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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00 in

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik 

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorna urednica: 

Mojca Skale
Uredniški odbor: 

Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Jure Vovk, Drago Medved 
in Simon Stagoj

Lektorici: 
Tanja Štante Benčina
Jelka Ravbar Tovornik

Barvne fotografije:
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk:
Dinocolor 2006

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za 
naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do četrtka, 
30. novembra 2006, v tiskani in po 
možnosti v elektronski obliki (na 
disketi, zgoščenki, USB-ju ali po 

e-pošti na naslov: 
ogledalo@vojnik.si).

Članke, prejete po 30. novembru, 
bomo objavili v okviru možnosti. 

Uredniški odbor si pridržuje 
pravico do krajšanja člankov in 

izbora fotografij po lastni presoji. 
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UVOD

Spoštovane občanke in občani! 

Pred vami je 57. številka Ogledala, ki je sicer 
izredna volilna številka. 
Za vsebine člankov v volilni številki Ogledala 
v celoti odgovarjajo kandidati oz. kandidatka 
za župane in  predsedniki političnih strank, 
katerih članki so objavljeni. Uredniški odbor za 
vsebine objavljenih člankov ne odgovarja. Članki 
županskih kandidatov in članki političnih strank 
so objavljeni v zaporedju po abecednem vrstnem 
redu. 

Uredniški odbor



4OgledalO 10/57 6. oktober 2006

 Predstavitev županskih kandidatov
S SRCEM IN Z 

ZNANJEM
ZA VSE OBČANE

ARNOLD LEDL,
kandidat za župana Občine 

Vojnik

Rojen sem leta 1965 v Celju. Končal sem Osnovno 
šolo v Vojniku, Srednjo tehniško gradbeno šolo v 
Celju, opravil obvezno služenje vojaškega roka v 
inženirski enoti v Zagrebu ter  na Fakulteti za arhi-
tekturo diplomiral s področja prenove arhitektur-
ne dediščine. Moja prva služba je bila v podjetju 
Gradis Celje, nakar so me povabili na Šolski center 
Celje za predavatelja strokovnih predmetov, kjer 
sem še vedno zaposlen. Sem član Zbornice za arhi-
tekturo in prostor Slovenije z licenco pooblaščene-
ga arhitekta in prostorskega načrtovalca. Z ženo, s 
hčerko in sinovoma živimo v družinski trški hiši v 
Vojniku. 

Spoštovani!

Za nami je počitniški čas, pred nami pa čas, ko se 
boste odločali o novih predstavnikih v svetu obči-
ne in o novem županu. Čeravno se zdijo odločitve 
odveč, pa mi odzivi kljub poletnemu mrtvilu govo-
rijo, da si ljudje želijo sprememb. Številni osebni in 
telefonski pogovori, sporočila in elektronska pošta 
v tem času dajejo vedeti, da občani vseh starosti 
pravzaprav še ne upajo glasno spregovoriti o svo-
jih težavah, vendar skozi svoja opažanja in izkuš-
nje povedo ravno tisto, kar jih tare. Presenečeni 
ugotavljajo, da imajo možnost neposredno in brez 
strahu pred zamero opisati svoje zadrege in kriti-
ke, ki so največkrat rešljive predvsem z mero dobre 
volje, znanjem in nasmehom, brez nepotrebnega 
formaliziranja in administrativnih težav.

Mnogokrat ste me vprašali, zakaj kandidiram za 
župana. Odgovor ni enostaven. Po številnih po-
govorih v vseh teh letih, po opazovanju dogajanja 
okoli sebe in v širšem okolju, po povabilu k sodelo-

vanju, sem, tudi zaradi lastnega pogleda na sedanje 
stanje, pristal. Tako kot pri nas doma, kjer složno 
domujejo posvojeni mačke in psička, sem tudi v 
skupnem nastopu sicer raznorodnih strank videl, 
da je mogoče preseči strankarske delitve in skupaj, 
ne glede na barvo, pripraviti dober program in eki-
po, ki ga bo izvedla. Moje vodilo je povezovanje 
različnih pogledov in idej, saj vsaka nosi del večje 
resnice.
Nestrinjanj v naši ekipi zato ne jemljemo kot napa-
de ali sovraštvo, pač pa kot kakovosten prispevek 
k boljši rešitvi. To, da se pri tem mešajo strankar-
ske barve, pa je le znak, da ustvarjamo mavrico, v 
kateri lahko najde svoj priljubljeni odtenek vedno 
več ljudi.

Več let se že pojavljajo ponudbe raznih strank, naj 
vstopim v njihove vrste. Prišel je čas, ko sem dose-
gel točko, kjer je nečlanstvo prednost in ne pomanj-
kljivost. V volilnem odboru, ki ga sestavljajo zaradi 
svoje integritete in širine dojemanja spoštovanja 
vredni ljudje, ravno zaradi tega lahko koordiniram 
in blažim strankarska razhajanja in interese.

Pri zdajšnji občinski ekipi zaradi strogo strankar-
ske pripadnosti in ekskluzivističnega odnosa do 
drugače mislečih, ljudje zelo pogrešajo toleranco 
ter pripravljenost na dialog. Morebiti vse to najde-
mo na deklarativni ravni, v resnici pa gre za njuno 
nasprotje. Moti me, da se ljudi razvršča v katego-
rije glede njihovega socialnega statusa, glede tega, 
kako se oblači in ureja svojo pričesko, ali hodi ali 
ne hodi k maši, ali je raper ali rocker, ali stanuje tu 
ali tam, ali misli tako kot »mi« ali tako kot »oni«. 
Bistvo vsakega posameznika in njega kot dela celo-
te ostaja nepomembno.
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Zakaj se starejši zgražajo nad mladimi? Ali ni mo-
goče čas, da se vprašajo, zakaj mladi želijo uveljavi-
ti svoje ideje, želje in predloge? Morda bi  namesto 
tega, da jih obsojajo zaradi posedanja po lokalih, 
raje razmislili o tem, kje bi se dalo urediti za njih 
prostore, kjer bi se lahko družili in zabavali, kaj 
prijetnega in koristnejšega postorili in se na ta na-
čin dejavno vključili v skupnost in našli del svoje 
identitete. Morda si bo treba enkrat priznati, da so 
mladi odsev družbe in nas samih, ki ga nočemo vi-
deti in si z raznimi floskulami in institucijami za-
krivamo pogled v ogledalu. Toliko kot družba vlaga 
v mladino, dobi tudi nazaj. 

Vlaganje v otroke in šolo bi naj bila prioritetna 
naloga vsake pametne politike, ne pa vzrok za ja-
dikovanje. Otroci bi nam morali pomeniti največ, 
vsaj tako je zapisano v resnih knjigah. Tu se jasno 
pokaže, kaj je za koga res sveto in kaj je stvar poli-
tičnih kupčkanj in dobrikanja volivcem. Z gradnjo 
tako potrebnega in pomembnega objekta je obči-
na dobila možnost pokazati svoj odnos do otrok 
in do okolja. Z zamujanjem načrtovanja gradnje in 
posledično tudi pridobivanja sredstev, so bili otro-
ci deležni nevsakdanje organizacije pouka veliko 
dlje, kot bi bilo to potrebno. Objekt te velikosti in 
pomena bi bil ob pravilnem planiranju in projek-
tiranju lahko ekonomičnejši in varčnejši, s sodo-
bnim pristopom glede energetske bilance pa celo 
zgled investitorjem v širšem okolju, če bi za to ob-
stajalo pravšnje znanje na odgovornih položajih, 
namesto neposrednega vpletanja v projektiranje in 
izvedbo.

Da se v naši občini s prostorom dela zelo nestro-
kovno, je jasno vsakemu, ki se pelje skoznjo. Tež-
ko razumejo, da obstaja kdo, ki je kot renesančni 
»uomo universale« (vsestransko razgledan in na 
vseh področjih izobražen človek) in odloča o pros-
toru zaradi všečnosti volivcem in ozkim interes-
nim krogom, strokovna in estetska mnenja pa so 
popolnoma neželena, če niso skladna s temi pogle-
di.  Žal so ti posegi v prostor grobi, nepremišljeni 
in puščajo za sabo zgodovinsko sled. Kratkoročno 
so, predvsem v tem predvolilnem času, morda za 
določen krog ljudi celo dopadljivi, čas pa bo tem 
rešitvam in objektom dal svojo veljavo. Poleg po-
segov v prostorske kompozicije gre za popolno ig-
noranco urbanističnih posledic selitve dejavnosti 
in neurejene prometne mreže, higienskih zahtev in 
varnosti v okolju.

Ne monolog nekoga, ki ve in zna vse, pač pa strpen 
dialog je tisto, kar pelje do dogovorov, sprejemljivih 
za vse. Žal se za leporečjem prepogosto skriva tiha 
dejavnost, ki deluje po načelu starega reka. Morda 
ste imeli srečo tako situacijo zaobiti, sam pa sem  
srečal in se pogovarjal s tolikimi ljudmi, ki te sreče 
niso imeli, da naključja niso več mogoča.

Če naj občina dobro živi, mora imeti prebivalce. 
Z uvedbo tržnega ekonomskega sistema to pomeni 
posredne ali neposredne davke. Ta denar je denar 
vseh; tistih, ki smo zaposleni in tistih, ki so svoje 
v življenju že zaslužili. Prerazporejanje tega denar-
ja torej ni milost, ki jo oblast namenja občanom, 
pač pa dolžnost, za katero dobiva plačo. Šola in 
ostali javni objekti niso zgrajeni s privatnim, pač 
pa z davkoplačevalskim denarjem. Kaže, da tega 
sedanja ekipa ne jemlje tako, pač pa kot osebno, 
prostovoljno žrtvovanje za blagor naroda. 

Da bo denarja dovolj, je potrebno zagotoviti de-
lovna mesta, ki bodo prinašala dodano vrednost. 
Dodana vrednost je tem višja, kolikor več znanja 
vložimo v izdelek ali storitev. Do sedaj je bil po-
udarek na trošenju, ne na služenju denarja. To je 
razvidno iz investicij, od katerih jih je mnogo in 
preveč prav takih, ki skrbijo za to, da ljudje denar 
porabljajo, ne da ga služijo. Nakupovalna središča 
ne rešujejo, pač pa le zamegljijo dejanski pogled na 
resničnost. V družbi so postala svetišča, v katera 
se, tudi ob nedeljah, zgrinjajo potrošniki, da potro-
šijo svoj denar, kupijo izdelke nekaj tolarjev ceneje 
in imajo občutek, da so prihranili. Taka središča 
ne pripomorejo k blaginji, treba bo novih delovnih 
mest, temelječih na znanju, ki ga prinašajo mladi 
in podjetni. Ti pa naj v občini tudi ostanejo in pri-
spevajo k skupnemu življenju na vseh področjih. 
Seveda, potreba po stanovanjih in infrastrukturi je 
eden od dejavnikov, ki morajo dobiti velik pomen.

Ob vsem tem le ne gre pozabiti dejstva, da se vse 
bolj uveljavlja miselnost o trajnostnem razvoju, če-
prav je še vedno v ospredju interes kapitala. Bolj 
zdravo in urejeno okolje, smotrnejša poraba ener-
gije in ravnanje z odpadki so teme, s katerimi se 
bodo ubadale še naslednje generacije, zato je prav, 
da se da tem temam, ki so relativno enostavno reš-
ljive, večji poudarek. S pridelavo bolj zdrave hrane, 
z opuščanjem okolju zelo škodljivih načinov pride-
lovanja kultur in z ureditvijo prometa ne bi smeli 
več čakati.
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Ne glede na dejstvo o strankarski in deklarativni 
pripadnosti občinskega vodstva ljudstvu, je nareje-
nega dejansko premalo za podjetnike in kmete. Če 
želimo, lahko v občini premaknemo stvari ne samo 
v smeri, ki jo hoče Evropa, pač pa na bolje. Verja-
mem v tisto staro reklo o zdravi kmečki pameti, 
ki je pomagala preživeti narodu skozi zgodovinske 
preizkušnje. Denar, ki je na razpolago iz evropskih 
skladov, je potrebno znati pridobiti. Nihče ga ne 
ponuja, zanj je potrebno pokazati projekte, smisel, 
znanje, tega pa je tako na državni kot lokalni ravni 
premalo, oziroma ne sme na plan. 

V preteklih mandatih je bilo veliko narejenega. 
Vendar bi se dalo z več znanja in posluha za raz-
lične ideje in potrebe ljudi doseči več.

Zato novo obdobje ponuja ne le novih obrazov, pač 
pa predvsem možnost, da se bo oblast približala lju-
dem, jim prisluhnila in ob spoštovanju različnosti 
ponudila možnost, da izrazijo svoje ideje in kritike. 
Tako bi moralo imeti občinsko vodstvo vedno na-
menjen določen čas, ko bi občani lahko prikazali 
svoje potrebe in jih usklajevali z možnostmi.

V tem duhu je pripravljen moj program. Številne 
pobude in izkušnje so plod sodelovanja z občani, 
ki ste se odzvali mojemu povabilu in s svojimi iz-
kušnjami in pogledi ter predlogi pomagali k nasta-
janju njegove vsebine.

PROSTORSKO-KOMUNALNI PROGRAM:

- smotrno in kompleksno načrtovanje dolgoročnih, 
srednjeročnih in kratkoročnih posegov v prostor 
kot končno dobrino;
- zagotovitev kvalitetne pitne vode s pomočjo iz-
vedbe javnega vodovoda za vse občane v vseh de-
lih občine, predvsem pa tam, kjer je bila izvedba že 
obljubljena in financirana; 
- dokončanje začetih projektov s poudarkom na 
protipoplavni zaščiti in rekonstrukciji kanalizaci-
je;
- pri izgradnji novih objektov upoštevati ekološko, 
urbanistično in krajinsko ustreznost rešitev;
- začetek intenzivnega delovanja za ureditev tran-
zitnega in mirujočega prometa v vseh delih obči-
ne;
- sistemsko ureditev in izvedbo kanalizacijske mre-
že, vključno z ustreznimi rešitvami čistilnih ele-
mentov;
- enakomerno porazdelitev mest za zbiranje odpad-

kov po vseh delih občine z ustrezno umestitvijo v 
okolje ter komunalno ureditvijo;
- na nivoju krajevnih skupnosti in na podlagi pro-
gramov KS zagotavljati sredstva po enotnih krite-
rijih;
- začeti delovanje na področju oživljanja starih tr-
ških in vaških jeder.

SOCIALNI PROGRAM:

- skrb za otroke in mladino s poudarkom na progra-
mih izobraževanja, športa in kulture mladih;
- intenzivno delovanje za zagotovitev večjega šte-
vila stanovanj v vseh delih občine, ki naj zagotovi 
ostajanje mladih v krajih in dotok prebivalcev v 
občino ter njihovo integracijo v okolje;
- ureditev zdravstvene službe predvsem v smislu 
zagotavljanja dežurne službe v popoldanskem času 
in v času letnih dopustov;
- zagotovitev ustreznih prostorov za zbiranje mla-
dih in izvedbo njihovih družabnih, kulturnih ter 
drugih dejavnosti; 
- spodbujanje štipendijske politike za mlade; 
- izvajanje pomoči na domu za starejše in bolne ob-
čane v vseh delih občine;
- uvajanje novih programov zaposlovanja in samo-
zaposlovanja predvsem mlajših, z višjo stopnjo 
izobrazbe, razvojnih programov na področju turiz-
ma ter ekološko neooporečnih proizvodov; 
-  blažitev stisk invalidov, ostarelih, brezposelnih 
in vključevanje vseh v programe in procese uspo-
sabljanj in zaposlovanja.

GOSPODARSKI PROGRAM:

- razvijanje občine v obliko primestne občine, kar 
dejansko postaja, vključno z dvigom splošnega go-
spodarskega, kulturnega in komunalnega standar-
da;
- ustvariti ugodne razmere za razvoj novih gospo-
darskih dejavnosti z visoko stopnjo dodane vred-
nosti ter razvoj obstoječih;
- povezovanje z institucijami in podjetji, ki bodo v 
občino pripeljala več znanja ter mladim strokov-
njakom  in podjetnikom omogočala kakovosten 
nivo za delo in življenje;
- z različnimi dejavnostmi opozarjati na obnovljive 
vire energije in trajnostni razvoj ter te dejavnosti 
tudi uvajati v prakso;
- skladno s tem v občino pripeljati gospodarske de-
javnosti, ki temeljijo na večjem vložku znanja in 
manj obremenjujejo okolje;
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- večji poudarek dajati zdravemu načinu kmetova-
nja in pridelavi zdrave hrane;
- intenzivneje delovati na področju turizma v raz-
ličnih oblikah;
- postopno odpravljanje obdelovanja površin za 
pridelavo hmelja v bližini naselij na zdaj znane na-
čine in nadomeščanje teh postopkov z okolju pri-
jaznimi in neškodljivimi.

ORGANIZACIJSKI PROGRAM:

- krajevne skupnosti morajo postati bolj samostoj-
ne pri urejanju lokalnih zadev, pridobivanju njim 
pripadajočih sredstev in gospodarjenju z njimi; 
- solidarnostno dogovarjanje med krajevnimi skup-
nostmi pri večjih projektih, ki jih posamezne KS 
ne zmorejo kratkoročno izvesti same;
- občinsko upravo racionalizirati in reorganizirati 
glede na strokovne potrebe in nove naloge;
- uvesti posvetovalni organ za tekočo in neposred-
no izmenjavo mnenj in posredovanje potreb obča-
nov občinski upravi. 

NALOGE, KI JIH JE NUJNO IZVESTI ALI ZA-
ČETI IZVAJATI V MANDATNEM OBDOBJU 
PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH:

KS FRANKOLOVO:
- ureditev oskrbe s pitno vodo v vseh delih krajev-
ne skupnosti, 
- ureditev igrišč in igral za otroke, 
- iskanje nove lokacije in začetek izvajanja postop-
kov za izgradnjo novega vrtca, 
- ureditev prireditvenega prostora v graščinskem 
parku,
- izgradnja bencinskega servisa,
- izgradnja pločnikov ter asfaltiranje in vzdrževa-
nje cest v pristojnosti občine;

KS NOVA CERKEV:
- izgradnja primerne trgovine z oddelkom za živila 
in mešanim blagom, s pošto in z bankomatom,
- ureditev igrišč in igral za otroke,
- izgradnja celovite osnovne šole z večnamensko 
dvorano za kulturne, športne in družabne priredit-
ve,
- ureditev pločnika od centra vasi do šole in parkir-
nih prostorov ob pokopališču,
- plinifikacija naselij,
- asfaltiranje javnih poti v KS in zagotovitev nor-
malnega dostopa do vseh potrebnih objektov;

KS VOJNIK:
- dokončanje objektov protipoplavne zaščite in 
drugih začetih investicij,
- začetek postopkov za izgradnjo obvoznice in pri-
ključkov za trg Vojnik in nove dele naselja,
- zagotovitev pitne vode za vse prebivalce v vseh 
delih KS,
- zagotovitev novih stanovanj in prostorov za mla-
de,
- ureditev igrišč in igral za otroke,
- organizacija službe za pomoč starejšim občanom 
na domu ter  programov usposabljanja in zaposlo-
vanja,
- ureditev kanalizacije in ustreznih odlagališč za 
zbiranje odpadkov,
- izgradnja pločnikov  v naselju in kolesarske steze 
Vojnik – Arclin (– Celje) ter pločnika s kolesarsko 
stezo na relaciji Vojnik – Šmartno kot rekreacijske 
površine (tek, kolesarjenje),
- ponovno aktiviranje policijske postaje Vojnik.

Verjamem, da je še veliko stvari, o katerih si ljudje 
ne upajo govoriti na glas, zato bomo v času do vo-
litev pripravili srečanja z vami in pričakujem, da 
boste prišli ter sodelovali v razpravi. 

Vem, da boste premislili. Kljub vsemu ni vseeno, 
ali se odločite dati komu svoj glas na volitvah ali 
ne. S tem, da ne pridete oddat svojega mnenja, so-
glašate s sedanjim stanjem.

Za vprašanja in pobude sem dosegljiv, če me po-
kličete na številko  041 647-302 ali pošljete elek-
tronsko sporočilo na e-mail: arnold_ledl@t-2.nearnold_ledl@t-2.net, 
svoja mnenja pa lahko prispevate tudi na spletni 
strani www.lokalnevolitve.si.

Veselim se srečanja in pogovora z vami in vas lepo 
pozdravljam.

Arnold LEDL
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Predstavitev županskih kandidatovPredstavitev županskih kandidatov

NADA MOČENIK,
Predstavitev županskih kandidatov

kandidatka za županjo 
Občine Vojnik

Geslo: PRAVIČNO IN 
BREZ ZVIJAČ!

Nada Močenik, roj. 1952, po poklicu komercialist-
ka,  sem bila v obdobju od 1975 do 1996 tajnica 
Krajevne skupnosti Vojnik. V tem obdobju je KS 
Vojnik  kot ena največjih v občini Celje  dosegla 
pomemben razvoj. To je bil plod trdega dela in 
usposobljenosti takratnih organov v občini in kra-
jevni skupnosti, zagotovo pa tudi zasluga takratne 
tajnice, katere naloga je bila voditi, organizirati in 
koordinirati delo le-teh.
Le kdo se ne spomni, da smo v tem obdobju zgra-
dili mrežo telefonskih priključkov v vseh  treh kra-
jevnih skupnostih: Vojnik, Nova Cerkev in Franko-
lovo? S skupnimi močmi smo naredili mnogo km 
asfaltnih cest, ulic, mostov, kanalov, vodovodov, 
šolski prizidek, vrtec, zdravstveni dom, mrliško 
vežo, obnovili cerkvi Device Marije in Sv. Tomaža, 
gradili parkirišča, javno razsvetljavo, omogočali 
delovanje društev, ohranjali kulturno dediščino, 
urejali  cvetlične nasade in zelenice, pripravljali 
prostorske plane in mnogo drugega na področju 
dela in življenja naših krajanov.
In nenazadnje: aktivno sem sodelovala tudi v boju 
proti srbskemu agresorju v slovenski vojni.
V letih od 1998 do 2006 sem v Občinskem svetu 
kot občinska svetnica opozarjala na pomanjklji-
vosti občine pri gospodarjenju s prostorom, upoš-
tevanjem zakonitosti pri sprejemanju prostorskih 
aktov v občini, sodelovala sem pri prizadevanjih 
za čim hitrejšo izgradnjo šole v Vojniku in prizidka 
ter večnamenskega prostora v Novi Cerkvi, pod-
pirala sem prizadevanja za gradnjo pločnikov, pre-
prečila možno izgradnjo deponije nizko in srednje 
aktivnih jedrskih odpadkov v občini, s pomočjo 
krajanov preprečila izgradnjo deponije za zbiranje 
odpadkov v Mrakotni (levi del hriba, ob cesti 
Vojnik, smer Frankolovo - Celje), preprečila ruše-
nje spomenika II. sv. vojne v Vojniku, ki ga je koa-
licija želela odstraniti.
Za svoj zadnji uspeh kot svetnice pa si štejem spre-
jem sklepa OS o prenehanju zaračunavanja okolj-
ske dajatve vsem občanom, ki niso porabniki uslug 

javnega podjetja, če niso priključeni na javni vodo-
vod.
Ves čas svojega mandata sem sodelovala z občani 
in si prizadevala njihove probleme reševati v nji-
hovo korist na vseh ravneh delovanja občine, tudi 
skozi funkcijo predsednice sveta OŠ Vojnik za po-
dročje šolstva.

Kot županja  Občine Vojnik si bom prizadevala:

- Približati občino vsem občanom in delati pravič-
no in brez zvijač, v korist in zadovoljstvo  vseh ob-
čank in občanov.

- Narediti občinsko upravo prijazno in bolj ažurno 
ter zmanjšati stroške njenega delovanja.

- Zagotavljati več sredstev v proračunu za potrebe 
komunalne infrastrukture: vodovod, ceste,  kanali-
zacija, pločniki, razsvetljave ipd.

- Za nove prostore vrtca na Frankolovem, Novi 
Cerkvi ter redno vzdrževanje le-tega v Vojniku.

- Za ustanovitev novih javnih zavodov s področja 
vzgoje otrok zasebne prakse.

- Za izgradnjo večnamenskega doma v Novi Cer-
kvi za potrebe šole in kraja ter novega trgovskega 
centra.
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- Dati  krajevnim skupnostim več pristojnosti in za-
gotoviti boljše financiranje le-teh  ter tako doseči 
enovit  razvoj podeželja s centri lokalne skupno-
sti.

- Zagotoviti več delovnih mest kraju in ohraniti de-
narne vzpodbude za prve zaposlitve.

- Zgraditi več stanovanj, igrišč, več pločnikov s ko-
lesarskimi stezami.

- Skrbeti za čisto, urejeno, ocvetličeno in čim bolj 
ekološko ohranjeno okolje.

- Vzpodbujati kmete k turistični dejavnosti, biolo-
ški pridelavi hrane kot dopolnilnemu viru zasluž-
ka ter skozi proračun  zagotavljati denarne vzpod-
bude za dopolnilne dejavnosti.

- Skrbeti za to, da se pri sprejemanju prostorskih 
aktov, urejanju okolja in načrtovanju novih potreb 
oz. prenove starih zagotovi večji vpliv stroke.

- Organizirati enkrat letno zbor krajanov po KS.

- Skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine ter vseh  
spomenikov in pomnikov iz pretekle in polprete-
kle zgodovine.

- Kontinuirano skrbeti za socialno ogrožene, inva-
lide, najtežje bolnike, ostarele.

- Za več rojstev v občini. V ta namen želim uvesti 
za prvo leto bivanja v vzgojno-varstveni ustanovi  
brezplačno varstvo za vsakega otroka.

- Zagotoviti brezplačen učbeniški sklad za vse 
šolajoče se otroke v naši občini.

- Nadaljevati adaptacijo prizidka, telovadnice ter 
poskrbeti skupaj z MSŠ za primerno parkirišče na 
OŠ Vojnik 
.
- Zagotavljati prostorske in materialne pogoje vsem 
društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki 
skrbijo za naše občane, posebej pa bolje financi-
rati gasilska društva ter v Vojniku zagotoviti nov 
gasilski dom.

 - Ukiniti zaračunavanje okoljske dajatve občanom, 
ki niso porabniki uslug javnega podjetja 
(niso priključeni na javni vodovod).

- Zagotoviti pogoje za brezplačno aktivno preživ-
ljanje prostega časa mladih.

- Prenoviti vojniški trg z naseljema.

- Preusmeriti  tovorni in lokalni promet  z magi-
stralne ceste Frankolovo – Vojnik na avtocesto.

- Preusmeriti dohodke iz prometa zemljišč iz zaseb-
ne koristi v občinsko dobro.

Vse to pa je mogoče doseči le z dobrim, racionalnim 
in s poštenim gospodarjenjem z davkoplačevalskim 
denarjem. Ta proračunska sredstva v Občini Vojnik 
letno znašajo približno 1.300.000.000,00 SIT.

Nada Močenik  čenik  č
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Benedikt 
PODERGAJS,

kandidat za župana 
stranke SLS

- Podoba naše občine včeraj in danes!
- Drugačna podoba. Skupaj z Vami!
- Zagotovo bom to podobo dopolnjeval!
- Tudi tokrat z Vami!

Hvala za Vaš glas! 

Ta glas podpirajo tudi: 
N.Si – Nova Slovenija, 
NOVA GENERACIJA 
in SD – Socialni demokrati.

Benedikt Podergajs

Špesov dom - 2003 Čistilna naprava Nova Cerkev - 2004

Osnovna šola Frankolovo - 2005 Osnovna šola Vojnik - 2006
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 Predstavitev programov političnih strank

Povejmo vsem naglas: 
»Volimo za AS!« 

Apolitičnost je škodljiva. Prepušča drugim, da urejajo tisto, 
kar bi mi želeli drugače. Če zgolj kritiziramo »njihovo« poli-
tiko, nič ne pomaga. Torej -- postanimo družbeno angažirani. 
Z aktivno udeležbo bomo lahko prispevali k razvoju in na-
predku naše Občine Vojnik.

Nezainteresiran odnos do družbenega dogajanja v občini, 
regiji in na nivoju države, češ: »Saj nič ne morem!«, ne pri-
speva k družbenemu napredku in razvoju.

Če nam delovanje obstoječih oblastnikov ni všeč, si moramo 
prizadevati, da vstopimo v politično odločanje namesto njih. 
Le na ta način lahko stvari spremenimo in izboljšamo.

Za dobo štirih let bomo volili svetnike in svetnice v občinske 
svete, župane in županje, članice in člane svetov krajevnih 
skupnosti.

Zatorej – delavci, upokojenci, intelektualci, umetniki, šport-
niki, študentje in vsi, kar nas je sposobnih ljudi – ne dopusti-
mo, da zgolj drugi odločajo o naši usodi. 

Povejmo vsem naglas: ”Volimo za AS!”

V državi, kjer vedno več ljudi živi na robu preživetja, je me-
sto Aktivne Slovenije na levi strani političnega prostora. Z 
diktaturo enopartijskega sistema nimamo nič skupnega. To 
ne pomeni, da nam je napredna družbena in socialna oza-
veščenost tuja, ne želimo pa je zlorabljati za osebne koristi 
ali malikovanje lažne avtoritete.

Naše delovanje stremi k zagotavljanju najširše socialne var-
nosti vseh državljank in državljanov Slovenije. Ne zgolj s so-
cialnimi podporami, ampak z ekonomijo, ki bo omogočala 
dinamično gospodarsko rast in zaposlenost. Ob tem se za-
vedamo, da je ob gospodarski rasti potrebno upoštevati urav-
notežen in trajnostni razvoj, z upoštevanjem ekoloških, so-
cialnih in drugih občutljivih faktorjev. Vemo, da gre lahko 
gospodarski razvoj zgolj do meja, ki jih naš planet še zmore.

Kaj imate Vi kot občan s tem?

Lahko nič, lahko pa tudi zelo veliko. S tem, da greste na 
volitve in oddate glas kandidatu ali kandidatki, mu za štiri 

leta dajete pravico, da v vašem imenu upravlja občino, v 
kateri živite, razpolaga z občinskim denarjem, določa cene 
vrtca, vode, sanitarne vode, smeti in občinskih dajatev, nado-
mestilo stavbnega zemljišča, zazidljive parcele, nov davek na 
stanovanjske hiše, stanovanja, vikende in poslovne prostore, 
avtomobile, čolne .itd. 

Torej, če nas kaj moti in če vemo, da bi bilo mogoče stvari 
bolje in pravičneje urediti, potem moramo sami vstopiti v 
politični prostor in narediti, kar je v naši moči.

Najmanj, kar lahko storite, je, da odločite, kdo Vas bo zasto-
pal, s tem da volite in izberete zanesljive svetnike! 

Če se pustimo prepričati – komu to najbolj ustreza? Tistim 
seveda, ki si oblast že leta prisvajajo.

Program dela AS za obdobje 
od 2006 do 2010

Predlagali bomo nove in kvalitetne vsebine na naslednjih 
področjih: 
– družbene dejavnosti: priprava lokacije za večnamensko 

dvorano v Vojniku, priprava lokacije za nov Vrtec Mav-
rica Vojnik, izgradnja neprofitnih stanovanj v občini 
itd.

– občinsko premoženje: racionalna prodaja in nakup 
zemljišč in objektov itd.;zemljišč in objektov itd.;zemljišč in objektov

– komunala: rekonstrukcija ceste v trgu Vojnik, podhod 
za pokopališče in čim prejšnja za pokopališče in čim prejšnja za pokopališče obnova stare mariborske 
ceste, gradnja novih pločnikov, kolesarskih stez in 
pešpoti, očiščenje črnih odlagališč smeti itd.; 

– gospodarstvo: izboljšanje pogojev za pridobitev nepov-
ratnih sredstev za male družbe in samostojne podjetni-
ke, itd.;

– kmetijstvo: izboljšanje pogojev kmetovanja za srednja 
in manjša kmetijska gospodarstva itd.;

– ostalo: tisto, kar bodo občani potrebovali!

Podprli bomo vse dobre programe, ki bodo izboljšali stan-
dard občanov občine Vojnik !

AS – Aktivna Slovenija ne bo zapravljala denarja davkopla-
čevalcev za plakatiranje, oglaševanje in podobne promoci-
je na lokalnih volitvah v občini Vojnik. Objave in program  
predstavljamo v občinskem glasilu Ogledalo.

Denar bomo namenili za dobrodelne namene v občini Voj-
nik!
Zagotavljamo Vam odgovorno, strokovno in pošteno delo 
naših kandidatov v organih lokalne samouprave.

To je Vaša pravica, izkoristite jo in bodite aktivni, volite 
AS – Aktivno Slovenijo!

Janez KOROŠEC, univ. dipl. inž. tehnol. prom.,
samostojni svetnik v Občini Vojnik

AS - Aktivna Slovenija, 
predsednik OO AS Vojnik 
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Spoštovani občanke in občani občine Vojnik!

Ponovno smo pred najpomembnejšimi volitvami 
na lokalnem nivoju, ko izbiramo župana, svetnike 
v občinski svet in člane sveta krajevne skupnosti. 
V organih stranke smo se odločili, da ne nastopi-
mo s svojim županskim kandidatom, temveč pod-
premo tistega, ki bo najbližje našim programskim 
ciljem. Večjo pozornost bomo posvetili volitvam v 
občinski svet in v svete krajevnih skupnosti. Za te 
organe bomo nastopili s svojimi kandidatnimi li-
stami. Pričakujemo, da nas bodo ponovno podprli 
naši člani in simpatizerji ter vsi tisti, ki znajo ceniti 
prizadevanja naše stranke, tako na lokalnem kot 
na nacionalnem nivoju, pri izboljšanju položaja 
upokojencev in tistih socialnih kategorij prebival-
stva, ki potrebujejo pomoč širše skupnosti. Vemo, 
da bo uspeh na volitvah posledica našega dela na 
lokalnem in državnem nivoju.
Tisto, za kar smo si prizadevali do sedaj, bo naša 
naloga tudi v prihodnje. Pričakujemo, da bomo z 
vašo podporo našim kandidatom za občinski svet 
in svete krajevnih skupnosti dali možnost, da lah-
ko neposredno sodelujemo pri razvoju občine in 
krajevnih skupnosti ter da skupaj z drugimi vztra-
jamo pri uresničevanju določenih zahtev do novih 
občinskih organov, da se uredi tisto, kar v občini 
vpliva na življenjski standard za vse kategorije pre-
bivalstva na celotnem območju občine.
Največji poudarek bomo morali tudi v bodoče 
dati nalogam, ki pomenijo izboljšanje komunalne 
infrastrukture. Precej nam še manjka pri ureditvi 
ulic, pločnikov, ki so zelo pomembni za starejše 
ljudi, invalide in otroke. Precej je še črnih točk, ki 
pomenijo nevarnost za te in ostale kategorije pre-
bivalstva. Hitremu  razvoju našega prostora infra-
struktura zelo počasi sledi, zato naj bo usmeritev 
za naslednje obdobje: uskladiti gradnjo z razvojem 
in ureditvijo komunalne infrastrukture.
In kaj konkretno:
- zagotoviti večjo prometno varnost občanov z ure-
ditvijo celotnega območja, ki z izgradnjo novih 
trgovskih središč ni ustrezno povezano, ter uredi-
tev pločnikov, predvsem v smeri center kraja proti 
Arclinu;
- dokončno urediti tudi notranji prometni režim 

predvsem na notranji glavni prometnici mimo 
športnih igrišč, ki postajajo vedno bolj nevarna 
predvsem za otroke in mladino, so pa v poletnem 
času glavno zbirališče, ter prometnico do šole, vrt-
ca in jutri do doma upokojencev, ki postaja vedno 
bolj nevarna za to strukturo občanov;
- sanirati ostalo prometno infrastrukturo, ki posta-
ja že ovira za normalno povezovanje ter ureditev 
središča naselja, ki je ostalo po delni sanaciji še ne-
dokončano;
- komunalno povezati (voda, telefon, KTV, plin, 
kanalizacija) ostala območja, ki gravitirajo na ob-
činsko središče.

Zagotovo je še vrsta vprašanj in problemov, ki te-
žijo krajane posameznih krajevnih skupnosti in 
posameznih krajev in zaselkov. Z osnovnim ciljem 
izenačiti pogoje za bivanje na celotnem območju 
občine bodo ta vprašanja morala ostati ključne 
usmeritve na komunalnem področju v naslednjem 
obdobju.

Poleg komunalne problematike, ki ostaja glavna 
naloga celotne občinske ekipe in ki zagotovo naj-
bolj neposredno vpliva na počutje in zadovoljstvo 
občanov, pa je še nekaj nalog, ki imajo enakovre-
den vpliv, nanašajo pa se  na del občanov v obči-
ni. 

Za mlade
Čudimo se, da mladina zelo hitro zaide na stranska 
pota, da hitro zapade pijači in mamilom, naredimo 
pa premalo za njihovo organiziranje in zagotavlja-
nje pogojev za njihovo delo. Potrebno bo razmisliti 
o možnosti določenih prostorskih rešitev za njiho-
vo delo.

Za srednjo generacijo
Ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti na-
daljnjega delovanja različnih društev in interesnih 
skupin, ki bogatijo življenje v krajih na kulturnem, 
športnem, hortikulturnem in drugih področjih.

Za starejšo generacijo
Starejša generacija predstavlja pomemben del pre-
bivalstva občine. Poleg splošnega ustvarjanja pogo-

Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

Občinski odbor Vojnik

(Nadaljevanje na strani 24) 
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 Seznami kandidatov za lokalne volitve
URADNI DEL

V skladu drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 22-843/06, 70-3006/06 – odločba 
US) in z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 44-2068/92, 60-2787/95, 70-3303/00 
– ZpolS-A, 78-3401/06) je Občinska volilna komisija Občine 
Vojnik sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV ZA 
ŽUPANA/ŽUPANJO OBČINE VOJNIK

Kandidati za župana/županjo so:

1. Benedikt Podergajs, roj. 18. 7. 1953
Naslov: Vojnik, Brezovnikova 9
Poklic: Ekonomist
Delo: Župan Občine Vojnik
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA                     
                      STRANKA

2. Nada Močenik, roj. 24. 4. 1952
Naslov: Vojnik, Višnja vas 16
Poklic: VI. stopnja - komercialist
Delo: Strokovni tajnik
Predlagatelj: SLOVENSKA NACIONALNA           
                      STRANKA

3. Arnold Ledl, roj. 19. 6. 1965
Naslov: Vojnik, Celjska cesta 18
Poklic: Univ. dipl. inženir arhitekture
Delo: Profesor strokovnih predmetov
Predlagatelji: LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE, SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA, ZELENI SLOVENIJE

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA 
OBČINSKI SVET OBČINE VOJNIK

V seznam so vpisane naslednje liste kandidatov:
ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 1
Volilna enota obsega območje KS Nova Cerkev in KS 
Frankolovo

1. Ime liste: AKTIVNA SLOVENIJA1. Ime liste: AKTIVNA SLOVENIJA

1. Mirica Žlaus, roj 24.03.1964
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 108
 poklic: Poslovni sekretar, delo: Vodja okrožne 

strojepisnice
2. Katja Hladin, roj 27.11.1979
 naslov: Nova Cerkev, Polže 19a
 poklic: Živilski tehnik, delo: Administrator

2. Ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA                 
STRANKA

1. Branko Petre, roj 18.04.1963
 naslov: Nova Cerkev, Razdelj 6a
 poklic: Uni. dip. ekonomist, delo: Vodja nabave
2. Boris Podjavoršek, roj 26.07.1975
 naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 19
 poklic: Mizar, delo: Mizar
3. Jožefa Žibret, roj. 20.03.1951
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 78
 poklic: Magistra, delo: Upokojenka
4. Ivan Ravnak, roj. 26.01.1952
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 47
 poklic: Ostrilec orodja, delo: Podjetnik
5. Franc Kopinšek, roj. 23.02.1967
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10b
 poklic: Avtomehanik, delo: Voznik
6. Gorazd Gorenšek, roj. 15.05.1972
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 33
 poklic: Dip.inž.elektrotehnike, delo: Projektant
7. Darja Flis, roj. 08.02.1963
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 32
 poklic: Gostinski tehnik, delo: Gostinec
8. David Preložnik, roj. 18.10.1985
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 130
 poklic: Študent glasbene akademije, delo: Študent 

glasbene akademije
9. Gabrijel Novačan, roj. 27.02.1967
 naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 4a
 poklic: Obdelovalec kovin, delo: Poštar

3. Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. Peter Oprčkal, roj 25.05.1965
 naslov: Nova Cerkev, Socka 55
 poklic: Univ. dipl. ing. agr., delo: Vodja komerciale
2. Janez Karo, roj. 21.11.1962
 naslov: Frankolovo, Lindek 7
 poklic: Komunalni inženir, delo: Vodja tehnične službe
3. Danica Jezernik, roj. 28.11.1960
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 22
 poklic: Vrtnarski tehnik, delo: Poslovodja trgovine
4. Viktor Štokojnik, roj. 18.04.1947
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 50
 poklic: Dr. vet. med., delo: Direktor veterinarskega c. Celje
5. Sonja Jakop, roj. 27.05.1959
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 38
 poklic: Dipl. upravna organizatorka, delo: Vodja oddelka 

AJPES
6. Zdenko Skaza, roj. 07.05.1967
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 13
 poklic: Kmetijski tehnik, delo: Poslovodja
7. Sabina Majcen, roj. 22.01.1961
 naslov: Nova Cerkev, Socka 64f
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 poklic: Dipl. upravna organizatorka, delo: Vodja splošne 
kadrovske službe

8. Karel Blazinšek, roj. 06.12.1952
 naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 40
 poklic: Prometni tehnik, delo: Vodja avto šole Izletnik 

Celje
9. Maksimilijan Nezman, roj. 17.07.1947
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10c
 poklic: Socialni delavec, delo: Upokojenec

4. Ime liste: SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA

1. Aleš Podpečan, roj. 30.03.1978
 naslov: Nova Cerkev, Čreskova 3
 poklic: Dipl. inž. strojništva, delo: Dipl.inž.strojništva
2. Peter Rupnik, roj. 25.03.1960
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 21
 poklic: Avtomehanik, delo: Samostojni podjetnik
3. Ivan Vrečko, roj. 30.11.1944
 naslov: Nova Cerkev, Socka 64a
 poklic: Avtomehanik, delo: Upokojenec
4. Karel Borinc, roj. 31.01.1948
 naslov: Nova Cerkev, Hrenova 20b
 poklic: Avtomehanik, delo: Upokojenec
5. Primož Petre, roj. 02.06.1981
 naslov: Frankolovo, Verpete 2
 poklic: Mesar, delo: Komisionar

5. Ime liste: SKUPINA VOLIVCEV

1. Branko Delčnjak, roj. 03.07.1954
 naslov: Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 16
 poklic: Avtomehanik, delo: Avtomehanik

6. Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. Milan Dečman, roj. 10.02.1954
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 24
 poklic: Poklicni voznik, delo: Upokojenec
2. Egidij Čretnik, roj. 25.09.1959
 naslov: Nova Cerkev, Socka 9
 poklic: Diplomirani ekonomist, delo: Vodja službe
3. Albina Ločnikar, roj. 12.02.1965
 naslov: Frankolovo, Stražica 14
 poklic: Višja strokovna komercialna šola, delo: 

Računovodkinja
4. Suzana Urlep, roj. 29.08.1974
 naslov: Frankolovo, Straža pri Dolu 6
 poklic: Trgovec, delo: Samostojna podjetnica
5. Anton Brecl, roj. 14.05.1957
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 57a
 poklic: Strojni tehnik, delo: Ključavničarska dela
6. Jožef Vranc, roj. 13.02.1947
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 21c
 poklic: Avtomehanik, delo: Upokojenec
7. Franc Škoflek, roj. 06.09.1943
 naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
 poklic: Mizar, delo: Upokojenec

8. Anton Skok, roj. 08.03.1941
 naslov: Nova Cerkev, Polže 7a
 poklic: Strojni ključavničar, delo: Upokojenec
9. Peter Stermecki, roj. 27.06.1971
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 12a
 poklic: Ekonomski tehnik, delo: Področni vodja

7. Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJESLOVENIJE

1. Dušan Horvat, roj. 08.01.1960
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 8
 poklic: Inženir gradbeništva, delo: Vodja projekta
2. Ladislav (Slavko) Jezernik, roj. 20.06.1952
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 22b
 poklic: Dispečer - prometnik, delo: Dispečer
3. Greta Jošt, roj. 03.04.1958
 naslov: Frankolovo, Stražica 5d
 poklic: Učiteljica, delo: Učiteljica razrednega pouka
4. Franc (Branko) Jezernik, roj. 21.12.1957
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 116
 poklic: Dipl. ing. gradbeništva, delo: Vodja sektorja
5. Anton Gregorc, roj. 13.06.1944
 naslov: Frankolovo, Beli Potok pri Frankolovem 3a
 poklic: Komercialni tehnik, delo: Upokojenec
6. Alenka Prebičnik Sešel, roj. 05.08.1962
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 20
 poklic: Prof. slov. jezika in književnosti, delo: Prof.

slovenskega jezika
7. Zmago Ofentavšek, roj 18.12.1957
 naslov: Frankolovo, Verpete 2
 poklic: Pravnik, delo: Referent
8. Peter Selčan, roj 19.04.1952
 naslov: Nova Cerkev, Zlateče 10
 poklic: Komercialist, delo: Samostojni podjetnik
9. Beno Kresnik, roj. 20.12.1957
 naslov: Frankolovo, Stražica 5c
 poklic: Mesar, delo: Mesar

8. Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI

1. Marko Krnjovšek, roj. 23.04.1976
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 16b
 poklic: Ekonomski tehnik, delo: Vodja poslovne enote
2. Tomaž Špegel, roj. 19.07.1975
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 14a
 poklic: Dipl.ekonomist, delo: Direktor
3. Tanja Čretnik, roj. 19.11.1981
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 19c
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Komercialist
4. Vitomir Pinter, roj. 19.08.1964
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 3
 poklic: Strojni tehnik, delo: Tehnolog
5. Jurij Vovk, roj. 08.05.1946
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 10
 poklic: Politolog, delo: Upokojenec
6. Mojca Kojnik, roj. 28.01.1986
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 45
 poklic: Frizerka, delo: Nezaposlena
7. Zdravko Borinc, roj. 03.01.1971
 naslov: Nova Cerkev, Hrenova 20b
 poklic: Lesar širokega profila, delo: Samostojni podjetnik
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8. Robert Ribič, roj. 29.03.1970
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 7c
 poklic: Elektro tehnik, delo: Samostojni podjetnik
9. Matej Kojnik, roj. 21.10.1977
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 45
 poklic: Finomehanik, delo: Skladiščnik

9. Ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJESLOVENIJE

1. Jožef Korošec, roj. 15.03.1944
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 18a
 poklic: Upokojenec, delo: Upokojenec
2. Jožef Kadilnik, roj. 17.04.1938
 naslov: Nova Cerkev, Hrenova 20
 poklic: Inženir strojništva, delo: Upokojenec
3. Marta Jošt, roj. 24.10.1952
 naslov: Frankolovo, Verpete 14
 poklic: Paznica, delo: Upokojenka
4. Martin Senegačnik, roj. 05.04.1960
 naslov: Frankolovo, Rakova Steza 1a
 poklic: Strojni tehnik, delo: Tehnik specialist
5. Gizela Šoštar, roj. 30.06.1964
 naslov: Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 13
 poklic: Kuharica, delo: Kuharica

10. Ime liste: NOVA GENERACIJA10. Ime liste: NOVA GENERACIJA

1. Alja Tihle, roj. 03.06.1982
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 120
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Absolventka prava
2. Boštjan Gorečan, roj. 11.07.1977
 naslov: Nova Cerkev, Socka 61
 poklic: Elektrikar-elektronik, delo: Samostojni podjetnik
3. Janez Kotnik, roj. 22.12.1979
 naslov: Nova Cerkev, Socka 17
 poklic: Elektro tehnik, delo: Absolvent študija 

elektrotehnike
4. Jana Majcen, roj. 16.08.1982
 naslov: Nova Cerkev, Socka 64f
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Absolventka 

glasbene pedagogike
5. Lea Karo, roj. 11.07.1986
 naslov: Frankolovo, Lindek 7
 poklic: Gimazijski maturant, delo: Študentka 

andragogike
6. Mihael Deželak, roj. 09.09.1985
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 19
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študent strojništva
7. Petra Kerk, roj. 24.01.1986
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 75
 poklic: Ekonomski tehnik, delo: Štud. varstva pri delu in 

pož.var.
8. Janja Vivod, roj. 04.04.1987
 naslov: Nova Cerkev, Homec 21
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študentka biokemije
9. Valentina Vivod, roj. 08.01.1986
 naslov: Nova Cerkev, Homec 21
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študentka formacije

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 2
Volilna enota obsega območje KS Vojnik

1. Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJESLOVENIJE

1. Jožef Kocman, roj. 25.05.1945
 naslov: Vojnik, Keršova ulica 3
 poklic: Prometni inženir, delo: Upokojenec
2. Lidija Eler Jazbinšek, roj. 15.07.1973
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 20
 poklic: Profesorica razrednega pouka, delo: Profesorica 

razrednega pouka
3. Janez Špes, roj. 09.12.1942
 naslov: Vojnik, Prušnikova ulica 19
 poklic: Dipl.ekonomist, delo: Upokojenec
4. Vili Močenik, roj. 19.07.1976
 naslov: Vojnik, Višnja vas 16
 poklic: Inžinir strojništva, delo: Tehnološki konstrukter
5. Sara Voršič, roj. 31.07.1978
 naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 11
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Brezposelna
6. Branko Špes, roj. 05.10.1969
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 6
 poklic: Kuhar, delo: Kuhar
7. Božo Tržan, roj. 28.09.1965
 naslov: Vojnik, Voduškova ulica 9
 poklic: Orodjar, delo: Voznik tovornjaka
8. Gregor Kuzman, roj. 18.02.1964
 naslov: Vojnik, Konjsko 3b
 poklic: Voznik avtomehanik, delo: Voznik
9. Adolf Videnšek, roj. 05.12.1941
 naslov: Vojnik, Globoče 14b
 poklic: Mag.univ.dipl.pravnik, delo: Upokojenec

2. Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. Benedikt Podergajs, roj. 18.07.1953
 naslov: Vojnik, Breznikova 9
 poklic: Ekonomist, delo: Župan Občine Vojnik
2. Marjan Kovač, roj. 12.12.1953
 naslov: Škofja vas, Arclin 60
 poklic: Kmetijski tehnik, delo: Predsednik KZ Celje
3. Romana Suholežnik, roj. 08.09.1968
 naslov: Vojnik, Pot na Dobrotin 15
 poklic: Vzgojiteljica predšolskih otrok, delo: Vzgojiteljica 

predšolskih otrok
4. Branko Pikelj, roj. 19.05.1968
 naslov: Vojnik, Višnja vas 18
 poklic: Natakar, delo: Natakar
5. Mirko Krašovec, roj. 14.06.1941
 naslov: Škofja vas, Arclin 66c
 poklic: Vrtnar, delo: Upokojenec
6. Viljem Kveder, roj. 07.01.1943
 naslov: Vojnik, Celjska cesta 26
 poklic: Višji medicinski tehnik, delo: Upokojenec
7. Branka Čretnik, roj. 23.11.1963
 naslov: Vojnik, Preložnikova 1
 poklic: Komercialni tehnik, delo: Administrator
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8. Peter Vrisk, roj. 15.08.1961
 naslov: Vojnik, Ivenca 16
 poklic: Univ.kmet.ing.zoot., delo: Predsednik KGZS
9. Andreja Guzej, roj. 19.12.1966
 naslov: Vojnik, Cesta v Tomaž 1c
 poklic: Računovodja, delo: Računovodja

3. Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. Vili Hribernik, roj. 05.06.1967
 naslov: Vojnik, Razgor 15b
 poklic: Mag.ekonomskih znanosti, delo: Direktor
2. Rudolf Špes, roj. 13.04.1951
 naslov: Vojnik, Keršova ulica 6
 poklic: Zlatar, delo: Prodajni zastopnik
3. Vlasta Kampoš Fazarinc, roj. 14.05.1963
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 6b
 poklic: Univ.dipl.obramboslovec, delo: Sekretar
4. Jožef Žlaus, roj. 12.03.1953
 naslov: Vojnik, Globoče 15
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Samostojni kulturni 

delavec
5. Roland Franc Štiberc, roj. 02.05.1943
 naslov: Škofja vas, Arclin 84
 poklic: Gostinec, delo: Upokojenec
6. Marta Naglič, roj. 03.04.1958
 naslov: Vojnik, Male Dole 28
 poklic: Frizerka, delo: Samostojna podjetnica
7. Ivan Kovačevič, roj. 21.07.1938
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 2
 poklic: Čevljarski mojster, delo: Upokojenec
8. Roman Belak, roj. 13.02.1960
 naslov: Vojnik, Višnja vas 36b
 poklic: Avtomehanik, delo: Avtoprevoznik
9. Tatjana Pavšer, roj. 27.09.1974
 naslov: Vojnik, Voduškova ulica 1
 poklic: Tekstilni tehnik, delo: Prodajalka

4. Ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJESLOVENIJE

1. Ivan Robačer, roj. 03.08.1939
 naslov: Vojnik, Ulica bratov Jančar 11a
 poklic: Kriminalist, delo: Upokojenec
2. Albin Cocej, roj. 18.06.1947
 naslov: Vojnik, Kašova 10a
 poklic: Uradnik, delo: Generalni sekretar
3. Tatjana Škrubej, roj. 08.01.1972
 naslov: Vojnik, Kašova ulica 10a
 poklic: Upravni delavec, delo: Delo v upravi
4. Maks Šuhel, roj. 28.08.1938
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 18
 poklic: Trgovec, delo: Upokojenec
5. Ivan Pečnik, roj. 22.12.1936
 naslov: Vojnik, Dedni Vrh pri Vojniku 6
 poklic: Strojnik, delo: Upokojenec

5. Ime liste: ZELENI SLOVENIJE5. Ime liste: ZELENI SLOVENIJE

1. Franc Fazarinc, roj. 15.01.1930
 naslov: Vojnik, Celjska cesta 24
 poklic: Zdravnik specialist, delo: Interna medicina
2. Marija Jevšenak, roj. 02.01.1942
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 22a
 poklic: Računovodja, delo: Računovodja
3. Jože Tanšek, roj. 15.03.1934
 naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 5a
 poklic: Strojni ključavničar, delo: Upokojenec
4. Marija Drobnič, roj. 01.11.1945
 naslov: Vojnik, Pristovškova ulica 12
 poklic: Višja med.sestra, delo: Upokojenka

6. Ime liste: SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA

1. Nada Močenik, roj. 24.04.1952
 naslov: Vojnik, Višnja vas 16
 poklic: Komercialist, delo: Strokovni tajnik
2. Stanko Mikola, roj. 07.03.1971
 naslov: Škofja vas, Arclin 38
 poklic: Glasbeni predagog, delo: Samostojni podjetnik
3. Dragica Mirnik, roj. 31.01.1959
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10c
 poklic: Višja medicinska sestra, delo: Medicinska sestra
4. Marjan Lipovšek, roj. 07.07.1972
 naslov: Vojnik, Ilovca 1b
 poklic: Elektrotehnik, delo: Samostojni podjetnik
5. Marjan Sevšek, roj. 04.04.1955
 naslov: Vojnik, Razgor 4
 poklic: Kovinostrugar, delo: Kovinostrugar
6. Anton Lužar, roj. 17.05.1959
 naslov: Vojnik, Male Dole 52
 poklic: Dokončana OŠ, delo: Skladiščnik
7. Amalija Šetina, roj. 25.11.1923
 naslov: Vojnik, Prušnikova 19
 poklic: Gostinski tehnik, delo: Upokojenka

7. Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI

1. Samo Kunej, roj. 22.11.1964
 naslov: Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 10
 poklic: Univ.dipl.ekonomist, delo: Razvojni tehnolog
2. Tomaž Skamen, roj. 10.07.1968
 naslov: Vojnik, Ivenca 23a
 poklic: Strojni tehnik, delo: Zavarovalni zastopnik
3. Bernardka Salmister, roj. 14.05.1974
 naslov: Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 8a
 poklic: Farmacevtski tehnik, delo: Farmacevtski tehnik
4. Jernej Obad, roj. 16.06.1968
 naslov: Vojnik, Želče 5
 poklic: Strojni tehnik, delo: Tehnolog
5. Arsim Besimi, roj. 30.06.1969
 naslov: Vojnik, Višnja vas 14
 poklic: Komercialist, delo: Nezaposlen
6. Magda Golobič, roj. 10.11.1957
 naslov: Vojnik, Brezovnikova ulica 2
 poklic: Policistka, delo: Upokojenka
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7. Matej Siter, roj. 25.07.1978
 naslov: Škofja vas, Arclin 51
 poklic: Ekonomsko komercialni tehnik, delo: 

Komercialist
8. Josip Ivaniševič, roj. 15.03.1959
 naslov: Vojnik, Jankova 10a
 poklic: Elektro tehnik, delo: Vodja vzdrževanja
9. Vojko Iršič, roj. 16.07.1964
 naslov: Škofja vas, Arclin 10
 poklic: Strojni ključavničar, delo: Vzdrževalec

8. Ime liste: NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. Simon Stagoj, roj. 27.08.1972
 naslov: Vojnik, Višnja vas 14b
 poklic: Mojster elektroinstalacij, delo: Podjetnik
2. Rudolf Čebulc, roj. 16.01.1944
 naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 12
 poklic: Dipl. teolog, delo: Tehnolog
3. Romana Fidler, roj. 07.11.1958
 naslov: Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 18
 poklic: Dipl. sociolog, delo: Specialni pedagog
4. Anton Kosem, roj. 16.09.1955
 naslov: Škofja vas, Arclin 33a
 poklic: Dipl. upravni organizator, delo: Tržnik - 

komercialist
5. Gregor Korošec, roj. 30.12.1975
 naslov: Vojnik, Murnova 1
 poklic: Rudarski tehnik, delo: Inštruktor
6. Tatjana Štante Selčan, roj. 28.12.1960
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 26
 poklic: Delovni terapevt, delo: Vzgojitelj
7. Minka Kračun, roj. 09.08.1966
 naslov: Vojnik, Dedni Vrh pri Vojniku 4
 poklic: Ekonomist, delo: Ekonomist
8. Mojca Penič, roj. 15.02.1975
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 17
 poklic: Medicinska sestra, delo: Medicinska sestra
9. Stanislav (Slavko) Brezovšek, roj. 15.04.1954
 naslov: Vojnik, Jankova 1a
 poklic: Mizar, delo: Mizar

9. Ime liste: AKTIVNA SLOVENIJA9. Ime liste: AKTIVNA SLOVENIJA

1. Janez Korošec, roj. 04.06.1953
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10d
 poklic: Univ.dipl.inž.tehnol.prom., delo: Direktor
2. Tomaž Žgajner, roj. 15.02.1970
 naslov: Vojnik, Konjsko 8
 poklic: Inženir strojništva, delo: Vodja projektov
3. Klavdija Košir, roj. 22.07.1980
 naslov: Škofja vas, Arclin 52d
 poklic: Poslovni sekretar, delo: Posrednik pri prodaji
4. Srečko Lipnik, roj. 16.03.1956
 naslov: Pristava, Pristava 6
 poklic: Strojni tehnik, delo: Direktor
5. Matjaž Žgajner, roj. 07.07.1975
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 43
 poklic: Elektro tehnik, delo: Projektant

6. Ervin Koštomaj, roj. 03.12.1973
 naslov: Vojnik, Višnja vas 22
 poklic: Oblikovalec kovin, delo: Voznik
7. Bojan Pintar, roj. 18.03.1963
 naslov: Vojnik, Male Dole 42a
 poklic: Strojni tehnik, delo: Kontrolor
8. Frank Vodeb, roj. 21.10.1981
 naslov: Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 23
 poklic: Zidar, delo: Skladiščnik

10. Ime liste: NOVA GENERACIJA10. Ime liste: NOVA GENERACIJA

1. Petra Pehar Žgajner, roj. 17.12.1977
 naslov: Škofja vas, Arclin 62
 poklic: Vrtnarski tehnik, delo: Koordinator prireditev
2. Tjaša Podergajs, roj. 15.06.1982
 naslov: Vojnik, Brezovnikova ulica 9
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Absolvent pol. in soc. 

kulture
3. Aleš Vinder, roj. 24.01.1983
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10b
 poklic: Zdravstveni tehnik, delo: Absolvent - poslovni 

sekretar
4. Anja Šopar, roj. 05.09.1984
 naslov: Vojnik, Preložnikova ulica 10
 poklic: Ekonomski tehnik, delo: Absolventka javne 

uprave
5. Jernej Bojanovič, roj. 23.01.1985
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 3b
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študent metalurgije 

in materialov
6. Sanja Zabav, roj. 13.11.1984
 naslov: Škofja vas, Arclin 63
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študentka 

obramboslovja in zgod.
7. Janja Špeglič, roj. 04.03.1984
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 38
 poklic: Ekonomski tehnik, delo: Študentka tekstila in 

konst.mod.
8. Janja Jelen, roj. 04.11.1987
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10e
 poklic: Gimnazijski maturant, delo: Študentka ekonomije
9. Gregor Žgajner, roj. 21.07.1981
 naslov: Škofja vas, Arclin 62
 poklic: Poklicni voznik, delo: Voznik

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

VOJNIK 

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 1

1. Rudolf Čebulc, roj. 16.01.1944     
naslov:  Vojnik, Cesta ob Hudinji 12
poklic:  Dipl. teolog, delo: Upokojenec
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Boris Lipovšek, roj. 15.04.1956     
naslov:  Vojnik, Pot v Konjsko 3
poklic:  Trgovec, delo: Prodajalec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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3. Tomaž Žgajner, roj. 15.02.1970     
naslov:  Vojnik, Konjsko 8
poklic:  Inženir strojništva, delo: Vodja projektov
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA

4. Srečko Bezgovšek, roj. 02.01.1952     
naslov:  Vojnik, Cesta ob Hudinji 2
poklic:  Avtoprevoznik, delo: Avtoprevoznik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Marija Jevšenak, roj. 02.01.1942     
naslov:  Vojnik, Pot v Konjsko 22a
poklic:  Računovodja, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  ZELENI SLOVENIJE
6. Sara Voršič, roj. 31.07.1978     
naslov:  Vojnik, Cesta ob Hudinji 11
poklic:  Gimnazijski maturant, delo: Brezposelna
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 2

1. Peter Marguč, roj. 11.09.1951     
naslov:  Vojnik, Cesta v Šmartno 17
poklic:  Elektrikar, delo: Hišnik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Lidija Eler Jazbinšek, roj. 15.07.1973     
naslov:  Vojnik, Cesta v Šmartno 20
poklic:  Profesorica razrednega pouka, delo: Profesorica   
 razrednega pouka
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Miran Koštomaj, roj. 16.08.1963     
naslov:  Vojnik, Cesta v Šmartno 31
poklic:  Trgovski poslovodja, delo: Poslovodja
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
4. Julijan Špes, roj. 02.05.1956     
naslov:  Vojnik, Cesta v Šmartno 1a
poklic:  Višji medicinski tehnik, delo: Medicinski tehnik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Maks Šuhel, roj. 28.08.1938     
naslov:  Vojnik, Cesta v Šmartno 18
poklic:  Upokojenec, delo: Upokojenec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 3

1. Gregor Korošec, roj. 30.12.1975     
naslov:  Vojnik, Murnova 1
poklic:  Rudarski tehnik, delo: Inštruktor
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Ivan Dolšek, roj. 02.03.1967     
naslov:  Vojnik, Pristovškova ulica 11
poklic:  Strojni tehnik, delo: Planska služba
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Ivan Kovačevič, roj. 21.07.1938     
naslov:  Vojnik, Cesta talcev 2
poklic:  Čevljarski mojster, delo: Upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4. Adolf Janc, roj. 21.02.1952     
naslov:  Vojnik, Parmova 1
poklic:  Strojni tehnik, delo: Operativni tehnolog
predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. Matjaž Žgajner, roj. 07.07.1975     
naslov:  Vojnik, Cesta talcev 43
poklic:  Elektro tehnik, delo: Projektant
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 4

1. Peter Martič, roj. 01.08.1950     
naslov:  Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 19a
poklic:  Steklar, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Romana Fidler, roj. 07.11.1958     
naslov:  Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 18
poklic:  Diplomiran sociolog, delo: Specialna pedagoginja
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Frank Vodeb, roj. 21.10.1981     
naslov:  Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 23
poklic:  Zidar, delo: Skladiščnik
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
4. Karl Kasesnik, roj. 11.02.1955     
naslov:  Vojnik, Voduškova ulica 13
poklic:  Upokojenec, delo: Upokojenec
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
5. Albin Cocej, roj. 18.06.1947     
naslov:  Vojnik, Kašova ulica 10a
poklic:  Uradnik, delo: Državna uprava
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6. Samo Kunej, roj. 22.11.1964     
naslov:  Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 10
poklic:  Univ.dipl.ekonomist, delo: Razvojni tehnolog
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI
7. Tatjana Pavšer, roj. 27.09.1974     
naslov:  Vojnik, Voduškova ulica 1
poklic:  Tekstilni tehnik, delo: Prodajalka
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 5

1. Janez Korošec, roj. 04.06.1953     
naslov:  Vojnik, Višnja vas 10d
poklic:  Univ.dip.inž.tehnol.prom., delo: Direktor
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
2. Boštjan Ovtar, roj. 10.05.1975     
naslov:  Vojnik, Ilovca 13
poklic:  Elektrikar energetik, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
3. Jožef Kocman, roj. 25.05.1945     
naslov:  Vojnik, Keršova ulica 3
poklic:  Prometni inženir, delo: Upokojenec
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
4. Danijel Žerjav, roj. 22.05.1963     
naslov:  Vojnik, Pot na Dobrotin 6
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poklic:  Gradbeni tehnik, delo: Varnostnik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA

5. Cvetka Koželj, roj. 21.04.1965     
naslov:  Vojnik, Škoflekova 8
poklic:  Dipl. med. sestra, delo: Dipl.medicinska sestra
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 6

1. Jožef Žlaus, roj. 12.03.1953     
naslov:  Vojnik, Globoče 15
poklic:  Gimnazijski maturant, delo: Samostojni kulturni 
delavec
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
2. Tomislav Videnšek, roj. 01.07.1965     
naslov:  Vojnik, Globoče 14b
poklic:  Poslovodja, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Tomaž Skamen, roj. 10.07.1968     
naslov:  Vojnik, Ivenca 23a
poklic:  Strojni tehnik, delo: Zavarovalni zastopnik
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI
4. Janez Gobec, roj. 04.12.1962     
naslov:  Vojnik, Višnja vas 15
poklic:  Lesni tehnik, delo: Podjetnik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
5. Branko Pikelj, roj. 19.05.1968     
naslov:  Vojnik, Višnja vas 18
poklic:  Natakar, delo: Natakar
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Ivan Pečnik, roj. 22.12.1936     
naslov:  Vojnik, Dedni Vrh pri Vojniku 6
poklic:  Strojnik, delo: Upokojenec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7. Ervin Koštomaj, roj. 03.12.1973     
naslov:  Vojnik, Višnja vas 22
poklic:  Oblikovalec kovin, delo: Voznik
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 7

1. Bojan Pintar, roj. 18.03.1963     
naslov:  Vojnik, Male Dole 42a
poklic:  Strojni tehnik, delo: Kontrolor
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
2. Stanislav (Slavko) Brezovšek , roj. 15.04.1954    
naslov:  Vojnik, Jankova 1a
poklic:  Mizar, delo: Mizar
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Marta Naglič, roj. 03.04.1958     
naslov:  Vojnik, Male Dole 28
poklic:  Frizerka, delo: Samostojna podjetnica
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA

4. Vladimir Kroflič, roj. 01.04.1975     
naslov:  Vojnik, Male Dole 11
poklic:  Inženir elektrotehnike, delo: Študent
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
5. Marija Žerjav, roj. 08.12.1968     
naslov:  Vojnik, Male Dole 37
poklic:  Strugar, delo: Kmetovalec
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Jernej Obad, roj. 16.06.1968     
naslov:  Vojnik, Želče 5
poklic:  Strojni tehnik, delo: Tehnolog
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 8

1. Milan Pestotnik, roj. 29.03.1948     
naslov:  Vojnik, Bovše 7b
poklic:  Slikopleskarski tehnik, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Marko Delčnjak, roj. 16.12.1978     
naslov:  Vojnik, Bovše 14
poklic:  Stavbni klepar, delo: Voznik transporter
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Darko Langeršek, roj. 06.01.1969 
naslov:  Vojnik, Razgor 17
poklic:  Mizar, delo: Prodajalec
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
4. Srečko Lipnik, roj. 16.03.1956     
naslov:  Vojnik, Pristava 6
poklic:  Strojni tehnik, delo: Direktor
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
5. Jurij Sitar, roj. 20.02.1956     
naslov:  Vojnik, Gabrovec pri Dramljah 9
poklic:  Kmetovalec, delo: Kmetovalec
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 9

1. Klavdija Košir, roj. 22.07.1980     
naslov:  Škofja vas, Arclin 52d
poklic:  Poslovni sekretar, delo: Posrednik pri prodaji
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
2. Anton Kosem, roj. 16.09.1955     
naslov:  Škofja vas, Arclin 33a
poklic:  Dipl. upravni organizator, delo: Tržnik - komercialist
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Mirko Krašovec, roj. 14.06.1941     
naslov:  Škofja vas, Arclin 66c
poklic:  Vrtnar, delo: Upokojenec
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Franc Špes, roj. 03.10.1959     
naslov:  Škofja vas, Arclin 41
poklic:  Orodjar, delo: Rezkalec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Matej Siter, roj. 25.07. 1978     
naslov:  Škofja vas, Arclin 51
poklic:  Ekonomsko komercialni tehnik, delo: Komercialist
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI



20OgledalO 10/57 6. oktober 2006

6. Cvetka Gačnik, roj. 12.08.1955     
naslov:  Škofja vas, Lešje 3
poklic:  Upokojenka, delo: Upokojenka
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA 

CERKEV

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 1

1. Marko Krnjovšek, roj. 23.04.1976 
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 16b
poklic:  Ekonomski tehnik, delo: Vodja PE
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI
2. Jožef Vranc, roj. 13.02.1947     
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 21c
poklic:  Avtomehanik, delo: Upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Andreja Preložnik, roj. 16.11.1961 
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 130
poklic:  Univ.dip.ing.arhitekture, delo: Univ. dipl. ing.  
 arhitekture
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
4. Franc (Branko) Jezernik, roj. 21.12.1957     
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 116
poklic:  Dipl.ing. gradbeništva, delo: Vodja sektorja
predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. Viktor Štokojnik, roj. 18.04.1947     
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 50
poklic:  Dr. vet. med., delo: Direktor veterinarskega c. Celje
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Mirica Žlaus, roj. 24. 03. 1964     
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 108
poklic:  Poslovni sekretar, delo: Vodja okrožne strojepisnice
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 2

1. Marta Toman, roj. 10.04.1956     
naslov:  Nova Cerkev, Polže 8
poklic:  Ekonomski tehnik, delo: Računovodja
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Bojan Sešel, roj. 01.11.1957     
naslov:  Nova Cerkev, Vizore 20
poklic:  Mag.organizacijskih znanosti, delo: Ravnatelj Višje  
 strokovne šole
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Katja Hladin, roj. 27.11.1979     
naslov:  Nova Cerkev, Polže 19a
poklic:  Živilski tehnik, delo: Administrator
predlagatelj:  AKTIVNA SLOVENIJA
4. Jožef Kadilnik, roj. 17.04.1938     
naslov:  Nova Cerkev, Hrenova 20
poklic:  Inž.strojništva, delo: Upokojenec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE

5. Franc Smerkolj, roj. 13.03.1959     
naslov:  Nova Cerkev, Hrenova 1a
poklic:  Dipl.ing.strojništva, delo: Vodja službe
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Anton Skok, roj. 08.03.1941     
naslov:  Nova Cerkev, Polže 7a
poklic:  Strojni ključavničar, delo: Upokojenec
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
7. Zdravko Borinc, roj. 03.01.1971     
naslov:  Nova Cerkev, Hrenova 20b
poklic:  Mizar, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 3

1. Branko Gobec, roj. 14.03.1952     
naslov:  Nova Cerkev, Novake 14
poklic:  Voznik, delo: Voznik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Ladislav (Slavko) Jezernik, roj. 20.06.1952    
naslov:  Nova Cerkev, Nova Cerkev 22b
poklic:  Dispečer - prometnik, delo: Dispečer ASP
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Štefan Zupanek, roj. 23.12.1943     
naslov:  Nova Cerkev, Novake 21
poklic:  Strojni ključavničar, delo: Upokojenec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4. Branko Petre, roj. 18.04.1963     
naslov:  Nova Cerkev, Razdelj 6a
poklic:  Univ.dipl.ekonomist, delo: Vodja nabave
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
5. Andrej Preložnik, roj. 26.09.1969     
naslov:  Nova Cerkev, Razdelj 7a
poklic:  Programerski tehnik, delo: Vodja skupine
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 4

1. Karel Selčan, roj. 12.09.1947     
naslov:  Nova Cerkev, Zlateče 10c
poklic:  Slikopleskar, delo: Upokojenec
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
2. Branko Ovčar, roj. 24.06.1958     
naslov:  Nova Cerkev, Landek 10
poklic:  Strojni tehnik, delo: Podjetnik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Drago Vivod, roj. 18.04.1963     
naslov:  Nova Cerkev, Zlateče 4
poklic:  Voznik, delo: Pismonoša
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Peter Selčan, roj. 19.04.1952     
naslov:  Nova Cerkev, Zlateče 10
poklic:  Komercialist, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
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V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 5
1. Milan Kotnik, roj. 27.12.1955     
naslov:  Nova Cerkev, Socka 17
poklic:  Ing. strojništva, delo: Projektant
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Vili Grm, roj. 14.03.1963     
naslov:  Nova Cerkev, Socka 22
poklic:  Rudar, delo: Rudar
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Orlando Sodin, roj. 16.07.1961     
naslov:  Nova Cerkev, Socka 65
poklic:  Strojni tehnik, delo: Strojni tehnik
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
4. Egidij Čretnik, roj. 25.09.1959     
naslov:  Nova Cerkev, Socka 9
poklic:  Diplomirani ekonomist, delo: Vodja službe
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 6

1. Franc Založnik, roj. 30.07.1956     
naslov:  Nova Cerkev, Selce 2
poklic:  Voznik, delo: Voznik - podjetnik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Gvido Pinter, roj. 07.09.1962     
naslov:  Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 18
poklic:  Avtoelektričar, delo: Avtoelektričar
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Branko Delčnjak, roj. 03.07.1954 
naslov:  Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 16
poklic:  Avtomehanik, delo: Referent za garancije
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Anton Siter, roj. 11.06.1965     
naslov:  Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 8
poklic:  Avtoklepar, delo: Vzdrževalec
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 7

1. Franc Škoflek, roj. 06.09.1943     
naslov:  Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
poklic:  Mizar, delo: Upokojenec
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
2. Silvester Ovtar, roj. 25.12.1974     
naslov:  Nova Cerkev, Vine 5
poklic:  Tesar, delo: Skupinovodja
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Aleksander Škoflek, roj. 04.12.1970 
naslov:  Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
poklic:  Lesarski tehnik, delo: Lesarski tehnik
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

4. Pavel Božnik, roj. 24.06.1960     
naslov:  Nova Cerkev, Hrenova 35a
poklic:  Univ.dipl.ing.strojništva, delo: Vodja programa
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

FRANKOLOVO

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 1

1. Zdenko Žlaus, roj. 11.11.1958     
naslov:  Frankolovo, Frankolovo 51
poklic:  Strojni tehnik, delo: Samostojni podjetnik
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Marija Železnik, roj. 03.10.1959     
naslov:  Frankolovo, Verpete 27
poklic:  Diplomirani ekonomist, delo: Koordinator
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Anton Čretnik, roj. 29.04.1934     
naslov:  Frankolovo, Frankolovo 47
poklic:  Voznik, delo: Upokojenec
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
4. Marta Jošt, roj. 24.10.1952     
naslov:  Frankolovo, Verpete 14
poklic:  PUO - paznik, delo: Upokojenka
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5. Vitomir Pinter, roj. 19.08.1964     
naslov:  Frankolovo, Frankolovo 3
poklic:  Strojni tehnik, delo: Tehnolog
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI
6. Drago Brecl, roj. 29.07.1964     
naslov:  Frankolovo, Frankolovo 57
poklic:  Elektroinstalater, delo: Električar
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 2

1. Roman Muzel, roj. 15.08.1971     
naslov:  Frankolovo, Straža pri Dolu 6
poklic:  Gradbeni tehnik, delo: Steklar
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Stanislav Žohar, roj. 25.07.1961     
naslov:  Frankolovo, Stražica 8
poklic:  Elektromehanik, delo: Avtoelektrikar
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Martin Senegačnik, roj. 05.04.1960 
naslov:  Frankolovo, Rakova Steza 1a
poklic:  Strojni tehnik, delo: Tehnik specialist
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4. Greta Jošt, roj. 03.04.1958     
naslov:  Frankolovo, Stražica 5d
poklic:  Učiteljica razrednega pouka, delo: Učiteljica   
 razrednega pouka
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
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5. Irena Prezelj, roj. 24.04.1954     
naslov:  Frankolovo, Rakova Steza 10
poklic:  Frizerka, delo: Gospodinja
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 3

1. Avgust Esih, roj. 06.02.1950     
naslov:  Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 8
poklic:  Tesar - krovec, delo: Krovec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2. Franc Kopinšek, roj. 23.02.1967     
naslov:  Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10b
poklic:  Avtomehanik, delo: Voznik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
3. Martin Kračun, roj. 28.08.1953     
naslov:  Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 9
poklic:  Lesarski tehnik, delo: Vodja sistema kakovosti
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
4. Franc Rihter, roj. 29.05.1952     
naslov:  Frankolovo, Rove 24
poklic:  Strojnik, delo: Svečar
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
5. Ludvik Samec, roj. 05.01.1960     
naslov:  Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 6
poklic:  Zdravstveni tehnik, delo: Reševalec
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. Andrej Vezenšek, roj. 27.10.1963     
naslov:  Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 3a
poklic:  Strojni tehnik, delo: Operater
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 4

1. Avgust Kračun, roj. 13.07.1950     
naslov:  Frankolovo, Črešnjice 1
poklic:  Viličarist, delo: Viličarist
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Miloš Bezenšek, roj. 01.09.1969     
naslov:  Frankolovo, Črešnjice 8a
poklic:  Inženir kmetijstva, delo: Komercialist na terenu
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
3. Gizela Šoštar, roj. 30.06.1964     
naslov:  Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 13
poklic:  Kuharica, delo: Kuhar
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4. Marjan Čretnik, roj. 10.03.1952     
naslov:  Frankolovo, Črešnjice 1a
poklic:  Učitelj razrednega pouka, delo: Učitelj razrednega  
 pouka
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Anton Turk, roj. 09.06.1968     
naslov:  Frankolovo, Črešnjice 14
poklic:  Kmet, delo: Kmet
predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 5

1. Peter Kračun, roj. 19.01.1984     
naslov:  Frankolovo, Lindek 12
poklic:  Ekonomski tehnik, delo: Voznik
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
2. Anton Gregorc, roj. 13.06.1944     
naslov:  Frankolovo, Beli Potok pri Frankolovem 3a
poklic:  Komercialni tehnik, delo: Upokojenec
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
3. Stanislav Kračun, roj. 01.05.1952 
naslov:  Frankolovo, Lindek 12a
poklic:  Voznik, delo: Voznik
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
4. Janez Karo, roj. 21.11.1962     
naslov:  Frankolovo, Lindek 7
poklic:  Komunalni inženir, delo: Vodja tehnične službe
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 6

1 Boris Podjavoršek, roj. 26.07.1975 
naslov:  Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 19
poklic:  Mizar, delo: Mizar
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2 Rudolf Založnik, roj. 04.07.1935     
naslov:  Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 12a
poklic:  Upokojenec, delo: Upokojenec
predlagatelj:  DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA   
  UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3. Roman Pinter, roj. 24.07.1976     
naslov:  Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 22
poklic:  Vrtnar cvetličar, delo: Vrtnar
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Hilda Goršek, roj. 09.02.1952     
naslov:  Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 9
poklic:  Kuhar, delo: Turizem na kmetiji
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA
5. Dušan Fijavž, roj. 01.10.1955     
naslov:  Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 4
poklic:  Ključavničar, delo: Kmet
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA: 7

1. Vlado Pečovnik, roj. 11.05.1958     
naslov:  Frankolovo, Dol pod Gojko 4
poklic:  Rudar, delo: Rudar
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA   
  LJUDSKA STRANKA
2. Jurij Vovk, roj. 08.05.1946     
naslov:  Frankolovo, Dol pod Gojko 10
poklic:  Politolog, delo: Upokojenec
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI
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3. Zdenko Skaza, roj. 07.05.1967     
naslov:  Frankolovo, Dol pod Gojko 13
poklic:  Kmetijski tehnik, delo: Poslovodja
predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Dušan Horvat, roj. 08.01.1960     
naslov:  Frankolovo, Dol pod Gojko 8
poklic:  Gradbeni inženir, delo: Vodja projekta
predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA    
  SLOVENIJE
5 Peter Stermecki, roj. 27.06.1971     
naslov:  Frankolovo, Dol pod Gojko 12a
poklic:  Ekonomski tehnik, delo: Področni vodja
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA   
  STRANKA

Številka:61/2006 - VP
Vojnik, oktober 2006

 Občinska volilna komisija 
 Občine Vojnik

Opomba:
Pri seznamih kandidatov za volitve so podatki 
preneseni iz programa ”Podpora programske 
opreme za lokalne volitve 2006”. Da ne bi prišlo 
do morebitnih napak, je ohranjena prvotna, 
nepopravljena oblika podatkov iz navedenega 
programa (velike začetnice, presledki ipd.).

Lokalne volitve
nedelja 22. oktober 2006 
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jev za življenje vseh občanov v občini so zahteve te 
generacije na določenih področjih specifične, toli-
ko bolj, ker je bil v Vojniku zgrajen bivalni objekt 
za starejše občane in ker se le-ti v večjem obsegu 
vključujejo v kraj in z njim tudi živijo. Po vsej ver-
jetnosti se premalo zavedamo, da  njihova priso-
tnost daje kraju nov pečat in postavlja  pred kraj 
nove zahteve na področju infrastrukture, oskrbe 
itd. 

Ker je občina tudi socialna skupnost, bo potrebno 
del aktivnosti usmerjati tudi v reševanje stanovanj-
skih in socialnih problemov in zagotavljati sred-
stva za te namene. 

To je le nekaj misli o potrebah, ki jih je nujno 
opredmetiti v naslednjem obdobju. Mi smo za to, 
da pomagamo pri uresničevanju.

Vidimo se na volitvah. Razmislite, ali se nas splača 
voliti. Obljubljamo, da bo naša naloga uveljavljati 
tisto, kar je v vašem interesu.

Občinski odbor, kandidati za svetnike za Občinski 
svet in svete krajevnih skupnosti

Albin Cocej,
predsednik občinskega odbora

Ob iskanju kandidatov za letošnje volitve v Občini 
Vojnik in KS Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik, 
je naš odbor LDS Vojnik na prvo mesto postavil 
sposobnost kandidatov. 

Tako smo že ob predhodnem evidentiranju v me-
secu maju, in nato še ob dokončni potrditvi, dne 6. 
9. 2006, potrdili kot kandidata za župana Občine 
Vojnik Arnolda Ledla, ki ni član nobene stranke, 
potrdili pa sta ga tudi stranki SDS in Zeleni Slove-
nije. Tako gre za skupnega kandidata več strank, 
ki imamo podobne programske cilje glede delova-
nja Občine Vojnik in krajevnih skupnosti.

Ob branju programov običajno rečemo, da so to 
lepo napisane želje. Občinski odbor LDS Vojnik, 
kot odbor delujoče politične stranke vsekakor ima-
mo program delovanja Občine Vojnik za naslednje 
mandatno obdobje, ki se na kratko glasi: Na po-
sameznih področjih si bo naša stranka skupaj s so-
mišljeniki prizadevala za čim boljšo realizacijo na 
naslednjih področjih, v ciljih in nalogah:

- gospodarstvo, drobno gospodarstvo in turizem, 
- socialne zadeve,
- promet in zveze,

- šolstvo in šport,
- kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,
- okolje in prostor,
- stanovanjska politika,
- zdravstvo,
- kultura in družbene dejavnosti,
- lokalna samouprava, krajevne skupnosti,
- komunala in cestno gospodarstvo.

Če izpostavimo nekaj poudarkov: enakomeren raz-
voj celotne občine v vseh pogledih, gospodarstvo z 
več znanja, enaka obravnava vseh občanov, ne gle-
de na kakršno koli različnost, zagotovitev osnov-
nih dobrin (varne in zanesljive prometne poti, 
pitna voda, kanalizacija), izboljšanje zdravstvenih 
storitev, skrb za mlade, oživitev kulturnega doga-
janja, učinkovitejša stanovanjska politika, učinko-
vitejša občinska uprava, sistematično kratkoročno 
in dolgoročno načrtovanje pri rabi prostora. 

Seveda imamo vse stranke v občini podobne pro-
grame, ker izhajamo iz istih potreb. Je pa pri re-
alizaciji pomembno, katera oz. kakšna kadrovska 
garnitura ta program izvaja. Razen tega ena stran-
ka daje večji poudarek enim vsebinam, druga pa 
drugim. 

Liberalna demokracija Slovenije, 
občinski odbor Vojnik, ponuja 

volivcem sposobne kandidate za 
vse organe v Občini Vojnik in 

krajevnih skupnostih

(Nadaljevanje s strani 12) 
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Sedaj imajo že tri mandate v Vojniku glede na iz-
voljene predstavnike glavno vlogo SLS in N.Si, 
tako da so ti lahko pokazali in naredili, kar so 
znali. Seveda pa se je ob tej enostranski vladavi-
ni nabralo toliko preozkih enostranskih reševanj, 
preslabe strokovnosti pri delu v občini, nezdrave 
familiarnosti zlasti v občinski upravi, klientelizma, 
nepreglednih porab občinskega denarja, neizpolni-
tev na področju komunale na vseh segmentih, ne-
sistematičnega, pač pa ”adhock” reševanja perečih 
problemov, neenakih obravnav občanov, premajh-
nega prizadevanja za pridobivanje finančnih sred-
stev, tako iz naslova evropskih sredstev, iz lastnih 
virov (občinska zemljišča se prodajajo na način, 
da dobiček pobirajo zasebniki, namesto da bi ta 
sredstva dobila občina). Na drugi strani so se večje 
investicije opravile z dragimi krediti. Pri izgradnji 
OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo znaša delež občine 
759.901.042,00 SIT, od tega je za OŠ Frankolovo 
najetega 84 % delež kredita, za OŠ Vojnik pa 31 % 
delež kredita, skupaj 416.938.696,00 SIT. Značilni 
so tudi številni primeri, ko so občinski veljaki ali 
njihovi sorodniki od lojalnih, preslabo ali napačno 
informiranih občanov kupovali kmetijska zemljiš-
ča za bagatelno ceno, nato so pa s svojim vplivom v 
občinski upravi izvedli spremembo namembnosti 
zemljišča v stavbno zemljišče in tako zaslužili »sto-
kratni dobiček« in podobne nepravilnosti, zato je 
skrajni čas, da volivci na volitvah 22. 10. 2006 dajo 
prednost županskemu kandidatu Arnoldu Ledlu, 
za svetnike občinskega sveta in svete krajevnih 
skupnosti pa kandidatom strank, ki podpiramo 
novega skupnega županskega kandidata, da še mi 
lahko pokažemo, kaj znamo in zmoremo.

V odboru LDS v Vojniku vsekakor verjamemo, da 
bo to priložnost za nov polet v Občini Vojnik. Novi 
ljudje se bodo z vsemi silami trudili, da opravičijo 
zaupanje volivcev. Tako bodo poleg nadaljevanja že 
začetih potrebnih programskih vsebin vnesli nove 
poudarke in vsebine, ki so potrebne, da bomo vsi 
občani čutili in sprejeli občino kot nam koristno in 
potrebno lokalno skupnost.

Če še enkrat naštejemo, katerim osebam smo v ob-
činskem odboru LDS Vojnik zaupali kandidature, 
ker smo prepričani, da so to sposobni, zaupanja 
vredni ljudje. 

Skupni županski kandidat Arnold Ledl bo s svojo 
srčnostjo, osebno sposobnostjo kot dipl. ing. arhi-
tekture in profesor (vemo, da za profesorje pridejo 

le najsposobnejši v konkretni stroki) sposoben ak-
tivirati prave vsebine in organizirati delaven tim, 
da bo občina krenila naprej po boljši poti. Dejstvo, 
da ni član nobene politične stranke, mu bo dajalo 
možnost, da bo lažje prisluhnil vsem dobrim pred-
logom, ne glede od katere strani  bodo prihajali. 

Prav tako so kandidati LDS na listi za občinski 
svet in svete KS izbrani izmed ljudi, ki so z doseda-
njim delom dokazali, da so pošteni delavni ljudje, 
ki so sposobni narediti nekaj zase in za druge ljudi.  
(Kandidati na listi LDS so objavljeni v sredinskem 
delu Ogledala).

Stranka LDS smo bili vse tri pretekle mandate v 
Občini Vojnik v opoziciji. Podpirali smo dobre 
rešitve v občini ter opozarjali na nepravilnosti in 
napake. Verjamemo, da smo se ob tem tudi nekaj 
naučili, tako na pozitivnem delu in dosežkih v ob-
čini, še več pa na napakah, ki so bile in so prisotne. 
V kolikor bomo imeli možnost, bomo lahko marsi-
kaj izboljšali, z dobrim pa nadaljevali.

Tako prijazno povabimo vse volivce, da 22. okto-
bra pridejo na volišča in oddajo svoj glas našim 
kandidatom.

Za OO LDS Vojnik:
predsednik mag. Adolf Videnšek
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nova GENERACIJA

V logotipu Nove generacije imamo „možica“ bolj „hecne“ po-
stave na rumenem krogu. V njem vidimo mladega človeka, ki 
je ravnokar vstal, poln moči se je pretegnil in se razgledal na-
okoli, kje bo lahko storil kaj dobrega. Če pozorno pogledate, 
je ena največjih zanimivosti, da ima popek. Ta drobna pikica 
je znak našega zavedanja, da nismo nastali iz nič, ampak nas 
popkovina veže na pretekle generacije. Nove generacije ni, če 
ni starih generacij. Iz korenin rastemo.

Če je kaj konzervativnega v nas, je zagotovo to spoštovanje 
do velikanov, na katerih ramenih stojimo.
Naše vrednote: Družina, Ljubezen, Osebna rast, Pravičnost, 
Poštenost, Odgovornost. 
Naša vizija: Biti najbolj verodostojni in prepoznavni  v občini Vojnik z aktivnimi somišljeniki 
in največjim vplivom.
Naše poslanstvo: Nova generacija VOJNIK hoče združevati podobno mislečo mladino, razvi-
jati kulturno, družbeno, javno in politično življenje mladih, usposabljati, izobraževati, pod-
pirati nove ideje, zavzemati politična stališča do pomembnih javnih vprašanj, se potegovati 
za pravice in interese mladih, ohraniti mladim prijazno podeželje, skrbeti za mednarodno pre-
poznavnost in ugled Slovenije, dvigovati nivo politične kulture, gojiti debato in svobodo misli, 
spodbujati zdrav način življenja, spodbujati oblikovanje na vrednotah in pozitivni identiteti 
temelječe generacije prihodnosti, spodbujati k prostovoljstvu in delu v skupnosti.

KANDIDATI so objavljeni v osrednjem delu glasila.KANDIDATI so objavljeni v osrednjem delu glasila.
To so liste, s katerimi se bomo predstavili na volitvah,  hkrati pa vas vabimo na »mega žur«, ki 
bo v petek, 20. oktobra 2006,  ob 19. uri, na igrišču za mali nogomet v Vojniku. Za glasbo bodo 
skrbeli Mambo Kingsi, za pijačo in jedačo pa PGD Vojnik.

ČE STE ISTEGA MIŠLJENJA IN SE VIDITE Z NAMI V PRIHODNOSTI, BOMO VESELI 
VAŠE PODPORE!

Petra Pehar Žgajner
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Nova Slovenija je storila vse:
- da občine dobijo več denarja iz državnega 
proračuna, kot so ga prej;

- da bomo z novim letom imeli evro, ki nam bo 
še bolj odprl evropska vrata, da bomo še bolj 
državljani Evrope;

- da bomo imeli pregleden davčni sistem;
- da bo znano, kolikšno je premoženje države 
in lokalnih skupnosti in koliko smemo biti 
zadolženi;

- da bo sodstvo s sojenjem v razumnem roku, 
pripomoglo k utrjevanju pravne države in pravne 
varnosti državljanov; 

- da so cenejše notarske tarife;
- da se je povečalo število študentov tehničnih 
fakultet;

- da bo slovensko znanje, pridobljeno na 
univerzah, cenjeno in uporabno doma in v tujini;

- da bo v gospodarstvu več mladih raziskovalcev;
- da bodo slovenski znanstveniki s tujine 
dobrodošli tudi doma;

- da bodo otroci in mladi v družini imeli pogoje za 
lepo otroštvo;

- da bodo brezposelni usposobljeni za drugo delo, 
kar jim bo dalo novo možnost za zaposlitev;

- da se je zmanjšala brezposelnost in povečalo 
zaposlovanje;

- da imajo upokojenci zagotovljeno varno starost;
- da je javna poraba gospodarnejša.

Nova Slovenija bo storila še več:
- Ker smo tu doma, nam je občinska politika blizu.
- Ker smo tu doma, poznamo vaša pričakovanja.
- Ker smo tu doma, bomo z vami reševali težave.
- Ker smo tu doma, nas ni strah vaših zahtev pri 
urejanju vsakdanjih problemov.

- Ker smo tu doma, bo politika Nove Slovenije v 
občinah delo za dobro vseh njenih prebivalcev.

- Ker smo tu doma, ne obljubljamo nebesa, ampak 
prijazne razmere bivanja.

- Ker smo tu doma, bomo znali gospodarno ravnati 
z občinskim premoženjem kot znajo z državnim 
premoženjem ravnati naši ministri.

KAJ ZAGOVARJA
NOVA SLOVENIJA?

Nova Slovenija je zagovarjala ustanavljanje novih 
občin povsod tam, kjer so si ljudje tega želeli in 
so se na to tudi pripravili. Posebej poudarjamo pri-
pravljenost ljudi za tvorno sodelovanje pri nastaja-
nju in pri delovanju občine.
Občina ne more biti last politikov in političnih 
strank, zato bodo naši župani in svetniki prisluh-
nili ljudem in njihovim potrebam. Naši lokalni po-
litiki pa bodo znali odgovoriti, kako kaj narediti.
Ljudem je potrebno zagotoviti čim večji vpliv na 
urejanje življenjskih in drugih razmer na območju 
in v okolju, kjer bivajo. Urejena lokalna samoupra-
va je za Novo Slovenijo prvi pogoj za demokratič-
no urejanje vseh drugih zadev v državi – pravimo, 
da je dobro delujoča lokalna samouprava temelj 
demokracije. Zato bomo storili vse, da bo lokalna 
samouprava v vseh svojih delih zaživela v skladu s 
tem našim prepričanjem.
Nova Slovenija bo tudi na lokalni ravni delovala v 
skladu s svojim prepričanjem o odgovorni politiki, 
da je potrebno delati predvsem tisto, kar je za ljudi 
dobro, ne pa le, kar jim je všeč. Občina ne sme po-
stati kraj za spomenike politikom, ampak prostor 
za urejeno življenje in dobro počutje ljudi.
Pripravljeni smo prevzeti velik del odgovornosti 
za politiko na lokalni ravni, ker razumemo ne le 
probleme v občinah in krajevnih skupnostih, am-
pak tudi pomen, vlogo in možnosti lokalne samo-
uprave.
Za upravljanje občine niso dovolj dobra volja in 
zamisli, potrebno je tudi znanje za politično delo-
vanje; tega imamo, ker smo se celovito lotili pri-
prav na lokalne volitve in smo naše politike na 
lokalni ravni usposobili za to opravilo.
Občine morajo delovati urejeno in pregledno.
Odgovorno delo ključnih ljudi v občinah mora po-
stati del normalnega delovanja, da se bo tudi na 
občinski ravni v polnosti uresničeval pravni red.
Urejeno financiranje in poraba proračunskega 
denarja je za Novo Slovenijo osnovni pogoj za 
razvoj občine in za njeno trdno prihodnost. Po-
udarjamo odgovornost občin, da same skrbijo za 
dolgoročno vzdržnost  javnih financ.
Povsod tam, kjer se bo pokazalo, da so se občine 
zadolževale čez svoje zmožnosti, bomo zahtevali 
pregled poslovanja.
Naši župani in občinski svetniki bodo z občin-
skim premoženjem in sredstvi ravnali kot dobri 
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gospodarji. Podpiramo vsestranski razvoj v obči-
nah, smo za nove investicije, obenem pa opozarja-
mo, da občinskih proračunov ni mogoče zadolže-
vati čez predpisane okvirje.
Finančna stabilnost občin mora biti prva skrb po-
litike na lokalni ravni in je znamenje odgovorne 
politike – Nova Slovenija hoče uresničevati prav 
tako politiko.
Močna Nova Slovenija v občinskih svetih bo zago-
tovila  bolj evropsko politiko tudi na lokalni ravni. 
Evropska politika Nove Slovenije je tudi dobra po-
litika na lokalni ravni, ki jo zmoremo in hočemo 
zagotoviti.
Za Novo Slovenijo je posebej pomembno, da se v 
občine prinese nov način razmišljanja pri načrto-
vanju prihodnosti. Občine so že veliko postorile 
za komunalno infrastrukturo; mi pa bomo obenem 
ponudili rešitve, ki bodo zagotovile hitrejši gospo-
darski razvoj lokalnim skupnostim.
Te lokalne volitve bodo za Novo Slovenijo izred-
no pomembne, saj bodo pokazale, da Nova Slove-
nija tudi na lokalni ravni postaja pomembna in 
prepoznavna politična sila.

DOBREGA ŽUPANA
HOČEMO OBDRŽATI!
Zakaj se N.Si – Nova Slovenija Krščanska ljudska 
stranka Vojnik odloča za ponovno kandidaturo se-
danjega župana Benedikta Podergajsa?

Ko smo se pred dvanajstimi leti odločali za samo-
stojno Občino Vojnik, je takratna SKD naprosila 
in predlagala za prvega župana Občine Vojnik Be-
nedikta Podergajsa, ki je na volitvah tudi zmagal. 
Svojo izvolitev je vzel resno in novo občino »po-

stavil na noge« tako rekoč iz NIČ. Treba je bilo 
poiskati prostor, kamor se je postavila miza in par 
stolov za občinsko upravo. Ni bilo lahko! A s svojo 
železno voljo in z vztrajnostjo je premagal vse teža-
ve in ovire. Prvo skrb je namenil vsem šolam v ob-
čini: od Dobrne, Nove Cerkve, Frankolovega, Pa-
škega Kozjaka in Vojnika. Kot prva velika pridobi-
tev v Krajevni skupnosti Nova Cerkev je bila nova 
šola z vrtcem v Socki. Sledila so razna komunalna 
dela: asfaltiranje cest, gradnja in sanacija mostov, 
gradnja vodovodov in pridobitev novih stanovanj. 
Dograditev šole s telovadnico na Frankolovem. 
Nov prizidek vrtca v Vojniku. Odkup in adaptacija 
prostorov za lepo, sodobno, urejeno knjižnico. Po-
polna obnova in preureditev prostorov nekdanje 
občinske zgradbe v Vojniku, kamor se je končno 
preselila občinska uprava iz neustreznih prosto-
rov. Največji dosežek je izgradnja nove šole v Voj-
niku. Pri vseh teh obnovah in mnogih delih, ki jih 
še nismo našteli, ni pozabil na starejše občane in 
jim je po velikih prizadevanjih zgradil lep in topel 
Špesov dom. Ozrimo se še naokrog po Vojniku in 
opazili bomo lepo oskrbovane zelenice, gredice s 
čudovitimi rožami, okrasno drevje, urejena parki-
rišča, krožišče v Novi Cerkvi, dve semaforizirani 
križišči v Vojniku … in še marsikaj je nastalo v teh 
letih njegovega županovanja. 
Morda se zdi, da bo županu v naslednjem mandatu 
lahko, ker je veliko narejenega, a kljub temu je po-
trebno še veliko postoriti in dokončati.
Poleg naštetih del ne smemo pozabiti na njegovo 
odprtost do občank in občanov, zato N.Si in sim-
patizerji cenimo župana in njegovo dosedanje delo 
ter ga z veseljem podpiramo pri njegovi kandida-
turi.

Občinski odbor N.Si
Simon Stagoj, predsednik

Spoštovane občanke in občani!
Nove volitve! Štiriletno obdobje je minilo kot trenu-
tek, a je prineslo občini in njenim prebivalcem veliko 
novega in veliko dobrega. Največji občinski projekti 
od ustanovitve občine so se »zgodili« prav v tem ob-

dobju. 
Naše najpomembnejše usmeritve v tem času so bile:
1. DELALI SMO ODGOVORNO IN PREGLED-
NO!
Občina je v zadnjem času izjemno  napredovala. To 

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 

ODGOVORNO PRED NOVIMI 

VOLITVAMI!
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nam priznavajo tudi tisti, ki  gledajo na naše delo iz 
zornih kotov izven naše občine. Pa tudi vi, spoštova-
ne občanke in občani, se zavedate, da je bilo veliko 
storjenega. Našo odgovornost vidimo predvsem v 
tem, da smo poskušali biti pozitivni, da smo gradili 
in ne podirali, da so bili v naših občinskih odborih in 
komisijah predstavniki vseh strank in smo jim tudi 
dejansko dali priložnost za sodelovanje (kljub neres-
ničnim trditvam o enoumju SLS in  N.Si).
V JAVNIH OBČILIH  smo redno poročali o delu 
občine, dali besedo vsem  občinskim svetnikom in 
podžupanu, objavljali proračun, predstavljali vse 
svetnike, javno govorili o problemih in komunicirali 
z občani. 
OBČINSKI SVET JE O VSEH VEČJIH PROJEK-
TIH, O PRORAČUNIH IN REBALANSIH TER 
ZAKLJUČNIH RAČUNIH OBČINE GLASOVAL Z 
VELIKO VEČINO ALI CELO SOGLASNO. 

2. S PROJEKTI SMO ENAKOVREDNO POKRIVA-
LI  CELOTNO PODROČJE OBČINE. 
Večji objekti so se res gradili v vseh treh največjih 
centrih, vendar smo se predvsem z novo asfaltira-
nimi cestami, vodovodi in drugimi komunalnimi 
deli dotaknili tudi najbolj obrobnih delov občine. Z 
NOVO ŠOLO, s kanalizacijami, z vodovodi, s poslov-
no-obrtno cono (dela se bodo začela  v najkrajšem 
času) in protipoplavnimi ukrepi (I. faza že v izgrad-
nji) pa smo zagotovo temeljito delali tudi na območju 
KS Vojnik. 

3. IZOGIBALI SMO SE STRANKARSKIH SPOROV 
IN PREPIROV  IN POVEZOVALI RAZLIČNE LJU-
DI IN SKUPINE  TER JIM POMAGALI PRI NJIHO-
VEM DELU.
Pomembno je tudi to, da za politične manipulacije 
nismo nikoli izrabljali občanov. Za takimi dejanji 
stoji politika, ki poskuša celo na neprimerne načine 
zavajati ljudi. SLOVENSKI LJUDSKI STRANKI V 
VOJNIKU JE TAK NAČIN DELA TUJ!

4. RAZVOJ OBČINE SMO OMOGOČILI PRED-
VSEM Z UREJANJEM PROSTORA!
V času občine sta bila sprejeta dva prostorska plana, 
ki sta uredila posege v prostor in omogočila razvoj 
občine. Z njima pa smo tudi zaščitili določen del po-
deželja, ki smo mu preko kmetijskega odbora posku-
šali pomagati in ga ohranjati. 

5. PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, DRU-
ŠTVENEGA DELA IN ŽIVLJENJA JE V PRAVEM 
RAZCVETU. 
Ponosni smo, da smo odločilno sodelovali pri gradnji 
šol in vrtca in zadovoljni, da so vsa društva v občini 
preko razpisov primerno financirana in tudi več kot 
odlično delajo.

6. NAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA: dosedanji župan 
BENEDIKT PODERGAJS

Poznamo ga vsi. Najmlajši ga srečujejo, ko prihaja v 
vrtec ogledovat prostorsko stisko, šolarji, ko odpira 
nove šolske prostore, starejše obiskuje v domu upo-
kojencev. Nikoli ne pozablja na gasilce, blizu so mu 
ljudje, ki delujejo v kulturi in humanitarnih akcijah 
ter v različnih društvih. Srečujemo ga v Vojniku, 
Novi Cerkvi ali na Frankolovem in kjer koli drugje 
na obrobju naše občine, mnogokrat s pričakovano 
obljubo, da bo marsikaj postoril. Bilo jih je precej in 
tudi izpolnil jih je.
Njegova trma, vztrajnost, pogled v prihodnost, način 
razmišljanja so lastnosti, ki so bile sprejete tako v ob-
činskem svetu, občinski upravi kot tudi med občani. 
Besede moj, tvoj, njihov so redko v njegovem besed-
njaku. Naše, skupaj, razvoj, solidarnost pa so besede, 
ki jih je uporabljal  tako v nagovorih kot v dejanjih.
In zato ga predlagamo za župana tudi v četrto.

7. NAŠI NAČRTI so predvsem v nadaljevanju zače-
tih del:
- zgraditi telovadnico in kulturno dvorano v Novi 
Cerkvi (v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja);
- dograditi večnamensko dvorano iz telovadnice v 
Vojniku (že pridobljeno gradbeno dovoljenje in izde-
lani projekti);
- urediti vrtec na Frankolovem in v Vojniku (morda 
celo z novogradnjo);
- dokončati poslovno-obrtno cono Arclin  in protipo-
plavne rešitve v Vojniku (oboje v izvajanju);
- pridobiti prostor za gradnjo nove trgovine in parki-
rišča v Novi Cerkvi (v pridobivanju soglasij);
- zgraditi kanalizacijo in čistilno napravo na Franko-
lovem (v pridobivanju evropskih sredstev);
VSA OSTALA DELA PA PO PLANIH  IN V SODE-
LOVANJU S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI!
IN NAJVAŽNEJŠE: MI VEMO, KJE PRIDOBITI 
IN KAKO V OBČINO PRIPELJATI DENAR, DA 
BODO TI PROJEKTI TUDI URESNIČENI!

8. VODSTVA KS-ti, REŽIJSKI ODBORI IN LJUDJE 
NA SPLOŠNO SO Z NAMI  ODLIČNO SODELO-
VALI! ZATO SMO BILI USPEŠNI IN LJUDJE BOLJ 
ZADOVOLJNI!

ZATO, DA OHRANIMO TA POZITIVNI NABOJ 
OBČINE, DA OSTANE OBČINA ŠIROKA IN RAZ-
VOJNO NARAVNANA, DA OHRANIMO LJUDSKE 
VREDNOTE, KER ZNAMO SKRBETI ZA MLADE 
IN STARE, VAS VABIMO: PRIDITE NA VOLITVE 
IN GLASUJTE ZA SLS!

Marjan Kovač, č, č
predsednik OO SLS 
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SLOVENIJA NA VRHU 
SVETA

Predstavitev 
socialdemokratske stranke

Začetki gibanja socialnih demokratov segajo v 
19. stoletje. Naš največji pesnik France Prešeren 
je jasno poudaril potrebo po sobivanju narodov v 
sodobnem svetu, boj za žensko enakopravnost je 
ubesedila Zofka Kveder. Za eno največjih osebno-
sti gibanja socialdemokratov pa nedvomno velja 
znameniti pisatelj Ivan Cankar, ki je zapisal, da si 
bo slovenski narod pisal sodbo sam. Tako se social-
ni demokrati ponašamo s 110-letno zgodovino.

Pomen slogana Slovenija na vrhu sveta predstavlja 
našo vizijo. Socialni demokrati smo namreč pre-
pričani,  da se mora Slovenija po blaginji, gospo-
darski prodornosti in inovativnosti, po kakovosti 
življenja ter stopnji socialne varnosti uvrstiti med 
najrazvitejše družbe sveta. Ne še tako dolgo nazaj 
se je socialdemokratska stranka nekaterim zdela 
kot nekakšen varuh socialne države pod oblastjo 
konservativcev in liberalcev. Čas zorenja stranke 
je bil potreben, da je nastal prostor za nove  ideje. 
Zdaj je nastopil čas za velike spremembe. Pod vod-
stvom Boruta Pahorja smo se odločili za reforme 
in se pridružili toku evropske socialne demokraci-
je, ki odstopa od utesnjenega tradicionalnega ok-
virja. Borut Pahor ni samo vodja stranke, ampak 
predvsem človek z vizijo, vizijo po napredku tudi 
za malega človeka.

Družina je osnovna celica socializacije in pred-
stavlja osnovni prostor za učenje ljubezni in spo-
štovanja do soljudi, zlasti do najtesnejših življenj-
skih sopotnikov. Družina mora zagotavljati svojim 
članom oporo, emocionalno, moralno in intelek-
tualno varnost, zlasti otrokom. Med naše največ-
je vrednote spada seveda tudi solidarnost. S so-
lidarnostjo se uresničuje in krepi srčno razmerje 
med ljudmi ter spodjeda ljudomrznost in hladnost 
tržne družbe. Pomembna je tudi vrednota strpno-
sti, ki jo razumemo kot sprejemanje in spoštovanje 
človekove edinstvenosti. Gre za učenje o drugih 

in njihovo razumevanje o dejanskem sprejemanju 
in ne le pasivnem toleriranju. Enakost pred zako-
nom ne omejuje posameznikove svobode in ukinja 
zdravo tekmovalnost in iniciativnost ljudi. Zato 
nas razlike, ki so posledica dela in znanja, nikakor 
ne motijo. Posebej se zavzemamo za enakost med 
spoloma. Partnerstvo je vrednota, ki jo bomo spod-
bujali med moškim in žensko, med mlado in staro 
generacijo, med delom in kapitalom, med državno 
in civilno družbo ter med državo in regijami. Izzive 
sprejemamo kot priložnosti za prodore na evropski 
in svetovni trg. Zato vrednoto  tekmovalnosti razu-
memo kot ustvarjalnost in posameznikovo samou-
resničevanje. Posameznike sili k sodelovanju, ta pa 
krepi njihovo moč. Zavračamo pa posesivni indivi-
dualizem, po katerem je človek človeku volk. So-
cialni demokrati razumemo tekmovalnost kot po-
zitivni in nenasilni proces, ki spodbuja, da vsakdo 
da od sebe največ zase in za skupnost. V sodobnem 
življenju, kot ga razumemo socialni demokrati, ni 
posameznih zmagovalcev in poražencev, ker lahko 
zmagujemo le kot skupnost.

Kako torej voditi procese v Sloveniji v smeri od-
piranja v svet in hkrati utrjevati nacionalno iden-
titeto ter izboljševati kakovost življenja? Socialna 
demokracija želi imeti sposobnost preživetja druž-
be na dolgi rok, zato krepi evropski model razvoja 
z visoko usposobljenim javnim sektorjem, s široko 
dostopnostjo do šolanja, zdravstvenega varstva, 
pokojnin, trajnostnega razvoja in socialno-tržnega 
gospodarstva. Javno šolstvo, zdravstvo, socialno 
varstvo in kultura tvorijo hrbtenico slovenskega 
naroda. Socialno partnerstvo med vsemi predstav-
niki vitalnih interesov je osnovni sistem urejanja 
ključnih družbenih vprašanj. Negativno ocenjuje-
mo zmanjševanje moči ljudi in krepitev sovraštva 
med narodi, verskimi skupnostmi ter posamezniki. 
Naš nasprotnik je vsaka težnja, ki želi zrušiti rav-
novesja v človeku, družini in družbi ter ravnovesje 
med človekom in naravo. Socialni demokrati zato 
ugotavljamo, da so spremembe za preživetje v so-
dobnem svetu nujne. Kakor Pahor stalno poudar-
ja, je naš cilj Slovenijo uvrstiti med najrazvitejše 
države sveta z visoko stopnjo zaposlenosti, kako-
vosti življenja ter blaginje vseh posameznikov.

Arsim Besimi,
Socialni demokrati Občine Vojnik
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SOCIALNI 
DEMOKRATI V 

VOJNIKU

Zazrti v prihodnost 
podpiramo nadaljevanje 

sedanjih aktivnosti 
Z namenom aktivnega sodelovanja pri razvoju občine 
Vojnik je stranka Socialnih demokratov še posebej po-
zorno oblikovala svojo listo kandidatov za občinske 
svetnike.  Čeravno niso vsi člani stranke, jih pa z njo 
povezujejo usklajeni pogledi na dogajanje v Sloveniji 
in še posebej odnos do kraja, v katerem živijo. Vsem 
članom liste je skupna lastnost, da želijo s svojim an-
gažiranim in predanim delom aktivno prispevati, da se 
bo občina Vojnik pričela razvijati še z večjim tempom, 
kot doslej. 
Člane liste odlikujejo izrazito visoko razvite moralne 
vrednote in pripravljenost prevzemanja odgovornosti 
za prihodnji razvoj občine. Člane prav tako odlikuje 
mladost in neobremenjenost s preteklo politiko, ki se 
je izvajala v občini. 
Stranka Socialnih demokratov si je pod okriljem pred-
sednika Boruta Pahorja zadala cilj umestiti Slovenijo 
v sam vrh, člani liste pa nameravamo tej misli slediti 
in skozi svetniško delovanje na lokalni ravni prispeva-
ti k celovitem razvoju naše občine. Ocenjujemo, da se 
je občina Vojnik v preteklosti primerno razvijala, zato 
bomo sedanje aktivnosti podpirali. 
S svojim delom nameravamo v skladu z dogovorjenimi 
programskimi usmeritvami prispevati k usklajenem in 
celovitem razvoju naše občine. 
Člani liste smo mnenja, da pa vendarle občina v pre-
teklosti ni bila dovolj uspešna pri črpanju sredstev iz 
državnih in evropskih skladov, zato bomo s svojim zna-
njem in angažiranjem prispevali k večji udeležbi pri 
različnih razpisih za dodeljevanje razvojnih sredstev.
Tako pridobljena sredstva pa nameravamo, poleg ob-
stoječih, proračunskih, usmerjati v izboljšanje ravni 
cestne infrastrukture, ki ga zaznavamo kot najbolj pe-
reč problem naše občine. S svojim delovanjem name-
ravamo prispevati k dvigu kvalitete cestišč v celotni 
občini, izgradnji pločnikov ter skrbi za neprekinjeno, 
celoletno vzdrževanje cestišč, ki se bo izkazovala s pra-
vočasnim in pravilnim pluženjem, z rednim čiščenjem 
ter s pravočasnim saniranjem poškodb cestišča. 
V okviru cestne problematike bomo posebno pozornost 

namenili izgradnji kolesarske steze od Arclina do kri-
žišča pri graščini v Višnji vasi in drugod. Podprli bomo 
aktivnosti za izgradnjo povezav do priključkov na avto-
cesto, ki bodo potekali skozi Ljubečno, ter za izgradnjo 
obvoznice, ki bo razbremenila promet skozi Vojnik.
Delovali bomo za ureditev komunalnih problemov, pri 
čemer imamo v mislih definiranje ustrezne lokacije in 
izgradnjo sodobnejšega ekološkega otoka, nadaljevali z 
ureditvijo kanalizacije v Arclinu ter prav posebno po-
zornost nameniti reševanju problematike z vodooskr-
bo, v okviru katere si bomo prizadevali za priključitev 
vseh hiš v Malih Dolah na vodovod in uravnoteženje 
vodovodnega pritiska v Vojniku. Na Frankolovem je 
nujno izgraditi bencinski servis in omogočiti pogoje za 
razvoj malega gospodarstva, še posebej pa, ob naravnih 
danostih, razvoj kmečkega turizma. 
Pri razvoju obrtne cone nameravamo še posebno pod-
poro nameniti dobrim proizvodnim podjetjem, ki bodo 
omogočala odprtje novih, kakovostnih delovnih mest. 
Ob tem se zavedamo, da v Vojniku primanjkuje stano-
vanj za mlade družine, zato bomo reševanju tega pro-
blema namenili posebno pozornost.
Prav posebno pozornost bomo namenili mladim in 
najmlajšim za katere bomo izgradili kakovostna igrala 
na igrišču v Vojniku, Novi Cerkvi in na Frankolovem. 
V Novi Cerkvi si bomo prizadevali za izgradnjo telo-
vadnice, ki jo osnovnošolci resnično potrebujejo. Pri 
tem računamo na pridobitev proračunskih sredstev, s 
katerimi nameravamo izboljšati tudi razmere v vrtcu 
na Frankolovem in v Vojniku. 
Prizadevali si bomo za popestritev družabnega življe-
nja z organizacijo kakovostnih kulturnih predstav, 
glasbenih dogodkov ter likovnih razstav. Vse prireditve 
nameravamo načrtovati za daljše časovno obdobje, kar 
bo omogočalo izdelavo boljšega kulturnega programa. 
Seveda pa je za njegovo izvedbo potrebno zagotoviti 
primerne prostore, ki narekujejo kakovostno prenovi-
tev Kulturnega doma.
Ker je gibanje ključnega pomena za ohranjanje zdravja 
in primerne ravni življenja, si bomo prizadevali za iz-
gradnjo rekreativnih objektov ter definiranje novih in 
ureditev obstoječih sprehajalnih poti in spremljajočih 
objektov.
Vse našteto predstavlja le drobec v mozaiku dejavnosti, 
ki nas čakajo v prihodnje, a zaupamo vase in v naše 
sposobnosti, da probleme zaznamo, jih analiziramo, 
poiščemo primerne rešitve in jih tudi uresničimo. Pre-
pričani smo, da bomo skupaj uresničili cilj, da Vojnik 
z okolico postane urejena občina, ki bo za zgled osta-
lim. 

Samo Kunej, univ. dipl. oec.,
Socialni demokrati Občine Vojnik
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SOCIALNI DEMOKRATI 
podpiramo ponovno 

kandidaturo 
Benedikta Podergajsa za 

župana Vojnika
Stranka Socialnih demokratov in člani liste smo 
mnenja, da se je Benedikt Podergajs v preteklosti kot 
župan našega kraja primerno izkazal. 
Odlikujejo ga vse človeške vrline in visoko izdelane 
moralne norme, ki se še posebej odsevajo v njegovem 
poštenem odnosu do celotne občine. 
Njegov program in sprejete smernice izražajo smelost 
pri načrtovanju in hkrati sposobnost doseganja visokih, 
a realnih ciljev. Z uresničevanjem začrtanega programa 
se bo naša občina še naprej dobro razvijala. 

Zavedati se moramo, da si je Benedikt Podergajs 
v preteklih letih županovanja z aktivnim delom 
in reševanjem tekočih problemov pridobil obilico 
neprecenljivih izkušenj. Ker je zelo preudaren, hkrati 
pa blag in prijeten človek, je navezal ogromno pristnih 
stikov z ljudmi, ki so na takšen ali drugačen način 
povezani z našo občino v neposredni okolici, pa tudi na 
celjskem in državnem nivoju. To pa je izrazita prednost 
in hkrati zagotovilo, da se bo naša občina ob skupnih 
prizadevanjih v prihodnje razvijala še bolje kot doslej.

Člani in simpatizerji stranke Socialnih demokratov 
se zavedamo, da je županovanje zahtevna in nadvse 
odgovorna funkcija, ki je ne moremo zaupati komur 
koli. V Benediktu Podergajsu vidimo človeka, ki se 
bo sposoben spopasti z vsemi izzivi, ki jih ta funkcija 
prinaša, zato izrekamo vso podporo kandidaturi za 
ponovnega župana Občine Vojnik.

Samo Kunej, univ. dipl. oec.,
Socialni demokrati Občine Vojnik

Izhajajoč iz spoznanja, da sta v Občini Vojnik po-
trebna nova razvojna strategija in razvojni zagon 
na vseh področjih, ki so v njeni pristojnosti, in iz 
potrebe po večji politični, socialni in gospodarski 
stabilnosti, ki bi odpirala možnosti sodelovanja 
vsem občankam in občanom, upoštevajoč njihovo 
voljo, ki bo legitimno izražena na lokalnih volit-
vah, smo se v Slovenski demokratski stranki od-
ločili, da na letošnjih lokalnih volitvah podpremo 
neodvisnega županskega kandidata Arnolda Le-
dla. Gospod Ledl je po poklicu diplomirani inženir 
gradbeništva, smer arhitektura. Je predavatelj stro-
kovnih arhitekturnih in gradbeniških predmetov 
na Šolskem centru Celje. Je poročen in oče treh 
otrok, z družino pa živi v Vojniku. Gospoda Ledla 
poleg nas podpirajo še v LDS in Zeleni Slovenije. 
Za skupnega kandidata pa smo se odločili, ker se 
zavedamo, da lahko le skupni kandidat s širšo pod-
poro uspešno vodi občino.
Poglavitni cilji, ki jih želimo doseči, so:

1. Občankam in občanom omogočiti na sloven-
skem nivoju enakovredne pogoje življenja, dela in 
ustvarjanja.
2. Omogočiti pravico do neposrednega in posred-

nega sodelovanja prebivalcem občine v temeljnih 
procesih demokratičnega odločanja v občini, v 
krajevnih skupnostih in v vaških odborih, ki se 
kakor koli nanašajo na njihovo delo in življenje. 
Sredstva, s katerimi razpolaga občina, so javna last 
občank in občanov. Dana so samo v upravljanje 
izvoljenim predstavnikom, da ustvarjajo in vodijo 
projekte v javnem interesu. Temeljna pravica vsa-
ke občanke/občana je, da izve, kako se upravlja z 
javnimi sredstvi, s katerimi razpolagajo občina in 
nižje ravni lokalne samouprave (krajevne in vaške 
skupnosti).
3. Zagotavljanje enakomernega in uravnoteženega 
razvoja vseh krajev in vasi v občini ter posameznih 
dejavnosti.
4. Transparentnost vseh javnih sredstev, ki se vla-
gajo na posamezno območje ali dejavnost in za ce-
lotno občino.
5. Spoštovanje človekove osebnosti in svobode po-
sameznice/posameznika v javnem in zasebnem 
življenju, šolanju, veroizpovedi, politični oprede-
litvi, podjetništvu, na področju človekovih pravic 
in enakosti vseh pred Občino in njenimi organi. 
Pravica vsakega je omejena le z enako pravico dru-
gega.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Danes, za jutri. Za Občino Vojnik
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6. Varovanje narave, zdravega in čistega okolja.
7. Solidarnost in humanost s tistimi, ki doživijo ne-
srečo.

Ob iskanju kandidatov za letošnje volitve v Občini 
Vojnik bomo predlagali kandidate, ki se bodo spo-
sobni spopasti z izzivi, ki nas čakajo. Listo svetni-

kov tako za občinski svet kakor za svete krajevnih 
skupnosti smo temeljito prenovili. 
Kandidati liste SDS so objavljeni v osrednjem Kandidati liste SDS so objavljeni v osrednjem 
delu glasila.delu glasila.

Izbira je Vaša!
mag. Vili Hribernik,

predsednik OO SDS Vojnik

V Sobotni prilogi časopisa DELO, z dne 9. septembra 
2006 lahko preberemo zapis Mateja Mljača, ki je na-
stal med pogovorom z ministrom za okolje in prostor 
Janezom Podobnikom. Minister v uvodniku ugotavlja: 
»Prostor, v katerem živimo, ni abstrakten pojem. Ima 
tri dimenzije in čas, ki ga spreminja. Je vir izvajanja 
vseh reform in družbenih sprememb. Orientacija v 
njem je ključnega pomena.Prostor se ne da razumevati 
parcialno, ideološko ali ozko interesno. Je skupni ime-
novalec življenja in človeka v njem.«
V dosedanjih treh obdobjih županskega delovanja Be-
nedikta Podergajsa smo v bili Vojniku deležni posegov 
v prostor in v investicije, ki so bili potrebni za kraj. 
Vendar je danes vprašanje, če so bili v funkcionalnem 
pogledu  in stroškovno tudi dolgoročno optimalno za-
stavljeni in dobro izvedeni. Mišljenja o tem so deljena.
Namreč vsak investicijski poseg v prostor ima trenut-
no lahko pričakovan pozitiven učinek, kasneje pa se 
izkaže, da je kmalu postal funkcionalno in prostorsko 
neustrezen. Po navadi so takšni projekti nastali v na-
glici, so vsebinsko pomanjkljivi, ni časa za temeljitejše 
obveščanje javnosti in tudi ne za dobro strokovno ana-
lizo. Če gre pri tem za zasebna sredstva, nosijo posle-
dice investitorji, če gre za uporabo javnih sredstev, pa 
je stvar težja, ker prihaja do zapletov in javne kritike. 
V urbanih okoljih pa je zelo pomembna tudi presoja 
smotrnosti uporabe prostora kot takega, saj ga v le - teh 
praviloma primanjkuje.
Urejanje prostora je bilo v Vojniku prepuščeno pred-
vsem županu in kot kaže ožjemu krogu njegovih so-
delavcev, ki so bili odločilni za sprejemanje in tudi 
izvajanje posegov v prostor in v izgradnjo objektov.
Če so občinske ekipe strokovno šibke, lahko pride do 
vsiljevanja s strani projektantov in vlagateljev in tudi 
do takšnih rešitev, ki za kraj niso primerne. Pri takšni 
praksi dana možnost, da se gradi bolj po načelu čim 
večjega dobička, kot po načelu lepšega in bolj zdravega 

bivalnega okolja.
Zeleni v Vojniku menimo, da je kar nekaj zelo po-
membnih stvari, ki bi morale biti že pred leti razreše-
ne, pa še niso in vse kaže, da tudi zlepa še ne bodo.
Najprej bi omenil hmeljarstvo. Po kraju se nemalokrat 
širi močan vonj silaže hmelja, ki je zdravju škodljiv. 
Škropljenje hmelja, ki je zelo intenzivno, se izvaja na 
način, ki ni nadzorovan s strani zdravstvene škodljivo-
sti za občane, ampak kot kaže le s strani pridelave. Uči-
nek škropiv presega območja nasajenega hmelja in de-
luje tudi na kmetijskih in vrtnih površinah po okolici.
Ni opozoril o času in vrsti škropljenja, kar onemogoča 
izpostavljenim domačijam, da bi si pred herbicidi oz. 
pesticidi zaščitile pridelke za domačo uporabo. Takš-
no obveščanje je obvezujoče, vendar občinski organi v 
Vojniku tega ne zahtevajo.
Veliko prebivalcev občine Vojnik je službeno navezano 
na mesto Celje. Skozi trg  se v zadnjem času ob delav-
nikih prepelje do 22.000 motornih vozil, ki prihajajo 
po stari cesti Celje – Maribor ali z Dobrne oz. iz Vita-
nja v Celje. Trg te obremenitve več ne prenese. Stanje 
se je še bistveno poslabšalo z zastoji, ki jih povzroča-
jo obe semaforizirani križišči in umestitev dovoza in 
izvoza za trgovsko središče. Mislim, da tako neroden 
prometni režim, kot je trenutno v Vojniku, v celi drža-
vi težko najdemo. Očitno so to reševali ljudje, ki jim 
varnost prometa v Vojniku ne pomeni prav veliko. Da 
bo takšno stanje nastopilo prej kot slej, se je moralo 
pričakovati že več let, ni pa se pravočasno pristopilo k 
izgradnji obvoznice. Pametnejši občinski možje so to 
rešili z obvoznicami na številnih krajih, na primer v 
Slovenskih Konjicah, Žalcu, Šentjurju, dokončuje se 
priključek Celje vzhod in še kaj. Tudi tu je dejavnost 
župana Podergajsa povsem odpovedala in se obnaša 
neodgovorno.
Da so krajani v trgu Vojnika izpostavljeni zdravju 
škodljivi stopnji hrupa, onesnaženosti zraka, od izpuš-

Zeleni Slovenije volivcem Občine 
Vojnik v razmislek pred odločitvijo na 

letošnjih lokalnih volitvah
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nih plinov in prahu (gume, azbest), županu navkljub 
večkratnim opozorilom, kot vse kaže, ne pomeni veli-
ko.Tudi v širši javnosti zahteve po prednostnem vklju-
čevanju obvoznice v program izgradnje cest ni bilo za-
znati. Prav tako ni bilo opaziti tozadevnih naporov s 
strani župana in občinskih funkcionarjev!
Z izgradnjo trgovskega središča, se je odpravilo razliv-
no poplavno področje Hudinje. Ob izdaji gradbenega 
dovoljenja je bilo investitorjema in županu jasno po-
vedano, da je potrebno najprej zagotoviti temu predelu 
Vojnika poplavno varnost z regulacijo Hudinje, uredit-
vijo kanalizacije in odvajanjem meteornih voda, nakar 
bi se šele začelo graditi središče.
Sedaj je to v zaključni fazi gradnje, poplavne varnosti 
pa ni zagotovljene. Skrb za varnost premoženja in ogro-
ženost krajanov pred poplavo, se kaže v tem primeru s 
strani župana v neprijazni luči. 
Odpira se še več zelo resnih vprašanj, ki zahtevajo po-
jasnila in preverjanje postopkov pri kupoprodaji kme-
tijskih zemljišč in vpliva teh kupčij na dohodek obči-
ne.
Znano je, da bi naj bilo še 42 družin samo v KS Vojnik 
ter še več v drugih predelih naše  občine brez priključ-
ka na javni vodovod. Nekateri od teh so že tudi vplačali 
svoj prispevek za dostop do omrežja. Mislimo, da bi že 
pred časom to moralo biti urejeno. Če ne z občinskimi 
sredstvi, pa z subvencijo preko Ministrstva za kmetij-
stvo. Tudi zemljiška politika Ministrstva za kmetijstvo 
je do razvoja kmetijstva zelo nenačelna in se zdi, da 
dolgoročne politike ni dogovorjene. Pripombe manj-
ših kmetovalcev v občini, da se jih potiska na hribovita 
območja, dobro nižinsko zemljo pa pridobivajo veliki 
kmetovalci, je verjetno umestna. Odkar ureja kmetij-
sko politiko v Sloveniji stranka SLS, se je zmanjšala po-
vršina najboljših kmetijskih zemljišč za 50 %. Izgleda, 
da je strankarski privilegij tu prisoten in kaže negati-
ven učinek. Pridobivanje hrane in mesa na industrij-
ski način je zaradi uporabe zdravju škodljivih snovi  
manj priporočljivo. Zlasti ga velja omejiti pri pripravi 
hrane za otroke in odraščajočo mladino. Marsikatero 
sredstvo, ki se ga dodaja pri konzerviranju in obdelavi 
živil, je dokazano rakotvorno. Prav zato smo Zeleni še 
posebej zainteresirani, da se uporaba industrijsko pri-
delane hrane čim bolj omeji in nadomesti s čim bolj 
naravno pridobljeno hrano. Zmanjševanje dobrih kme-
tijskih zemljišč, temu ni pogodu. Menimo, da bo zasuk 
k zdravi prehrani prinesel zmanjšanje obolevnosti za 
bolezni modernega časa in bo ta učinek v materialnem 
pogledu večkrat presegel stroške zdravljenja tistih bo-
lezni, ki so povezane z nezdravim načinom življenja. 
O tem zaenkrat sedanja politična vodstva več govorijo, 
kot pa so sposobna ukrepati v pozitivnem smislu. Tudi 

pri nas v Vojniku!
Sicer tudi gospodarjenje z občinskimi sredstvi kot kaže 
ni v tolikšni meri transparentno, da bi bili krajani pri-
merno in pravočasno obveščani. Del svetnikov in žu-
pan se obnašajo, kot da so vse pomembnejše zadeve 
v občini vedno rešene na najboljši možen način in se 
smatra, da o le - teh krajane ni potrebno posebej obveš-
čati. Eventualna pripomba, zakaj se ni to ali ono nav-
kljub obljubam že uredilo, se nemalokrat razume kot 
napad na občinsko vodstvo in se za povračilo hujska 
krajane proti osebam, ki so do dela občinskih organov 
kritične. Ne gre prezreti dejstva, da je marsikateri član 
občinskega sveta pravočasno in dovolj argumentirano 
nasprotoval zanj nesprejemljivim rešitvam, vendar ne-
uspešno. 
Zeleni Slovenije v Vojniku  smo oživili našo dejavnost 
prav zato, ker želimo vnesti v razmišljanje naših obča-
nov in političnega vodstva več pozitivne usmeritve do 
zdravega načina življenja in bivanja v zdravem okolju.
Navedeno v tem sestavku, predvsem pa dogajanja v na-
šem kraju nas zavezujejo, da v tem vztrajamo in se tudi 
tvorno vključimo v odločanje kot stranka in tako damo 
svoj prispevek za bolj napredno in bolj humano vode-
nje Občine Vojnik.
Da bi dosegli ta cilj, smo se v občinskem odboru naše 
stranke odločili, da podpremo skupaj s strankama SDS 
in LDS kot kandidata za župana Občine Vojnik Ar-
nolda Ledla, univ. dipl. inž. arh., pedagoga in občana 
Vojnika. To počnemo z zavestjo, da bomo z njegovo iz-
volitvijo, kot tudi z izvolitvijo bodočih svetnikov naših 
strank, in skupaj s krajani pospešili napredek ter pri-
spevali k boljšemu življenju vseh krajanov naše občine.
To bi naj vsebovalo tudi več resnične demokratičnosti, 
moralne neoporečnosti in gospodarskega napredka.  
Ob tej priložnosti obveščamo vse občanke in občane 
Vojnika, ki podpirajo prizadevanje naše stranke za 
zdravo življenje v lepi deželi, da smo delovanje stranke 
po njeni zamrznitvi l. 1999 na članskem sestanku dne 
23.5.2006 obnovili. Po sklepu seje je za predsednika 
stranke potrjen dr. Franc Fazarinc, dr. med.
Sedež stranke je: Zeleni Slovenije, Celjska cesta 24, tel. 
03 7812012, fax: 03 7812013.
Vse cenjene nekdanje člane in vse, ki bi se želeli včlaniti 
v stranko »Zeleni Slovenije«, vljudno naprošamo, da 
nas pokličejo ali obiščejo, da bi lahko obnovili ali 
izpopolnili člansko evidenco.
ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE V LEPI DEŽELI!
Kandidati za občinski svet stranke Zeleni Slovenije so 
objavljeni v sredinskem delu Ogledala.

Prim. dr. Franc Fazarinc, dr. med.,
predsednik ZS OO Vojnik
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