 
- S SRCEM NA POTI

PROSTOVOLJNI ŠOFERJI

Klemen Anton

»V projekt sem se vključil kot prostovoljni šofer, 
ker rad pomagam ljudem, predvsem starejšim, 

prostovoljstvo pa mi je blizu. Rad imam starejše ljudi 
in mislim, da bi jim nasploh morali več pomagati. Žal 

imam še vedno dosti drugega dela in se ne morem 
vedno odzvati pozivu Občine. Glede porabnikov uslug 
brezplačne vožnje pa je tako, da je verjetno še veliko 
občanov, ki so upravičeni do nje in bi jo verjetno tudi 
uporabljali, pa jim je nerodno oziroma imajo druge 
zadržke. Potrebno bi jih bilo dodatno spodbuditi.«

Ob zagonu projekta PROSTOFER je občina za vse, ki so bili pripravljeni sodelovati, organizirala 
priprave. Na teh je bilo prisotnih kar precej prostovoljcev. Žal se je njihovo število s časom zmanj-
šalo. Zato Občina Moravče ponovno poziva vse, ki imate čas in želite pomagati pomoči potrebnim 

sokrajanom, da s svojim prostovoljnim delom podprete projekt.
Objavljamo izjave nekaterih rednih prostovoljnih šoferjev v projektu PROSTOFER.
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France SlaparStanislav Ravnikar

Ivan Lebar

»S humanitarnimi dejavnostmi se ukvarjam tako 
rekoč vse življenje. Krvodajalec sem že 48 let, 

še pred projektom pa sem z lastnim avtomobilom 
razvažal hrano po domovih in obiskoval starejše ljudi, 
ki živijo sami. Projekt PROSTOFER je odlična zamisel 
in je potreben. Predvsem na podeželju, kjer imamo 
še veliko krajev, ki imajo slabo povezavo z javnimi 
prevoznimi sredstvi oziroma so tudi slabo dostopni. 
Ko je človek starejši, se pojavijo zdravstvene težave 
in seveda slabša mobilnost. Takšnim ljudem je po-
trebno pomagati!

Menim, da je nas, prostovoljnih šoferjev, odločno 
premalo. Eden od pomembnih razlogov je zanesljivo 
dejstvo, da ni plačila za ure, porabljene tako za pre-
voz, kot za čakanje pred ambulantami, bolnišnicami 
ipd. To je slab razlog, saj humanitarno delo ne sme 
biti plačano. Sam sem podpredsednik krajevnega 
Rdečega križa in tam ni nihče plačan. Humanitarno 
delo je samo po sebi plačilo. 

Koristniki storitev brezplačnih PROSTOFER pre-
vozov so zelo zadovoljni in hvaležni, zato je prav, da 
projekt vsi še naprej podpiramo.«

»Ko je prišel poziv s strani Občine, da se prijavijo 
upokojenci in drugi, ki ustrezajo pogojem pro-

jekta, sem ga posredoval članom gasilskih društev. 
Žal odziva tako rekoč ni bilo. Osebno sem bil že takrat 
mnenja, da gre za dober projekt in ga je potrebno 
podpreti. Zato sem se prijavil. Pa tudi sicer je prav, 
da človek dela dobre stvari za druge ljudi. Prepričan 
sem, da bi morali biti vsi udeleženi v humanitarnih 
dejavnostih – vsak po svojih zmožnostih.

Glede uporabnikov pa je tako, da se mi zdi, da 
je še veliko tistih, ki potrebujejo našo pomoč, pa iz 
različnih razlogov ne pokličejo. Največkrat peljem 
v lekarno, zdravstveni dom, različne ambulante in 
bolnišnice – v Ljubljano in Trbovlje.

Projekt PROSTOFER je dober projekt in krajani bi 
morali še bolj sodelovati. Kot prostovoljni šoferji in 
kot koristniki uslug.«

»Že kmalu po zagonu projekta PROSTOFER sem 
se prijavil kot prostovoljni šofer. Glavni razlog 

je, da rad osrečujem ljudi. Za takšno delo moraš imeti 
veselje do prostovoljnega dela, saj ti vzame veliko 
časa. Kdor nima v sebi tega veselja, ne more dolgo 
vztrajati pri tem. 

Zdaj imam čas, zakaj ne bi naredil kaj dobrega 
za druge ljudi; za tiste, ki potrebujejo pomoč. Ob 
tem se vselej vprašam, ali bo jutri kdo menil ponudil 
pomoč, ko ne bom več zmogel vsega sam. Prav je, da 
drug drugemu pomagamo. Če imaš možnost, moraš 
pomagati.

Ravnokar sem se pripeljal z dopoldanske vožnje, 
popoldan imam še eno. Od začetka sem opravil en 
prevoz na mesec, v novembru (do 10. novembra, op. 
urednice) pa že sedem. Očitno nas je vedno manj, kar 
pa ni v redu. Tudi to ni prav, da so nekateri prenehali, 
ko so spoznali, da delo ni plačano. Res je, da moraš 
včasih tudi več ur čakati pred bolnišnico, ambulan-
tami ipd., ampak ljudje morajo začutiti potrebo po 
prostovoljnem delu. Dobro pa je tudi, da vidiš, kako 
živijo drugi ljudje, da res potrebujejo našo pomoč.

Projekt PROSTOFER je dobro organiziran. Če ugo-
tovim, da je potrebno kaj spremeniti, da se pojavljajo 
težave, to sporočim na občino in oni ukrepajo. 

Pred kratkim sem peljal starejšo gospo na pregled v 
Ljubljano. Med tem, ko sem stal na parkirišču ob avto-
mobilu, se mi je približal gospod, ki je pred bolnišnico 
čakal mamo. Vprašal me je, kaj je to PROSTOFER. Ko 
sem mu razložil, je bil navdušen in povedal, da tega v 
njihovi, precej večji občini, nimajo, pa bi takšne usluge 
še kako potrebovali.

Njegovo navdušenje je še dodatno podkrepilo moje 
prepričanje, da smo lahko ponosni, da ima tako majhna 
občina, kot je naša, takšen projekt. Bistvo projekta 
je sicer enostavno. Danes imamo vsi telefone. Tisti, 
ki potrebujejo pomoč, pokličejo na občino, z občine 
pa obvestijo nas, prostovoljne šoferje, in uskladijo 
prevoze. Videti je preprosto, a je potrebno veliko 
usklajenega dela in volje oziroma veselja do pro-
stovoljstva. Le še kakšnega prostovoljnega šoferja 
potrebujemo.«

Zapis pogovorov: Tatjana Čop
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BESEDILO in FOTOGRAFIJA: ANA GERČAR

Mednarodni podnebni tek v skupini Mravljice

Vsredo, 19. oktobra, se je naša skupina otrok 
pridružila mednarodnemu podnebnemu 
teku – njegov namen je bil ozaveščati otroke, 

kako lahko pripomoremo k trajnostnemu svetu, z 
manj emisij v zraku. O organizaciji teka si lahko več 
preberete na spletni strani running-out-of-time.
com. Simbolični tek je majhen korak h čistejšemu 
okolju, hkrati pa z njim skrbimo za svoje zdravje.

Otroke smo k štafetnemu teku pripravljali že 
nekaj časa. Spoznali smo elemente štafete, ustva-
rili štafetno palico, vsak otrok si je pobarval svojo

štafetno palico, ki jo je odnesel domov, da bodo tudi 
družinski člani lahko spoznali štafetni tek.

Ob zaključku izvedbe so otroci svoja občut-
ja in doživetja ilustrirali. Doživetja otrok so bila: 
navdušenost, radovednost in energija, ki nas je vse 
skupaj zopet povezala in jo bomo vsak v svojem 
srcu ohranili še naprej.

Srečno vsem na naslednjem teku!
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Ozaveščanje o varnosti se začne pri najmlajših 

Vtem šolskem letu bo v okviru programa Varno na kolesu sodelovalo več kot 130 osnovnih šol, od 
tega jih bo glavnina v sklopu »Postajam kolesar« še dodatno utrjevala znanje o prometnih pravi-
lih za prihajajoči kolesarski izpit. Prav tako zajetno število se jih bo posvetilo nalogam razpisa 

»Aktivno na kolesu«. Ob iztekajoči se kolesarski sezoni organizatorji programa na podlagi nacionalne 
statistike ugotavljajo, da imamo na področju ozaveščanja o varnosti še veliko priložnosti za izboljšave. 
Po podatkih nacionalne prometne statistike se v primerjavi s preteklimi leti postopoma zmanjšuje število 
prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev ter hujšimi oz. lažjimi telesnimi poškodbami. Manj optimističen 
je podatek o nesrečah s smrtnim izidom, ki se z leti povečuje. 

Kolesarjenje je ena od okolju bolj prijaznih oblik 
mobilnosti, ki v Sloveniji postaja vse bolj priljubljeno. 
Več kolesarjev v prometu pomeni več razlogov za 
previdnost. Po podatkih Policije je bilo v letošnjem 
letu v prometnih nesrečah udeleženih že več kot 
1.100 kolesarjev (v letih 2021 in 2020 pa okrog 
1.300). V primerjavi s preteklimi leti se je zmanjšalo 
število tistih, ki so bili v nezgodi lažje (okrog 850 
v letu 2022; 950 v letu 2021; 920 v letu 2020) oz. 
težje poškodovani (okrog 199 v letu 2022; 230 v letu 
2021; 212 v letu 2020), povečalo se je število nesreč 
s smrtnim izidom (12 v letu 2022; 10 v letu 2021; 8 
v letu 2020). Na seznamu najpogostejših kršitev so 
že vsa leta: vožnja v nasprotno smer, vožnja ob rdeči 
luči oziroma neupoštevanje prometne signalizacije, 
uporaba mobilnega telefona med vožnjo in vožnja 
pod vplivom alkohola. 

»Zavedati se moramo, da je na poti, ki si jo de-
limo, potrebno poskrbeti za varnost. Ta je namreč 
odgovornost vseh. Varno kolo, čelada na glavi, znanje 
in spretnosti so ključne. Vseslovenska kolesarska 
pobuda Varno na kolesu se tega loteva že na samem 
začetku – pri mladih, s čimer igra ključno vlogo pri 
vzgoji aktivnih in odgovornih kolesarjev,« je poudari-
la dr. Mateja Markl z Javne agencije RS za varnost 
prometa, ki je sicer tudi članica strokovne komisije. 

Program Varno na kolesu učence osnovnih šol 
spodbuja k spoznavanju in utrjevanju prometnih 
pravil, pri čemer se zavzema za celovito razume-
vanje prometne varnosti. Kot kaže, bo v letošnjem 
šolskem letu pri odgovorni nalogi sodelovalo več 
kot 130 šol, ki so se prijavile na razpis. Od tega se 
jih je največ prijavilo na razpis »Postajam kolesar«, 
kjer bodo še dodatno utrjevale znanje o prometnih 
pravilih za prihajajoči se kolesarski izpit; prav tako 
zajetno število se jih bo posvetilo nalogam razpisa 
»Aktivno na kolesu«.

Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, 
je ob zaključku zbiranja prijav povedala: »Na podlagi 
večletnega ocenjevanja nalog pri mladih ugotavljamo 
pozitiven premik glede vključevanja kolesa v okviru 
šolskih vsebin. Program »Varno na kolesu« je zrasel iz 
majhne kolesarske pobude k varni vključitvi najmlajših 
v promet. Glavnina šol ostaja in sodeluje z nami že 
vrsto let. Učitelji so izjemno pomembni prenašalci

prometnih vsebin ter spodbujanja trajnostne mobil-
nosti med mladimi. O tem se jim tudi v imenu našega 
projekta iskreno zahvaljujem. To, da imamo priložnost 
spremljati spremembe v razmišljanju mladih generacij, 
je privilegij in obenem potrditev, da s programom 
pozitivno spodbujamo mlade kolesarje in tiste, ki 
bodo to v pravem pomenu besede šele postali, k varni 
in odgovorni vključitvi v promet.«

Za varen zaključek kolesarske sezone

Katera so že tista pravila, s katerimi lahko 
kot kolesar poskrbim za varno vključitev 

v promet? Da ne pozabite nanje, četudi se 
bliža konec kolesarske sezone, jih navajamo 
v nadaljevanju:

• Upoštevajte prometna pravila za kolesarje in 
prometne znake ter semaforje;

• z roko vedno jasno nakažite smer zavijanja,
• vedno kolesarite po kolesarskem pasu ali stezi, 

kjer obstajajo, ali ob robu cestišča (približno 60 cm 
od roba, da se izognete neravninam),

• ne kolesarite v nasprotni smeri, saj tako ogrožate 
sebe in druge, vozniki vas tako ne pričakujejo,

• kolesarite vedno ob DESNEM robu in po desni 
strani kolesarske steze, druge kolesarje ali oviro 
prehitevamo po LEVI,

• bodite VIDNI in uporabljajte LUČI na kolesu: 
spredaj belo, zadaj rdečo, da vas vozniki prej opazijo, 
nosite svetla in odsevna oblačila (odsevni telovnik),

• kolesarska čelada; sicer obvezna do 18. leta sta-
rosti, njena uporaba pa se seveda priporoča vsem 
kolesarjem, 

• v primeru dežja uporabljajte kolesarsko pelerino 
in nikdar ne kolesarite z dežnikom v roki,

• bodite pozorni na pešce in prilagodite svoje 
ravnanje, saj so oni še bolj ranljivi kot kolesarji.

Vse novice o kolesarskih aktivnostih in poteku 
letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani 
www.varnonakolesu.si, kjer je objavljen tudi razpis 
in na FB strani varnonakolesu.si. 
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1.

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 20. novembra 2022 se določijo 
volišča in območja le teh:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija
Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si 

077.01.001
KULTURNI DOM MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 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.

077.01.002
GOSTINSKI LOKAL NAD LOGOM MORAVČE, CESTA HEROJA VASJE 13, MORAVČE 
Češnjice pri Moravčah, Drtija, Cesta heroja Vasje, Cesta na Grmače, Masljeva cesta, 
Spodnja Dobrava, Zgornja Dobrava. 

077.01.003
PRI URANKARJU, GABRJE POD LIMBARSKO GORO 6, MORAVČE
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska gora, Selce pri Moravčah, Mošenik, 
Ples brez hš. 8 in 9.

077.01.004
PRI MAJDIČ FRANCU, NEGASTRN 8, MORAVČE
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Vinje pri Moravčah.

077.01.005
GASILSKI DOM KRAŠCE, KRAŠCE 4, MORAVČE
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, Prikrnica, Sveti Andrej. 

077.01.006
GASILSKI DOM PEČE, PEČE 50, MORAVČE
Gora pri Pečah, Križate, Peče, Ples hš. 8 in 9, Podgorica pri Pečah, Pretrž, Zgornje 
Koseze.

077.01.007
KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE, VRHPOLJE 14, MORAVČE
Dole pod Sveto Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javorščica, 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in Razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju 

Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče št. 7/22) je Občinska volilna komisija Občine Moravče 
na 1. seji dne 6. septembra 2022 sprejela naslednji 

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

SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI MORAVČE
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1. člen
Za predčasno glasovanje se določita sreda 16. 11. 2022 in torek 15. 11. 2022. Volišča za predčasno 
glasovanje bodo odprta med 7.00 in 19.00 uro.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče

Miriam Ravnikar Šurk,
predsednica Občinske volilne komisije Občine Moravče

Številka : 040-0011/2022-1
Datum: 6. september 2022

 

Na podlagi 78. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Moravče, 

na 1. redni seji, dne 6. septembra 2022 sprejela naslednji

SKLEP
o določitvi datumov predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah 2022

VOLIŠČE št.: 
Sedež:   
Območje volišča:

S tem sklepom se določi tudi: 

VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE:

VOLIŠČE št.: 
Sedež:

VOLIŠČE ZA UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA PO POŠTI: 

VOLIŠČE št.: 
Sedež
   
Miriam Ravnikar Šurk, 
Predsednica OVK Občine Moravče

Številka: 040-0006/2022-1
Datum: 6. september 2022

Spodnji Tuštanj, Stegne, Zgornja Javorščica, Zgornji Tuštanj, Vrhpolje pri 
Moravčah. 

077.01.008
DOM KRAJANOV NA HRIBU, HRIB NAD RIBČAMI 7, MORAVČE
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Zalog pri Kresnicah, 
Zgornji Prekar, Velika vas. 

077.901
KULTURNI DOM MORAVČE, VEGOVA ULICA 7, MORAVČE

077.997
KULTURNI DOM MORAVČE, VEGOVA ULICA 7, MORAVČE
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1. EVA BABNIK, ROJ. 04. 07. 1986
DEŠEN 2B
EKONOMIST, VODJA ČISTILNEGA SERVISA 
PREDLAGATELJ: DEJAN TRDIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MARKO JANČAR, ROJ. 11. 07. 1989, 
DEŠEN 2A
DIPL. STROJNI. INŽENIR, VODJA INVESTICIJSKIH 
PROJEKTOV
PREDLAGATELJ: DEJAN TRDIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. MIHAEL TRDIN, ROJ. 29. 09. 1966
DEŠEN 3
TEHNOLOG PROMET, VODJA ODDELKA SVV
PREDLAGATELJ: DEJAN TRDIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. PETRA TRDIN RIBIČ, ROJ. 21. 11. 1980
DEŠEN 12A
DIPL. MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENA 
VZGOJA OTROK 
PREDLAGATELJ: DEJAN TRDIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 

SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
 SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DEŠEN

5. BRANKO USTAR, ROJ. 16 .02. 1969
DEŠEN 13
AVTOMEHANIK, MOJSTER SKUPINE 
PREDLAGATELJ: DEJAN TRDIN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 5 (PET) KANDIDATOV.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022       
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

KANDIDATI SO:



Lokalne volitve 2022 NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / NOVEMBER 2022 / ŠTEVILKA 9 / LETNIK XXIII 29

VOLI SE 2 (DVA) KANDIDATA.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

1. JOŽEFA JERMAN, ROJ. 04. 11. 1950
ZALOG PRI MORAVČAH 30
ADMINISTRATOR, UPOKOJENKA 
PREDLAGATELJ: MARTIN REBOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. JANEZ KONČAR, ROJ. 09. 05. 1942 
VEGOVA ULICA 35
ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC 
PREDLAGATELJ: MARTIN REBOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. MIRJANA DOVGAN, ROJ. 07. 04. 1984
ŠLANDROVA CESTA 13A
GIMNAZIJSKI MATURANT, ADMINISTRATOR
PREDLAGATELJ: MARTIN REBOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 

SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
 SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI MORAVČE

KANDIDATI SO:

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

Volilna enota: I Kulturni dom Moravče

Volilna enota: II Nad Logom
 
KANDIDATI SO: 

1. FRANC VEHOVEC, ROJ. 18. 02. 1948
DRTIJA 3
VOZNIK – AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 
PREDLAGATELJ: BRANKO GORJUP IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MARIJA GORJUP, ROJ. 03. 08. 1957
CESTA HEROJA VASJE 4
ŠIVILJA, UPOKOJENKA 
PREDLAGATELJ: BRANKO GORJUP IN SKUPINA 
VOLIVCEV



Lokalne volitve 2022NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / NOVEMBER 2022 / ŠTEVILKA 9 / LETNIK XXIII30

 
KANDIDATI SO: 

1. ANTON TRDIN, ROJ. 06. 01. 1969
GABRJE POD LIMBARSKO GORO 9
VOZNIK-AVTOMEHANIK, AVTOMEHANIK
PREDLAGATELJ: BOJAN ROKAVEC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

Volilna enota: III Gabrje pod Limbarsko Goro

Volilna enota: IV Negastrn

Volilna enota: V Krašce

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

KANDIDATI SO: 

1. MARKO CERAR, ROJ. 30. 08. 1991
NEGASTRN 15
GIMNAZIJSKI MATURANT, MONTER
PREDLAGATELJ: JANEZ CERAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

KANDIDATI SO: 

1. MIRJAM JERMAN, ROJ. 14. 08. 1973
GORICA 16
EKONOMSKI TEHNIK, KOMERCIALISTKA 
PREDLAGATELJ: ROMAN KRIŽMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. JANEZ CERAR, ROJ. 18. 12. 1940
GORICA 6B
PAPIRNIČAR, UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: ROMAN KRIŽMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 2 (DVA) KANDIDATA.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022       
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.
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KANDIDATI SO:

1. GREGA COTMAN, ROJ. 19. 10. 1996
PEČE 43
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, BREZPOSELEN
PREDLAGATELJ: KARMEN COTMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. JANI AVBELJ, ROJ. 17. 03. 1982 
PEČE 11
ELEKTRIKAR MOTORNIH VOZIL, RUDARSKI NAD-
ZORNIK
PREDLAGATELJ: KARMEN COTMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. MILENA UŠTAR, ROJ. 12. 10. 1981
PEČE 12
KOMERCIALIST, FINANČNIK
PREDLAGATELJ: KARMEN COTMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. HELENA LALIĆ, ROJ. 20. 08. 1965
PEČE 54
EKONOMSKI TEHNIK, KOMERCIALIST
PREDLAGATELJ: KARMEN COTMAN IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. ROBERT JEREB, ROJ. 30. 03. 1974
PEČE 56
STROJNI TEHNIK, NEGA OTROKA 
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. JERA CIGULA, ROJ. 28. 09. 1939
PEČE 8
ŠIVILJA, UPOKOJENKA
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 
SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 

 SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PEČE

7. ANDREJ ROKAVEC, ROJ. 28. 12. 1976
GORA PRI PEČAH 10A
STROJNI TEHNIK, BREZPOSELEN
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. MARIJA LEVIČNIK, ROJ. 30. 11. 1968
PRETRŽ 1
TRGOVKA, REFERENT
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

9. FRANC GABRŠEK, ROJ. 22. 06. 1963
PODGORICA PRI PEČAH 7
SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA, KMETOVALEC
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

10. BOŽENA PERGAR, ROJ. 13. 11. 1986
PEČE 8A
EKONOMSKI TEHNIK, CESTNINSKI NADZOR 

-DARS
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

11. ROBERT AVBELJ, ROJ. 17. 02. 1971
ZGORNJE KOSEZE 5A
MEHANIK, ŠOFER
PREDLAGATELJ: MATIJA BARLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r.
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KANDIDATI SO: 

1. IVANA ANDRIČ, ROJ. 30. 03. 1982
VELIKA VAS 22
TRGOVSKA ŠOLA, POSLOVODJA V TRGOVINI 
PREDLAGATELJ: ALEŠ LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. ANAMARIJA GRILJ, ROJ. 05 .09. 1977 
VELIKA VAS 19
VETERINARSKI TEHNIK, VETERINAR NA URADU 
ZA VARNO HRANO
PREDLAGATELJ: ALEŠ LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. STANISLAV MERELA, ROJ. 17. 10. 1950
VELIKA VAS 2
ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: ALEŠ LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. DEJAN PRIJATELJ, ROJ. 10. 09. 1988
ZALOG PRI KRESNICAH 8
DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE, SERVISNI INŽENIR  
PREDLAGATELJ: ALEŠ LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 

SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
 SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA VAS

5. MARKO URANKAR, ROJ. 13. 05. 1985
KATARIJA 10
STROJNI TEHNIK, VODJA SERVISA 
PREDLAGATELJ: ALEŠ LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 5 (PET) KANDIDATOV.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022

PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.
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KANDIDATI SO: 

1. FRANC KOS, ROJ. 25. 05. 1957
SPODNJA JAVORŠICA 16
KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. MITJA KVEDER, ROJ. 22. 07. 1975 
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 36
ŽIVILSKI TEHNIK, SKLADIŠČNIK
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. KARMEN LEVAČIĆ, ROJ. 29. 01. 1970
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 66
EKONOMSKI TEHNIK, KOMERCIALIST
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. VALČI ROŽIČ, ROJ. 03. 12. 1967
GORIČICA PRI MORAVČAH 6
PAPIRNIČAR, SKLADIŠČNIK GOTOVIH 
PROIZVODOV
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. MARKO SKUŠEK, ROJ. 02. 06. 1964
SPODNJA JAVORŠICA 57
EKONOMIST, DIREKTOR
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 

SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 
 SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHPOLJE

6. ALEŠ SVETLIN, ROJ. 27. 07. 1973
SPODNJI TUŠTANJ 84
AVTOKLEPAR, VZDRŽEVALEC OBJEKTOV
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. ANA UŠTAR, ROJ. 09. 04. 1949
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 19
ADMINISTRATOR, UPOKOJENKA
PREDLAGATELJ: EDO VESELKO IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022       
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r.

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.
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1. ZDRUŽENA MORAVŠKA DOLINA 

1. ROMAN CAPUDER, ROJ. 25. 01. 1967, 
ŠLANDROVA CESTA 11, 
DIPL. UNI. INŽ. RUDARSTVA, TEHNIČNI VODJA
2. ALENKA CAPUDER, ROJ. 07. 04. 2000, 
ŠLANDROVA CESTA 11, 
DIPL. EKONOMISTKA, ŠTUDENTKA 
3. JANI AVBELJ, ROJ. 17. 03. 1982, 
PEČE 11, 
AVTO ELEKTRIKAR, RUDARSKI NADZORNIK 
4. TATIANA JAVORŠEK, ROJ. 26. 03. 1982, 
ŠLANDROVA CESTA 11, 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, 
KOMERCIALIST
5. BOŠTJAN LUZNAR, ROJ. 15. 02. 1977, 
SERJUČE 8, 
UNI. DIPL. INŽ. AGRONOMIJE, KMETOVALEC
6. PETRA CAPUDER, ROJ. 28. 04. 1988, 
POGLED 7, 
UNIV. DIPL. INŽ. GEOGRAFIJE, 
URADNICA-SVETOVALKA
7. FRANCI MALIN, ROJ. 09. 10. 1986, 
STRAŽA PRI MORAVČAH 2, 
DOKTOR KEMIJSKIH ZNANOSTI, RAZVOJNIK
8. JOŽICA ŠLIBAR, ROJ. 04. 10. 1954, 
VEGOVA ULICA 5A, 
GOSTINSKI TEHNIK, UPOKOJENKA
9. ŽAN GREGORIČ, ROJ. 25. 06. 1998, 
SOTESKA PRI MORAVČAH 3, 
LESARSKI TEHNIK, RAZVOJNIK V MIZARSKI 
DELAVNICI
10. JOŽE ZUPANČIČ, ROJ. 11. 08. 1965, 
KATARIJA 17, 
STROJNI TEHNIK, VZDRŽEVALEC STROJEV

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 
SEZNAMA LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE MORAVČE 
NA LOKALNIH VOLITVAH 20. NOVEMBRA 2022

11. ANA MARIJA VUČKO, ROJ. 28. 11. 1972, 
ZGORNJI PREKAR 36, 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, 
USLUŽBENKA V VZGOJNO VARSTVENI USTANOVI
12. ROMAN NOVAK, ROJ. 07. 05. 1973, 
ŠLANDROVA CESTA 9, 
INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ, 
INŽENIR PRODUKCIJSKIH SISTEMOV 
13. MARIJA URBANIJA, ROJ. 29. 04. 1965, 
SERJUČE 2, EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT 
KARTIČNEGA POSLOVANJA 
14. JANEZ KLOPČIČ, ROJ. 10. 08. 1964, 
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 26, 
KMETOVALEC, DELAVEC-KMET

2. GIBANJE SVOBODA 

1. JURIJ KOČAR, ROJ. 13. 02. 1972, 
ZALOG PRI MORAVČAH 16, 
DOKTOR ZNANOSTI, RAVNATELJ
2. MARJETA PERGAR, ROJ. 01. 03. 1976, 
DRTIJA 6, 
VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK, 
VZGOJITELJICA
3. LUKA MOČILNIKAR, ROJ. 26. 06. 2000, 
POGLED 15, 
GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENT 
4. MATEJA TIČ, ROJ. 24. 02. 1981, 
SPODNJA DOBRAVA 2, 
EKONOMSKO KOM. TEHNIK, KMETOVALKA
5. IGOR BIZILJ, ROJ. 17. 04. 1976, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 15C, 
PROMETNI TEHNIK, DOPOLNILNA DEJAVNOST 
NA KMETIJI 

Volilna enota: OBČINA MORAVČE
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6. GRETA KOČAR, ROJ. 03. 04. 2002, 
ZALOG PRI MORAVČAH 16, 
GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENTKA
7. PAVEL PUHAN, ROJ. 04. 10. 1951, 
STEGNE 31, 
INŠTALATER VOD. NAPRAV, UPOKOJENEC
8. ANDREJ LAZAR, ROJ. 01. 08. 1964, 
ZGORNJE KOSEZE 6, 
KMETOVALEC, HIŠNIK VZDRŽEVALEC 
9. BORIS KOREN, ROJ. 17. 03. 1976, 
KRIŽATE 2A, 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK, ELEKTROMONTER
10. MARUŠA BAJUK, ROJ. 17. 09. 2001, 
TRG SVOBODE 4, 
GIMNAZIJSKI MATURANT, ŠTUDENTKA
11. FRANCI PETERKA, ROJ. 19. 03. 1959, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 24, 
POKLICNI VOZNIK, UPOKOJENEC
12. IVANKA GRAŠIČ, ROJ. 05. 03. 1946, 
ZALOG PRI MORAVČAH 16, 
TRGOVKA, UPOKOJENKA
13. OLGA PERGAR, ROJ. 10.06.1951, 
DRTIJA 6, 
OSNOVNOŠOLSKA, UPOKOJENKA 
14. BLAŽ SLAPAR, ROJ. 26. 10. 1982, 
GORICA 3, 
MAGISTER ZNANOSTI, UČITELJ 

3. LISTA MARTINA REBOLJA

1. MARTIN REBOLJ, ROJ. 06. 12. 1948, 
PODSTRAN 2, 
LETALSKI TEHNIK, UPOKOJENEC
2. BRIGITA BARLIČ, ROJ. 25. 10. 1972, 
PEČE 30, 
POMOČNIK TEKSTILNEGA KONFEKCIONARJA, 
UPOKOJENKA
3. BOŠTJAN MERELA, ROJ. 11. 07. 1973, 
ZALOG PRI KRESNICAH 2A, 
VOZNIK-AVTOMEHANIK, OPERATER
4. POLONCA GORJUP, ROJ. 12. 12. 1971, 
NEGASTRN 24, 
DIPL. MEDICINSKA SESTRA, DIPL. MEDICINSKA 
SESTRA
5. FRANCI BRATUN, ROJ. 02. 04. 1966, 
ZALOG PRI MORAVČAH 39, 
AVTOMEHANIK-MOJSTER, VODJA GARANCIJ
6. VALČI ROŽIČ, ROJ. 03. 12. 1967, 
GORIČICA PRI MORAVČAH 6, 
PAPIRNIČAR, SKLADIŠČNIK GOTOVIH 
PROIZVODOV
7. MARKO SKUŠEK, ROJ. 02. 06. 1964, 
SPODNJA JAVORŠICA 57, 
EKONOMIST, DIREKTOR
8. KARMEN LEVAČIĆ, ROJ. 29. 01. 1970, 
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 66, 
EKONOMSKI TEHNIK, KOMERCIALIST

9. FRANC PER, ROJ. 05. 09. 1975, 
DETELOVA CESTA 8, 
STROJNI TEHNIK, ODDELKOVODJA 
10. MIRJAM ROŽIČ, ROJ. 05. 07. 1989, 
PODSTRAN 3, 
DIPL. SANITARNI INŽENIR, NA PODROČJU 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVU
11. ŠTEFAN KOROŠEC, ROJ. 09. 12. 1939, 
SVETI ANDREJ 8, 
MIZAR, UPOKOJENEC
12. MIRJAM JERMAN, ROJ. 14. 08. 1973, 
GORICA 16, 
EKONOMSKI TEHNIK, KOMERCIALISTKA
13. MARKO CERAR, ROJ. 30. 08. 1991, 
NEGASTRN 15, 
GIMNAZIJSKI MATURANT, MONTER 
14. ANTON JERMAN, ROJ. 10. 12. 1945, 
ZALOG PRI MORAVČAH 30, 
STROJNI KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC 

4. NEODVISNA LISTA MARKA KLADNIKA

1. MARKO KLADNIK, ROJ. 17. 04. 1965, 
MOŠENIK 20, 
KRIMINALIST, POLICIST-UPOKOJENEC
2. ALEKSANDRA URANKAR, ROJ. 08. 03. 1979. 
KRIŽATE 4, 
DIPLOMIRANI EKONOMIST, RAČUNOVODJA 
3. STANISLAV RAVNIKAR, ROJ. 17. 08. 1956, 
ZALOG PRI MORAVČAH 28, 
FINOMEHANIK – DELOVODJA, UPOKOJENEC
4. NATAŠA BERNOT, ROJ. 15. 06. 1973, 
GORA PRI PEČAH 9B, 
EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT 
5. STANISLAV ULČAKAR, ROJ. 29. 08. 1950, 
ZALOG PRI MORAVČAH 6A, 
MEHANIK, UPOKOJENEC
6. DARJA GORJANC, ROJ. 12. 03. 1968, 
HRASTNIK 3, 
DIPL. EKONOMIST, KOMERCIALIST
7. JANEZ UČAKAR, ROJ. 22. 12. 1944, 
DRTIJA 50, 
DELAVEC, UPOKOJENEC
8. MILENA UŠTAR, ROJ. 12. 10. 1981, 
PEČE 12, 
DIPLOMIRANI EKONOMIST, KOMERCIALIST
9. BERNARDKA KOCJANČIČ, ROJ. 01. 08. 1974, 
MOŠENIK 11, MAGISTRICA ORGANIZACIJE IN 
MENEDŽEMENTA, STROKOVNA SODELAVKA NA 
ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
10. TANJA APŠNER, ROJ. 12. 05. 1983, 
SPODNJI TUŠTANJ 11, 
PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA, 
UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA
11. URŠA VEHOVEC, ROJ. 04. 10. 2000, 
MOŠENIK 8, 
ŠTUDENT, ŠTUDENT 



Lokalne volitve 2022NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE / NOVEMBER 2022 / ŠTEVILKA 9 / LETNIK XXIII36

12. ANTON POŽAR, ROJ. 03. 07. 1988, 
VRHPOLJE PRI MORAVČAH 29, 
KUHAR, SAMOSTOJNI PODJETNIK 
13. ROK RIBIČ, ROJ. 14. 08. 1980, 
ZGORNJA DOBRAVA 5A, 
STROJNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK V PODJETJU 
14. ŽIGA SMRKOLJ, ROJ. 20. 07. 1997, 
VEGOVA ULICA 12, 
DIPL. ING. RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE, 
RAČUNALNIKAR 

5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1. VITOMIR CERAR, ROJ. 31. 07. 1965, 
DRTIJA 1, 
EKONOMIST, BANČNI USLUŽBENEC 
2. JOŽEFA NOVAK, ROJ. 18. 03. 1952, 
KRAŠCE 21, 
POSLOVODKINJA, UPOKOJENKA 
3. BOŽO URBANIJA, ROJ. 08. 07. 1967, 
ZGORNJI TUŠTANJ 6, 
STROJNI KLJUČAVNIČAR, 
MONTER PLINSKIH NAPRAV, 
4. MATEJA JALŠOVEC URANKAR, ROJ. 10. 02. 1978, 
KATARIJA 2A, 
TRGOVINSKI POSLOVODJA, IZMENOVODJA
5. FRANC ORBAN, ROJ. 11. 07. 1957, 
CESTA HEROJA VASJE 13A, 
STROJNI KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC
6. MOJCA PERGAR, ROJ. 18. 04. 1987, 
CESTA HEROJA VASJE 30, 
EKONOMIST, VODJA RAČUNOVODSTVA
7. MATJAŽ KOČAR, ROJ. 06. 02. 1960, 
VEGOVA ULICA 21, 
DR. VET. MED., 
NAMESTNIK GLAVNEGA INŠPEKTORJA 
8. RADA KOROŠEC, ROJ. 07. 03. 1972, 
SVETI ANDREJ 5, 
ADMINISTRATOR, 
ZAPOSLENA V DRUŽINSKEM PODJETJU 
9. MATEJ NOVAK, ROJ. 20. 05. 1979, 
KRAŠCE 17, 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK, DIREKTOR PODJETJA
10. ZINKA VIDERGAR, ROJ. 21. 09. 1967, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 2A, 
OSNOVOŠOLSKA, DELAVKA 
11. FRANC BRATE, ROJ. 26. 02. 1953, 
GORICA 18, 
OSNOVNOŠOLSKA UPOKOJENEC
12. KATARINA JAVORNIK FIRM, ROJ. 12. 03. 1973, 
DOLE PRI KRAŠCAH 1A, 
DR. VET. MED., VETERINARSKA INŠPEKTORICA 
13. NEVENKA MAROLT, ROJ. 23. 12. 1975, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 36, 
MAG. PRAVA, KAKOVOSTNIK 
14. ROMAN CERAR, ROJ. 10. 02. 1959, 
MAROKOVA ULICA 7, 

GIMNAZIJSKI MATURANT, UPOKOJENEC  

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

1. MAG. FRANC CAPUDER, ROJ. 16. 11. 1962, 
SOTESKA PRI MORAVČAH 4A, MAGISTER 
GRADBENIŠTVA, VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNE 
OCENE IN SOGLASJA, ZAG
2. NATAŠA LIPOVEC, ROJ. 20. 07. 1972, 
LIMBARSKA GORA 10A, UNI. DIPL. INŽ. 
AGRONOMIJE, SEKRETARKA NA MINISTRSTVU 
ZA KMET., GOZD. IN PREHRANO 
3. ŠTEFAN BRVAR, ROJ. 13. 07. 1974, 
PODGORICA PRI PEČAH 1A, 
UNIV. DIPL. EKONOMIST, NABAVNIK-SVETOVALEC 
4. IVICA ZORKO ZUPANČIČ, ROJ. 26. 01. 1959, 
KATARIJA 17, 
ADMINISTRATOR, UPOKOJENKA 
5. ROMAN NOVAK, ROJ. 16. 02. 1961, 
IMENJE 8, 
UNI. DIPL. INŽ. KMETIJSTVA, 
VODJA INFRASTRUKTURNEGA ODDELKA 
6. FRANČIŠKA CAPUDER, ROJ. 27. 09. 1968, 
SOTESKA PRI MORAVČAH 4, 
DIPL. INŽ. GEODEZIJE, 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC NA DRSI
7. PRIMOŽ PETERKA, ROJ. 01. 06. 1983, 
STEGNE 10, 
UNI. DIPL. INŽ. GEODEZIJE 
SAMOSTOJNI PODJETNIK, GEODET
8. DARJA LAVRIČ, ROJ. 14. 05. 1964, 
VEGOVA ULICA 12, 
EKONOMSKI TEHNIK, 
MARKETING-TRŽNE KOMUNIKACIJE 
9. JANEZ PRAŠNIKAR, ROJ. 12. 01. 1949, 
CESTA NA GRMAČE 1, 
KOVINOSTRUGAR, UPOKOJENEC
10. ROZALIJA AVBELJ, ROJ. 20. 12. 1976, 
ZGORNJE KOSEZE 2, 
EKONOMSKI TEHNIK, 
GOSPODINJSKA POMOČNICA 
11. DR. FRANC MAJDIČ, ROJ. 23. 11. 1975, 
NEGASTRN 8, 
DOKTOR STROJNIŠKIH ZNANOSTI, 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ VODJA LABORATORIJA
12. PATRICIJA ŠTEFAN, ROJ. 20. 02. 1996, 
ŠLANDROVA CESTA 5, 
MAGISTRICA EVROPSKIH ŠTUDIJ, 
SAMOSTOJNA STROKOVNA SODELAVKA 
KOORDINATORICA PROJEKTOV 
13. MILAN KUNAVAR, ROJ. 17. 11. 1979, 
ZALOG PRI MORAVČAH 13, 
DIPL. INŽENIR LESARSTVA, PROJEKTNI VODJA 
14. MARIJA LAKOSIL, ROJ. 07. 12. 1963, 
DOLE PRI KRAŠCAH 7, 
PRODAJALKA, UPOKOJENKA
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7. MORAVŠKA DOLINA.SI 

1. SEBASTIJAN KOVAČIČ, ROJ. 17. 01. 1975, 
SPODNJA JAVORŠICA 17, 
STROJNI TEHNIK, DIREKTOR
2. EVA KOROŠEC, ROJ. 29. 08. 1995, 
SVETI ANDREJ 8, 
GRADBENI TEHNIK, CNC OPERATER
3. ĐORĐO STJEPANOVIĆ, ROJ. 12. 02. 1975, 
CESTA NA GRMAČE 50, 
PRODAJALEC, ZAVAROVALNIŠKI ZASTOPNIK 
4. LIDIJA MEDIC, ROJ. 04. 05. 1985, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 12, 
DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR, 
REFERENT
5. JURE GABRŠEK, ROJ. 28. 11. 1981, 
MAROKOVA ULICA 1B, 
DIPLOMIRANI EKONOMIST, PRIVATNI BANČNIK 
6. ADRIJANA HAUPTMAN VIDERGAR, 
ROJ. 23. 10. 1980, DVORJE 3, 
ORGANIZATOR POSLOVANJA, DIREKTOR
7. ALJAŽ HRIBAR, ROJ. 09. 12. 1984, 
ŠLANDROVA CESTA 13A, 
GIMNAZIJSKI MATURANT, ORGANIZATOR 
MEDNARODNIH PREVOZOV
8. TJAŠA BRATEC, ROJ. 06. 01. 1977, 
DOLE PRI KRAŠCAH 24, 
UPRAVNI TEHNIK, VODJA VPISNIKA 
9. ANDREJ OCEPEK, ROJ. 05. 05. 1966, 
SPODNJI TUŠTANJ 35, 
ELEKTRO ENERGETIK, ODGOVORNI VODJA DEL
10. KATARINA OCEPEK, ROJ. 06. 09. 1997, 
SPODNJI TUŠTANJ 35, 
DIPLOMIRANA PRAVNICA, ADMINISTRATIVNA 
IN PRAVNA POMOČ V NOTARSKI PISARNI
11. SEBASTJAN JANČIK, ROJ. 20. 09. 1974, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 32A, 
ELEKTRIKAR ENERGETIK, OPERATER
12. LJUBA MARINČIČ, ROJ. 24. 03. 1960, 
PARTIZANSKA CESTA 15E, 
EKONOMSKI TEHNIK, NEPREMIČNINSKI AGENT 
13. LARA BOŽIČ, ROJ. 30. 10. 1994, 
LIMBARSKA GORA 42, 
DIPLOMA IZ UMETNOSTI, DELO V KULTURI
14. JANKO KOROŠEC, ROJ. 02. 01. 1962, 
PARTIZANSKA CESTA 6A, 
STROJNI TEHNIK, VODJA INVESTICIJ

8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

1. JANEZ VIDIC, ROJ. 20. 06. 1948. 
DOLE PRI KRAŠCAH 47, 
KOVINOPASAR MOJSTER, UPOKOJENEC
2. PAVLA PIRNAT, ROJ. 06. 06. 1971, 
ZGORNJI TUŠTANJ 1, 
TEKSTILNA KONFEKCIONARKA, DELA NA KMETIJI

3. MATJAŽ JAVORŠEK, ROJ. 04. 10. 1966, 
ZALOG PRI MORAVČAH 11A, 
EKONOMIST, VODJA PRODAJE 
4. BERNARDKA MAL, ROJ. 27. 07. 1966, 
PEČE 3A, 
UČITELJICA, UČITELJICA
5. BOŠTJAN STRAŽAR, ROJ. 02. 01. 1973, 
KRAŠCE 6A, 
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA, TRGOVSKI POTNIK
6. BARBARA FALE, ROJ. 24. 05. 1973, 
CESTA NA GRMAČE 3, 
PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA, 
PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA
7. GREGOR RAZPOTNIK, ROJ. 29. 09. 1976, 
GORA PRI PEČAH 24, 
EKONOMSKI TEHNIK, OPERATER
8. SONJA JANČAR, ROJ. 20. 04. 1960, 
DEŠEN 2A, 
GIMNAZIJSKI TEHNIK, UPOKOJENKA 
9. BOŠTJAN KOKALJ, ROJ. 20. 08. 1987, 
PODSTRAN 4A, 
LESARSKI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK 
10. TATJANA ČOP, ROJ. 10. 09. 1961, 
DOLE PRI KRAŠCAH 41C, 
MAGISTRICA KMETIJSKIH ZNANOSTI, 
NOVINARKA UREDNICA 
11. SIMON KERŽAN, ROJ. 11. 10. 1979, 
ZGORNJA JAVORŠICA 25, 
ŽIVILSKI TEHNIK, VODJA
12. KARMEN ARNUŠ, ROJ. 18. 02. 1991, 
KRAŠCE 10, 
UNIV. DIPL. SOCIOLOGINJA, KOORDINATOR 
FILMSKE PRODUKCIJE 
13. ANTON LUKAN, ROJ. 13. 04. 1977, 
PRIKRNICA 18, 
GRADBENI INŽENIR, GRADBENIK
14. ANTON OREHEK, ROJ. 21. 12. 1973, 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH 10, 
STROJNI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK 

VOLI SE 14 (ŠTIRINAJST) ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA.

VOLIVEC GLASUJE TAKO, DA OBKROŽI ZAPOREDNO 
ŠTEVILKO LISTE KANDIDATOV ZA KATERO GLASUJE. 
ČE ŽELITE DATI POSAMEZNEMU KANDIDATU Z LISTE 
PREFERENČNI GLAS, PA VPIŠE V ZA TO DOLOČEN PROSTOR 
PRI LISTI ZAPOREDNO ŠTEVILKO KANDIDATA Z LISTE, KI 
MU DAJETA PREFERENČNI GLAS. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.
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KANDIDATI SO: 

1. NUŠA KLOPČIČ, ROJ. 26. 10. 1980
POGLED 4, MORAVČE 
GEODETSKI TEHNIK, MAMA 
PREDLAGATELJ: PETER KLOPČIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. JANKO KOROŠEC, ROJ. 02. 01. 1962
PARTIZANSKA CESTA 6A, MORAVČE
STROJNI TEHNIK, VODJA INVESTICIJ 
PREDLAGATELJ: SEBASTIJAN KOVAČIČ IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. DR. MILAN BALAŽIC, ROJ. 19. 10. 1958
DOLE PRI KRAŠCAH 21, MORAVČE 
DOKTOR SOCIOLOŠKIH ZNANOSTI, 
ŽUPAN
PREDLAGATELJ: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
(SLS)

4. ROMAN CAPUDER, ROJ. 25. 01. 1967
ŠLANDROVA CESTA 11, MORAVČE
UNI. DIPL. ING. RUDARSTVA, TEHNIČNI VODJA
PREDLAGATELJ: ZDRUŽENA MORAVŠKA DOLINA

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12, 68/17 in  93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Ur. list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 2921) 
je Občinska volilna komisija Občine Moravče določila naslednji

RAZGLAS 

SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLITVE
 ŽUPANA V OBČINI MORAVČE

 

5. MARTIN REBOLJ, ROJ. 06. 12. 1948
PODSTRAN 2, MORAVČE
LETALSKI TEHNIK, UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: SOCIALNI DEMOKRATI (SD)

6. VITOMIR CERAR, ROJ. 31. 07. 1965
DRTIJA 1, MORAVČE
EKONOMIST, BANČNI USLUŽBENEC 
PREDLAGATELJ: MATJAŽ KOČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV 

VOLI SE 1 (ENEGA) KANDIDATA ZA ŽUPANA.
VOLITVE BODO V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022. 

OBČINA MORAVČE
Občinska volilna komisija 
Datum: 02. 11. 2022      
 
PREDSEDNICA OVK
Miriam Ravnikar Šurk l.r. 

*Podatki o izobrazbi kandidata/kandidatke in o delu, ki ga opravlja, 
so prepisani iz kandidatur.

Volilna enota: OBČINA MORAVČE
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Nova Slovenija - Krščanski demokrati 

V občinskem svetu in na vseh področjih delovanja 
občine se bomo zavzemali: 

• ZA kulturo sodelovanja pri delovanju organov občine,
• ZA finančne spodbude družinam, dijakom in študentom,
• ZA pomoč občanom pri energijski draginji,
• ZA pridelavo zdrave hrane, 
• ZA investicije v nujno potrebno infrastrukturo,
• ZA ureditev varnih poti za otroke, pešce in kolesarje,
• ZA takojšnjo celovito ureditev trškega jedra in moravško 
obvoznico,  

• ZA ustrezno podporo organizacijam in društvom,
• ZA spodbujanje rekreativnih in športnih dejavnosti,
• ZA pospeševanje turizma, ohranjanje kulturne dediščine 
in ureditev Muzeja Moravške doline,  

• ZA ohranjanje rokodelstva in domačih obrti,
• ZA zdravo pitno vodo in urejeno življenjsko okolje, 
• ZA primerno usposobljenost in opremljenost gasilcev.

Že dosedaj smo bili svetniki NSi glas vesti županu 
in smo pri vseh pomembnih zadevah vodili tehtno 
razpravo z utemeljenimi argumenti.

NSi - za vse ljudi!
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PROGRAM SLS JE PROGRAM 
ZA SKUPNO DOBRO
V zadnjih štirih letih se je v naši občini 
veliko projektov premaknilo z mrtve točke 
– z dobrim delom župana in njegove ekipe, 
s podporo svetnikov SLS.

Zavzemamo se za:
• razvoj gospodarstva, turizma, podeželja in kmetijstva 
• zdravo in varno lokalno pridelano hrano
• podporo dejavnim društvom, 
• spodbudno okolje za mlade
• varovanje narave in obnovo degradiranih delov 
občine.

V OO SLS Moravče zagovarjamo medsebojno 
spoštovanje. To je temelj na katerem gradimo 
zdravo in prijazno okolje.

Kdo smo?
Janez VIDIC
Pavla PIRNAT
Matjaž JAVORŠEK
Bernarda MAL
Boštjan STRAŽAR
Barbara FALE
Gregor RAZPOTNIK
Sonja JANČAR
Boštjan KOKALJ
Tatjana ČOP
Simon KERŽAN
Karmen ARNUŠ
Anton LUKAN
Anton OREHEK

Na volitvah 
20. novembra 2022 
NAM ZAUPAJTE SVOJ GLAS 

SLS Slovenska ljudska stranka 



Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje 
je bilo v pozno poletnem in zgodnje jesen-
skem času zelo aktivno. V sodelovanju s KGZS 

- Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in v organ-
izaciji kmetijske svetovalke Pavle Pirnat je izvedlo 
kar tri pomembne projekte.

Pri zamejcih na Hrvaškem

Predzadnji dan avgusta je potekala strokovna 
ekskurzija pri slovenskih zamejcih na Hrvaškem. 

V Zgornjem Babnem polju, zdaj imenovanem Prezid, 
deluje Kmetijsko izobraževalna skupnost Gorski Ko-
tar. Ogledali smo si njihov rastlinjak s paradižnikom 
in papriko ter večnamenski objekt v fazi gradnje. 
Oboje je skupni slovensko-hrvaški projekt, name-
njen izobraževanju tamkajšnjih ljudi, da bi v težkih 
razmerah, ki vladajo na tem območju, lažje preživeli.
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1. Dr. JURIJ KOČAR
2. MARJETA PERGAR 
3. LUKA MOČILNIKAR
4. MATEJA TIČ
5. IGOR BIZILJ
6. GRETA KOČAR
7. PAVEL PUHAN

V LO Gibanje Svoboda Moravče vam ponujamo 
jasno strategijo razvoja naše doline. Z vsem 
srcem in ponosom bomo zagovarjali pot, 
ki jo je že nekajkrat izkazala ljudska volja 
Moravčanov in to je

TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE.
Zavzemali se bomo za takojšnjo zaustavitev nadaljnjega zastrupljanja 
okolja z nepremišljenim in neodgovornim vnašanjem industrijskih in 
zdravju škodljivih odpadkov, sanacijo prizadetih območij ter trajnostno 
prestrukturiranje gospodarstva. Menimo, da je čisto okolje temelj našega 
obstoja in sreče. Stranka Gibanje Svoboda je kot pravna naslednica 
Stranke zelenih dejanj (Z.DEJ) zavezana boju za čisto okolje, energetski 
prenovi in ustvarjanju zelenih delovnih mest. Ob zagotovljeni podpori 
obstoječe vlade lahko dosežemo veliko.

Poleg tega naš program poudarja medgeneracijsko sodelovanje, kar je 
razvidno tudi iz pestre starostne sestave naših kandidatov. Zavzemali 
se bomo tudi za konkretne pridobitve: obvoznico, obrtno cono, celovito 
prenovo trškega jedra, razvejano ponudbo za mlade (prostore za 
druženje, fitnes center idr. rekreacijske objekte), dnevno varstvo 
starostnikov, obogatitev ponudbe lokalnega potniškega prometa, 
veterinarsko postajo in nenazadnje za dostopne javne sanitarije.

8. ANDREJ LAZAR
9. BORIS KOREN
10. MARUŠA BAJUK
11. FRANC PETERKA
12. IVANKA GRAŠIČ 
13. OLGA PERGAR
14. Mag. BLAŽ SLAPAR 

BESEDILO: FRANCKA TOMAN, FOTO: FRANCKA TOMAN in PAVLA PIRNAT

Ljubezen do zemlje 
premaga tudi največje 
težave in vremenske 
nadloge

Več o tem so nam povedali Tomaž Močnik in Ana 
Ogorelec iz KGZS - Zavod Ljubljana ter predsednik 
omenjenega združenja na Hrvaškem Zoran Ožbalt, 
saj sodelovanje med obema inštitucijama traja več 
kot 10 let.

Čisto na dnu Čabra, imenovanega tudi Čeber, ker 
ima kraj res tako obliko, smo si gledali staro kovačijo 
Urh s številnimi kovaškimi stroji in orodji ter kovanimi 
izdelki, ki danes služi samo še kot muzej. Zdaj se 
ukvarjajo z ribogojstvom, tako da je pri njih možno 
kupiti odlične postrvi.

Obnova travne ruše na Trojanah in v Zideh

Na ekoloških kmetijah Primoža Smrkolja na Tro-
janah in Marka Ocvirka v Zideh je 5. septembra 

potekala delavnica Obnova travne ruše na ekoloških 
kmetijah.

Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašni-
štvo, je prisotne seznanil z agrotehničnimi ukrepi 
za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev rodovitnosti 
travnikov ter ukrepih za sanacijo travnikov, ki jih je 
prizadela dolgotrajna suša. Pri ogledu travnikov smo 
prepoznavali dobre in slabe travne ruše ter invazivne 
rastline, ki jih je nujno izkoreniniti.

V Čabru je veliko kmetij že zapuščenih. Anita Pintar vztraja pri 
kmetovanju z rejo molznic in pridelovanjem sira. »Meni je fajn,« pravi. 
»Povna škrinja in povni kevder je.« Njen odličen sir »škripavac« je 
prejemnik številnih priznanj. 

Prikaz obnove travne ruše na ekoloških kmetijah
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Ekskurzija na kmetiji Pri Gerdinčku

Pri našem članu, na kmetiji pri Gerdinčku na Mirkah 
pri Vrhniki, smo zadnji teden septembra izpeljali 

ekskurzijo. Njihova terenska svetovalka Ana Pečjak 
je podala nekaj podatkov o posebnostih in značil-
nostih celotnega Vrhniškega kmetijskega območja 
(barje, mokrišča, Natura 2000, ogrožene živali ...)

Veronika Švigelj in njen sin Andrej, ki je prevzem-
nik, sta predstavila njihovo ekološko kmetijo. Usmer-
jeni so v pridelavo zelenjadnic, žit, repe in v njihovo 
predelavo, predvsem kisanja zelja in repe. Pridelujejo 
sadike zase in za prodajo. Njihovi kupci so večinoma 
javni zavodi, sodelujejo pa tudi v verigi Bio s kmetij.
Pri večjih delih, kot je sajenje ali pobiranje pridelkov, 
jim pomagajo prijatelji. V veliko meri se poslužujejo 
pobude WWOOF (WorldWide Opportunities on Or-
ganic Farms), kar pomeni, da tuji študentje pridejo 
za nekaj časa k njim ter na kmetiji delajo za hrano in 
stanovanje – v obojestransko zadovoljstvo. Veroni-
ka je s ponosom povedala, da ljubezen do zemlje, 
ki jo je prejela od svojih staršev, zdaj z veseljem 
prenaša naprej.

Iz Mirk smo se napotili na Veronikino domovanje 
na Blatno Brezovico. Tu smo najprej izvedeli nekaj 
opornih točk pridelovanja ingverja, ki ga zdaj gojijo 
tudi v Sloveniji.

Nekaj o pomembnosti ekoloških kmetov za pri-
hodnost ter pohvalnih in vzpodbudnih besed so 
spregovorili tudi oba podžupana Vrhnike, Bernarda 
Kropf in Jožef Malovrh, ter predsednik KS Blatna 
Brezovica. Sklepne misli in besede zahvale je strnil 
predsednik združenja Janez Ocepek.

Ne, ni vseeno, kako posadiš sadike motovilca, da bodo ostale zdrave. 
Pravilen prikaz sajenja sta predstavili specialistka za zelenjadarstvo 
Ana Ogorelec in gostiteljica Veronika.

Za mizo na Blatni Brezovici

Skupni objekt, ki bo kmalu služil svojemu namenu: izobraževanju, srečevanju, delavnicam, gostinstvu in turizmu.

Veronika nas je nato pogostila z okusnimi jed-
mi iz domačih pridelkov in ni skrivala veselja ter 
zadovoljstva ob našem obisku, saj so gosti, kot je 
poudarila, njena zelo pomembna družba.
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»Življenje je potovanje. Naj bo prijetno in razkošno skozi najlepše pokrajine in ne le hitra vožnja 
do zadnje postaje. Dragi sedemdesetletniki, dragi sošolci in sošolke. Minilo je 55 let od našega 
zaključka osnovne šole.« (zapis na vabilu)

BESEDILO in FOTOGRAFIJE: JOŽICA TRSTENJAK (letnik 1951)

Zbor sošolcev v Moravčah

Zbrali smo se 8. oktobra v 
Moravčah. Ob 11.30 je v 

moravški cerkvi sv. Martina 
daroval mašo sošolec Lado 
Jaksetič za žive in pokojne 
sošolce ter za naše zdravje. 
Že po maši se nismo mogli 
premakniti izpred vhoda v 
cerkev, toliko veselja in sreče 
je bilo, da smo se ponovno 
srečali. Kar nekaj sošolcev je 
bilo bolnih. Srečanje bi mora-
lo biti lansko leto, pa je bilo 
zaradi korone prestavljeno. 

Druženje smo nadaljevali 
v gostilni Peterka, kjer smo 
bili odlično postreženi in smo 
se naklepetali za naslednjih 
pet let, ko se bomo znova 
zbrali. Ogledali smo si stare 
slike, ki jih je prinesel Stane in 
ugotovili, kako so nas učitelji 

razporedili, da vsi gledamo 
»ptička«. Meni to ne uspe. 
Vedno se kdo skriva zadaj 
ali gleda stran. Prisrčna za-
hvala organizacijskemu od-
boru: Mariji Boštaj in Franciju 
Lebarju, ki se trudita zbrati 
vse sošolce, razkropljene po 
Sloveniji in tujini.
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Novi zvonovi v cerkvi Sv. Štefana pred 101. letom
(Domoljub, 34, 16. november 1921, št. 46)

Novice iz Moravške doline pred 92. leti
(Domovina, 13, 20. november, 1930, št. 47)

V občini Moravče so povečali davek na žganje, 
pred 110. leti.
(Domoljub, 25, 28. november 1912, št. 48)

Zapise in zanimivosti
iz Moravške zgodovine 

zbira in ureja Bogomil Brvar
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Število prebivalcev je odvisno od naravnega gibanja števila prebivalcev – rodnosti in umrljivosti, in 
od odselitev ter priselitev. Porast ali zmanjšanje števila prebivalcev na določenem območju je zelo 
pomemben kazalec zdravstvenega stanja prebivalstva, gospodarskega stanja, okoljske privlačnosti 

prostora, materialnih možnosti za mlado generacijo, izobraževanja, kulturne privlačnosti, oddaljenosti 
od upravnega središča in še bi lahko naštevali.

BESEDILO: BOGOMIL BRVAR

Gibanje prebivalstva v občini Moravče v obdobju 2010–2020

V Sloveniji se je v obdobju 2010–2020 število 
prebivalcev povečalo za 2,4 odstotka; 30. junija 2020 
je bilo v Sloveniji 2.095.861 prebivalcev. Prebivalstvo 
občine Moravče se je v tem obdobju povečalo za 
10,6 odstotka; leta 2010 je v občini prebivalo 4.926 
prebivalcev, leta 2020 pa 5.449. Število moških je 
bilo leta 2020 za 11,8 odstotka večje kot leta 2010, 
število žensk pa za 9,8 odstotka. Samo 13 občin 
v Sloveniji je v obdobju 2010–2020 beležilo večji 
odstotek povečanja prebivalstva. V primerjavi je 
upoštevanih 210 občin od vseh 212; občini Ankaran 
in Mirna so ustanovili po letu 2010.

Gibanje starostnih skupin prebivalstva v Sloveniji 
in posebej v občini Moravče

Iz naslednjega grafikona je razvidna primerjava med giba-
njem treh glavnih starostnih skupin v Sloveniji in posebej 

v občini Moravče. Pri starostni skupini do 14. leta starosti 
ni večje razlike. Zanimiva je druga, to je največja skupina 
prebivalstva v starosti od 15. do 64. leta. V Sloveniji je bilo 
leta 2020 teh prebivalcev 4 odstotke manj kot leta 2010, 
v Moravčah pa 6 odstotkov več. Od slovenskega povprečja 
najbolj izstopa skupina prebivalcev starih 65 ali več let: v 
Sloveniji se je njihovo število v obdobju 2010–2020 povečalo 
za 25,3 odstotka, v občini Moravče pa kar za 34,4 odstotka. 

Gibanje prebivalstva po krajevnih skupnostih 
v občini Moravče

Med krajevnimi skupnostmi vodi KS Vrhpolje, 
število prebivalstva se je povečalo s 16,2 odstotka, 

sledijo KS Peče s 13,9 odstotka, KS Moravče z 9,4 odstotka 
in Velika vas s 5 odstotki povečanja. Število prebivalcev se 
je zmanjšalo v KS Dešen, za 5 oseb.

Od skupno 49 naselij je število prebivalcev leta 2020 
glede na leto 2010 večje v 37 naseljih, enako število je v 
enem naselju, v 11 naseljih pa je število manjše.

Večje število prebivalcev leta 2020 glede 
na leto 2010 po naseljih

Več kot 50 odstotkov: Podstran - 52,4 odstotka
Od 40 do 50 odstotkov: Spodnja Dobrava
Od 30 do 40 odstotkov: , Hrastnik, Zgornja Javoršica, Pogled, 
Drtija, Križate
Od 20 do 30 odstotkov: Gora pri Pečah, Vrhpolje, Katarija
Od 10 do 20 odstotkov: Češnjice pri Moravčah, Zgornji 
Tuštanj, Zgornje Koseze, Selo pri Moravčah, Zalog pri 
Kresnicah, Goričica pri Moravčah, Negastrn, Spodnja Javor-
šica, Dole pri Krašcah, Dvorje, Zalog pri Moravčah
Več kot 5 odstotkov: Vinje pri Moravčah, Stegne, Mošenik, 
Podgorica pri Pečah, Peče, Gorica, Ples, Imenje, Moravče
Od 0 do 5 odstotkov: Prikrnica, Gaberje pod Limbarsko goro, 
Limbarska Gora, Hrib nad Ribčami, Spodnji Prekar, Zgornji 
Prekar, Spodnji Tuštanj, Zgornja Dobrava.

Krajevna 
skupnost

Število prebivalcev Odstotek 
2020/2010Leto 2010 Leto 2020

Dešen 89 84 94,4

Moravče 3130 3423 109,4

Peče 532 606 113,9

Velika vas 262 275 105,0

Vrhpolje 913 1061 116,2

Skupaj 
Občina 
Moravče

4926 5449 110,6
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Takšni so odstotki povečanja, v absolutnih številkah pa 
se je največ povečalo število prebivalcev v Drtiji: za 64 oseb 
(2010: 185, 2020: 249), na 2, mestu so Vrhpolje: povečanje za 
57 oseb (2010: 225, 2020:282), sledijo Moravče: povečanje za 
47 oseb (2010: 891, 2020: 938). Sledijo Češnjice pri Moravčah, 
povečanje za 42 oseb, Gora pri Pečah, povečanje za 36 oseb, 
Zgornja Javoršica, povečanje za 30 oseb in Podstran za 22 
oseb, v drugih naseljih so povečanja manjša od 20 oseb. 

Manjše število prebivalcev leta 2020 glede 
na leto 2010 po naseljih

V naselju Zgornja Dobrava je število prebivalcev leta 2010 
in leta 2020 enako: 52.
Naselja z manjšim številom prebivalcev so (zaradi majhnih 
števil zmanjšanja so navedena samo absolutna števila):
Od ene do 5 oseb: Straža pri Moravčah, Sveti Andrej, Velika 
vas, Selce pri Moravčah, , Dešen, Soteska pri Moravčah, 
Serjuče, Rudnik pri Moravčah, Dole pod Sveto Trojico.
Od 6 do 8 oseb: Krašce in Pretrž.

Prebivalci do 14. leta starosti

V KS Peče je bilo število otrok v letu 2020 glede na leto 2010 
večje za 36,4 odstotka. To je največje relativno povečanje 
najmlajših prebivalcev; na 2. mestu je KS Vrhpolje: 11,5 
odstotka, sledi pa KS Moravče. V KS Velika vas se število ni 
spremenilo, v KS Dešen pa je bilo leta 2010 13 otrok, leta 
2020 pa 8.

Med naselji, v katerih je bilo število otrok leta 2020 
za 10 ali več, večje od leta 2020 so Češnjice pri Moravčah, 
Moravče, Gora pri Pečah, Drtija, Vrhpolje, Podstran, Zalog 
pri Moravčah in Negastrn. Največje zmanjšanje števila otrok 
beleži Limbarska Gora: leto 2010: 34, leto 2020:13, sledita 
ji Soteska pri Moravčah in Gabrje pod Limbarsko goro.

Prebivalci od 15. do 64. leta starosti

Največja in tudi najbolj aktivna populacija prebivalstva 
med 15. in 64. letom starosti se je v Sloveniji v obdobju 
2010–2020 zmanjšala za 4 odstotke, v občini Moravče pa 
povečala za 6 odstotkov. 

Število te populacije se je povečalo v vseh krajevnih 
skupnostih, največ, za 12,2 odstotka v KS Vrhpolje. Med 
naselji prednjačita Drtija in Vrhpolje. V 15 naseljih se je 
število zmanjšalo, absolutne številke pa so majhne.

Prebivalci stari 65 in več let

Število prebivalcev starih 65 in več let je bilo v Sloveniji leta 
2020 25,3 odstotka več kot leta 2010, v občini Moravče pa 
34,4 odstotka. Razlika je statistično pomembna. 

Na grafikonu so stolpci za vseh pet krajevnih 
skupnosti, tudi za Dešen, čeprav se je tam število 
prebivalcev te populacije zmanjšalo samo za eno 
osebo (če so absolutna števila manjša od 5 odstot-
kov praviloma ne računamo). Največjo razliko med 
letoma 2010 in 2020 so zabeležili v KS Vrhpolje, 44,4 
odstotka: leto 2010: 117 prebivalcev starih 65 in več 
let, leta 2020 pa 169 in v KS Moravče: leta 2010: 390 
prebivalcev starih 65 in več let, leta 2020 pa 543.

In zadnji podatek: 30. junija 2022 je občina 
Moravče štela 5.522 prebivalcev, 73 več kot leta 
2020.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije: https://pxweb.
stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/100/prebivalstvo
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Če ga je v prehrani dovolj, poskrbi za absorpcijo 
kalcija iz prebavil in ga vgradi v kosti, v primeru 
pomanjkanja se kalcij iz kosti izplavlja, kosti pa 
postajajo bolj občutljive in se hitreje lomijo. Znatno 
vlogo ima pri delovanju imunskega sistema, doka-
zano poveča naravno odpornost proti okužbam, 
kar so v zadnjem času potrdile številne raziskave.

Koliko sonca je dovolj?

Vitamin D nastaja v našem telesu pod vplivom 
UVB sončnih žarkov. Da zadostimo zahtevam 

sinteze vitamina D v našem telesu, moramo vsaj 
četrtino površine kože med 10. in 15. uro izpostavi-
ti sončnim žarkom. Za osebe s svetlejšo poltjo je 
dovolj že 5–10 minut na dan, za osebe s temnejšo 
poltjo pa 15 min. Pomembno je, da smo neposredno 
izpostavljeni sončni svetlobi in da ne uporabljamo 
krem za sončenje. Po nekajminutnem sončenju upo-
rabimo zaščitno kremo in oblačila ali se prestavimo

mo v senco. Jeseni, pozimi in zgodaj spomladi, ko 
je sonce šibkejše in UVB žarki niso tako močni, se 
vitamin D ne more tvoriti. Poletne zaloge pa se do 
konca jeseni že porabijo.

Kako vem, da imam premalo vitamina D?

Naša država zaradi geografske lege spada med 
tiste z visoko prevalenco pomanjkanja vitamina 

D, predvsem v mesecih med oktobrom in aprilom. 
Nedavne raziskave so pokazale, da je pomanjkanje 
vitamina D prisotno pri kar 80 %, v zimskih mesecih 
celo pri 90 % odrasle populacije. 

Sodoben način življenja stremi k delu v zaprtih 
prostorih, to velja tudi za otroke v vrtcih in šolah. 
S starostjo se koža tanjša, sposobnost za tvorjenje 
vitamina D v koži v primerjavi z mladimi se občutno 
zmanjša. Prav tako pride do sprememb v presnovi 
vitamina D, še zlasti pri ljudeh, ki imajo obolenja 
prebavil oz. se zdravijo z zdravili, ki otežujejo nasta-

BESEDILO: ZALA ŠETINA, mag. farm.

Vitamin D 

Vitamin D je eden izmed štirih v maščobi topnih vitaminov, ki jih naše telo potrebuje. Po zaužitju 
se v telesu pretvori v aktivno obliko, imenovano kalcitriol, ki ima vse lastnosti hormona in je 
ključen za normalen potek zelo zapletenih bioloških funkcij v telesu. Pomembno vlogo ima pri 

vzdrževanju serumske koncentracije kalcija in fosforja.
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nek aktivne oblike. Pri pomanjkanju vitamina D 
najprej opazimo spremembe kot so bolečina in osla-
belost v mišicah in kosteh, občutek utrujenosti in 
izčrpanosti, dovzetnost za okužbe. Pri dolgotrajnem 
pomanjkanju  lahko pride do nenadnih zlomov kosti.

Natančno vsebnost vitamina D v našem telesu 
lahko ugotovimo z enostavno laboratorijsko pre-
iskavo krvi. Tako lahko preprečimo negativne učinke, 
ki jih lahko prinese pomanjkanje.

Ali lahko zadostim potrebo po vitaminu D 
s prehrano?

Naravni vir vitamina D so nekatere morske ribe z 
večjo vsebnostjo maščob, kot so sardine, skuše, 

losos, tuna; ter ribje olje, jetra in jajčni rumenjak. 

Skoraj na vsakem izletu po Sloveniji vas bo pot peljala mimo kakšnega čebelnjaka, ki stoji 
v idiličnem okolju. Slovenija je dežela z bogato čebelarsko tradicijo in ponosnimi čebelarji, 
podnebne razmere so za čebelarjenje dokaj ugodne, velika rastlinska pestrost pa omogoča 

pridelovanje kakovostnega medu različnih vrst.

BESEDILO: ALJAŽ DEBELAK*

Kako kupiti kakovosten med pridelan v Sloveniji?

Evropski znak kakovost
»Zaščitena geografska 
označba«

Evropski znak kakovost
 »Zaščitena označba porekla«

Prelepka za »Slovenski med z            
zaščiteno geografsko označbo«

Za zadostitev dnevne potrebe po nadomeščanju 
vitamina D bi morala odrasla oseba vsak dan po-
jesti 115 jajc ali več kot 6 kg jeter ali 10 kg tune. 
Uživanje takšnih količin jajc ali rib ni skladno z 
načeli uravnotežene prehrane, saj bi zaužili preveč 
maščob, kar bi hitro privedlo do drugih zdravstvenih 
težav.

Pomanjkanje vitamina D je zaradi sodobnega 
načina življenja vse bolj razširjeno. Zato je smiselno 
uživanje zdravil in prehranskih dopolnil z vitaminom 
D vse dni v letu, še posebej v trenutnih epidemi-
oloških razmerah. 

Za ustrezen strokovni nasvet in pomoč pri izbiri 
pripravka lahko povprašate v kateri izmed naših 
lekarn, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Tako kot pri kupovanju ostalih živil, se mo-
ramo tudi pri medu vprašati, ali je res varen in 
kakovosten, z znanim poreklom, pridelan na 
naraven način, kot proizvod naših čebel. Kako se 
lahko prepričamo, da vse to drži, in da smo res 
kupili kakovosten med? Eden izmed načinov je, 
da kupimo med čebelarjev, ki so vključeni v ev-
ropske sheme kakovosti. V Sloveniji je približno 
11 tisoč čebelarjev, med njimi je 468 takšnih, 
ki zagotavljajo višjo kakovost svojega medu 
z vključitvijo v eno izmed evropsko priznanih 
shem kakovosti. V Sloveniji imamo tri takšne 
sheme za med.

Slovenski med z zaščiteno geografsko označ-
bo je eden izmed redkih zaščitenih živilskih 
pridelkov, ki v imenu nosi ime naše države. 

To ni vsak med pride-
lan v Sloveniji, ampak 
zgolj med čebelarjev, 
ki so vključeni v shemo 
kakovosti. Vsi postop-
ki od pridelave do 
polnjenja tega medu 
potekajo na geograf-
skem območju repub-
like Slovenije, med pa 
mora obenem ustre-
zati višjim kriterijem 
kakovosti.

To je zagotovljeno z 
laboratorijskimi anali-
zami medu in kontro-
lami pri čebelarjih. V 
to shemo je trenutno 
vključenih 439 čebe-
larjev, njihov med pa 
prepoznamo po poseb-
ni zaščitni prelepki, 
katera je opremljena 
z evropskim znakom 
kakovosti »zaščitena 
geografska označba«, 
ter unikatno serijsko 
številko, s katero je 
zagotovljena sledlji-
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Vrstna pestrost »Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo«
Od leve proti desni: akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med

vost, saj jo lahko povežemo s posameznim koristnikom sheme kakovosti. 
Čebelar, ki je vključen v shemo višje kakovosti kot je »SMGO« jasno sporoča 
svojim potrošnikom da ima veliko čebelarskega znanja, da dela vestno in 
brez strahu pred dodatno kontrolo, njegov med pa je varen in kakovosten, 
s tem pa tudi vreden višje cene.

V kolikor pa želite okusiti med s prav posebnimi značilnostmi speci-
fičnega rastlinskega sestoja neokrnjene narave, kupite med čebelarjev, ki 
so vključeni v naslednji dve shemi kakovosti. 

Kraški med; prideluje ga dvanajst čebelarjev in je posebnost našega 
Krasa, tamkajšnji čebelarji poleg običajnih vrst medu pridelajo še med divje 
češnje, rešeljike in žepka.

Kočevski gozdni med; prideluje ga sedemnajst čebelarjev. To je odličen 
gozdni, smrekov, hojev in lipov med.

Za čebelarje, ki so vključeni v zgornji dve shemi kakovosti velja, da pride-
lujejo med na manjšem geografskem območju oziroma regiji s posebnim 
rastlinskim sestojem, kar daje medu tega porekla značilen okus in aromo. 
Njihov med nosi evropski znak kakovosti »Zaščitena označba porekla«.

 Dodatna kakovost je prav tako zagotovljena s kontrolami in laboratorij-
skimi analizami.

*Aljaž Debelak je 
svetovalec za varno 
hrano pri Čebelarski 
zvezi Slovenije, Javni 
svetovalni službi v 
čebelarstvu

BESEDILO: VOJKA REBOLJ

Pohod na Mohor k spomeniku NOB 

Vprvi bitki na Moravškem 21. septembra 
1941 na Mohorju je sodelovalo skoraj 400 
nemških vojakov, ki so obkolili četo z dva-

najstimi borci Mengeško-moravške čete. Prvi 
dan je obstreljevanje trajalo dve uri, a četi se je 
uspelo na vrzeli izmuzniti iz obroča. Pri tem je 
padel borec Tine Kmetič iz Trzina. Nemški vojaki 
preboja niso opazili in še naslednji dan dovažali 
okrepitve ter prečesavali Mohor. 

Združenje borcev za vrednote NOB Moravče je 
v okviru svojih načrtovanih dejavnosti pripravilo 
pohod k spomeniku te bitke in padlemu partizanu. 
Pohod smo pričeli na avtobusni postaji Moravče.

Vračali smo se po drugi poti, preko Podstrani, kjer 
je bilo v tej bitki nastanjeno nemško poveljstvo. 
Predsednik združenja Martin Rebolj je z nekaj 
besedami orisal takratne dogodke in dejal tudi: 

»Zavedamo se, da je potrebno gledati naprej in 
delati načrte za prihodnost, a zgodovino moramo 
spoštovani in se iz nje učiti. Na žalost mir še zdaleč 
tudi danes ni samoumeven.« 

Tako smo se poklonili junaškim borcem, ki so 
prispevali k osvoboditvi izpod tujčevega jarma.

Med čebelarjev vključenih v evropske sheme kakovosti je slovenskega porekla z zagotovljeno 
višjo kakovostjo in bogato pestrostjo okusov.

Kočevski gozdni med z 
zaščiteno označbo porekla.
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nekaj praproti: sršaj, sladka koreninica, jelenov jezik 
ter mahove in lišaje.

Končni izdelki so bili raznoliki, vsi pa so pred-
stavljali zbirke novih in starih znanj,  spoznanj. Po 
obrazih in izdelkih sodeč, so bili učenci zadovoljni, 
še bolj pa njihovi učitelji. Učenci so za zaključek 
učnega dneva iskali zaklad. Najprej so rešili uganko, 
da so našli skrito mesto in nato še zaklad. Vsem je 
uspelo. Pot do avtobusa je bila s sladkimi zakladi v 
rokah in ustih krajša.

BESEDILO in FOTOGRAFIJE: BOJANA DORIČ

Gozd ob Rači

Učno sprehajalna pot ob Rači je zanimiva v 
vseh letnih časih. Na tej poti lahko vidimo 
obnovljeno staro kamnito hišo, visokorasla 

sadovnjaka, ob strugi potoka Rače ostanke mlinov 
in perišč, ob poti pa srečujemo različne drevesne 
vrste, stare kozolce različnih tipov ter vrtače in 
jamo – značilnosti kraškega sveta, kamor spada 
moravško-domžalski osameli kras.

Po tej poti člani Turističnega društva Moravče 
vodimo učence iz različnih osnovnih šol na dneve 
dejavnosti. Največ se jih odloči za tehniški dan, kjer 
učenci spoznavajo moč vodne sile, njeno izkoriščanje 
za pogon vodnih koles in delovanje mlevnih naprav.

V prvem tednu oktobra so imeli naravoslovni dan 
učenci 7. razreda OŠ Vita Kraigherja iz Ljubljane. 
Na učni poti so imeli namen spoznati gozd ob Rači, 
drevesne vrste, grmovnice, praproti, mahove in lišaje.

Po uvodnem pozdravu v Krašcah poleg gasilskega 
doma, smo jih z učitelji razdelili v tri skupine, razložili 
naloge in način dela. Ker je bilo nalog veliko, časa 
pa malo, smo se kar podali na pot. Pot nas je vodila 
po gozdu, ob gozdnem robu, čez travnik in mimo 
ostankov mlinov, perišča … Pridno smo prepozna-
vali drevesne vrste po listih, plodovih in drevesni 
skorji, nabirali liste, praproti, mahove, merili obseg 
dreves, računali njihovo starost in tudi nabrali nekaj 
kostanja in gob.

Po dobri uri hoje smo že kar utrujeni prispeli k 
Mohorjevem mlinu. Tam smo članice Turističnega 
društva že zgodaj zjutraj pripravile klopi in stole, 
kamor so učenci posedli in se najprej lotili malice.

Po malici smo izdelovali herbarij. Na prvo stran 
so učenci zapisali naslov, na ostale strani so sistema-
tično lepili nabrane liste in zapisovati imena. Delo 
jim je šlo dobro od rok. Poleg znanih drevesnih vrst 
so si učenci zapomnili imena  dreves, ki jih prej niso 
poznali: maklen, jesen, akacija, trepetlika, topol, 
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VEvropskem parlamentu smo se na zadnjem 
plenarnem zasedanju zavzeli za nujne ukrepe 
za zmanjšanje pritiska na evropska gospo-

dinjstva in podjetja zaradi hitro rastočih cen ener-
gije. Prepričani smo, da izjemni časi zahtevajo iz-
jemne nujne ukrepe, pri čemer naj države članice EU 
delujejo skupaj in bolj enotno kot kadar koli prej.

Nekatera energetska podjetja sredi energetske 
krize, ki je nastala kot posledica ruske agresije 
na Ukrajino, kujejo nenormalno visoke dobičke. V 
Evropskem parlamentu menimo, da morajo takšna 
podjetja prispevati k ublažitvi negativnih posledic 
krize, zato pozdravljamo dogovor Evropskega Sveta 
o določitvi zgornje meje prihodkov od tako imeno-
vanih podmejnih tehnologij, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo električne energije, kot so obnovljivi 
viri energije, jedrska energija in lignit.

Menim, da bi morali prihodki od nepriča-
kovanih dobičkov koristiti potrošnikom in podjet-
jem, zlasti ranljivim gospodinjstvom ter malim in 
srednjim podjetjem. Slednje pa bi moralo biti pove-
zano tudi z obsežnimi inovacijami in naložbami 
v obnovljive vire energije ter energetsko učin-
kovitost stavb in infrastrukture.

V tej luči so v sprejeti resoluciji Evrospkega par-
lamenta zapisane tudi smernice o predlaganih soli-
darnostnih prispevkih na dobiček naftnih, plinskih, 
premogovniških in rafinerijskih podjetij. Od Evropske 
komisije zahtevamo, da sprejme nadaljnje ukrepe 
za uvedbo davka na nepričakovane dobičke za

BESEDILO: LJUDMILA NOVAK, poslanka Evropskega parlamenta

Energetska kriza zahteva delitev bremena
 

energetska podjetja, pri čemer predlagamo tudi 
primerno cenovno kapico za uvoz plina iz plino-
vodov, predvsem iz Rusije.

Nagrada Saharova ukrajinskemu narodu

Evropski parlament od leta 1988 podeljuje na-
grado Saharov za svobodo misli. Podeljujemo jo 

posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo 
za človekove pravice in temeljne svoboščine.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta 
Metsola je po odločitvi konference predsednikov, 
ki jo sestavljajo predsednica in vodje političnih 
skupin, razglasila nagrajenca za leto 2022. To je 
ukrajinski narod, ki bije težko bitko proti ruskemu 
agresorju. Pogum ukrajinskega naroda si, poleg 
nagrade Saharov, zasluži predvsem spoštovanje 
ozemeljske integritete države Ukrajine, ki jo želi 
Putinova vojska uničiti.

Slovesna podelitev nagrade Saharova za 
svobodo misli ukrajinskemu narodu bo 
14. decembra v Strasbourgu.

BESEDILO: BRANKA BIZJAN, FOTOGRAFIJA: JAKA PERNE

Praznovanje 55. obletnice valete

Čas res hitro teče in  kar  petinpetdeset let je že 
minilo od zaključka osnovne šole v Moravčah. 

Takratni osmošolci so se oktobra zbrali na skup-
nem praznovanju obletnice in njihovih sedem-
desetletnicah.

Srečali so se dvanajstega oktobra letos pri 
planinskem domu Ušte Žerenk, kjer so se počutili 
tako kot nekdaj v dveh  podstrešnih razredih stare 
šole. Slednjo je kasneje nadomestil nov objekt, v 
katerem je danes pošta. Kot so že večkrat pove-
dali, so namesto telesne vzgoje prenašali opeko 
za gradnjo nove šole, ki so se je veselili ravno 
tako, kot tisti, ki so se za njimi preselili vanjo.

Takratne učence je pot vodila na vse smeri, 
izučili so se za zelo različne poklice in se do sedaj 

tudi vsi upokojili. Skupaj so ugotovili, da žal že 
tretjine sošolcev ni več z njimi, zato so sklenili, 
da se bodo v prihodnje srečevali vsako leto, saj 
se vedno z veseljem vrnejo v domač kraj.
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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

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

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 
gasper.stegnar@ensvet.si
(po predhodnem dogovoru)

Dežurna številka za javljanje 
okvar na javnem vodovodnem 
in kanalizacijskem omrežju
01 729 54 30

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

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

Pošta
t: 030 718 533
Ponedeljek, sreda, petek: 
9.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
Torek, četrtek: 9.00 - 11.00 
in 15.00 - 18.00
Sobota: Zaprto

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
g: 041 454 293

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

Knjižnica Daneta Zajca
t: 01 72 31 359
Ponedeljek: ZAPRTO
Torek: 13.00 - 19.00
Sreda: 7.00 - 9.00 in 11.00 - 14.00
Četrtek: 13.00 - 19.00
Petek: ZAPRTO
Sobota: 9.00 - 12.00

Ambulanta splošne medicine
t: 01 72 31 008
Ponedeljek in sreda: 12.30 - 19.30 
(sprejem do 18.00)
Torek, četrtek, petek: 7.00 - 14.00

Amb. za otroke in mladino
t: 01 72 32 943
Ponedeljek in sreda: 13.00 - 20.00
Torek: 7.00 - 14.00 (ambulanta), 
10.30 - 14.00 (posvetovalnica)
Četrtek: 7.00 - 14.00 (ambulanta)
8.30 - 11.00 (sis. pregledi),
Petek: 7.00 - 14.00 (ambulanta)
8.00 - 11.00 (ambulanta)

Diagnostični laboratorij 
Ponedeljek in sreda: 12.30 - 19.00
Torek, četrtek in petek: 7.00 - 13.30
Odvzem za biokemične preiskave:
8.00 - 10.00

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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I.

VOLIŠČE 4.10.01 – OSNOVNA ŠOLA DOB I,
Šolska ulica 7, Dob
 
Dob: Aškerčeva ulica, Bevkova ulica, Cankarjeva 
ulica, Češeniška ulica, Čopova ulica, Erjavčeva 
ulica, Gubčeva ulica, Ljubljanska cesta 1, 2, 2a, 3, 
4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 19b, 20, 21, 21a, 23, 25, 27, 29, 
31 in 33, Prešernova ulica vsa, razen št. 36, 36a, 
38 in 40, Šolska ulica, Tavčarjeva ulica 4, 5, 6 in 
8,  Ulica 7. avgusta 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 16a in 45, Vegova ulica in Župančičeva 
ulica št. 1, 3, 3a, 3b, 5, 9 in 9a. 

Vir: Virska cesta 21.

Gorjuša in Turnše.

VOLIŠČE 4.10.02 - OSNOVNA ŠOLA DOB II,
Šolska ulica 7, Dob

Dob: Finžgarjeva ulica, Kajuhova ulica, Kersnikova 
ulica, Kidričeva ulica, Linhartova ulica, Ljubljanska 
cesta 24, 24a, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42 in 44, Prešernova ulica 36, 36a, 38 in 40, 
Staretova ulica, Stritarjeva ulica, Tavčarjeva ulica 
1, 2 in 3, Trdinova ulica, Trg svetega Martina 1 in 
2, Ulica Mirana Jarca, Ulica 7. avgusta 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 in 40a, Vodnikova ulica 
in Župančičeva ulica vsa, razen 1, 3, 3a, 5 in 9.

Češenik in Želodnik.

VOLIŠČE 4.10.03 - DOM KRAJANOV V ŽEJAH,
Žeje 10

Brezovica pri Dobu, Laze pri Domžalah, 
Sv. Trojica in Žeje.

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 6/18 - odl. US, 52/20), 

izdaja Okrajna volilna komisija 4010-Domžale 1 

za  izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (OdZVRS-J), zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B) in zakonodajnem referendumu o  Zakonu o spremembah Zakona 
o dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-A), v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo, 27. novembra 
2022

SKLEP
 O DOLOČITVI VOLIŠČ IN 

OBMOČIJ VOLIŠČ

VOLIŠČE 4.10.04 – OSNOVNA ŠOLA KRTINA, 
Krtina 41 

Brezje pri Dobu, Kokošnje, Krtina, Rača, 
Račni vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan in 
Zalog pod Sv. Trojico.

VOLIŠČE 4.10.05 - GASILSKI DOM HOMEC,
Bolkova ul.46, Homec

Homec: Bolkova ulica in Gostičeva cesta od 1 do 
20, 20a, Vaška pot 28, 29, 29a, 30, 30a, 31, 31a, 
32, 32a, 33, 33a, 34, 34a, 35, 36, 37, 38 in 38a, I. 
ulica, II. ulica, III. ulica, IV. ulica, V. ulica, VII. 
ulica - del 13 in od 16 do 35, VIII. ulica vsa, razen 
1, 2 in 3. 

Nožice: Gostičeva cesta od 22 do 100, Grašičeva 
ulica, Partizanska ulica, Pionirska ulica in Šeskova 
ulica.

VOLIŠČE 4.10.06 - OSNOVNA ŠOLA IHAN, 
Šolska ul.5, Ihan
  
Ihan: Bistriška cesta, Breznikova cesta, 
Češminova cesta, Dragarjeva ulica, Drinova cesta, 
Emonska I. ulica, Emonska II. ulica, Emonska 
III. ulica, Igriška cesta, Ihanska cesta, Lipova 
ulica, Na ledinah, Pokopališka cesta, Pot na žago, 
Šolska ulica in Taborska cesta.

Prelog: Bistriška ulica, Breznikova cesta, Drinova 
ulica, Krožna pot, Pod hribom, Prečna pot, 
Preloška cesta, Stara cesta, Tablarjeva ulica in 
Ulica Slavka Pengova.

Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu, Selo pri Ihanu.  
 
VOLIŠČE 4.10.07 - SAMOSTAN MALA LOKA,
Mala Loka 8  

Bišče in Mala Loka.
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VOLIŠČE 4.10.08 – SLAMNIKARSKI MUZEJ,
Kajuhova cesta 5, Domžale

Domžale: Cankarjeva ulica vsa, razen št.: 1, 2, 
2a in 3, Kajuhova cesta št.: 1, 2, 2a, 3, 4 in 5; 
Ljubljanska cesta št.: 69, 71, 71a, Radio cesta 
vsa, razen št. 9, Savska cesta št.: 2, 4, 6, 12,  12a, 
20, 20a, 22, 24, 24a, 24b, 28, 30, 30a, 32, 32a, 34, 
36, 37, 38, 38a, 38b, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 
45a, 45b, 46, 46a,  47, 47a, 47b, 49, 49a, 51 in 51a, 
Tabor št.: 13, 14, 15 in 15a in Ulica Simona Jenka.

VOLIŠČE 4.10.09 – RD BISTRICA DOMŽALE,
Krakovska 18a, Domžale
  
Domžale: Aškerčeva ulica, Brejčeva ulica, 
Karantanska cesta vsa, razen 1, 3, 5 in 13, 
Karlovškova cesta, Kasalova ulica, Kopališka 
cesta, Krakovska cesta, Mačkovci, Savska cesta 
1, 3, 5, 7, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 15, 19, 21, 21a, 
23, 25, 26, 26a, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 35a, 39, 
41, 43, 44, 45, 48, 48a, 55 in 57, Stranska ulica, 
Študljanska cesta 1 in 5, Ulica Antona Skoka, 
Usnjarska ulica in Vodnikova ulica.

VOLIŠČE 4.10.10 - GASILSKI DOM ŠTUDA, 
Študljanska 86, Domžale

Domžale: Brezova ulica, Hrastova ulica, Javorjeva 
ulica, Jesenova ulica, Radio cesta št. 9, Savska 
cesta št.: 50, 52, 53, 53a in 54 in  
Študljanska cesta vsa, razen št. 1 in 5, 

Šentpavel pri Domžalah.

VOLIŠČE 4.10.11 - KULTURNI DOM RADOMLJE I, 
Prešernova cesta 43

Radomlje: Bukovčeva cesta 9, Cesta Radomeljske 
čete vsa, razen 1 in 3,  Gregorčičeva ulica, 
Opekarniška ulica, Pernetova ulica, Pod hribom, 
Prečna ulica, Prešernova cesta 21, 23, 25, 25a, 
25b, 27a, 29, 31, 33, 33a, 34, 35, 36, 36a, 37, 38 in 
41, Ravnikarjeva ulica, Šlandrova ulica vsa, razen 
1, 3, 5, 5a, 7 in 8  in Trata.  

VOLIŠČE 4.10.12 - KULTURNI DOM RADOMLJE II, 
Prešernova cesta 43

Hudo: Hujska cesta, Kovaška cesta, Mlinarska 
ulica, Na Loki, Ob Mlinščici, Potočna ulica, 
Prešernova cesta 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 
81 in 83 in Vrtnarska ulica.  

Radomlje: Bukovčeva cesta, Cesta borcev, Cesta 
Radomeljske čete 1 in 3, Dermastijeva ulica,   
Prešernova cesta 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 

7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 24, 24a, 28, 30, 32, 40, 40a, 42, 43, 43a, 
43b, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b, 47c, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54 in 54a, Šlandrova ulica 1, 3, 5, 
5a, 7 in 8, Triglavska ulica in Pod Hribom 50.

Škrjančevo.

VOLIŠČE 4.10.13 – GD ROVA, Žiška c.10, Rova

Dolenje, Jasen, Kolovec. 

Rova: Brezovica, Cesta k cerkvi, Cesta v Dolenje, 
Hrastičje, Kolovška cesta, Na klancu, Pod klancem, 
Pot na Blata, Pot ob Rovščici, 
Rovska cesta in Žiška cesta.

Zagorica pri Rovah in Žiče.

VOLIŠČE 4.10.14 - DELAVSKI DOM VIR, 
Šaranovičeva c.19, Vir

Vir: Aljaževa ulica, Borova ulica, Bukovčeva ulica   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 
15a, 17, 17a, 17c, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 
23a, 23b, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
33a, 34, 34a, 35, 36, 37, 37a, 38, 40, 42, 44, 44a, 
46, 46a, 46b, 48, 48a in 54, Koliška ulica, Litijska 
ulica, Rožna ulica, Sončna ulica, Šaranovičeva 
cesta, Tkalska ulica, Virska cesta 1  in Zoisova 
ulica.  

Podrečje.

VOLIŠČE 4.10.15 - VRTEC PALČEK VIR, 
Dvoržakova ul.15, Vir

Vir: Bevkova ulica, Bukovčeva ulica 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 49a, 50, 53, in 70, Čufarjeva ulica, 
Dvoržakova ulica, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva 
ulica, Gubčeva ulica, Hubadova ulica, Ipavčeva 
ulica, Jurčičeva ulica, Kuharjeva ulica, Linhartova 
ulica, Maistrova ulica, Metelkova ulica, Nušičeva 
ulica, Osojna ulica, Parmova ulica, 

VOLIŠČE 4.10.16 – VRTEC CICIDOM VIR, 
Šubičeva 12, Vir 

Količevo.

Vir: Papirniška cesta, Robova ulica, Stritarjeva 
ulica, Šubičeva ulica, Tolstojeva ulica, Umekova 
ulica, Valvazorjeva ulica, Zrinjskega ulica in 
Žnidaršičeva ulica.

VOLIŠČE 4.10.17 – PODRUŽNIČNA  ŠOLA KRAŠNJA, 
Krašnja 14a, Lukovica  
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Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje 
Loke, Vrh nad Krašnjo in Žirovše.

VOLIŠČE 4.10.18 - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA, Stari  trg 1
 
Lukovica pri Domžalah: Gradiška cesta, Kersnikova 
ulica, Koseskega cesta, Laze, Mačkova cesta, 
Maklenovec, Maroltova ulica, Mlaka, Mlakarjeva 
ulica, Obrtniška ulica, Podpeč, Pot v rovca, Stara 
pot,  Stari trg, Šolska pot, Trojanska cesta vsa, 
razen 2, Ulica Frana Milčinskega, Ulica Jelke 
Komotarjeve in Vevrov trg.  

Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici, 
Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje 
Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje 
Prapreče.

VOLIŠČE 4.10.19 – KULTURNI DOM A.M. 
SLOMŠKA ŠENTVID, Veidrov trg 4 

Imovica, Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta 2, 
Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici 
in Vrba.

VOLIŠČE 4.10.20 – ŠPORTNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO RAFOLČE, Rafolče 11 

Dupeljne, Rafolče, Straža in Vrhovlje. 

VOLIŠČE 4.10.21 - ŠD ZLATO POLJE, 
Podgora pri Zlatem Polju 1 
  
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, 
Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Polju, 
Trnovče in Zlato Polje.

VOLIŠČE 4.10.22 - PODRUŽNIČNA ŠOLA 
BLAGOVICA, Blagovica 33

Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe,  
Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji 
Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje 
Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.

VOLIŠČE 4.10.23 - VEČNAMENSKI OBJEKT, 
Češnjice 8, Blagovica 

Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.

VOLIŠČE 4.10.24 – ZADRUŽNI DOM TROJANE,
Trojane 6

Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, 
Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane, 
Učak, V Zideh in Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 4.10.25 - KULTURNI DOM MORAVČE,
Vegova ul.9

Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, 
Malova ulica, Marokova ulica, Partizanska cesta, 
Šlandrova cesta, Tomanova pot, Trg svobode in 
Vegova ulica.

Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah 
in Zalog pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.26 – GOST. LOKAL NAD LOGOM, 
Cesta. heroja Vasje 13, Moravče

Češnjice pri Moravčah, Drtija. 

Moravče: Cesta heroja Vasje, Cesta na Grmače in 
Masljeva cesta.

Spodnja Dobrava in Zgornja Dobrava.

VOLIŠČE 4.10.27 - PRI URANKARJU, 
Gabrje pod Limbarsko Goro 6

Gabrje pod Limbarsko Goro, Hrastnik, Limbarska 
Gora, Mošenik, Ples ves, razen 8 in 9 in Selce pri 
Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.28 - PRI FRANCU MAJDIČU, 
Negastrn 8 

Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah 
in Vinje pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.29 - PGD KRAŠCE, Krašce 4  

Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, 
Prikrnica in Sveti Andrej.

VOLIŠČE 4.10.30 - GASILSKI DOM PEČE, Peče 50

Gora pri Pečah, Križate, Peče, Ples 8 in 9, Podgorica 
pri Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.

VOLIŠČE 4.10.31 - DOM KRAJANOV  HRIB,  
Hrib nad Ribčami 7 

Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, 
Velika vas, Zalog pri Kresnicah in Zgornji Prekar.

VOLIŠČE 4.10.32 - KS VRHPOLJE, 
Vrhpolje pri Moravčah 14
 
Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo 
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, 
Stegne, Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica 
in Zgornji Tuštanj.
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VOLIŠČE 4.10.901 – DRUŠTVO LIPA DOMŽALE,  
Ljubljanska 58, Domžale  

Predčasno glasovanje.

VOLIŠČE 4.10.970 – OMNIA DOMŽALSKI DOM, 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča 
na območju okraja.

II.

Okrajna volilna komisija bo organizirala in 
izvedla glasovanje na volišču 4.10.970 OMNIA 

DOMŽALSKI DOM tudi za Okrajno volilno 
komisijo 4011 – DOMŽALE 2 (združena OMNIA).

III.

Vsa volišča na območju okraja so dostopna 
invalidom.

Številka: 042-32/2022-2
Datum: 28. 10. 2022

NAMESTNICA PREDSEDNICE
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 
4010-DOMŽALE 1
Barbara Kodela Kolar, univ. dipl. prav. 

I.

VOLIŠČE 4.10.25 - KULTURNI DOM MORAVČE, 
Vegova ul. 9

Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, 
Malova ulica, Marokova ulica, Partizanska cesta, 
Šlandrova cesta, Tomanova pot, Trg svobode in 
Vegova ulica.

Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah 
in Zalog pri Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.26 – GOST. LOKAL NAD LOGOM, 
Cesta heroja Vasje 13, Moravče

Češnjice pri Moravčah, Drtija. 

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 6/18 - odl. US, 52/20), 

izdaja Okrajna volilna komisija 4010-Domžale 1 

za  izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (OdZVRS-J), zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B) in zakonodajnem referendumu o  Zakonu o spremembah Zakona 
o dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-A), v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo, 27. novembra 
2022.

SKLEP
 O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ 

(sklep je skrajšan in sicer samo za občino Moravče; op. ur.)

Moravče: Cesta heroja Vasje, Cesta na Grmače in 
Masljeva cesta.

Spodnja Dobrava in Zgornja Dobrava.

VOLIŠČE 4.10.27 - PRI URANKARJU, 
Gabrje pod Limbarsko Goro 6

Gabrje pod Limbarsko Goro, Hrastnik, Limbarska 
Gora, Mošenik, Ples ves, razen 8 in 9 in Selce pri 
Moravčah.

VOLIŠČE 4.10.28 - PRI FRANCU MAJDIČU, 
Negastrn 8

Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah in 
Vinje pri Moravčah.
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VOLIŠČE 4.10.29 - PGD KRAŠCE, 
Krašce 4  

Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce, 
Prikrnica in Sveti Andrej.

VOLIŠČE 4.10.30 - GASILSKI DOM PEČE, 
Peče 50

Gora pri Pečah, Križate, Peče, Ples 8 in 9, Podgorica 
pri Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.

VOLIŠČE 4.10.31 - DOM KRAJANOV  HRIB, 
Hrib nad Ribčami 7  

Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, 
Velika vas, Zalog pri Kresnicah in Zgornji Prekar.

VOLIŠČE 4.10.32 - KS VRHPOLJE, 
Vrhpolje pri Moravčah 14

Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo 
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, 
Stegne, Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica in 
Zgornji Tuštanj.

VOLIŠČE 4.10.901 – DRUŠTVO LIPA DOMŽALE, 
Ljubljanska 58, Domžale

Predčasno glasovanje.

VOLIŠČE 4.10.970 – OMNIA DOMŽALSKI DOM, 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča 
na območju okraja.

II.

Okrajna volilna komisija bo organizirala in 
izvedla glasovanje na volišču 4.10.970 OMNIA 
DOMŽALSKI DOM tudi za Okrajno volilno 
komisijo 4011 – DOMŽALE 2 (združena OMNIA).

III.

Vsa volišča na območju okraja so dostopna 
invalidom.

Številka: 042-32/2022-2
Datum: 28. 10. 2022

NAMESTNICA PREDSEDNICE
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 
4010-DOMŽALE 1
Barbara Kodela Kolar, univ. dipl. prav. 

IZOBRAŽEVANJE ZA 
VODENJE PO VEGOVI POTI

TURISTIČNO DRUŠTVO MORAVČE
vas ponovno vabi, da se prijavite na
izobraževanje vodnikov za vodenje 

po Vegovi poti.

Nosilec dela izobraževanja, namenjenega 
znanju s področja turističnega vodenja, 

bo Gregor Majnik, turistični vodnik 
z dolgoletno prakso (EOL d.o.o.). 

Izobraževanje bo potekalo v soboto, 
14. januarja 2023 in bo trajalo 4 ure, 

v dopoldanskem času. O urah 
in kraju predavanj vas bomo 

obvestili naknadno. 

Kasneje bo sledilo še izobraževanje 
o Juriju Vegi in habitatih Moravške doline.

Prijave sprejemamo do 15. decembra 
po elektronski pošti na naslov 

jancar.dani@gmail.com.
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Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Zahvala

Svojo življenjsko pot je v 76. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, ati, dedek, pradedek, 
tast, brat, svak in stric

Alojz Resnik,
BLAŽEV LOJZE IZ ČEŠNJIC PRI MORAVČAH.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. 
Posebno se zahvaljujemo sosedi Fani za vso pomoč, 

podjetju ORA-VENT in sodelavcem. 
Prav tako najlepša hvala župniku Kancijanu Čižmanu 

za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič.
Njegovo ljubeče in iskreno srce bo za vedno ostalo z nami.

Domači 

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

Zahvala

V 83. letu starosti se je poslovila draga 

Kristina Joger
Z ZGORNJE DOBRAVE.

Želimo se zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter druge darove. 

Zahvaljujemo se župniku Kancijanu Čižmanu za opravljen pogrebni obred, 
sosedoma Mimi in Ladku za sodelovanje pri obredu, 

gospe Romani Capuder za čustven govor, pevcem za zapete žalostinke 
ter pogrebni službi Vrbančič. 

Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame Kristine 
in jo pospremili na njeni poslednji poti.

Vsi njeni

Prav povsod si,
kamorkoli se obrnemo,
te srečamo.
(Pam Brown)

V spomin

10. novembra je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Janez Cerar.
Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu 

in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče;
ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja.

V spomin

3. novembra je minilo eno leto, odkar nas je 
zapustila naša draga mama

Julijana Cerar,
ROJENA PEPELNIK, IZ MORAVČ.

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob.

Vsi njeni

Spoštovani bralci Novic iz Moravške doline,
prosimo vas, da besedila zahval in v spomin pošiljate v elektronski obliki 
na naslov moravske.novice@moravce.si, če je to le mogoče. Ker vemo, 
da to vedno ni možno, nam tudi v prihodnje ne bo težko pretipkati na roke 
napisana besedila. Glede fotografije je najbolje, da jo prinesete ali pošljete 
po pošti na naslov Občina Moravče, Vegova 9, 1251 Moravče. Le tako lahko 
zagotovimo najboljšo kakovost objavljene fotografije.
Obenem vas prosimo, da vedno napišete:

• svoje kontakte (e-naslov ali telefonsko številko),
• in seveda naslov, na katerega bomo fotografijo vrnili.

Hvala za razumevanje.Uredništvo Novic iz Moravške doline

Kokoši nesnice s kmetije Šraj -  rjave, rdeče 
grahaste, plave, jerebičaste, zelenojajčne 

bele, golovratke, in štajerske. Brezplačno 
pripeljemo v Krtino, Moravče in druge večje kraje. 
Nad 30 komadov brezplačna dostava 
na dom. 

Kmetija Šraj, Poljčane. 
Naročila: 031 751 675 ali kmetija.sraj@gmail.com

KOKOŠI NESNICE



Geslo boste dobili v potemnjenih poljih, ko pravilno rešite križanko. Geslo pošljite v zaprti ovojnici na 
naslov Občina Moravče, Vegova 9, 1251 Moravče s pripisom »Nagradna križanka« in v njej zapišite 

tudi svoj naslov. Ovojnico lahko tudi odložite v nabiralnik Občine Moravče (pred vhodom v prostore Občine 
Moravče). Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca oz. nagrajenko, ki bo prejel(a) nagrado 
Trgovine Hruška iz Hrušice pri Ljubljani. 

Geslo križanke, objavljene v osmi letošnji številki Novic iz Moravške doline, je bilo GRAJSKI VRTNAR. 
Izžrebani pošiljatelj pravilnega gesla je gospod Matevž L. iz Domžal, ki bo od sponzorja križanke prejel 
nagrado - vodeni ogled gradu za dve osebi s pijačo in sladico dobrodošlice. Gospod Matevž naj pokliče 
v uredništvo, na telefon št. 041 366 506.
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Nagradna križanka

Montaža senčil, Veneta, Andrej Pergar s.p.
Drtija 6, 1251 Moravče

Za naročilo ali več informacij pokličite na telefon 041 745 180 
ali pišite na e-naslov sencila.veneta@gmail.com.
https://www.facebook.com/sencilarolete

Zun. žaluzije 'Krpan'  
na elektro pogon

Tenda in zunanje 
'Krpan' žaluzije

Senčenje pergoleRolo komarnik Plise zavese
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IZDELAVA POHIŠTVA PO NAROČILU
www.mizarstvo-avbelj.si
info@mizarstvo-avbelj.si
Stegne 1, 1251 Moravče

GSM: 041 641 446
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Novo! V naši shemi tudi ATV Litija.

- TV OD 16€, INTERNET od 13€, MOBILNI TELEFON od 5€/mesec
- Najboljši športni, filmski, otroški in dokumentarni programi s podnapisi
- INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Krima, Ambroža, 
Velike Planine, Zgornje Javoršice, Kališča, Rožična, Zasavske Svete gore, 
Peč, Črnivca, Slivne, Sv. Miklavža


