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ZEMELJSKI PLIN - ENERGIJA SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

Energija ima vse večjo vlogo pri zagotavljanju družbene blaginje in izboljšanju kakovosti  našega življenja. 
Spodbuja se ozaveščanje ljudi o racionalni rabi energije in uporabi potrošnikom in naravi bolj prijaznih virov 
energije, med katere spada tudi zemeljski plin. 
 
Po letu 1990 narašča v svetu najhitreje (ravno) poraba zemeljskega plina. Slednji je postal zaradi svojih poziti vnih 
lastnosti  zelo konkurenčna alternati va naft i in njenim derivatom ter obnovljivim virom energije na račun cenejše 
investi cije v plinski ogrevalni sistem. Tudi prihajajoča desetletja bodo nedvomno v znamenju zemeljskega plina, 
na kar nakazujejo številne smeri razvoja. Zakonodaja že sedaj narekuje vse večje in strožje zahteve po varovanju 
okolja. Pričakovati  je, da bodo v prihodnje zakonodajni predpisi še ostrejši in hkrati  z njimi strožji nadzor nad nji-
hovim spoštovanjem. K varovanju okolja pripomorejo tudi različne davčne olajšave, subvencije in ugodne oblike 
fi nanciranja za potrošnike, ki spodbujajo prenovo ogrevalnih sistemov in prehod na uporabo zemeljskega plina. 
Ker je zemeljski plin najčistejše fosilno gorivo, je že sedaj močno prisoten pri uporabi za ogrevanje, pripravo tople 
vode in kuhanje. 
 
Zemeljski plin je v Sloveniji prisoten v več kot 60 občinah, med drugim tudi v vaši občini. Občina Vojnik je os-
krbovana z zemeljskim plinom že od leta 2001 in razpolaga z več kot 11.000 m distribucijskega plinovodnega 
omrežja. Dobro razvejano plinovodno omrežje se nenehno širi in šteje danes že preko 300 zgrajenih priključnih 
plinovodov, ki omogočajo dostop odjemalcev do plinovoda. Priključitev na omrežje pa je zelo preprosta in hitra. 

Vzroki za rast uporabnikov zemeljskega plina so nižje cene energenta v primerjavi z ekstra lahkim kurilnim 
oljem (ELKO), visoki izkoristki plinskih ogrevalnih 
sistemov, nizke vrednosti  emisij ter prihranek s 
prostorom, saj je slednji nenehno dostopen preko 
plinovoda in  zato ne potrebujemo cisterne. Upo-
rabniki zemeljskega plina so še posebej navdušeni 
nad enostavno in vsestransko uporabo energenta 
ter nizkimi stroški vzdrževanja plinskega sistema 
(malo emisij), stroški nakupa energenta pa so ena-
komerno razporejeni skozi celo leto in se plačujejo 
mesečno po položnicah. Številna gospodinjstva in 
podjetja, ki se nahajajo na območju plinovodnega 
omrežja, so kurilno olje že zamenjala z ekonomičnim 
zemeljskim plinom. 

Zemeljski plin nudi potrošnikom večje udobje in zagotavlja kvalitetnejši način bivanja. Priljubljen je pri vseh 
generacijah. Mlajšim generacijam omogoča/lajša hiter tempo življenja, od starejše generacije pa ne zahteva 
dodatnega napora za ustrezno preskrbo v kurilni sezoni.

Zemeljski plin postaja torej uveljavljen trend med posameznimi energenti , saj omogoča večje udobje, je cenovno 
dostopen širokemu krogu potrošnikov in prijaznejši do narave. Ob hitrem razvoju tehnologije pa je pričakovati , 
da se bo raznovrstnost njegove uporabe razširila še na druga področja. 
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: 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

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Uvodnik

24. september 2010  OgledalO 5/77

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do ponedeljka, 
4. oktobra 2010, v tiskani in po možnosti v 
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,

USB-ju ali po e-pošti na naslov: 
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 4. oktobru, 
bomo objavili v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov in izbora fotografij po 

lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov 
odgovarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorni urednik: 

Jure Vovk
Uredniški odbor: 

Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel, 
Alja Tihle, Sonja Jakop

in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak

Jezikovni pregled: 
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Lovski dom Vojnik

Foto: Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Spoštovane volivke in volivci!

Štiri leta so naokoli in pred nami so 
ponovno lokalne volitve. V tej 77. številki 
smo ves prostor namenili županskim 
kandidatom, kandidatom za svetnike v 
Svetu Občine Vojnik in kandidatom za 
člane svetov krajevnih skupnosti Vojnik, 
Nova Cerkev in Frankolovo. Vsi so si 
enotni, želijo si sodelovanja in ustvarjanja, 
vendar pa je prostor v posameznem organu 
omejen. Politične stranke kot nosilke list 
ponujajo programe, ki jih bodo njihovi 
kandidati, v kolikor bodo izvoljeni, 
uresničevali v štiriletnem mandatu. To 

isto obljubljajo tudi samostojni, neodvisni 
kandidati.

Programi so zanimivi, posegajo v bit 
posameznega problema, ki je prisoten v 
krajevni skupnosti, ali pa je občinskega 
oz. republiškega pomena. 

Za vsebino člankov v celoti odgovarjajo 
kandidati za župana in predsedniki 
političnih strank, katerih članki so 
objavljeni.

Članki županskih kandidatov in 
političnih strank so objavljeni, po sklepu 
uredniškega odbora, po abecednem 
vrstnem redu.

V tej številki objavljamo tudi sklep o 
podelitvi občinskih priznanj in priznanj 
župana, ki je bil sprejet na zadnji seji 
občinskega sveta Občine Vojnik. 

Jure Vovk,
odgovorni urednik

VSEBINA

4−9 PREDSTAVITEV ŽUPANSKIH KANDIDATOV
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36−45 PREDSTAVITEV PROGRAMOV POLITIČNIH STRANK

46−47 PRIZNANJA OBČINSKEGA SVETA IN PRIZNANJA ŽUPANA
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Predstavitev županskih kandidatov

 Spoštovane občanke, 
cenjeni občani, dragi 
prijatelji, napočil je čas 
odločitve. Naglo se bližajo 
volitve.

Priprave na letošnje volitve 
segajo že v mesec junij 2009, 
ko so me člani OO LDS 
Vojnik s tajnim glasovanjem 
enoglasno izvolili za 
županskega kandidata za 
volitve 2010. Takoj za tem 
smo izdali prvo obvestilo o 
moji kandidaturi. Precej vas 

je pripomnilo, da je to mnogo prezgodaj, da nima smisla hiteti in 
podobno. Dvomi o tem so se razblinili, saj sem naletel na veliko 
odobravanje ljudi z vseh koncev občine. Ves ta čas do sedaj sem 
se skupaj s svojimi somišljeniki trudil, da čim bolj preprosto in 
naravno prikažemo potrebe in želje naših občanov.  Večina se vas 
zavzema za spremembe in za boljši razvoj vojniške občine. 

Letos v mesecu juliju sem v Vojniku odprl pisarno za stike z 
občani, kar mi je nedvomno predočilo obstoječe stanje v občini. 
Ljudje, ki prihajajo v pisarno, imajo določene težave, za katere 
iščejo primerne odgovore oziroma rešitve. Iz vseh obiskov je 
moč sklepati, da bi zaposleni v občinski upravi morali imeti več 
posluha za ljudi.

Program, ki ga kot kandidat v Občini Vojnik želim predstaviti 
za štiriletno obdobje, temelji na nadgradnji in izboljšavi razvoja 
občine. Vodenje občine si predstavljam v smislu večjega 
sodelovanja občank, občanov, organizacij ter krajevnih 
skupnosti z občinsko upravo, občinskim svetom ter županom. 
V primeru izvolitve bom poklicni župan. Zavedam se odgovornosti 
funkcije, ki ti jo občani zaupajo. 

V naši občini se je v teh šestnajstih letih precej naredilo. Podoba 
krajev v našem okolju se je spremenila na boljše, na kar smo lahko 
ponosni. Tudi sam sem kot predsednik KS Frankolovo ter občinski 
svetnik vložil veliko truda in energije za najnujnejše pridobitve 
v kraju in občini. Kljub temu sem prepričan, da moramo v 
naslednjem mandatu na določenih področjih za naše občane 
narediti več in bolje, kar si nedvomno tudi zaslužijo. 

Kot župan se bom osredotočil predvsem na področje komunalne 
infrastrukture, ki je v preteklih obdobjih bila precej zapostavljena.

PITNA VODA
Oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda je vsekakor 

najosnovnejša življenjska dobrina. 
Nedopustno je, da še dandanes v nekaterih delih občine 

prebivalci nimajo možnosti priklopa. Občani so v preteklih letih 
že po obrokih prispevali svoj vložek, vendar kljub temu ni prišlo 

do izgradnje vodovoda.
Takoj bom pristopil k reševanju zgoraj omenjene 

problematike.

PLOČNIKI IN KOLESARSKE STEZE
Zelo pereč problem v naši občini predstavlja nenavadno 

pomanjkanje pločnikov za pešce ter kolesarskih stez, ki 
zagotavljajo primerno varnost udeležencev v prometu, poleg tega 
pa dajejo občanom možnost svobodnega gibanja in rekreacije. Na 
tem področju smo v velikem zaostanku, saj se za to praktično ni 
naredilo ničesar.

Najprej bom pripravil ustrezno dokumentacijo za prijavo 
na razpis, ki bo osnova za gradnjo. 

KROŽIŠČA IN OBVOZNICA
Že vrsto let se opaža velik prometni pretok skozi Vojnik, kar 

predstavlja za občane nevzdržne razmere. Regionalna cesta 
je v določenih urah v tako imenovanem prometnem zamašku, 
posledica česar je tudi onesnaževanje okolja z izpušnimi plini. 
V preteklosti smo z izgradnjo semaforiziranih križišč to stanje še 
poslabšali. 

Rešitev vidim v izgradnji krožišč, kjer je seveda to mogoče, 
ter v uskladitvi in izgradnji najprimernejše variante obvoznice 
za Vojnik.

PROSTORI
Na področju družbenih dejavnosti je vidno pomanjkanje 

primernih prostorov za delovanje vrtcev, različnih društev in 
organizacij.

Izpostavil bi člane kulturnih, turističnih, predvsem pa 
mladinskih društev, ki se sestajajo, družijo in opravljajo sestanke 
v neprimernih prostorih.

Glede na prioriteto bom zagotovil več prostorov za 
primernejše delovanje omenjenih skupin.

Drage občanke in občani, naj še enkrat izpostavim svoj 
osebni volilni slogan »Zdaj je pravi čas!« Prepričan sem, da 
ste željni sprememb, zato vas vljudno vabim na volišča, da 
oddate svoj glas za boljši jutri.

Dušan Horvat

DUŠAN HORVAT
VAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE VOJNIK

»ZDAJ JE PRAVI ČAS!«

Mojo kandidaturo 
je podprla tudi stranka 
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VABILO
NOVA CERKEV

VOJNIK

FRANKOLOVO

Lokalne 
   volitve 
       2010
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Sem Jernej Kveder in kandidiram za župana Občine Vojnik. 
Mogoče še niste slišali zame, kar je nekako tudi prav, kajti politiki, 
ki so medijsko izpostavljeni, velikokrat niso izpostavljeni zaradi 
transparentnosti svojih odločitev v korist prebivalstvu, temveč 
zaradi vpletenosti v različne projekte s sumljivim ozadjem, ki še 
dolgo odmevajo v javnosti.

Dejavniki, ki so botrovali 
k odločitvi za župansko 
kandidaturo, so predvsem 
želje ljudi po spremembah 
v vojniški občini. Potrebno 
se je zavedati, da imamo 
na občinski oblasti že četrti 
mandat politično opcijo, ki si 
je tekom dela nabrala nekaj 
organizacijskih in političnih 
izkušenj, vendar v teh ključnih 
časih izgublja kriterije, 
jasnost ciljev ter postaja 
površna in nepremišljena v 

odločitvah, ki so prepogosto neracionalne za občane.

V okviru vizije za razvoj občine Vojnik ter s tem povezanega 
napredka občine bom v primeru zmage na volitvah izpolnil 
naslednji volilni program, ki sem ga strnil v nekaj ključnih točk: 

•  Dokončna ureditev Obrtno-poslovne cone v Arclinu, mislim 
predvsem na prodajo še nezakupljenih zemljišč ter dokončne 
ureditve infrastrukture.

•  Posvetil se bom izgradnji pokritih tribun na vzhodnem delu 
nogometnega igrišča v Vojniku, pod trubunami pa bi prostor 
izkoristili za tržnico, na kateri bi v začetni fazi kupovali 
predvsem prehrambene produkte. 

•  V nekaterih delih občine je signal mobilnih operaterjev 
prešibak za nemoteno uporabo mobilnih telefonov, 
zato nameravam v sodelovanju s pristojnimi mobilnimi 
operaterji, ki pokrivajo našo občino, najti rešitev za odpravo 
nezadostnega signala.

•  Področje bazena na Frankolovem že dolgo časa predstavlja 
mrtvo točko. Z investitorji bom pristopil k obnovi bazena, 
smiselno pa je celostno zaobjeti tudi širšo okolico, kjer bi 
se nepovezana mladina lahko skozi celotno leto srečevala, 
družila in se ukvarjala s športnimi in z zabavnimi vsebinami.  

•  Mladi v občini potrebujejo več mladinskih prostorov, 
boljše pogoje za razvijanje prostočasnih dejavnosti in 
možnost soodločanja o občinskih zadevah. Mladim bom 
občino približal, jo naredil bolj dostopno in jih spodbudil 
k aktivnemu sodelovanju. Poiskal bom nove prostore za 
mladinski center, kjer se bodo lahko družili ob prostočasnih 
dejavnostih, tečajih in prireditvah.

•  Društvom in nevladnim organizacijam bom omogočil 
aktivnejši pristop na trgu turizma, spodbujal bom 
muzejsko dejavnost ter ohranitev naše kulturne dediščine, 
znamenitosti in naravnih lepot našega kraja. Organiziral 
bom nove kulturne in zabavne prireditve in na že utečene 
privabil več obiskovalcev.

•  Več sredstev bom namenil za gradnjo infrastrukture in cest 
ter poskrbel za večjo socialno varnost občanov, še posebej 
tistih, ki so je res potrebni. Zavzemal se bom za zaščito 
okolja, preprečiti pa nameravam tudi vandalizem, ki je 
prisoten v občini.

•  V sodelovanju z družbo Izletnik Celje, d. d., nameravam 
posodobiti dotrajana avtobusna postajališča. 

•  Že kar lep čas smo občani priča obljubam o pločniku 
in kolesarski stezi, ki bi potekala od Škofje vasi do 
Višnje vasi, vendar tega še nismo dočakali. Kot razvita 
občina potrebujemo tudi kakšen kilometer kolesarskih 
stez ter pločnikov, zato bo izgradnja pločnika ob tej zelo 
obremenjeni prometnici eden izmed mojih projektov, ki jih 
bom realiziral med prvimi.

•  Protipoplavno varnost Arclina lahko dosežemo z izgradnjo 
male hidroelektrarne. Glede na pretok Hudinje se na podlagi 
standardnih parametrov določijo tudi ostali ključni podatki.

•  Nova delovna mesta v občini bomo zagotovili le z 
novimi podjetji ter razširitvijo že obstoječih gospodarskih 
subjektov. Če pa jih hočemo privabiti, moramo podjetjem 
zagotoviti določene bonitete, česar se zavedam, zato bom 
vsem podjetjem na njihovi poslovni poti pomagal prebroditi 
težave s sredstvi, ki so namenjena za razvoj gospodarstva.

•  Nujno pa moramo poskrbeti tudi za upokojence. Na lokalni 
ravni se bom zavzel za cenejše bivanje v domu ostarelih, saj 
veliko upokojencev le stežka pokriva tekoče stroške doma. 
Veliko starejših krajanov je tudi izrazilo željo po povečanju 
letnih izdaj Občinskega glasila Ogledalo. Z več tržnega 
prostora v Ogledalu nam bo to tudi uspelo.

•  V občini bom v sodelovanju s podjetji prirejal več športnih 
dogodkov, kjer bodo prisotni domači tekmovalci, kakor tudi 
tekmovalci izven meja. Zato je ureditev igrišča v Vojniku že 
skoraj nuja. Del sredstev bom namenil za ureditev športnih 
infrastruktur, tako da bodo v vseh delih občine enaki pogoji 
za trening ter rekreacijo.

•  Korak naprej moramo narediti tudi v kmetijski politiki, 
saj nam kmetije zagotavljajo hrano. Vendar za potrebe, 
kakršne se sedaj odražajo na trgu, potrebujejo zmogljivejše 
stroje ter opremo. Kot župan bom ustanovil posebno ekipo 
strokovnjakov, ki bodo kmetom pomagali do subvencij oz. 
jim bodo na voljo v primeru vprašanj.  

Poleg vseh teh zastavljenih ciljev bom seveda prednostno 
obravnaval potrebe ter želje občanov vojniške občine. Na sam vrh 
pa postavljam tudi črpanje evropskih sredstev, ki imajo odločilno 
vlogo pri financiranju projektov v občini.

V nedeljo, 10. oktobra, bodo odprta volišča, kjer bomo volivci 
lahko izvolili novo občinsko oblast. Vendar glejte, da ne bo nova 
občinska oblast v bistvu stara oblast v novi preobleki, kakor se je 
dogajalo do sedaj. “Novi župan, nova prihodnost”, se glasi moj 
predvolilni slogan, ki ga bom lahko uveljevil le v primeru zmage 
na volitvah.

Čas je za novega župana!!

    Jernej Kveder,
kandidat za župana Občine Vojnik

Predstavitev županskih kandidatov

JERNEJ KVEDER 
KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE VOJNIK
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Benedikt   Podergajs,
kandidat SLS za župana Občine Vojnik

Cenjene volivke,  spoštovani volivci!

So poti v življenju, ki nas ločujejo, in so poti, ki nas združujejo.

So misli in upanja, ki so v nas različna, mnogo je tudi podobnih.

So dejanja in cilji, ki nam niso skupna, mnoga pa nas povezujejo.

So dela, ki jih zmore opraviti vsak zase in na svoj način in dela,
ki jih bolje opravimo skupaj.

So enake besede, ki jih izrekamo vsak v svojem tonu, ali različne besede, 
ki jih dobro uglasimo.

So  težave, a vedno ostaja  optimizem.

Zavedam se, da smo občani Občine Vojnik vse, kar je zapisano.

Sem pa tudi prepričan, da naša raznolikost zmore obroditi mnoge sadove. 
Kar me navdaja k optimizmu, sta dobronamernost in odgovornost občank 
in občanov naše občine v osebnem, društvenem, gospodarskem in celo 
političnem življenju.

Kar smo neštetokrat dokazovali v preteklosti, naj bo naš cilj tudi
v prihodnje.

Za naše skupno dobro. Za nas. Za ljudi!

           Benedikt Podergajs,  
  kandidat SLS za župana Občine Vojnik

Za ljudi!

Hvala za vaš glas! 

Ta glas podpirajo tudi:

Oglasi ogledalo.indd   1 9/15/10   3:15:36 PM
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“V več kot tridesetih letih svoje poklicne poti sem v raznolikem 
delu na področju zdravstva, v skrbi za človeka v različnih 
institucijah in organih spoznaval in začutil delovanje celotnega 
družbenega sistema, tako v Sloveniji kot tudi širše in menim, da 
bi lahko v svojem ožjem okolju naredil še nekaj več.

Podporo volivk in volivcev 

bom sprejel s hvaležnostjo 

in z vso odgovornostjo ter z 

zavezo, da bomo skupaj lahko 

dobro uresničevali program 

za naslednje mandatno 

obdobje od 2010 do 2014 in 

za razvoj Občine Vojnik.”

ČAS JE ZA SPREMEMBE.
SPLOŠNI RAZVOJNI CILJI, KI JIM ŽELIMO SLEDITI:

- trajnostni razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe občanov;
- višja kakovost življenja na področju občine in podeželja;
- kakovostnejše, dostopnejše in hitrejše javne storitve;
-  večja informiranost, osveščenost in odgovornost prebivalcev 

na področju varovanja okolja, prometa, racionalne rabe 
naravnih virov;

- kakovostnejše delo občinske uprave.

Ob sledenju splošnih ciljev se zavzemamo za socialno in 
zdravstveno varnost občanov in občank ter za spoštovanje kulturne 
in ostale drugačnosti v okviru družbe svobodnih državljanov in 
državljank, kar je ena od splošnih civilizacijskih vrednot. 

USPEŠNOST IN PREPOZNAVNOST OBČINE VOJNIK ŽELIM 
GRADITI NA:

- jasni  in dolgoročni prostorski strategiji Občine Vojnik;
- izobraženem  prebivalstvu;
-  znanju zaposlenih v javnih zavodih in podjetjih, občini in 

šolah;
-  inovativnosti v podjetniškem sektorju, kot tudi v družbenih 

strukturah, povečani produktivnosti;
-  stalni presoji ekonomičnosti, gospodarnosti in učinkovitosti 

vseh programov in projektov, ki se izvajajo pod okriljem 
občine;

- povezanosti občinskih služb in lokalnega gospodarstva;  
-  okoljski osveščenosti (za ločeno zbiranje odpadkov, 

varčevanje z energijo);

-  varčevalni naravnanosti, ohranjanju prostora, naravnih 
virov, zdravega okolja;

- medgeneracijski povezanosti in sožitju vseh generacij.

Pri  dvigu organizacijske kulture celotnega delovanja lokalne 
oblasti je potrebno  poskrbeti za dosledno upoštevanje zakonskih 
norm in profesionalnih standardov. 

Učinkovito delovanje lokalne samouprave – Občine 
Vojnik naj bo organizacijsko v svoji naravnanosti podprto 
tudi z moralno-etičnimi načeli, kot so strpnost, solidarnost, 
pravičnost, dostojanstvo in varnost.

PROGRAM AKTIVNOSTI PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
KS VOJNIK:

- izgradnja novega vrtca v Vojniku; 
- izgradnja vodovoda in kanalizacije po programu;
- izgradnja nove telovadnice OŠ Vojnik;
- ureditev pokopališča in mrliške vežice;
-  ureditev križišč in pločnikov na regionalni cesti Arclin–

Višnja vas;
- protipoplavni ukrepi na področju Arclina;
- dokončanje obrtno-poslovne cone;
- določitev trase obvoznice okoli centra Vojnika; 
-  zmanjšanje kmetijskih površin, obremenjenih s pesticidi, v 

bližini strnjenega naselja;
- posodobitev trga in ulic;
-  cestna infrastruktura – asfaltiranje po prioritetah in principu 

števila uporabnikov ter gostote prometa, lastne udeležbe 
krajanov in pomena ceste za širšo skupnost;

-  zagotavljanje vzdrževanja makadamskih javnih poti in cest 
(zimska služba, pesek za posipanje).

KS NOVA CERKEV:
-  izgradnja trgovine in pošte oz. ureditev poslovno-

stanovanjskega centra v Novi Cerkvi;
-  ureditev kanalizacije Polže, Hrenova – smer Lemberg in 

smer Socka;
- plinifikacija;
-  izvedba lokacijskih načrtov in nadaljnja izgradnja novega 

naselja v Novi Cerkvi;
-  obnova graščine v Socki (sodelovanje države, evropska 

sredstva);
- ureditev igrišča v Socki;
-  prometna ureditev v Socki (prehod za pešce, avtobusno 

postajališče, pločnik, …);
- modernizacija državne ceste Nova Cerkev–Socka;
-  razširitev in dokončna ureditev ceste Socka–Trnovlje–

Frankolovo;
- postavitev in obnovitev označevalnih tabel za naselja;
- vodovodi, kanalizacije in ceste po programu KS;
-  cestna infrastruktura – asfaltiranje po prioritetah in principu 

Predstavitev županskih kandidatov

IGOR PRAZNIK
VAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA

VOJNIK ČAS JE ZA SPREMEMBE!  
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števila uporabnikov ter gostote prometa, lastne udeležbe 
krajanov in pomena ceste za širšo skupnost;

-  zagotavljanje vzdrževanja makadamskih javnih poti in cest 
(zimska služba, pesek za posipanje).

KS FRANKOLOVO: 
-  izgradnja centralne čistilne naprave pod pogojem, da bomo 

pridobili sredstva iz evropskega strukturnega sklada; 
- izgradnja novega vrtca;
- ureditev igrišča pri osnovni šoli in v parku;
- izgradnja novih društvenih prostorov v parku;  

-  razširitev pokopališča in ureditev mrliške vežice v 
Črešnjicah;

- ureditev večnamenskega prostora v Črešnjicah;
- izgradnja pločnikov po planu KS;
-  cestna infrastruktura – asfaltiranje po prioritetah in principu 

števila uporabnikov ter gostote prometa, lastne udeležbe 
krajanov in pomena ceste za širšo skupnost; 

-  zagotavljanje vzdrževanja makadamskih javnih poti in cest 
(zimska služba, pesek za posipanje).

Igor Praznik

Predstavitev županskih kandidatov

VABLJENI VSI OBČANI IN OBČANKE NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV,
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Predstavitev kandidata za člana občinskega sveta

Spoštovane občanke in občani Občine Vojnik!

Moje ime je JURE FERLEŽ in kandidiram kot  

NEODVISNI in NESTRANKARSKI

   
kandidat za ČLANA OBČINSKEGA SVETA 

Občine Vojnik s podporo skupine volivcev.

Kot član občinskega sveta bom:

-  opravljal funkcijo občinskega svetnika z aktivnim vključevanjem vseh občank in občanov 
v skupno korist, brez bremena politične obarvanosti; 

-  povečal in izboljšal obveščenost občank in občanov o delu in odločitvah občinske uprave, 
občinskega sveta in odborov;

-  sprejemal odločitve, ki bodo v korist vseh nas, občanov, in ne samo peščice posameznikov 
ali interesnih skupin; 

-  usmerjal svojo energijo v zagotovitev celovitega trajnostnega in skladnega razvoja, ki bo 
omogočal kar najvišjo kakovost bivanja občank in občanov v naši občini.

Moje temeljno vodilo pri uresničevanju poslanstva občinskega svetnika bo:

POVRNIMO VREDNOTE 
IN SI USTVARIMO OKOLJE, 

V KATEREM BOMO RADI ŽIVELI!

Vabim vas, da mi na volitvah namenite svoj glas!
Jure FERLEŽ, univ. dipl. inž. str.
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Spoštovane občanke in občani, cenjene volivke in 
volivci!

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 nastopimo s svojim županskim kandidatom, temveč podpremo 
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 
listami. 

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, za izboljšanje 
položaja upokojencev in tistih socialnih kategorij prebivalstva, ki 
potrebujejo pomoč širše skupnosti. Vemo, da bo uspeh na volitvah 
posledica našega dela na lokalnem in državnem nivoju. Ne želimo 
posebej poudarjati naših prizadevanj na državnem nivoju, kjer 
je osrednja usmerjenost v izboljšanje položaja upokojenca in 
socialno šibkega dela prebivalstva ter pokojninska in zdravstvena 
reforma, temveč se usmeriti predvsem na lokalni nivo.

Vsa področja in aktivnosti, ki so bile v ospredju našega dela 
na lokalnem nivoju, to je na nivoju občine, krajevne skupnosti 
in v vseh organizacijah civilne družbe, kjer je naša prisotnost 
potrebna, ostajajo naša naloga tudi v prihodnje. Pričakujemo, 
da bomo z vašo podporo našim kandidatom za občinski svet in 
svete krajevnih skupnosti dali možnost, da lahko neposredno 
sodelujemo pri razvoju občine in krajevnih skupnosti ter da 
skupaj z drugimi vztrajamo pri uresničevanju določenih zahtev do 
novih občinskih organov, da se uredijo tisti problemi, ki v občini 
vplivajo na izboljšanje življenjskega standarda za vse kategorije 
prebivalstva na celotnem območju občine, s posebnim poudarkom 
na urejanju problematike starejše generacije in mladine.

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 prebivalstva. 
Ob hitrem razvoju občine in posameznih krajevnih skupnosti 
ugotavljamo, da urejanje infrastrukture sledi zelo počasi, zato naj 
bo usmeritev za naslednje obdobje uskladiti gradnjo z razvojem 
in ureditvijo komunalne infrastrukture.

 In za kaj točno si bomo prizadevali?
Zagotoviti želimo večjo prometno varnost občanov z ureditvijo 

celotnega območja, ki z izgradnjo novih trgovskih centrov ni 
ustrezno povezano, ter čimprejšnjo ureditev pločnikov, predvsem 
v smeri od centra kraja proti Arclinu.

Dokončno nameravamo urediti tudi notranji prometni režim, 
predvsem na notranji glavni prometnici mimo športnih igrišč, ki 
postajajo vedno bolj nevarna predvsem za otroke in mladino, saj 
je tu v poletnem času njihovo glavno zbirališče, ter prometnico 
do šole, vrtca in jutri do doma upokojencev, ki postaja vedno bolj 

nevarna za to strukturo občanov.
Sanirati želimo ostalo prometno infrastrukturo, ki postaja že 

ovira za normalno povezovanje, ter urediti središča naselja, ki je 
ostalo po delni sanaciji še nedokončano.

Zavzeli se bomo za komunalno povezovanje (voda, plin, 
kanalizacija) ostalih območij, ki gravitirajo na občinsko središče.

Zagotovo je še vrsta vprašanj in problemov, ki težijo krajane 
posameznih krajevnih skupnosti, 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 in bodo naše zahteve pri odločanju 
o porabi sredstev občinskega proračuna.

Poleg komunalne problematike, ki ostaja glavna naloga celotne 
občinske ekipe in ki zagotovo najbolj neposredno vpliva na 
počutje in zadovoljstvo občanov, pa je še nekaj nalog, ki imajo 
enakovreden vpliv, se pa nanašajo na del občanov v občini. 

Za mlajšo generacijo
Čudimo se, da mladina zelo hitro zaide na stranska pota, da 

hitro zapade pijači in mamilom, naredimo pa premalo za njihovo 
organiziranje in zagotavljanje pogojev za njihovo delo. Potrebno 
bo razmisliti o možnih določenih prostorskih rešitvah.

Za srednjo generacijo
Ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti nadaljnjega 

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 prebivalstva 

občine. Poleg splošnega ustvarjanja pogojev za življenje vseh 
občanov v občini so zahteve te generacije na določenih področjih 
specifične, toliko bolj, odkar je bil v Vojniku zgrajen bivalni 
objekt za starejše občane in kar se ti v večjem obsegu vključujejo 
v kraj in z njim tudi živijo. Poleg tega se veliko starejših občanov 
zaradi različnih razlogov odloča, da ostane v prvotnem okolju. Z 
leti ti ljudje potrebujejo različne oblike pomoči. Na tem področju 
moramo najti skupne oblike pomoči občine, krajevnih skupnosti 
in civilne družbe.

Ker je občina tudi socialna skupnost, bo potrebno del aktivnosti 
usmerjati še v reševanje stanovanjskih in socialnih problemov in 
zagotavljati sredstva za te namene. 

To je le nekaj misli o potrebah, ki jih je nujno opredmetiti v 
naslednjem obdobju. Mi smo zato, 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 DeSUS, 
kandidati za svetnike v občinski svet in 

svete krajevnih skupnosti

Predstavitev programov političnih strank

Demokratična stranka upokojencev  Slovenije
DeSUS

Občinski odbor Vojnik



12OgledalO 5/77   24. september 2010   

V občini imamo dve temeljni vrednoti, dva osnovna 
potenciala: 

•  Prvi smo ljudje, pametni, delavni, kulturni, vsi občani naše 
občine. 

•  Drugo je naš stvarni življenjski prostor, ozemlje, na katerem 
deluje naša občina.

Občina mora ustvarjati osnovne pogoje za zdrav, uspešen 
razvoj vseh naših občanov.

•  Pri gospodarjenju s stvarnim okoljem – prostorom mora 
skrbeti za smiselno, enakovredno razvijanje vseh predelov 
občine. Tako da so zagotovljene okoljske – prostorske 
možnosti za lepo, ugodno in zdravo preživetje sedanjih 
prebivalcev in  bodočih rodov. 

Občina mora služiti občanom in ne sme biti sama sebi namen. 
Medsebojna razmerja moramo reševati po načelih enakosti, 
enakopravnosti, enake vključenosti vseh z uvidevnostjo, 
strpnostjo, z močjo argumentov in s kompromisom. 

V Občinskem odboru LDS Vojnik se bomo v naslednjem 
mandatu zavzemali:

1.  Za izdelavo in sprejem strategije razvoja in rabe prostora 
v občini skozi daljši čas. V tem aktu se morajo opredeliti 
prostor in objekti za javno rabo; določiti strategija nadaljnjih 
pozidav in preureditev, posebej na območjih urbalnih naselij 
in posebej na območjih ruralne naseljenosti.

2.  Zavzemali se bomo, da se kot del dolgoročne strategije 
razvoja občine izdela projekt kompleksnega, dolgoročnega 
urejanja prometa v občini, tako v urbalnih, kot v ruralnih 
naseljih. Na takšni podlagi pa nato sledi postopno urejanje 
prometne infrastrukture, najprej najbolj potrebne: pločniki, 
kolesarske steze, krožišča, obvoznica. 

3.  Za varstvo okolja – sem sodi stalna skrb za čisto, zdravo 
okolje na območju celotne občine. Posebno vrednoto v 
naši občini predstavlja velik del še neokrnjenega, zdravega 
naravnega prostora. Pri strategiji rabe in razvoja tega 
prostora moramo biti posebej skrbni, pozorni in modri. 

Potrebno bo vzpodbujati pridelavo biohrane v poljedelstvu, 
živinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu. 

4.  Za zagotovitev, izboljšanje objektov za izvajanje družbenih 
dejavnosti: 

 -  čimprejšnja zagotovitev ustreznih prostorskih in drugih 
pogojev za kakovostno delovanje javnega vtrca;

  -  v Vojniku izgradnja kulturnega doma in objektov za šport 
in rekreacijo, 

 - telovadnica;
 - prostori za delovanje civilne sfere oz. društev;
 - postopno odptra tržnica.
5.  Intenzivno je potrebno pristopiti k zagotovitvi  pogojev v 

Novi Cerkvi za zgraditev  ustreznega objekta za trgovsko in 
drugo servisno ponudbo. 

6.  V naslednjem mandatu je nujno končno zagotoviti 
pitno vodo vsem gospodinjstvom v občini in intenzivno 
nadaljevati z izgradnjo kanalizacij in čistilnih naprav.

Predstavitev programov političnih strank

Od leve proti desni stojijo:
(Franc) Branko Jezernik, Ladislav (Slavko) Jezernik, Aleksander 
Škoflek, Dušan Horvat, Natalija Hudin, Greta Jošt, Beno Kresnik, 
Matej Štante; na sliki manjka kandidatka Stanislava Štravs.

Od leve proti desni stojijo:
Lidija Eler Jazbinšek, Vili Močenik, Jože Kocman, Adolf Janc, Sara Voršič, Vladimir Kroflič, Tomo Videnšek, Božo Teržan, Tina Šuhel.

LDS OO VOJNIK
Občina mora služiti občanom
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7.  Takoj je nujno angažirati potrebno znanje in se z vso 
intenzivnostjo zavzeti za pridobitev več evropskih 
sredstev za gradnjo: prometne infrastrukture, vodovoda in 
kanalizacije ter objektov družbenih dejavnosti.

V občinskem odboru LDS smo se zelo potrudili, da smo našli 
za kandidate ljudi, ki so z dosedanjim delom in delovanjem veliko 
pokazali ter premorejo očitno znanje in hotenje, da bodo s svojim 
delovanjem v organih občine in KS veliko doprinesli. 

Na koncu naj posebej poudarimo, da sploh ni pomembno, v 
katerem delu občine ima kandidat stalno prebivališče, »kot na 
primer, da kandidat za župana Dušan Horvat ni Vojničan«, ampak 

so pomembni njegova drža, znanje in hotenje. 

Vsekakor, volivci, volitve so vaša priložnost, da uveljavite 
svoj vpliv. Zato resno svetujemo, da prav vsi oddate svoj glas 
kandidatu, za katerega menite, da je vreden vašega zaupanja. 

Občina Vojnik potrebuje novo vodstvo z novimi močmi in 
novimi idejami. 

Vidimo se na volitvah!

Za Občinski odbor LDS Vojnik, 
predsednik mag. Adolf Videnšek

Predstavitev programov političnih strank
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Predstavitev programov političnih strank

=spet na sceni!

NOVA GENERACIJA
Leta 2002 smo mladi Občine Vojnik s sloganom HOČEMO SVOJ GLAS! dobili prvega 
         občinskega svetnika iz vrst mladih. Leta 2006 smo bili enako uspešni. 

Letos smo se odločili, da želimo biti SPET NA SCENI!

Listo smo sestavili z namenom, da bomo imeli tudi mladi svoje mesto v občinskem svetu. S svojimi razmišljanji in predlogi želimo 
namreč konstruktivno in aktivno sodelovati pri razvoju občine. Zavzemati želimo stališča do pomembnih javnih vprašanj, se potegovati 
za pravice in interese mladih, ohraniti mladim prijazno okolje, skrbeti za prepoznavnost občine, spodbujati zdrav način življenja, 
prostovoljstvo in delo v skupnosti ter razvijati čut odgovornosti do starejših, invalidnih in drugače mislečih.

Mladi vse prevečkrat opažamo, da nas starejši včasih kar nekako spregledajo in podcenjujejo. Toda tudi mi imamo svojo glavo s katero 
znamo razmišljati, čeprav morda zaradi mladosti nimamo toliko izkušenj. S svojim znanjem se želimo aktivno vključiti v gospodarske 
procese in prispevati k fleksibilnejši poslovni politiki in ustvarjanju novih delovnih mest. Preprosto želimo svoje znanje uveljavljati na 
delovnih mestih v ožjem in širšem lokalnem območju in si ustvariti poklicno kariero ter družino.

Naš prioritetni cilj je združevati mladino in uspešno razvijati medgeneracijski dialog ter s svojimi predlogi aktivno 
sodelovati v občinskem svetu in ostalih delovnih telesih Občine Vojnik.

Oglasi ogledalo.indd   4 9/15/10   3:16:02 PM
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Predstavitev programov političnih strank

=spet na sceni!

NOVA GENERACIJA
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Letos smo se odločili, da želimo biti SPET NA SCENI!

Listo smo sestavili z namenom, da bomo imeli tudi mladi svoje mesto v občinskem svetu. S svojimi razmišljanji in predlogi želimo 
namreč konstruktivno in aktivno sodelovati pri razvoju občine. Zavzemati želimo stališča do pomembnih javnih vprašanj, se potegovati 
za pravice in interese mladih, ohraniti mladim prijazno okolje, skrbeti za prepoznavnost občine, spodbujati zdrav način življenja, 
prostovoljstvo in delo v skupnosti ter razvijati čut odgovornosti do starejših, invalidnih in drugače mislečih.

Mladi vse prevečkrat opažamo, da nas starejši včasih kar nekako spregledajo in podcenjujejo. Toda tudi mi imamo svojo glavo s katero 
znamo razmišljati, čeprav morda zaradi mladosti nimamo toliko izkušenj. S svojim znanjem se želimo aktivno vključiti v gospodarske 
procese in prispevati k fleksibilnejši poslovni politiki in ustvarjanju novih delovnih mest. Preprosto želimo svoje znanje uveljavljati na 
delovnih mestih v ožjem in širšem lokalnem območju in si ustvariti poklicno kariero ter družino.

Naš prioritetni cilj je združevati mladino in uspešno razvijati medgeneracijski dialog ter s svojimi predlogi aktivno 
sodelovati v občinskem svetu in ostalih delovnih telesih Občine Vojnik.

Oglasi ogledalo.indd   4 9/15/10   3:16:02 PM

Kandidata za župana Občine Vojnik Benedikta Podergajsa podpiramo, ker:

- uspešno vodi občino že šestnajst let;
- so vidni rezultati njegovega dela;
- podpira delo v ljubiteljskih in humanitarnih društvih;
- podpira enakovreden razvoj vseh treh krajevnih skupnosti;
- se zavzema za kulturni dialog;
- zna graditi solidarnost;
- daje mladim možnost, da izrazijo želje in interese;
-       je mlad po srcu.

Spoštovani!

Če si želite novih obrazov, če ste mladi in mladi po srcu. Če čutite z mladimi in če nas imate radi,
bodite z nami na sceni in pojdite 10. oktobra 2010 na volišče ter oddajte svoj glas za nas mlade! 

Tadej Zabav,
lista volivcev NOVA GENERACIJA

Oglasi ogledalo.indd   5 9/15/10   3:16:02 PM
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Lista za razvoj Občine Vojnik je 
zmagovalna lista, ki je nastala v družbi 
kreativnih in pozitivnih posameznikov. 
Ti so se s svojimi dejanji v preteklosti že 
dokazali  in ustvarjali dodano vrednost 
za občane vojniške občine. Temeljno 
vprašanje, ki smo si ga ob ustanovitvi 
zastavili, je bilo: »Kaj lahko storimo 
za razvoj Občine Vojnik«? In ideje so 
združile skupino, ki želi brez politikanstva 
z racionalnimi potezami soustvarjati 
nadaljnji razvoj te občine.  Znamo in 
zmoremo, je naš osnovni moto in ne 
obljubljamo nemogočega, saj volitve 
čedalje bolj postajajo politični marketing, 
kjer posamezniki volivcem prodajajo 
iluzije. 

Lista sistematično analizira stanje na 
območju občine in namerava s projektnimi 
pristopi, s pomočjo evropskih sredstev 
ustvariti pogoje za uspešno delovanje 
podjetništva in turizma. V razvojne projekte 
želimo vključiti čim več pogumnih, 
kreativnih posameznikov in tako ustvarjati 
nova delovno mesta. Sinergijske učinke 
nameravamo doseči v povezavi z vsemi 
institucijami na območju občine, kakor 
tudi z župani sosednjih občin. Pozornost 
namenjamo še varnostnim elementom, 
kajti brez varnosti ni skladnega razvoja 
posameznika niti družbe. Z ustrezno 
varnostno politiko želimo zagotoviti varno 
počutje občanov, kakor tudi gostov, ki 
bodo prihajali na to območje. Kmetijstvo 

kot ključni atribut razvoja slovenskega 
podeželja ostaja naša prioritetna naloga.

Spoštovani volivci, znani smo po tem, 
da znamo orati ledino, imamo vizijo, 
se znamo povezovati in deliti izkušnje. 
Ponosni smo, da smo občani Vojnika in da 
bomo skupaj z vami soustvarjali njegov 
nadaljnji razvoj, zato vas vabimo, da se 
udeležite volitev in glasujete za 

»LISTO ZA RAZVOJ OBČINE 
VOJNIK«.

Janko Čepin

Predstavitev programov političnih strank

LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

Ko dejanja 
štejejo

Volilna enota 2 Vojnik (od leve proti desni): Janko Čepin, Danilo Bojanovič, Adrijana Pliberšek-Jeram, Zvonko Pilih, 
Marija Čakš, Andrej Fegeš, Amadej Bastl, Karel Brezovšek.

Volilna enota 1 Nova Cerkev-Frankolovo (od leve proti desni): Matej Es,Gregor 
Pušnik, Eva Šeško, Karl Turk, Robert Šprah, Igor Hrustl, Bernarda Majcen, 
Jože Smodej-Limbo.
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URADNI DEL
V skladu drugega odstavka 74. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 
94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H) 
in z določbami 61. člena Zakona o volitvah v 
državni zbor (ZVDZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 
109-4648/06-ZVDZ-UPB1, 54-2904/07-Odločba US) 
je Občinska volilna komisija Občine Vojnik sestavila 
naslednji 

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA OBČINE 
VOJNIK
Kandidati za župana so:

1. DUŠAN HORVAT 
predlagatelj: LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE
datum roj.: 08.01.1960    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 8
poklic: Inženir gradbeništva    
delo: Vodja projekta

2. IGOR PRAZNIK 
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
datum roj.: 11.05.1953    
naslov: Vojnik, Krožna pot 3
poklic: Doktor medicine   
delo: Specialist splošne medicine

3. JERNEJ KVEDER 
predlagatelj: SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI 
EVROPE
datum roj.: 07.04.1991    
naslov: Vojnik, Celjska cesta 41
poklic: Elektrotehnik energetik    
delo: Vodja elektro del

4. BENEDIKT PODERGAJS 
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
datum roj.: 18.07.1953    
naslov: Vojnik, Brezovnikova ulica 9
poklic: Ekonomist  
delo: Župan

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: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 BRANKO DELČNJAK , roj 03.07.1954
 naslov: Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 16
 poklic: Avtomehanik delo: Delovodja servisa
2 DEAN ŠNABL , roj 21.06.1983
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 1
 poklic: Gimnazijski maturant 
 delo: Vodja prodaje
3 ROMANA ZUPANEK ŠTRLJIČ , roj 08.11.1969
 naslov: Nova Cerkev, Novake 23
 poklic: Ekonomski tehnik delo: Peka peciva
4 MARKO KRNJOVŠEK , roj 23.04.1976
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 18
 poklic: Ekonomski tehnik 
 delo: Vodja poslovne enote
5 GREGOR KNAUS, roj 13.05.1975
 naslov: Frankolovo, Lindek 4a
 poklic: Komercialist
 delo: Referent prodaje
6 MIHAELA GRUŠOVNIK , roj 23.10.1979
 naslov: Frankolovo, Stražica 19
 poklic: Trgovka
 delo: Trgovka
7 DRAGO ŽUREJ , roj 08.10.1960
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 9c
 poklic: Lesni tehnik
 delo: Podjetnik
8 SERGEJ VOVK , roj 05.02.1985
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 10
 poklic: Avtomehanik
 delo: Avtomehanik
9 MOJCA KOJNIK , roj 28.01.1986
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 45
 poklic: Frizerka
 delo: Nezaposlena

2. Ime liste: ZARES - NOVA POLITIKA

1 ANTON GREGORC , roj 13.06.1944
 naslov: Frankolovo, Beli potok pri Frankolovem 3a
 poklic: Komercialni tehnik
 delo: Upokojenec
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2 GVIDO PINTER , roj 07.09.1962
 naslov: Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 18
 poklic: Avtoelektričar 
 delo: Samostojni podjetnik
3 MIRICA ŽLAUS , roj 24.03.1964
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 108
 poklic: Poslovni sekretar 
 delo: Vodja oddelka na sodišču
4 ANDREJ VEZENŠEK , roj 27.10.1963
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 3a
 poklic: Strojni tehnik 
 delo: Operater na CNC
5 TEREZIJA FALNOGA , roj 02.10.1961
 naslov: Nova Cerkev, Selce 11b
 poklic: Trgovka 
 delo: Trgovka
6 ROMAN ŽLAUS , roj 18.06.1961
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 108
 poklic: Ekonomski tehnik
 delo: Samostojni podjetnik
7 IGOR ROTAR , roj 23.02.1953
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 2c
 poklic: Instalater toplov. naprav
 delo: Upokojenec
8 VLASTA GREGORC , roj 02.07.1964
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 5
 poklic: Kemijski tehnik
 delo: Kemijski laborant

3. Ime liste: NOVA GENERACIJA

1 BOŠTJAN GOREČAN , roj 11.07.1977
 naslov: Nova Cerkev, Socka 61
 poklic: Elektrikar elektronik
 delo: Samostojni podjetnik
2 JANEZ KOTNIK , roj 22.12.1979
 naslov: Nova Cerkev, Socka 17
 poklic: Elektrotehnik elektronik
 delo: Kalkulant
3 ALJA TIHLE , roj 03.06.1982
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 120
 poklic: Univ. dipl. pravnica
 delo: Svetovalka
4 BLAŽ PRISTOVNIK , roj 24.06.1986
 naslov: Frankolovo, Črešnjice 14a
 poklic: Elektrotehnik elektronik
 delo: Študent tehnologije prometa
5 JANJA VIVOD , roj 04.04.1987
 naslov: Nova Cerkev, Homec 21
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Absolventka biokemije
6 ŠPELA MAJCEN , roj 05.12.1991
 naslov: Nova Cerkev, Socka 64f
 poklic: Vzgojiteljica predšol. otrok
 delo: Študentka predšolske vzgoje

7 TOMAŽ VEZENŠEK , roj 09.06.1992
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 3a
 poklic: /
 delo: Dijak (Srednja šola za strojništvo)
8 FIDES KARO , roj 04.04.1991
 naslov: Frankolovo, Lindek 7
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Študentka muzikologije
9 ROK KOROŠEC , roj 17.07.1992
 naslov: Frankolovo, Rove 19a
 poklic: /
 delo: Dijak (Srednja šola za strojništvo)

4. Ime liste:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1 JANEZ KARO , roj 21.11.1962
 naslov: Frankolovo, Lindek 7
 poklic: Komunalni inženir
 delo: Vodja tehnične službe
2 VIKTOR ŠTOKOJNIK , roj 18.04.1947
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 50
 poklic: Dr. vet. med. 
 delo: Upokojenec
3 DANICA JEZERNIK , roj 28.11.1960
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 22
 poklic: Vrtnarski tehnik
 delo: Vodja trgovine in prodajalec
4 KAREL BLAZINŠEK , roj 06.12.1952
 naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 40
 poklic: Prometni tehnik
 delo: Vodja kontrolne službe
5 SONJA JAKOP , roj 27.05.1959
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 38
 poklic: Diplomirana upravna organizatorka
 delo: Vodja oddelka
6 ZDENKO SKAZA , roj 07.05.1967
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 13
 poklic: Kmetijski tehnik
 delo: Poslovodja
7 PAVEL BOŽNIK , roj 24.06.1960
 naslov: Nova Cerkev, Hrenova 35a
 poklic: Univ. dipl. ing. strojništva
 delo: Vodja programa
8 Mag. ANDREJ RAUTER , roj 10.02.1970
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 17
 poklic: Magister ekonomije
 delo: Podjetnik
9 PETER OPRČKAL , roj 25.05.1965
 naslov: Nova Cerkev, Socka 55
 poklic: Univ. dipl. ing. agronomije
 delo: Vodja komerciale
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5. Ime liste:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 BRANKO PETRE , roj 18.04.1963
 naslov: Nova Cerkev, Razdelj 6a
 poklic: Dipl. oec. inž. strojništva
 delo: Vodja programa
2 IVAN RAVNAK , roj 26.01.1952
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 47
 poklic: Ostrilec orodja
 delo: Samostojni podjetnik
3 BERNARDA ŽOHAR , roj 01.06.1966
 naslov: Frankolovo, Stražica 8
 poklic: Arhivar, gradbeni tehnik
 delo: Arhivar
4 GORAZD GORENŠEK , roj 15.05.1972
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 33
 poklic: Uni. dipl. inž. elektr.
 delo: Projektant elektroinštalacij
5 FRANC KOPINŠEK , roj 23.02.1967
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10b
 poklic: Voznik - mehanik
 delo: Voznik
6 RENATA PUŠNIK , roj 01.04.1972
 naslov: Frankolovo, Rove 18
 poklic: Vzg. predšolskih otrok
 delo: Pomočnik vzgojitelja
7 MARTIN TOMAN , roj 06.03.1953
 naslov: Nova Cerkev, Polže 8
 poklic: Prometni tehnik
 delo: Informator
8 BORIS PODJAVORŠEK , roj 26.07.1975
 naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 19
 poklic: Mizar, delo: Mizar
9 JOŽEFA DOBROTINŠEK , roj 07.03.1939
 naslov: Nova Cerkev, Polže 25
 poklic: Gospodinja
 delo: Gospodinja

6. Ime liste:  SDS - 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: Mag. ekonomskih znanosti
 delo: Pomočnik direktorja

3 MILENA ŠKOFLEK , roj 23.02.1951
 naslov: Frankolovo, Verpete 5
 poklic: Šivilja, delo: Šivilja

4 VIKTOR BOŽNIK , roj 12.02.1964
 naslov: Nova Cerkev, Socka 25
 poklic: Kmetijec
 delo: Kmetovalec
5 ANTON BRECL , roj 14.05.1957
 naslov: Frankolovo, Frankolovo 57a
 poklic: Strojni tehnik
 delo: Zahtevna ključavničarska dela
6 ALBINA LOČNIKAR , roj 12.02.1965
 naslov: Frankolovo, Stražica 14
 poklic: Višja strok. komer. šola
 delo: Računovodja
7 FRANC ŠKOFLEK , roj 06.09.1943
 naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
 poklic: Mizar
 delo: Upokojenec
8 ALBINA PUNGARTNIK , roj 13.02.1967
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 5
 poklic: Diplomirani ekonomist
 delo: Prodajalec specialist
9 BOGDAN STOPINŠEK , roj 07.11.1958
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 99
 poklic: Univ. dipl. inž. kem. tehn..
 delo: Učitelj informatike

7. Ime liste:  LDS - LIBERALNA 
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1 LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK , roj 20.06.1952
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 22b
 poklic: Prometnik
 delo: Prometnik
2 DUŠAN HORVAT , roj 08.01.1960
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 8
 poklic: Gradbeni inženir
 delo: Vodja projekta
3 NATALIJA HUDIN , roj 01.06.1986
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 16
 poklic: Študentka prava
 delo: Absolventka
4 MATEJ ŠTANTE , roj 26.10.1981
 naslov: Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 24
 poklic: Zdravnik
 delo: Specializant kirurgije
5 FRANC (BRANKO) JEZERNIK , roj 21.12.1957
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 116
 poklic: Dipl. ing. gradbeništva
 delo: Pomočnik direktorja PNG
6 GRETA JOŠT , roj 03.04.1958
 naslov: Frankolovo, Stražica 5d
 poklic: Učit. razrednega pouka
 delo: Učiteljica v 4. razredu
7 STANISLAVA ŠTRAVS , roj 04.04.1952
 naslov: Nova Cerkev, Socka 67
 poklic: Profesorica, delo: Upokojenka
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8 BENO KRESNIK , roj 20.12.1957
 naslov: Frankolovo, Stražica 5c
 poklic: Mesar
 delo: Prodaja mesa
9 ALEKSANDER ŠKOFLEK , roj 04.12.1970
 naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
 poklic: Voznik
 delo: Voznik

8.  Ime liste:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1 MARTA JOŠT , roj 24.10.1952
 naslov: Frankolovo, Verpete 14
 poklic: Šivilja
 delo: Upokojenka
2 MARTIN SENEGAČNIK , roj 05.04.1960
 naslov: Frankolovo, Rakova steza 1a
 poklic: Strojni tehnik
 delo: Poklicni gasilec
3 GIZELA ŠOŠTAR , roj 30.06.1964
 naslov: Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 13
 poklic: Kuharica
 delo: Kuharica
4 JOŽEF KOROŠEC , roj 15.03.1944
 naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 18a
 poklic: Trgovski poslovodja
 delo: Upokojenec
5 JOŽEF GREGORC , roj 26.01.1932
 naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10a
 poklic: Srednja strokovna
 delo: Upokojenec

9. Ime liste:  LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 
VOJNIK

1 JOŽE (LIMBO) SMODEJ , roj 23.02.1960
 naslov: Nova Cerkev, Homec 2c
 poklic: Komercialist 
 delo: Samostojni podjetnik - zavarovalništvo
2 EVICA ŠEŠKO , roj 29.05.1971
 naslov: Nova Cerkev, Socka 33
 poklic: Ekonomski tehnik
 delo: Vodja prodaje v Šeško d.o.o.
3 KAROL TURK , roj 30.07.1960
 naslov: Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 15a
 poklic: Miličnik
 delo: Direktor policije Celje
4 ZVEZDANA GAL , roj 08.02.1973
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 28
 poklic: Tekstilno mehanski tehnik
 delo: Samostojni podjetnik
 (Just, okrep.)

5 ROBERT ŠPRAH , roj 10.03.1971
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 10b
 poklic: Metalurški tehnik
 delo: Direktor Radio fantasy
6 IGOR HRUSTELJ , roj 16.08.1963
 naslov: Nova Cerkev, Hrenova 16
 poklic: Podjetnik
 delo: Direktor Cargotrade
7 BERNARDA MAJCEN , roj 10.03.1962
 naslov: Nova Cerkev, Vizore 2
 poklic: Ekonomist
 delo: Samostojni podjetnik - Pizerija MC
8 GREGOR PUŠNIK , roj 26.02.1991
 naslov: Frankolovo, Rove 19
 poklic: Študent
 delo: Študent
9 MATEJ ES , roj 17.07.1987
 naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 109
 poklic: Ekonomski tehnik 
 delo: Študent

ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE:2
VOLILNA ENOTA OBSEGA OBMOČJE KS 
VOJNIK

1. Ime liste: NOVA GENERACIJA

1 TADEJ ZABAV , roj 27.09.1992
 naslov: Škofja vas, Arclin 63
 poklic: Dijak (SŠ za stroj.)
 delo: Dijak (SŠ za stroj.)
2 ANŽEJ GRAČNER , roj 30.08.1989
 naslov: Vojnik, Arclinska cesta 8c
 poklic: Tehnik zdravstvene nege
 delo: Študent (Pedagoška fak. v Kopru)
3 URŠKA KOŽELJ , roj 26.08.1990
 naslov: Vojnik, Škoflekova ulica 8
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Študentka (Fak. za šport)
4 ALEŠ VINDER , roj 24.01.1983
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10b
 poklic: Poslovni sekretar
 delo: Monter klimatskih naprav
5 JANJA JELEN , roj 04.11.1987
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10e
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Absolventka na EF Ljubljana
6 JAKA ZEME , roj 13.08.1989
 naslov: Vojnik, Celjska cesta 21
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Študent logistike
7 JANJA ŠPEGLIČ , roj 04.03.1984
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 38
 poklic: Ekonomski tehnik
 delo: Študentka tekstila - smer konstruk.
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8 JERNEJ BOJANOVIČ , roj 23.01.1985
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 3b
 poklic: Gimnazijski maturant
 delo: Absolvent materialov in metalurg.
9 LUKA KRAČUN , roj 15.07.1992
 naslov: Vojnik, Bezovica 7
 poklic: Dijak (SŠ za stroj.)
 delo: Dijak (SŠ za stroj.)

2.  Ime liste:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 ANTON KOSEM , roj 16.09.1955
 naslov: Škofja vas, Arclin 33a
 poklic: Dipl. upravni organizator
 delo: Svetovalec za prodajo
2 SIMON STAGOJ , roj 27.08.1972
 naslov: Vojnik, Višnja vas 14b
 poklic: Mojster elektroinstalacij
 delo: Podjetnik
3 PETRA ČUBER , roj 17.04.1987
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 16a
 poklic: Absolventka pedagoške fakultete 
 delo: Absolventka/študentka
4 FRANC PRISTOVŠEK , roj 27.07.1959
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 13
 poklic: Uni. dipl. pravnik
 delo: Vodja - direktor področja
5 JOŽEF ŽLAUS , roj 12.03.1953
 naslov: Vojnik, Globoče 15
 poklic: Samostojni umetnik
 delo: Galerist, grafik
6 TEREZIJA ČEBULC , roj 16.10.1938
 naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 12
 poklic: Gospodinja
 delo: Upokojenka
7 GREGOR KOROŠEC , roj 30.12.1975
 naslov: Vojnik, Murnova ulica 1
 poklic: Učitelj vožnje
 delo: Učitelj vožnje
8 STANKO BOBIK , roj 17.04.1966
 naslov: Vojnik, Pristava 11
 poklic: Skladiščnik - kmet. tehnik
 delo: Skladiščnik - viličarist
9 MOJCA PENIČ , roj 15.02.1975
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 17
 poklic: Zdravstveni tehnik
 delo: Tajnica pri samostojnem podjetnik

3. Ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 SAMO KUNEJ , roj 22.11.1964
 naslov: Vojnik, Ul. bratov Jančarjev 10
 poklic: Univ. dipl. ekonomist
 delo: Razvojni tehnolog

2 JANEZ KOROŠEC , roj 04.06.1953
 naslov: Vojnik, Višnja vas 10d
 poklic: Univ. dipl. inž. tehnol. prom. 
 delo: Direktor
3 NATAŠA GOLOGRANC , roj 21.08.1961
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 26
 poklic: Kemijski tehnik
 delo: Samostojna podjetnica
4 JERNEJ OBAD , roj 16.06.1968
 naslov: Vojnik, Želče 5a
 poklic: Inženir strojništva
 delo: Tehnolog vzdrževanja
5 SREČKO LIPNIK , roj 16.03.1956
 naslov: Vojnik, Pristava 6
 poklic: Strojni tehnik
 delo: Direktor
6 BERNARDKA SALMISTER , roj 14.05.1974
 naslov: Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 8a
 poklic: Farmacevtski tehnik
 delo: Farmacevtski tehnik
7 TOMAŽ ŽGAJNER , roj 15.02.1970
 naslov: Vojnik, Konjsko 8
 poklic: Inženir strojništva delo: Vodja projektov
8 TOMAŽ SKAMEN , roj 10.07.1968
 naslov: Vojnik, Ivenca 23a
 poklic: Strojni tehnik delo: Zavarovalni 
zastopnik
9 RENATA PEČAR , roj 02.04.1968
 naslov: Vojnik, Bovše 9c
 poklic: Ekonomist delo: Prodajnik

4.  Ime liste:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1 MARIJA JEVŠENAK , roj 02.01.1942
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 22a
 poklic: Ekonomist
 delo: Upokojenka
2 ALBIN COCEJ , roj 18.06.1947
 naslov: Vojnik, Kašova ulica 10a
 poklic: Uni. dipl. ekon.
 delo: Upokojenec
3 MILENA ZUPANC , roj 18.11.1946
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 7
 poklic: Srednja strokovna
 delo: Upokojenka
4 IVAN ROBAČER , roj 03.08.1939
 naslov: Vojnik, Ulica bratov Jančarjev 11a
 poklic: Kriminalist
 delo: Upokojenec
5 IVAN PEČNIK , roj 22.12.1936
 naslov: Vojnik, Dedni vrh pri Vojniku 6
 poklic: Strojnik
 delo: Upokojenec
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5. Ime liste: ZARES - NOVA POLITIKA

1 BOJAN TRKAJ , roj 24.04.1948
 naslov: Vojnik, Konjsko 4b
 poklic: Pravnik
 delo: Upokojenec
2 MARJAN BERČNIK , roj 09.09.1951
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 34a
 poklic: Gradbeni inženir
 delo: Nadzorni inženir
3 JANA JAKOP , roj 07.11.1986
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 11a
 poklic: Diplomirani ekonomist
 delo: Študent
4 JOŽE KOŠTOMAJ , roj 17.12.1968
 naslov: Vojnik, Prušnikova ulica 1
 poklic: Inženir strojništva
 delo: Delovodja
5 BOŠTJAN ROJC , roj 04.02.1986
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 8
 poklic: Študent
 delo: Študent
6 MARIJA LUŽAR , roj 16.05.1960
 naslov: Vojnik, Male Dole 52
 poklic: Gospodinja
 delo: Upokojenka
7 RAJKO JERENEC , roj 29.10.1971
 naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 6b
 poklic: Uni. dipl. ing
 delo: Specialist za regulacijo
8 MATEJA KOŠTOMAJ , roj 04.12.1990
 naslov: Vojnik, Prušnikova ulica 1
 poklic: Študent
 delo: Študent

6. Ime liste:  LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 
VOJNIK

1 JANKO ČEPIN , roj 22.06.1965
 naslov: Vojnik, Ul. bratov Jančarjev 28
 poklic: Avtoklepar - ekonomski tehnik
 delo: Direktor - Avtohiša Čepin
2 AMADEJ BASTL , roj 11.06.1971
 naslov: Vojnik, Kašova ulica 30
 poklic: Ekonomist
 delo: Izvršni direktor Pocinkovalnica CE
3 ADRIJANA PLIBERŠEK - JERAM, 
 roj 09.04.1969
 naslov: Vojnik, Cesta talcev 36
 poklic: Ing. strojništva, dipl. ekon
. delo: Direktorica PE okvirji - Mik Celje
4 DANIJEL BOJANOVIČ , roj 05.10.1960
 naslov: Vojnik, Škoflekova ulica 10
 poklic: Gradbeni inženir
 delo: Tehnični direktor Isar d.o.o. Vojnik

5 MARIJA ČAKŠ , roj 17.09.1966
 naslov: Vojnik, Preložnikova ulica 16
 poklic: Računovodja - finančnik
 delo: Samostojna podjetnica - računov.
6 KAREL BREZOVŠEK , roj 21.09.1961
 naslov: Vojnik, Pot na Dobrotin 11a
 poklic: Gradbeni tehnik
 delo: Direktor Kabis d.o.o.
7 ANDREJ FEGEŠ , roj 07.01.1970
 naslov: Škofja vas, Arclin 21a
 poklic: Elektrikar - energetik
 delo: Samostojni podjetnik - Fegy d.o.o
8 ZDENKA VERBIČ , roj 15.03.1966
 naslov: VOJNIK, Cesta talcev 39
 poklic: Srednja medicinska sestra
 delo: Delo v amb. druž. med. ZD Vojnik
9 ZVONKO PILIH , roj 25.08.1967
 naslov: Vojnik, Konjsko 6
 poklic: Elektrotehnik - elektronik
 delo: Koordinator v telekomunikac. v SŽ

7. Ime liste:  LDS - LIBERALNA 
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1 LIDIJA ELER JAZBINŠEK , roj 15.07.1973
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 20
 poklic: Profesorica razrednega pouka
 delo: Profesorica
2 VILI MOČENIK , roj 19.07.1976
 naslov: Vojnik, Višnja vas 16
 poklic: Inženir strojništva
 delo: Vodja proizvodnje
3 ADOLF JANC , roj 21.02.1952
 naslov: Vojnik, Parmova ulica 1
 poklic: Strojni tehnik
 delo: Operativni tehnolog
4 JOŽEF KOCMAN , roj 25.05.1945
 naslov: Vojnik, Keršova ulica 3
 poklic: Dipl. prometni inženir
 delo: Upokojenec
5 SARA VORŠIČ , roj 31.07.1978
 naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 11
 poklic: Univ. dipl. ekonomist
 delo: Direktor
6 TOMISLAV VIDENŠEK , roj 01.07.1965
 naslov: Vojnik, Globoče 14b
 poklic: Komercialist
 delo: Samostojni podjetnik
7 VLADIMIR KROFLIČ , roj 01.04.1975
 naslov: Vojnik, Male Dole 11
 poklic: Inženir elektronike
 delo: Elektronika vozil - popravila
8 BOŽO TRŽAN , roj 28.09.1965
 naslov: Vojnik, Voduškova ulica 9
 poklic: Orodjar, delo: Voznik kamiona
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9 TINA ŠUHEL , roj 26.11.1984
 naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 18
 poklic: Trgovec - študij 
 delo: Študentka

8. Ime liste:  SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA

1 IGOR PRAZNIK , roj 11.05.1953
 naslov: Vojnik, Krožna pot 3
 poklic: Dr. medicine 
 delo: Specialist splošne medicine
2 VILI HRIBERNIK , roj 05.06.1967
 naslov: Vojnik, Razgor 15b
 poklic: Magister ekonomskih znanosti
 delo: Direktor
3 MAJDA KROŠELJ , roj 11.05.1958
 naslov: Vojnik, Višnja vas 35
 poklic: /
 delo: Receptor
4 JERNEJ FALNOGA , roj 27.05.1982
 naslov: Škofja vas, Arclin 42
 poklic: Gradbeni tehnik, 
 delo: Vodja montaže
5 NATALIJA JUTERŠEK , roj 16.08.1971
 naslov: Škofja vas, Arclin 52
 poklic: Dipl. upravni organizator
 delo: Višji svetovalec I.
6 RUDOLF ŠPES , roj 13.04.1951
 naslov: Vojnik, Keršova ulica 6
 poklic: Zlatar
 delo: Upokojenec
7 MARTIN REBEVŠEK , roj 04.09.1955
 naslov: Vojnik, Pot na Dobrotin 7
 poklic: Kmetijska šola
 delo: Vrtnar
8 TATJANA PAVŠER , roj 27.09.1974
 naslov: Vojnik, Voduškova ulica 1
 poklic: Tekstilni tehnik
 delo: Prodajalka
9 SIMON STANTE , roj 19.08.1984
 naslov: Škofja vas, Arclin 67
 poklic: Strojni tehnik
 delo: Samostojni podjetnik - računalničar

9. Ime liste: ZELENI SLOVENIJE

1 DANICA ŠULIGOJ SIVKO , roj 31.08.1952
 naslov: Arclin, Arclin 7d
 poklic: Dipl. pravnik
 delo: Upokojenka
2 JOŽEF NOVAK , roj 19.02.1933
 naslov: Arclin, Arclin 7a
 poklic: Avtomehanik
 delo: Upokojenec

3 MARTINA ČIČEK , roj 27.11.1978
 naslov: Vojnik, Preložnikova ulica 4
 poklic: Diplomirana ekonomistka
 delo: Samostojna podjetnica

10. Ime liste:  JURE FERLEŽ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1 JURE FERLEŽ , roj 11.04.1961
 naslov: Vojnik, Ulica Stanka Kvedra 13
 poklic: Univ. dipl. inž. str.
 delo: Tehnični direktor

11. Ime liste:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1 BENEDIKT PODERGAJS , roj 18.07.1953
 naslov: Vojnik, Brezovnikova ulica 9
 poklic: Ekonomist delo: Župan
2 MARJAN KOVAČ , roj 12.12.1953
 naslov: Škofja vas, Arclin 60
 poklic: Kmetovalec
 delo: Direktor KZ Celje
3 ANDREJA GUZEJ , roj 19.12.1966
 naslov: Vojnik, Cesta v Tomaž 1c
 poklic: Diplomirana ekonomistka
 delo: Računovodja
4 MIRKO KRAŠOVEC , roj 14.06.1941
 naslov: Škofja vas, Arclin 66c
 poklic: Vrtnarski mojster
 delo: Upokojenec
5 ROMANA SUHOLEŽNIK , roj 08.09.1968
 naslov: Vojnik, Pot na Dobrotin 15
 poklic: Vzgojiteljica predšolskih otrok
 delo: Vzgojiteljica predšolskih otrok
6 BRANKO PIKELJ , roj 19.05.1968
 naslov: Vojnik, Višnja vas 18
 poklic: Natakar
 delo: Delo v proizvodnji
7 Dr. STEVAN ĐORĐEVIĆ , roj 11.01.1959
 naslov: Vojnik, Cesta v Tomaž 8a
 poklic: Doktor medicine
 delo: Zdravnik specialist splošne med.
8 CVETKA KOŽELJ , roj 21.04.1965
 naslov: Vojnik, Škoflekova ulica 8
 poklic: Diplomirana med. sestra
 delo: Glavna med. sestra Toplice Dobrna
9 SILVIJA MIKUŠ , roj 25.12.1943
 naslov: Vojnik, Preložnikova ulica 12
 poklic: Višja medicinska sestra
 delo: Upokojena višja med. sestra
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SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 1:
OBMOČJE VOLIŠČA: FRANKOLOVO, 
VERPETE

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. MARTA JOŠT 
datum roj.: 24.10.1952    
naslov: Frankolovo, Verpete 14
poklic: Šivilja  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. ANTON BRECL 
datum roj.: 14.05.1957    
naslov: Frankolovo, Frankolovo 57a
poklic: Strojni tehnik
delo: Zahtevna ključavničarska dela

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3. DEAN ŠNABL 
datum roj.: 21.06.1983    
naslov: Frankolovo, Frankolovo 1
poklic: Gimnazijski maturant 
delo: Vodja prodaje

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

4. TOMISLAV JAJČEVIĆ 
datum roj.: 11.12.1968    
naslov: Frankolovo, Frankolovo 14i
poklic: Komercialist  
delo: Komercialist

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
5. ANTON GREGORC 
datum roj.: 13.06.1944    
občina: Vojnik
naslov: Frankolovo, Beli potok pri Frankolovem 3a
poklic: Komercialni tehnik  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

6. FRANC NONER 
datum roj.: 09.11.1968    
naslov: Frankolovo, Frankolovo 3a
poklic: Slikopleskar  
delo: Slikopleskar

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 2:
OBMOČJE VOLIŠČA: RAKOVA STEZA, 
STRAŽA PRI DOLU, STRAŽICA

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1. MARTIN SENEGAČNIK 
datum roj.: 05.04.1960    
občina: Vojnik
naslov: Frankolovo, Rakova steza 1a
poklic: Strojni tehnik  
delo: Poklicni gasilec

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. MILAN DEČMAN 
datum roj.: 10.02.1954    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 24
poklic: Poklicni voznik 
delo: Upokojenec

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3. MIHAELA GRUŠOVNIK 
datum roj.: 23.10.1979   
naslov: Frankolovo, Stražica 19
poklic: Trgovka   
delo: Trgovka

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

4. BERNARDA ŽOHAR 
datum roj.: 01.06.1966    
naslov: Frankolovo, Stražica 8
poklic: Gradbeni tehnik  
delo: Arhivar

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

5. BOGDAN LILIJA 
datum roj.: 02.04.1956    
naslov: Frankolovo, Stražica 22
poklic: Univ. dipl. elektro inženir 
delo: Direktor Elektro inženiring Lilija

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
6. VLASTA GREGORC 
datum roj.: 02.07.1964    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 5
poklic: Kemijski tehnik  
delo: Kemijski laborant
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predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

7. GRETA JOŠT 
datum roj.: 03.04.1958    
naslov: Frankolovo, Stražica 5c
poklic: Učiteljica razrednega pouka 
delo: Učiteljica 4. razreda

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 3:
OBMOČJE VOLIŠČA: BEZENŠKOVO 
BUKOVJE, ROVE

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1. JOŽE GREGORC 
datum roj.: 26.01.1932    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10a
poklic: Srednja strokovna  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. DRAGO JELENKO 
datum roj.: 06.04.1969    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 9c
poklic: Strugar   
delo: Kovinar

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. FRANC KOPINŠEK 
datum roj.: 23.02.1967    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10b
poklic: Voznik - mehanik  
delo: Voznik

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

4. LEON GREGORC 
datum roj.: 30.03.1966    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 10
poklic: Kominalni inženir  
delo: Operater MBO

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
5. ANDREJ VEZENŠEK 
datum roj.: 27.10.1963    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 3a
poklic: Strojni tehnik  
delo: Operater na CNC

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

6. MARTIN KRAČUN 
datum roj.: 28.08.1953    
naslov: Frankolovo, Bezenškovo Bukovje 9
poklic: Lesni tehnik  
delo: Vodja sistema kakovosti

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 4:
OBMOČJE VOLIŠČA: BRDCE, ČREŠNJICE, 
PODGORJE POD ČERINOM

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. GIZELA ŠOŠTAR 
datum roj.: 30.06.1964    
naslov: Frankolovo, Podgorje pod Čerinom 13
poklic: Kuharica  
delo: Kuharica

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. MILOŠ BEZENŠEK 
datum roj.: 01.09.1969    
naslov: Frankolovo, Črešnjice 8a
poklic: Inženir kmetijstva  
delo: Terenski komercialist

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

3. MARJAN ČRETNIK 
datum roj.: 10.03.1952    
naslov: Frankolovo, Črešnjice 1a
poklic: Učitelj   
delo: Učitelj

predlagatelj:  ZARES - NOVA POLITIKA
4. ANTON TURK 
datum roj.: 09.06.1968    
naslov: Frankolovo, Črešnjice 14
poklic: Kmetovalec  
delo: Vodenje kmečkega gospodarstva

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

5. MATEJ ŠTANTE 
datum roj.: 26.10.1981    
naslov: Frankolovo, Podorje pod Čerinom 24
poklic: Zdravnik  
delo: Specializant kirurgije
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V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 5:
OBMOČJE VOLIŠČA: BELI POTOK, LINDEK

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. VIDA LOZEJ 
datum roj.: 09.06.1970    
naslov: Frankolovo, Lindek 19
poklic: Kemik   
delo: Vodja ekonomat

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
2. GREGOR KNAUS 
datum roj.: 13.05.1975    
naslov: Frankolovo, Lindek 4a
poklic: Komercialist  
delo: Referent prodaje

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

3. JANEZ KARO 
datum roj.: 21.11.1962    
naslov: Frankolovo, Lindek 7
poklic: Komercialni inženir 
delo: Vodja tehnične službe

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. BORIS RAMŠAK 
datum roj.: 25.03.1961    
naslov: Frankolovo, Lindek 3
poklic: Slikopleskar  
delo: Slikopleskar

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 6:
OBMOČJE VOLIŠČA: LIPA

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. BOJAN HROVAT 
datum roj.: 24.12.1961    
naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 6
poklic: Magister managementa 
delo: Profesor politehnike

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2. BORIS PODJAVORŠEK 
datum roj.: 26.07.1975    
naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 19
poklic: Mizar   
delo: Mizar

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

3. ROMAN PINTER 
datum roj.: 24.07.1976   
naslov: Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 22
poklic: Vrtnar - cvetličar  
delo: /

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. DUŠAN FIJAVŽ 
datum roj.: 01.10.1955    
naslov: Frankolovo, Lipa 4
poklic: Kmet 
delo: Kmet

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 7:
OBMOČJE VOLIŠČA: DOL POD GOJKO, 
ZABUKOVJE

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1. JOŽEF KOROŠEC 
datum roj.: 15.03.1944    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 18a
poklic: Trgovski poslovodja 
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. PETER STERMECKI 
datum roj.: 27.06.1971    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 12a
poklic: Ekonomski tehnik  
delo: Področni vodja

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3. SERGEJ VOVK 
datum roj.: 05.02.1985   
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 10
poklic: Avtomehanik  
delo: Avtomehanik

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

4. GORAZD GORENŠEK 
datum roj.: 15.05.1972    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 33
poklic: Univ. dipl. ing. elektrotehnike 
delo: Projektant elektroinstalacij
predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA
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5. ZDENKO SKAZA 
datum roj.: 07.05.1967    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 13
poklic: Kmetijski tehnik  
delo: Poslovodja

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
6. IGOR ROTAR 
datum roj.: 23.02.1953    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 2c
poklic: Instalater toplovodnih naprav 
delo: Upokojenec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

7. DUŠAN HORVAT 
datum roj.: 08.01.1960    
naslov: Frankolovo, Dol pod Gojko 8
poklic: Gradbeni inženir  
delo: Vodja projekta

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 1:
OBMOČJE VOLIŠČA: NOVA CERKEV

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. ZVEZDANA GAL 
datum roj.: 08.02.1973    
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 28
poklic: Tekstilno mehanski tehnik 
delo: Samostojni podjetnik

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2. IVAN RAVNAK 
datum roj.: 26.01.1952    
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 47
poklic: Ostrilec orodja  
delo: Samostojni podjetnik

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
3. ROMAN ŽLAUS 
datum roj.: 18.06.1961    
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 108
poklic: Ekonomski tehnik  
delo: Podjetnik

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

4. BOGDAN STOPINŠEK 
datum roj.: 07.11.1958    
naslov: Nova Cerkev, Nova cerkev 99
poklic: Univ. dipl. ing. kem. tehn. 
delo: Učitelj informatike

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

5. FRANC (BRANKO) JEZERNIK 
datum roj.: 21.12.1957    
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 116
poklic: Dipl. ing. gradbeništva 
delo: Pomočnik direktorja PNG

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
6. MARKO KRNJOVŠEK 
datum roj.: 23.04.1976    
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 18
poklic: Ekonomski tehnik  
delo: Vodja poslovne enote

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 2:
OBMOČJE VOLIŠČA: POLŽE, VIZORE, 
HRENOVA 1 – 25

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1. JOŽEF KADILNIK 
datum roj.: 17.04.1938    
naslov: Nova Cerkev, Hrenova 20
poklic: Inženir strojništva  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

2. Mag. ANDREJ RAUTER 
datum roj.: 10.02.1970    
naslov: Nova Cerkev, Vizore 17
poklic: Magister ekonomije delo: Podjetnik

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
3. MIRICA ŽLAUS 
datum roj.: 24.03.1964    
naslov: Nova Cerkev, Nova cerkev 108
poklic: Poslovni sekretar  
delo: Vodja oddelka na sodišču



28OgledalO 5/77   24. september 2010   

Seznami kandidatov za lokalne volitve

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

4. ANTON SKOK 
datum roj.: 08.03.1941    
naslov: Nova cerkev, Polže 7a
poklic: Strojni ključavničar 
delo: Upokojenec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

5. NATALIJA HUDIN 
datum roj.: 01.06.1986   
naslov: Nova cerkev, Vizore 16
poklic: Gimnazijski maturant 
delo: Študentka (absolventka) prava

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
6. DRAGO ŽUREJ 
datum roj.: 08.10.1960    
naslov: Nova Cerkev, Vizore 9c
poklic: Lesni tehnik  
delo: Podjetnik

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 3:
OBMOČJE VOLIŠČA: RAZDELJ, NOVAKE, 
STRAŽA PRI NOVI CERKVI

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. SILVESTER SKAZA 
datum roj.: 18.12.1947    
naslov: Nova Cerkev, Novake 6a
poklic: Trgovski poslovodja 
delo: Upokojenec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2. BRANKO PETRE 
datum roj.: 18.04.1963    
naslov: Nova Cerkev, Razdelj 6a
poklic: Dipl. oec.  
delo: Vodja programa

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
3. SABINA SIVKA 
datum roj.: 29.05.1980    
naslov: Nova Cerkev, Selce 11
poklic: Trgovka   
delo: Trgovka

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK 
datum roj.: 20.06.1952    spol: M
občina: Vojnik
naslov: Nova Cerkev, Nova Cerkev 22b
poklic: Prometnik  
delo: Prometnik

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
5. ROMANA ZUPANEK ŠTRLJIČ 
datum roj.: 08.11.1969    
naslov: Nova Cerkev, Novake 23
poklic: Ekonomski tehnik  
delo: Peka peciva

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 4:
OBMOČJE VOLIŠČA: ZLATEČE, LANDEK, 
HOMEC

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. DRAGO VIVOD 
datum roj.: 18.04.1963    
naslov: Nova Cerkev, Zlateče 4
poklic: Voznik   
delo: Pismonoša

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. KAREL SELČAN 
datum roj.: 12.09.1947    
naslov: Nova Cerkev, Zlateče 10c
poklic: Slikopleskar  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

3. DRAGO ZALOŽNIK 
datum roj.: 15.10.1949    
naslov: Nova Cerkev, Zlateče 21a
poklic: Elektrikar  
delo: Serviser v Gorenju

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
4. KATJA HLADIN 
datum roj.: 27.11.1979    
naslov: Nova Cerkev, Polže 19a
poklic: Živilski tehnik  
delo: Kadrovski referent
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V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 5:
OBMOČJE VOLIŠČA: SOCKA, ČREŠKOVA, 
VELIKA RAVEN

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. MILAN KOTNIK 
datum roj.: 27.12.1955    
naslov: Nova cerkev, Socka 17
poklic: Inženir strojništva  
delo: Strojni projektant
predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
2. TEREZIJA FALNOGA 
datum roj.: 02.10.1961    
naslov: Nova Cerkev, Selce 11b
poklic: Trgovka   
delo: Trgovka

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3. VIKTOR BOŽNIK 
datum roj.: 12.02.1964    
naslov: Nova Cerkev, Socka 25
poklic: Kmetijec  
delo: Kmetovalec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. STANISLAVA ŠTRAVS 
datum roj.: 04.04.1952    
naslov: Nova Cerkev, Socka 67
poklic: Profesorica  
delo: Upokojenka

predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI
5. OLGA MOČENIK 
datum roj.: 24.06.1957    
naslov: Nova Cerkev, Socka 24b
poklic: Vzgojiteljica  
delo: Vzgojiteljica

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 6:
OBMOČJE VOLIŠČA: TRNOVLJE PRI SOCKI, 
SELCE

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. SILVESTER BLAZINŠEK 
datum roj.: 07.12.1947    
naslov: Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 1b
poklic: Stavbni ključavničar 
delo: Upokojenec

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
2. GVIDO PINTER 
datum roj.: 07.09.1962    
naslov: Nova cerkev, Trnovlje pri Socki 18
poklic: Avtoelektričar  
delo: Samostojni podjetnik

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3. ANTON SITER 
datum roj.: 11.06.1965    
naslov: Nova cerkev, Trnovlje pri Socki 8
poklic: Avtoklepar  
delo: Vzdrževalec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. MIRAN BAH 
datum roj.: 22.04.1967   
naslov: Nova Cerkev, Trnovlje pri Socki 25
poklic: Parketar   
delo: Parketar

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
5. BRANKO DELČNJAK 
datum roj.: 03.07.1954    
naslov: Nova cerkev, Trnovlje pri Socki 16
poklic: Avtomehanik  
delo: Delovodja servisa

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 7:
OBMOČJE VOLIŠČA: LEMBERG PRI NOVI 
CERKVI, VINE, 
HRENOVA 26 – 37

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. PAVEL BOŽNIK 
datum roj.: 24.06.1960    
naslov: Nova Cerkev, Hrenova 35a
poklic: Univ. dipl. ing. strojništva 
delo: Vodja proizvod. in programa

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. FRANC ŠKOFLEK 
datum roj.: 06.09.1943    
naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
poklic: Mizar   
delo: Upokojenec
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predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

3. ALEKSANDER ŠKOFLEK 
datum roj.: 04.12.1970   
naslov: Nova Cerkev, Lemberg pri Novi Cerkvi 19a
poklic: Voznik   
delo: Voznik

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
4. MOJCA KOJNIK 
datum roj.: 28.01.1986    
naslov: Nova cerkev, Nova Cerkev 45
poklic: Frizerka   
delo: Nezaposlena

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI VOJNIK

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 1:
OBMOČJE VOLIŠČA: CESTA OB HUDINJI, 
POT V KONJSKO 1-15, LEŠJE, KONJSKO

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. JANA JAKOP 
datum roj.: 07.11.1986    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 11a
poklic: Dipl. ekonomist  
delo: Študent

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. BORIS LIPOVŠEK 
datum roj.: 15.04.1956    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 3
poklic: Kovinar   
delo: Prodajalec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. RUDOLF ČEBULC 
datum roj.: 16.01.1944    
naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 12
poklic: Dipl. teolog  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. SARA VORŠIČ 
datum roj.: 31.07.1978    
naslov: Vojnik, Cesta ob Hudinji 11
poklic: Univ. dipl. ekonomist 
delo: Direktor

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

5. MARIJA JEVŠENAK 
datum roj.: 02.01.1942    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 22a
poklic: Ekonomist  
delo: Upokojenec
predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA
6. FRANC JOŽEF KUZMAN 
datum roj.: 27.11.1944    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 8a
poklic: RTV mehanik  
delo: Upokojenec

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7. TOMAŽ ŽGAJNER 
datum roj.: 15.02.1970    
naslov: Vojnik, Konjsko 8
poklic: Inženir strojništva  
delo: Vodja projektov

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 2:
OBMOČJE VOLIŠČA: CESTA V ŠMARTNO, 
POT V LEŠJE, POT V KONJSKO 24

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. RAJKO JERENC 
datum roj.: 29.10.1971    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 6b
poklic: Univ. dipl. inženir  
delo: Svetovalec agencije

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. KAREL TURK 
datum roj.: 10.12.1965    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 13
poklic: Trgovec   
delo: Prodajalec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. PETER MARGUČ 
datum roj.: 11.09.1951    
naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 17
poklic: Elektro delovodja  
delo: Upokojenec
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predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. LIDIJA ELER JAZBINŠEK 
datum roj.: 15.07.1973    
naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 20
poklic: Prof. razrednega pouka 
delo: Profesorica razrednega pouka

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

5. MILENA ZUPANC 
datum roj.: 18.11.1946    
naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 7
poklic: Srednja strokovna šola 
delo: Upokojenka

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

6. MARTIN PRELOŽNIK 
datum roj.: 03.09.1958    
naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 4
poklic: Avtoklepar  
delo: Javna dela

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7. NATAŠA GOLOGRANC 
datum roj.: 21.08.1961    
naslov: Vojnik, Cesta v Šmartno 26
poklic: Kemijski tehnik  
delo: Samostojna podjetnica

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 3:
OBMOČJE VOLIŠČA: AHTIKOVA UL., 
ARCLINSKA CESTA, BELAKOVA UL., 
CESTA TALCEV 1-15, 17-49, MURNOVA 
UL., PRELOŽNIKOVA UL., ŽLAVSOVA UL., 
PRISTOVŠKOVA UL., ULICA JANEZA ŽIGE 
POPOVIČA

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. MARJAN BERČNIK 
datum roj.: 09.09.1951    
naslov: Vojnik, Cesta talcev 34a
poklic: Gradbeni inženir  
delo: Nadzorni inženir

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. ANTON GRLICA 
datum roj.: 11.04.1940    
naslov: Vojnik, Žlavsova 9
poklic: Mesar   
delo: Upokojenec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. JOŽEFA KOROŠEC 
datum roj.: 10.02.1946    
naslov: Vojnik, Murnova 1
poklic: Gospodinja rejnica  
delo: Upokojenka
predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE
4. ADOLF JANC 
datum roj.: 21.02.1952    
naslov: Vojnik, Parmova 1
poklic: Strojni tehnik  
delo: Operativni tehnolog

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

5. EDMUND ALOJZIJ BUČEK 
datum roj.: 23.07.1939    
naslov: Vojnik, Cesta talcev 9
poklic: Srednja strokovna  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

6. VLADIMIR MIKUŠ 
datum roj.: 12.01.1941   
naslov: Vojnik, Preložnikova 12
poklic: Dipl. fizioterapevt  
delo: Upokojenec

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7. MATJAŽ ŽGAJNER 
datum roj.: 07.07.1975    
naslov: Vojnik, Cesta talcev 43
poklic: Inženir elektroenergetike 
delo: Projektant

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 4:
OBMOČJE VOLIŠČA: BREZOVNIKOVA UL., 
CESTA V TOMAŽ, CELJSKA CESTA, CESTA 
TALCEV 16, ČUFARJEVA UL., KAŠOVA 
UL., KRATKA POT, PETELINŠKOVA UL., 
PRUŠNIKOVA UL. 1-15, 17-31, TOMAŽ NAD 
VOJNIKOM, ULICA BRATOV JANČARJEV, 
VODUŠKOVA UL., POT NA DOBROTIN 1, 1A, 
3, 3A, 3B, 5, 5A, 9, 11, 11A

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. JOŽE KOŠTOMAJ 
datum roj.: 17.12.1968    
naslov: Vojnik, Prušnikova 1
poklic: Inženir strojništva  
delo: Delovodja
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predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. MARTIN REBEVŠEK 
datum roj.: 04.09.1955    
naslov: Vojnik, Pot na Dobrotin 7
poklic: Vrtnar   
delo: Vrtnar

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. ROMANA FIDLER 
datum roj.: 07.11.1958    
naslov: Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 18
poklic: Univ. dipl. sociolog 
delo: Mobilni specialni pedagog

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. BOŽO TRŽAN 
datum roj.: 28.09.1965    
naslov: Vojnik, Voduškova 9
poklic: Orodjar   
delo: Voznik kamiona

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

5. IVAN ROBAČER 
datum roj.: 03.08.1939   
naslov: Vojnik, Ul. bratov Jančarjev 11a
poklic: Kriminalist  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

6. DARKO DOBOVIČNIK 
datum roj.: 06.08.1961   
naslov: Vojnik, Ul. bratov Jančarjev 11
poklic: Komercialist  
delo: Prokurist

predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7. SAMO KUNEJ 
datum roj.: 22.11.1964   
naslov: Vojnik, Ul. bratov Jančarjev 10
poklic: Univ. dipl. ekonomist 
delo: Razvojni tehnolog

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 5:
OBMOČJE VOLIŠČA: KERŠOVA UL., 
KROŽNA POT, PARMOVA UL., POT NA 
DOBROTIN 2, 2A, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, ŠKOFLEKOVA UL., ULICA STANKA 
KVEDRA, VINTERJEVA UL., PRUŠNIKOVA 
UL. 16

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. MATEJA KOŠTOMAJ 
datum roj.: 04.12.1990    
naslov: Vojnik, Prušnikova 1
poklic: Gimnazijski maturant 
delo: Študentka

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. JOŽE JURGEC 
datum roj.: 19.09.1957    
naslov: Vojnik, Keršova 10
poklic: Mesar   
delo: Delavec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

3. JOŽEF KOCMAN 
datum roj.: 25.05.1945    
naslov: Vojnik, Keršova 3
poklic: Dipl. inženir  
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

4. CVETKA KOŽELJ 
datum roj.: 21.04.1965    
naslov: Vojnik, Škoflekova ul. 8
poklic: Dipl. med. sestra  
delo: Med. sestra

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
5. JANEZ KOROŠEC 
datum roj.: 04.06.1953    
naslov: Vojnik, Višnja vas 10d
poklic: Univ. dipl. ing. tehnol. prom. 
delo: Direktor

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 6:
OBMOČJE VOLIŠČA: VIŠNJA VAS, IVENCA, 
GLOBOČE, DEDNI VRH PRI VOJNIKU

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. BOJAN TRKAJ 
datum roj.: 24.04.1948    
naslov: Vojnik, Konjsko 4b
poklic: Pravnik, delo: Upokojenec
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predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. ŽELJKO VENGUŠT 
datum roj.: 02.03.1963    
naslov: Vojnik, Višnja vas 1b
poklic: Kovinar   
delo: Poklicni gasilec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. JOŽEF ŽLAUS 
datum roj.: 12.03.1953    
naslov: Vojnik, Globoče 15
poklic: Svobodni umetnik  
delo: Galerist, grafik

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. TOMISLAV VIDENŠEK 
datum roj.: 01.07.1965    
naslov: VOJNIK, Globoče 14b
poklic: Komercialist  
delo: Samostojni podjetnik

predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

5. IVAN PEČNIK 
datum roj.: 22.12.1936    
naslov: Vojnik, Dedni vrh pri Vojniku 6
poklic: Strojnik   
delo: Upokojenec

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

6. BRANKO PIKELJ 
datum roj.: 19.05.1968    
naslov: Vojnik, Višnja vas 18
poklic: Natakar   
delo: Delo v prizvodnji

predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7. ERVIN KOŠTOMAJ 
datum roj.: 03.12.1973    
naslov: Vojnik, Višnja vas 25b
poklic: Oblikovalec kovin  
delo: Voznik

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 7:
OBMOČJE VOLIŠČA: ILOVCA, JANKOVA, 
MALE DOLE, ČREŠNJEVEC, RAZGORCE, 
KLADNART, ŽELČE

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. MARIJA LUŽAR 
datum roj.: 16.05.1960    
naslov: Vojnik, Male Dole 52
poklic: Gospodinja  
delo: Upokojenka

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. MAKSIMILJAN LIPOVŠEK 
datum roj.: 09.10.1972    
naslov: Vojnik, Male Dole 3
poklic: Poklicni kmetijec  
delo: Kmetovalec

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. MARJAN ŽERJAV 
datum roj.: 08.11.1966    
naslov: Vojnik, Male Dole 37
poklic: Orodjar   
delo: Orodjar

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. VLADIMIR KROFLIČ 
datum roj.: 01.04.1975    
naslov: Vojnik, Male Dole 11
poklic: Inženir elektronike  
delo: Elektronika vozil

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

5. MARJETICA LEBER 
datum roj.: 26.05.1959    
naslov: Vojnik, Želče 2
poklic: Krojačica  
delo: Gospodinja

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
6. JERNEJ OBAD 
datum roj.: 16.06.1968   
naslov: Vojnik, Želče 5a
poklic: Inženir strojništva  
delo: Tehnolog vzdrževanja
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V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 8:
OBMOČJE VOLIŠČA: BOVŠE, BEZOVICA, 
GABROVEC PRI DRAMLJAH, HRASTNIK, 
KOBLEK, RAZGOR, GRADIŠČE PRI 
VOJNIKU, PRISTAVA

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. STANISLAV OSET 
datum roj.: 18.10.1962    
naslov: Vojnik, Razgor 15a
poklic: Gradbeni tehnik  
delo: Vodja projekta

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

2. IVANA PLEŠNIK 
datum roj.: 08.08.1954    
naslov: Vojnik, Pristava 22
poklic: Ekonomski tehnik  
delo: Upokojenka

predlagatelj:  SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3. SREČKO LIPNIK 
datum roj.: 16.03.1956    
naslov: Vojnik, Pristava 6
poklic: Strojni tehnik  
delo: Direktor

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 9:
OBMOČJE VOLIŠČA: ARCLIN

predlagatelj: ZARES - NOVA POLITIKA
1. BOŠTJAN ROJC 
datum roj.: 04.02.1986    
naslov: Vojnik, Pot v Konjsko 8
poklic: Gimnazijski maturant 
delo: Študent

predlagatelj:  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. JERNEJ FALNOGA 
datum roj.: 27.05.1982    
naslov: Škofja vas, Arclin 42
poklic: Gradbeni tehnik  
delo: Vodja montaže

predlagatelj:  NSI - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

3. ANTON KOSEM 
datum roj.: 16.09.1955   
naslov: Škofja vas, Arclin 33a
poklic: Dipl. upravni organizator 
delo: Svetovalec

predlagatelj:  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

4. ANDREJ ŽVIŽEJ 
datum roj.: 08.06.1964    
naslov: Škofja vas, Arclin 80
poklic: Gradbeni tehnik  
delo: Referent

predlagatelj:  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

5. MIRAN SKUTNIK 
datum roj.: 11.04.1962    
naslov: Škofja vas, Arclin 58
poklic: Graver   
delo: Graver

predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
6. MATEJ SITER 
datum roj.: 25.07.1978   
naslov: Škofja vas, Arclin 51
poklic: Ekonomsko komer. tehnik 
delo: Komercialist

Številka: 041-0001/2010-35
Vojnik, oktober 2010.09.20

Občinska volilna komisija Občine Vojnik

Opomba: Pri seznamih kandidatov za volitve so podatki preneseni iz programa »Podpora programske 
opreme za lokalne volitve 2010«. Da ne bi prišlo do morebitnih napak, je ohranjena prvotna 
nepopravljena oblika podatkov iz navedenega programa (velike začetnice, presledki ipd.).
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POVZETEK 32. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 32. redni seji, dne 
29. 7. 2010:

-  potrdil zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik;

-  sprejel informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine 
Vojnik;

-  sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 
2010;

-  sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo;

-  sprejel Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine 
Vojnik;

-  sprejel Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2010 v Občini Vojnik, in sicer tako, da 
imajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
svetnike, ki so jim pripadli mandati za svetnike v občinskem 
svetu, pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje 
v višini 0,20 EUR za dobljeni glas, organizatorji volilne 
kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 
10 % glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki 
so glasovali, pa imajo pravico do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje v višini  0,10 EUR za vsak dobljeni glas;

-  soglašal s spremembo koncesijske pogodbe za opravljanje javne 
službe v zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvene 
medicine v Občini Vojnik tako, da koncesionar Vrankič, 
d. o. o., zaposli ustrezen kader, ki bo še naprej izvajal 
zobozdravstveno dejavnost v enakem obsegu kot do sedaj, pri 
čemer prenos koncesije ne bo vplival na zmanjšanje obsega 
mladinskega in otroškega zobozdravstva;

-  sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče in 
podal soglasje k spremembam Statuta JZ RSŠ;

-  sprejel sklep, da se nepremičnine iz kompleksa Psihiatrične 
bolnišnice Vojnik, katerih lastnica je Občina Vojnik, prenesejo 
v last Republike Slovenije za plačilo nadomestila v višini 
500.000,00 EUR, rok za sklenitev pogodbe je 15. 9. 2010, v 
nasprotnem primeru se nadaljuje s sodnimi postopki;

-  sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za 
leto 2010;

-  bil seznanjen s poročili o delu občinske uprave in s poročili o 
delu odborov in komisij.

POVZETEK 33. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 33. redni seji, dne 
15. 9. 2010:

-  potrdil zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik;

-  sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 
2010;

-  sprejel sklep, da se v letu 2010 izvede asfaltiranje  v KS 
Vojnik do višine 85.600,00 EUR, v KS Nova Cerkev do višine 
112.800,00 EUR in v KS Frankolovo do višine 50.000,00 
EUR;

-  sprejel sklep, da se v proračunih Občine Vojnik za leta od 
2011 do 2014 zagotovijo sredstva za izgradnjo telovadnice 
OŠ Vojnik v višini: 1.680.750,00 EUR delež Občine Vojnik in 
819.250,00 EUR delež MŠŠ in Fundacije za šport;

-  sprejel Odlok Občinski podrobni prostorski načrt sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9;

-  določil prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2010;
-  potrdil Dolgoročno razvojno strategijo Občine Vojnik 2010–

2020;
-  sprejel osnutek Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za 

podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa 
predšolske vzgoje in varstva;

-  sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za 
leto 2010;

-  bil seznanjen s poročili o delu občinske uprave in s poročili o 
delu odborov in komisij.

Povzela:
Tanja Golec Prevoršek

Podjetje MIK je ponudnik celostnih IE2 rešitev, ki zagotavljajo kakovostne investicijske, 
energetsko varčne in estetske rešitve zasteklitve objektov.

MIKrovent – edinstven sistem prezračevanja prostorov pri zaprtih oknih, ki je vgrajen 
v samo okno in zagotavlja minimalne toplotne izgube – rekuperacija (vračanja toplote iz 
odhodnega zraka) do 87%.  Rešitev nagrajena s Srebrnim cehom OZS in Zlato zvezdo 
Celjskega sejma.

Energijska okna – preko sprememb lastnosti zraka in vode pozitivno vplivajo na energet-
sko stanje človeka in izboljšajo počutje. Vsebujejo energetski program v okvirju, steklu in 
informacijski celici, ki vrača zraku in vodi v prostoru naravne lastnosti, kot jih imata v čisti 
neokrnjeni naravi.  Nagrada za inovativnost Zlata zvezda Celjskega sejma.

Okna MIK:  
PVC • ALU • LES • LES/ALU 
energetskega razreda A

Ohranimo energijo. PRIhRanIMO. 

MIK_PR_oglas_188x60-2010-09-16.indd   1 16.9.2010   14:36:47
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Mariji v Vojniku, vodo so dobili v Stražici in v Novakah ter 
prvi del v Hrenovi, ureditev novega zbirnega centra za ločeno 
zbiranje komunalnih odpadkov v OC Arclin, intenzivna sanacija 
po poplavi leta 2007 …

Na področju družbenih dejavnosti so bili tudi s podporo 
svetnikov iz N.Si izvedeni projekti, ki so izpolnili pričakovanja 
velikega dela naših občanov: ureditev prostorov za potrebe vrtca 
na Frankolovem v stari šoli, zagotavljanje sredstev za  delovanja 
OŠ Vojnik in Frankolovo ter Vrtca Mavrica, zagotovitev prostorov 
in začetek delovanja glasbene šole v prostorih OŠ Vojnik, podpora 
vsem gasilskim društvom v občini itd.

Na področju urejanje prostora sta naša svetnika aktivno 
sodelovala tudi pri pripravi dveh UPN-jev in pri pripravi prve 
strategije OV.

Projekti, pripravljeni za izvedbo v naslednjem mandatu, ki jih 
podpira N.Si:

- izgradnja telovadnice pri OŠ Vojnik;
- izgradnja novega vrtca v Vojniku;
- izgradnja čistilne naprave Frankolovo;
- izgradnja objekta za prireditve na Frankolovem;
- obnova in razširitev kulturnega doma v Vojniku;
-  izgradnja nove mrliške vežice v Vojniku in ureditev 

parkirišča;
-  izgradnja pločnikov in kolesarskih stez od Celja do Vojnika, 

Frankolovega in Nove Cerkve.

N.Si je stranka, v kateri smo prepričani, da bo moral nov 
občinski svet poskrbeti za uravnotežen razvoj po vseh treh KS. 
V občinskem svetu se bomo zavzemali, da se bo zagotovil tudi  
potrebni nivo sredstev za ureditev naslednjih izpostavljenih 
problemov.

Javna infrastruktura
Vodovodno omrežje je potrebno zagotoviti tudi na območju, kjer 

ga še ni (npr. vodovod Jankova). Potrebna je izgradnja javnega 
komunalnega omrežja v Arclinu, izgradnja javne razsvetljave na 
območjih, kjer je še ni, stalna skrb za obnovo lokalnih cest in za 
delo zimske službe ter ureditev varne poti za vse otroke in ostale 
občane od Arclina do Vojnika.

Poplavna območja
Nadaljevati moramo z urejanjem vodotokov, posebej Hudinje 

od Nove Cerkve do Vojnika in nižje do Arclina, da se možnost 
poplav zmanjša na najmanjšo stopnjo.

Zaščita okolja
Pomembno nam je ohranjanje kmetijskih zemljišč, da bodo 

tudi bodoči rodovi imeli možnost urejati svoj bivalni prostor. Z 
akcijami želimo osveščati ljudi, da se bo zmanjšalo število črnih 
odlagališč, da se ne bo kurilo nevarnih odpadkov na prostem 
in s tem onesnaževalo zraka in okolja. Pričakujemo, da bo tudi 
pristojen inšpektorat opravil svoj del poslanstva.

Ob vseh teh projektih ne sme pasti  dosežen standard na 
področju podpore društvenim dejavnostim in sociali.

Vabimo vas, da se volitev udeležite in da svoj glas namenite 
kandidatom Nove Slovenije.

Anton Kosem, 
predsednik Občinskega odbora Občine Vojnik

Spoštovane občanke in občani!

V N.Si se zavedamo, 
da je Slovenija v finančni, 
gospodarski, politični, 
moralni krizi, krizi družine 
in krizi vrednot, prav slednja 
pa je izvor vseh teh kriz. 
Vrednote so zavzemanje 
za resnico, poštenost, 
domoljubje, delavnost in 
solidarnost med ljudmi. 
Analize obstoječega stanja 
kažejo na to, da premalo 
spoštujemo človekovo 
dostojanstvo in da se 

krhajo medčloveški odnosi, da izginjata ljubezen do naroda ter 
spoštovanje do države in njenih institucij, da država in lokalne 
skupnosti postajajo talec interesov političnih in gospodarskih 
elit, ki pozabljajo na potrebe državljanov in izrabljajo svoj 
položaj za lastne koristi, da manjka jasna vizija glede prihodnosti 
slovenskega naroda, države in gospodarstva. Sprašujemo se, ali je 
družina v naši družbi še vrednota.

V N.Si smo prepričani, da moramo z odpravo vseh naštetih 
težav pričeti v lokalni skupnosti. Volivci bodo na letošnjih 
lokalnih volitvah dali svoj glas tisti listi za občinski svet, ki jih 
bo prepričala tako s programom, z dosedanjim delom, kot tudi 
s kandidati, ki bodo sposobni uresničiti opredeljene programe in 
cilje ter zastopati njihove vitalne interese. 

Pred vsakim novim začetkom je dobro opraviti pregled 
dosedanjih aktivnosti, na temelju katerih se postavljajo novi cilji. 
V preteklem mandatu je imela Nova Slovenija – Krščanska ljudska 
stranka dva svetnika v občinskem svetu. N.Si sta predstavljala 
g. Simon Stagoj in g. Brane Petre. Aktivno sta sodelovala tudi 
v občinskih odborih, in sicer g. Petre v Odboru za finance – kot 
predsednik, g. Stagoj pa v Odboru za kadre in imenovanja ter 
Odboru za družbene dejavnosti. Poleg tega g. Brane Petre opravlja 
tudi funkcijo podžupana Občine Vojnik, in sicer nepoklicno. 

Program stranke N.Si jima je omogočal, da sta lahko podprla 
večino projektov v OV tako na področju investicij, kot na 
področjih komunale, sociale in družbenih dejavnosti. V tem 
času so se sprejeli štirje občinski proračuni, tudi ob podpori 
N.Si, ki so se tudi uspešno  realizirali in omogočili realizacijo 
pomembnih investicijskih projektov, kot so: obnova telovadnice 
OŠ Frankolovo, izgradnja telovadnice pri POŠ Nova Cerkev, 
izgradnja Obrtno-poslovne cone Arclin skupaj z RRA. Veliko 
energije sta svetnika N.Si vložila tudi v realizacijo projektov na 
področju komunale: rekonstrukcija ceste pri pokopališču v Novi 
Cerkvi, s parkiriščem in krožiščem v Višnji vasi, dograditev 
kanalizacijskega omrežja v Vojniku in navezava na čistilno 
napravo v Škofji vasi, nakup zemljišča in projektna dokumentacija 
za čistilno napravo Frankolovo, izgradnja protipoplavnih nasipov 
v Vojniku, rekonstrukcija ceste Socka–Frankolovo, rekonstrukcija 
ceste Frankolovo–Črešnjice, vodovod Male Dole in k Devici 

Predstavitev programov političnih strank
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V Občinskem odboru N.Si, Nova Slovenija – Krščansko ljudska 
stranka, smo se po posvetovanju s svojim članstvom odločili, da 
podpremo ponovno kandidaturo sedanjega župana Benedikta 
Podergajsa. Kot eden izmed pobudnikov za ustanovitev Občine 
Vojnik je z voljo in vztrajnostjo preoblikoval nekdanjo krajevno 
skupnost v občino. V dosedanjih mandatih je opravil veliko dela, 
ki ga tukaj ne bomo naštevali. V svojo vizijo razvoja Občine 
Vojnik je strnil pričakovanja in želje najširšega kroga občank in 
občanov. Gradile in obnavljale so se šole, vrtci, ceste, vodovodi, 
dvorane in domovi, urejali nasipi … 

Županovanje v naslednjem mandatu ne bo lahko. Kriza, ki je 
zajela Slovenijo, se odraža tudi v našem prostoru. Denarja za 
nove investicije in vzdrževanja bo še manj kot do sedaj, zato smo 
v N.Si prepričani, da na čelu občine potrebujemo človeka, ki ima 
razvit občutek za dialog, zna prisluhniti potrebam občanov iz vseh 
družbenih skupin in naselij in ki si je z dosedanjim županovanjem 
pridobil veliko izkušenj.

Zaupajmo svoj glas za župana Benediktu Podergajsu.

OO N.Si Vojnik

DOBREGA ŽUPANA HOČEMO OBDRŽATI

Gojka v jutranjem prebujanju
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Pet ključnih nacionalnih programskih usmeritev SD za lokalne 
volitve 2010:

RAZVOJ IN SOCIALNA POVEZANOST
  Boljše javne storitve in večja izbira najemnih stanovanj za 

kakovostnejše življenje ljudi.

Razvijali bomo učinkovite javne komunalne službe, s pomočjo 
države pa dosegli, da bodo občanke in občani imeli enakopraven 
dostop do otroškega varstva, kakovostnega izobraževanja, 
zdravstva in drugih socialnih storitev ter najemnih stanovanj.

  Razvoj prometne infrastrukture, integracija javnega 
potniškega prometa, gospodarno ravnanje s prostorom ter 
celovito upravljanje in gospodarjenje z vodami za boljšo 
povezanost in v dobro našega naravnega okolja.

Podpirali bomo gradnjo prometne infrastrukture in uvajanje 
inovativnih rešitev na področju prometa, ki bodo zadovoljile 
potrebe gospodarstva, bodo okoljsko sprejemljive in bodo 
izboljšale mobilnost ljudi. Pospešili bomo pripravo in sprejemanje 
občinskih prostorskih načrtov, pri tem pa uravnotežili potrebe 
po razvoju in skrb za naravno okolje. Skrbeli bomo za urejanje 
vodotokov in hudournikov ter posebno pozornost namenili 
dolgoročni preskrbi s kakovostno pitno vodo.

  Učinkovita in zelena raba energije ter obnovljivi viri 
energije za nas in generacije za nami.

Prioritetno bomo spodbujali uporabo obnovljivih virov energije 
ter učinkovito rabo energije, zmanjšali negativne učinke na okolje 
ter ustvarjali nova, zelena delovna mesta.

  Samostojno, odgovorno in učinkovito upravljanje z javnim 
premoženjem v dobro vseh.

Vzpostavili bomo sistem financiranja občin z višjo stopnjo 
samostojnosti in odgovornosti pri uporabi javno-finančnih 
sredstev.

  Skladnejši regionalni razvoj in razvoj lokalnih skupnosti za 
enakomernejšo razvitost Slovenije.

Okrepili bomo razvojne instrumente ter racionalizirali državne 
spodbude s povezovanjem in skupnimi programi razvojnih 
institucij.

Delo svetnika in stranke SD v Občinskem 
svetu Občine Vojnik 

Na preteklih volitvah je stranka SD v Vojniku dobila eno 
svetniško mesto. Občinski svetnik sem postal Samo Kunej iz druge 
volilne enote, medtem ko nam za svetnika iz prve volilne enote ni 
uspelo zbrati dovolj glasov.  

S tem ko je SD Vojnik dobila 
predstavnika v občinskem 
svetu, je za razliko od prej 
imela možnost v občinski svet 
posredovati svoje poglede in 
ideje. S predsedstvom stranke 
SD Vojnik smo na začetku 
sprejeli odločitev, da bomo 
poskušali delovati tako, da 
bomo ohranjali bivalni 
standard prebivalcev naše 
občine. Dogovorili smo se, da 
bom vodstvo stranke sprotno 

obveščal o dogajanju v občini, bom pa pri svojem delu suveren; in 
tako je tudi dejansko bilo. Predsedstvo stranke ni nikoli poskušalo 
uresničevati nikakršnih “političnih” ambicij preko svojega 
predstavnika v občinskem svetu. 

Naše skupno vodilo je bilo razmišljanje, da mora biti razvoj 
občine  skrbno načrtovan, ne pa podrejen interesu kapitala ali pa 
bazirati na izkoriščanju trenutnih “priložnosti”, katere na začetku 
veliko obljubljajo, kasneje pa se izkažejo kot neprimerne ali pa 
vsaj moteče za nadaljnji razvoj. Zato smo si vseskozi prizadevali 
za pripravo strateškega razvojnega načrta občine, s katerim bi, 
po posvetu s krajani, točno določili, katera območja občine naj 
bodo namenjena posameznim zadevam ali aktivnostim. Zelo 
smo zadovoljni, da nam je to uspelo in da je občina po dveh 
letih intenzivnega dela do tega strateškega načrta le prišla. Še 
nekaj je projektov, s katerimi smo lahko zadovoljni. Na osnovi, 
tudi naših, pobud  je občina sanirala nekaj ulic, ki so bile v zelo 
slabem stanju. Prispevali smo k rešitvi problemov z vodovodno 
oskrbo v določenih predelih naše občine. Najbolj odločno smo 
si prizadevali in v sodelovanju z okoliškimi prebivalci dosegli, 
da je stanovanjski objekt “Vojniška gmajna” dobil vsaj približno 
primerne dimenzije, ki so mnogo manjše, kot je kazala prvotna 
zasnova. Kot občinski svetnik sem celoten mandat nasprotoval 
prekomernemu zadolževanju občine, še posebej če zadolževanje 
ni bilo povezano z izboljšanjem standarda širše skupine občanov.  

Toliko o uspehih, še več pa lahko povem o stvareh, ki nam jih ni 
uspelo realizirati in obstajajo kot prioriteta za prihodnje obdobje. 
Veseli me, da so se pričeli odvijati premiki, ki napovedujejo, 
da se bomo občani Vojnika enkrat v prihodnosti le sprehodili 
po pločniku ob magistralni cesti proti Celju. Izgradnja pločnika 
in kolesarske steze ob državni cesti ni domena občine, mora pa 
občina pripraviti projekte in vseskozi podajati pobude za to na 
ustrezna ministrstva in ravno na to nameravam kot predstavnik v 
občinskem svetu tudi v prihodnje neprestrano opozarjati. 

Predstavitev programov političnih strank

Občinski odbor SD Vojnik
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Prav tako me zelo veseli, da je občina pričela izvajati aktivnosti, 
s katerimi bomo v prihodnjem obdobju prišli do prepotrebnega 
vrtca in nove šolske telovadnice ter zamenjali neustrezno kritino 
na osnovni šoli. Po mojem osebnem prepričanju bi bilo vrtec 
bolje izgraditi na drugi, bolj dostopni lokaciji, vendar pa občina 
ne razpolaga z ustreznim zemljiščem, zato izvedba tega v bližnji 
prihodnosti ni mogoča. Stanje šolske telovadnice je tako mizerno, 
da se čudim, da je izvedba pouka v njej sploh mogoča, zato bom 
nedvomno podprl vse aktivnosti, s katerimi bi pospešili izgradnjo. 

Vojnik mora kmalu dobiti ustrezno rešitev za kulturni dom, 
ker je sedanji v resnično neprimernem stanju. Zelo pomembno 
je, da ne pozabimo vsa urbana naselja v naši občini opremiti z 
omrežjem, ki bo omogočalo hiter dostop do interneta in vseh 
ostalih elektronskih medijev. Tudi na naše bivalno okolje ne 
smemo pozabiti, zato si bom prizadeval, da bi ob urbanih naseljih 
gojili kmetijske kulture, ki ne potrebujejo veliko škropljenja. Pa 
na sprehajalne poti, ki so lahko speljane ob porečjih, prav tako ne 
smemo pozabiti. 

To so moji pogledi, ki pa povsem sovpadajo s pogledi stranke. 
Verjamemo, da bomo na prihodnjih volitvah še bolj uspešni in da 
bomo dobili priložnost nadlajevati naše delo v občinskem svetu. 
Kot vedno do sedaj, bomo tudi v prihodnje odprti za vse pobude, 
pa naj bodo posredovane po pošti na stranko, preko elektronskega 
naslova, ki je objavljen na spletni strani SD Vojnik, ali pa osebno, 
v prijateljskem razgovoru, ob kavici, na sprehodu ..., kjer koli. 

Samo Kunej,
občinski svetnik SD Vojnik

 

Spoštovane volivke, volivci!

Pred nami so Lokalne volitve 2010, na katerih bomo ponovno 
odločali, komu zaupati reševanje ključnih vprašanj, ki zadevajo 
naš domači kraj in s tem tudi vsakogar med nami. Odločali bomo 
o tem, kako bomo živeli jutri, kakšne cene vrtcev bomo  plačevali, 
koliko nas bo stala občinska uprava, kako bo občina pomagala 
mladim družinam do stanovanj, kako bo poskrbljeno za nas, ko 
bomo ostareli, kakšna bo občinska politika do malih in srednje  
velikih podjetnikov. Na lokalnih volitvah bomo odločali o tem in 
še o marsičem drugem, kar vpliva na kakovost našega življenja. 

Ko boste volili kandidatke in kandidate SD, boste volili ljudi, 
ki bodo v občinskih svetih in svetih krajevnih skupnosti zahtevali 
takšno razporejanje občinskega denarja, da bo razvoj hitrejši 
in življenje prijaznejše. Glas za SD pomeni glas za učinkovite 
razvojne programe, ki bodo omogočili odpiranje novih delovnih 
mest, ustvarili boljše delovne pogoje podjetnikov ter omogočili 
boljše pogoje za športne in kulturne aktivnosti mladih in starejših. 
Socialni demokrati se učimo iz izkušenj starejših, cenimo 
njihovo delo in prizadevanje, da bi nam bilo danes lažje. Zato 
posebno pozornost namenjamo ustvarjanju pogojev za varno 
starost starejših, ki jih današnji čas pogosto krivično pušča ob 
robu družbenega življenja. Občinski svetniki in svetnice iz vrst 
SD bodo s svojim predanim delom v občinskih svetih in svetih 

krajevnih skupnosti poskrbeli, da bodo v vašem kraju vsi predlogi 
za novo kakovost življenja tudi uresničeni.

Podpiramo kandidaturo dosedanjega župana, g. Benedikta 
PODERGAJSA. Odločili smo se na osnovi zadovoljive ocene 
dosedanjega dela v vojniški občini.  

Na listi smo člani Socialnih demokratov in neodvisni kandidati, 
ki se zavzemamo za hitrejši razvoj občine. Ocenjujemo, da 
obstajajo v občini dobre možnosti za hitrejše in sodobnejše rešitve 
na vseh ravneh preskrbe občanov in opremljenosti z ostalimi 
dobrinami, pomembnimi za kakovostno življenje. V stranki SD 
se zavzemamo za konstruktivno sodelovanje, pri čemer bomo 
podpirali po naši presoji prvenstvene naloge.

Podprli bomo naslednje programe: 

 Področje komunalne infrastrukture: 

Izboljšati in racionalizirati je potrebno vse komunalne storitve, 
vzpostavitev neoporečne in zadostne preskrbe s pitno vodo 
v vsako hišo, priklope na čistilno napravo v vseh naseljih in 
asfaltiranja cest v odročnejše zaselke.

Podpiramo rekonstrukcijo ali izgradnjo nove mrliške vežice v 
Vojniku z asfaltiranimi parkirnimi prostori.

Izgradnja – rekonstrukcija ceste, ki poteka skozi trg Vojnik na 
Celjski cesti in regulacija prometa s tremi večjimi krožišči (Višnja 
vas, križišče ceste za Šmartno v Rožni dolini in križišče v Arclinu) 
ter izgradnja podhoda pod Celjsko cesto za potrebe obiskovalcev 
pokopališča in cerkve je nujna.

Izgradnja varnih poti in regulacija prometa bo izboljšala 
prometno varnost otrok in občanov na relacijah od Frankolovega 
do Arclina (meja z Mestno občino Celje) in od Nove Cerkve do 
Vojnika (pločniki in kolesarske steze). Prav tako izgradnja enovite 
avtobusne postaje za prihode in odhode avtobusov v vseh smereh 
s pripadajočim objektom.

Pridobiti želimo lokacijo in idejne projekte za izgradnjo manjše 
pokrite tržnice, ki bo služila za prodajo kmetijskih pridelkov 
in vrtnin z območja vojniške občine, izdelkov domače obrti in 
drugim potrebam.

Pripraviti je potrebno študijo za obvoznico, ki bo odmaknjena 
od centra Vojnika, ter očistiti črna odlagališča smeti, ki so še 
vedno prisotna v Občini Vojnik itd.

 Področje družbenih dejavnosti: 

Podpiramo izgradnjo novega objekta in infrastrukture na novi 
lokaciji Vrtca Mavrica Vojnik.

Zavzemamo se za pridobitev lokacije in izgradnjo 
večnamenskega objekta (dvorane) s parkirnimi površinami. 

Prav tako smo za pripravo lokacije in izgradnjo parka, v katerem 
bosta umeščena oba spomenika I. in II. svetovne vojne.
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Podpiramo pridobitev lokacije in pripravo idejnih projektov za 
športni center ob severni vpadnici v Vojnik (nogometno igrišče, 
igrišče za odbojko, košarko in dolgoročno prizadevanje za 
izgradnjo zunanjega bazena v Vojniku). 

Pridobitev stalnega zdravnika specialista – pediatra za potrebe 
otrok in mladine v občini in stalnega zdravnika splošne medicine 
za dežurstva je nujna.   

 Občinsko premoženje:

Racionalno se je potrebno lotiti prodaje in nakupa novih 
zemljišč in objektov v občini.

Poskrbeti je treba za spremembo statusa zemljišč, ki so v skupni 
rabi Občine, in vpis v Zemljiški knjigi itd.

 Področje gospodarstva in turizma: 

Nuditi je treba podporo vsestranskemu sodelovanju vseh, ki 
oblikujejo turistično ponudbo v občini, vzpodbujati turizem na 
kmetijah ter odprtje turistično-informacijske pisarne.

Izboljšati želimo pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev za 
mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike itd.

 Področje kmetijstva: 

Izboljšati nameravamo pogoje kmetovanja za srednja in manjša 
kmetijska gospodarstva, pomoč kmečkim gospodinjstvom, ki jim 
je kmetijska dejavnost glavna dejavnost in edini vir dohodka, 
predelavo ekološke hrane. 

Prav tako tudi podpiramo spodbujanje turizma na kmetijah, 
predvsem za tiste, ki jim bo to vir dopolnilne ponudbe. 

Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi:

-  Nadaljevati nameravamo že zastavljene in nedokončane 
projekte predvsem po krajevnih skupnostih.

-  Podpiramo večjo samostojnost in decentralizacijo zadev 
iz pristojnosti občine, predvsem na lastnih proračunih KS, 
podkrepljenimi z letnimi in s srednjeročnimi plani v KS. 

-  Podpiramo vse projekte, ki jih bodo vaščani potrebovali in 
so jih že posredovali! 

Projekti po KS:

Krajevna skupnost Frankolovo:

-  dokončna izgradnja primarnega in sekundarnega 
vodovodnega omrežja na Frankolovem (pitna voda v vsako 
hišo);

- čistilna naprava z infrastrukturo na Frankolovem;
- izgradnja oz. adaptacija enote Vrtca Mavrica;
- izgradnja in prenovitev že obstoječih športnih igrišč;

- izgradnja bencinske črpalke z avto pralnico;
- priprava dokumentov za adaptacijo gradu Lindek;
- razvijanje turizma na kmetijah in vinske ceste.

Krajevna skupnost Nova Cerkev: 

-  dokončna izgradnja primarnega in sekundarnega 
vodovodnega omrežja (pitna voda v vsako hišo);

- ureditev priklopov na čistilno napravo v Višnji vasi;
-  izgradnja trgovskega centra, s poslovnimi prostori za druge 

dejavnosti;
-  izgradnja in prenovitev že obstoječih športnih igrišč Socka 

šola in pri graščini Socka;
- trajnostno ureditev statusa graščine Socka;
- razvijanje turizma s konjeniškim športom.

Posebni poudarek pa dajemo kraju Lemberg pri Novi Cerkvi:

-  ureditev zazidalnih parcel za individualno izgradnjo 
(Lemberg je najbolj demografsko nazadoval v zadnjih 60 
letih); 

- izgradnja protipoplavnih rešitev;
- izgradnja varnih pešpoti – dodatni pločnik ob cesti;
-  podpora revitalizaciji gradu Lemberg in dodajanje še več 

kulturnih vsebin. 

Podprli bomo vse dobre programe, kateri bodo izboljšali 
standard občanov!

Zagotavljamo vam odgovorno, strokovno in pošteno delo naših 
kandidatov v organih lokalne samouprave.

Zato vas vabimo, da se v nedeljo, 10. oktobra 2010, udeležite 
volitev in volite kandidatke in kandidate SD. 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

Janez KOROŠEC, univ. dipl. inž. tehnol. prom.,
podpredsednik Občinskega odbora SD Vojnik
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Stranka mladih-zeleni Evrope že deset let aktivno (so)deluje v slovenskem političnem prostoru. 
Smo v človeka in naravo usmerjena stranka, kjer glasovi vse bolj utišane večine ne odmevajo 
v prazno. Iz Stranke mladih Slovenije (SMS) smo se preimenovali v Stranko mladih-zeleni 
Evrope, saj smo že več let člani Evropskih Zelenih, ki uspešno uveljavljajo zeleno politiko v 
Evropskem parlamentu. 

Smo nosilci zelene politike. Naša temeljna načela 
delovanja so odgovornost do ljudi in okolja, avtonomija 
posameznika, najširša demokracija, socialna pravičnost, 
enakost spolov, medgeneracijska solidarnost, globalna 
pravičnost, spoštovanje različnosti, nenasilje in trajnostni 
razvoj.

Na nacionalni in lokalni ravni vztrajamo na vključevanju mladih ter vseh drugih zapostavljenih 
skupin v procese družbenega odločanja in sooblikovanja lepše prihodnosti za vse, ne samo za 
izbrane.

Glasujte za drugačen način vodenja politike. Prišel je čas za ZELENO ®EVOLUCIJO.

Zavzemali se bomo:

• ZA prostor v vrtcih za vse otroke in brezplačne vrtce; 
• ZA dvig kakovosti bivalnega okolja; 
•  ZA energetsko varčno in samozadostno delovanje občine (energetsko obnovo in gradnjo 

javnih in zasebnih objektov);
•  ZA občinske sklade in ekipe za zagotavljanje nujne pomoči v primerih naravnih nesreč 

in ujm;
• ZA prostore za druženje in izobraževanje mladih; 
• ZA prilagojeno infrastrukturo, namenjeno starejšim občanom;
• ZA zdravo in varno, lokalno pridelano hrano; 
• ZA ekološki turizem kot pomembno razvojno smernico Slovenije;
• ZA internet v vsaki slovenski vasi.

Dajte priložnost Stranki mladih-zeleni Evrope, da v mestu in svetu udejanjimo zeleno 
®evolucijo. 

Podprite Jerneja Kvedra, našega kandidata za župana Občine Vojnik!

Jože Vozelj,
glavni tajnik Stranke mladih-zeleni Evrope

Predstavitev programov političnih strank

Čas je za ZELENO ®EVOLUCIJO
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Za ljudi!
Ime Slovenska ljudska stranka veliko pove. S svojimi dejanji in premišljenimi odločitvami veliko povemo tudi 
kandidatke in kandidati SLS za Občinski svet Občine Vojnik. Z županskim kandidatom Benediktom Podergajsom in 
skupaj z vami želimo, da naša občina ostane razvojno naravnana, široka in prijazna do slehernega posameznika. Na 
bogatih temeljih ljudskih vrednot želimo plemenititi Občino Vojnik tudi v prihodnje. 

Vabimo vas, da se 10. oktobra 2010 udeležite volitev in oddate glas za SLS!
  
         Vaše kandidatke in kandidati na listi SLS
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Za ljudi!
Spoštovane volivke in volivci!

Kandidati Slovenske ljudske stranke za Občinski svet Občine Vojnik skupaj s kandidatom za župana Občine Vojnik Benediktom Podergajsom čutimo 
veliko obvezo, da tudi v prihodnje združujemo našo raznolikost, saj verjamemo, da nam je to uspevalo že sedaj in z vso odgovornostjo predlagamo 
načrt razvoja naše občine v naslednjem mandatnem obdobju:

- Povečanje števila gospodinjstev, priključenih na javni vodovod (Tomaž, Hrenova, Beli Potok) in javno komunalno omrežje s centralnim čiščenjem  
   oziroma s čiščenjem na malih individualnih čistilnih napravah (čistilna naprava Frankolovo in priprave za kanalizacijo Socka in Lemberg).

- Nadaljevanje aktivnosti za ureditev protipoplavne varnosti, prednostno v Arclinu in dokončanje le-te v Vojniku. 

- Ureditev in izgradnja še manjkajoče družbene infrastrukture: vrtca Vojnik in Frankolovo, telovadnice Vojnik ter športnih igrišč
  (Socka, Frankolovo, Vojnik...) in drugih večnamenskih prostorov.

- Asfaltiranje makadamskih cest v vseh treh krajevnih skupnostih. 

- Aktivno vključevanje v obnove in oživitve gradu Lemberg, graščin Socka in Tabor.

- Spodbujanje ekološkega kmetijstva, turističnih dejavnosti in malega podjetništva ter spodbujanje delovanja različnih društev,
  organizacij in družin …

- Trajnostna mobilnost: urejanje kolesarskih povezav in pešpoti ter javnega prevoza.

- Upoštevanje elementov zelenega načrtovanja pri prostorskem načrtovanju.  

- Spodbujanje uporabe alternativnih virov energije.

Načrt razvoja je povezan s prioritetnimi ukrepi Dolgoročne razvojne strategije Občine Vojnik 2010-2020 
in je smiselno nadaljevanje našega dosedanjega dela, s poudarki na novih razvojnih ukrepih, kot so: 
trajnostna mobilnost, zeleno načrtovanje in spodbujanje uporabe alternativnih virov energije.

Ustvarili smo za danes in za jutri:

- večnamenska dvorana Podružnične osnovne šole Nova Cerkev;
- protipoplavni ukrepi v središču Vojnika in urejevanje vodotokov po vsej občini; 
- s prostorskimi plani urejen prostor in s tem zagotovljena možnost novogradnje in 
   varovanja prostora; 
- temeljita sanacija po poplavi in neurju 2007;
- zbirni center in evropsko urejen odvoz odpadkov, s poudarkom na skrbi za čisto okolje;

- podpora gospodarstvu in kmetijstvu v občini;
- asfaltiranje in vzdrževanje lokalnih in državnih cest;
- urejevanje Obrtno-poslovne cone Arclin;
- uspešno pridobivanje evropskih in državnih sredstev;
- skrb za  varno socialno okolje.
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Od leve proti desni: Marjan Kovač, Silva Mikuž, Andreja Guzej, dr. Stevan Džordževič, Romana Suholežnik, Benedikt Podergajs, Mirko Krašovec, Cvetka Koželj, Branko Pikelj
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Za ljudi!
Ime Slovenska ljudska stranka veliko pove. S svojimi dejanji in premišljenimi odločitvami veliko povemo tudi 
kandidatke in kandidati SLS za Občinski svet Občine Vojnik. Z županskim kandidatom Benediktom Podergajsom in 
skupaj z vami želimo, da naša občina ostane razvojno naravnana, široka in prijazna do slehernega posameznika. Na 
bogatih temeljih ljudskih vrednot želimo plemenititi Občino Vojnik tudi v prihodnje. 

Vabimo vas, da se 10. oktobra 2010 udeležite volitev in oddate glas za SLS!
  
         Vaše kandidatke in kandidati na listi SLS
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Od leve proti desni: Peter Oprčkal, Danica Jezernik, Andrej Rauter, Karel Blazinšek, Viktor Štokojnik, Pavel Božnik, Zdenko Skaza, Sonja jakop, Janez Karo
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PRVIČ ZARES

Stranka Zares prvič kandidira na lokalnih 
volitvah. Čeprav v Vojniku delamo že tri 
leta, smo se zavestno odločili, da ne bomo 
ubirali bližnjic. Takšna odločitev nam je 
dala priložnost, da sledimo naši zavezi po 
vstopu novih moči, znanj in pristopov k 
reševanju lokalne problematike.

V stranki Zares na svoje prve lokalne 

volitve vstopamo z jasnimi izhodišči. 
Vojnik potrebuje odprto in vključujočo 
politiko, kjer bo lahko sodeloval vsak, 
nihče ne bo izključen in kjer se bo slišalo 
različna mnenja. Vodilo sodobne politike, 
tudi in predvsem na lokalni ravni, bi naj 
bilo, da mora politika težave reševati in 
hkrati biti tudi vizionarska. 

ZA NOV RAZVOJNI KONCEPT
Razvoj na področju Občine Vojnik je 

od ustanovitve lastne občine opazen in 
zadovoljiv. Za to gredo zasluge mnogim 
ljudem. Tudi vodstvo občine je v vseh 
mandatih svoje delo opravilo v skladu 
s pričakovanji mnogih ljudi. A kljub 
vsemu v naši stranki menimo, da Občina 
Vojnik potrebuje nov razvojni concept; da 
smo v občini prišli do točke, ko politiki, 
ki upravlja mesto, ni povsem jasno, 
kako nadaljevati z rešitvijo okoljskih in 
prostorskih težav ter kako spodbuditi 
gospodarsko iniciativo, ki bo omogočila 
celovit razcvet občine, njenih večjih ter 
manjših krajev. Gre za neprijetno resnico, 

katere posledice bomo v celoti občutili 
šele čez čas, še posebej, če se na obstoječe 
stanje ne bomo odzvali takoj. Vojnik 
potrebuje nov razvojni cikel. Ta razvoj 
ne more več temeljiti na fizični rasti, saj 
pravi izzivi naslednjega desetletja ležijo 
v novi kakovosti upravljanja prostora, v 
razvojnem preboju gospodarskih subjektov 
in v krepitvi socialnega okolja. 

DOBRO JE LAHKO ŠE BOLJŠE
Zato se bomo v stranki Zares, skupaj 

z drugimi, ki jim boste zaupali vašo 
naklonjenost, med ostalim prizadevali, da 
bomo izkoristili vso nakopičeno znanje in 
izkušnje prebivalcev Vojnika in okolice, 
poleg cestnih in drugih omrežij poskrbeti 
tudi za socialna omrežja, za visoko raven 
javnih storitev, za infrastrukturo, ki je očem 
skrita, to so kanalizacijska in vodovodna 
omrežja, za gradnjo neprofitnih stanovanj, 
za razvoj mreže kolesarskih poti, za 
moderno informacijsko infrastrukturo, 
predvsem za dostopnost širokopasovnih 
povezav do vsakega doma.  Veliko več 

Predstavitev programov političnih strank

OBČINA VOJNIK   
ČUDOVITO OKOLJE NOVIH PRILOŽNOSTI

MEST SE NE DA GRADITI SAMO Z BETONOM, 
AMPAK TUDI S PAMETJO IN Z ZNANJEM.

Stojijo od leve proti desni: Jože Koštomaj, Marija Lužar, Bojan Trkaj, Jana Jakop, Marjan Berčnik, Mateja Koštomaj, Boštjan Rojc. 
Vsi za volilno enoto 2 – VOJNIK.
Opomba: Na sliki manjka Rajko Jerenec.

Nosilec liste v Vojniku, Bojan Trkaj
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priložnosti imamo tudi v razvoju 
destinacijskega turizma, pri spodbujanju 

programov socialnega podjetništva in pri 
krepitvi prostovoljstva. 

SLABO MORAMO IZBOLJŠATI
Dejstvo je, da v Vojniku občinska oblast 

krepko zamuja pri pripravi Strategije 
prostorskega razvoja in izdelavi občinskega 
prostorskega načrta, zato se posegi v 
prostor izvajajo po prostorsko izvedbenih 
aktih, ki so zastareli in ne sledijo potrebam 
moderne, zlasti energetsko varčne gradnje. 
Takšno stanje omogoča, da v Vojniku 
nimamo jasne strategije prostorskega 
razvoja mesta, spremembe se dogajajo 
stihijsko, so med sabo nepovezane in 
zaradi tega je občina prostorsko gledano 
slabša, kot bi lahko bila. Če upoštevamo 
nikakršno vključenost starega mestnega 

jedra, z vsemi prostorskimi in vsebinskimi 
možnostmi, ki jih ponuja, lahko ugotovimo, 
da je lahko mnogo stvari narejenih dosti 
bolje.

V stranki Zares imamo največ znanja 
ravno teh področij, za sodelovanje pri 
sprejemu prihodnje prostorske ureditve 
vojniške občine, ki bo pravi kompromis 
med visoko kakovostjo življenja ter 
pravično in enakopravno dostopnostjo 
vsem investitorjem.

Da bodo Vojnik, Frankolovo, Nova 
Cerkev in vsi ostali kraji, vasice, zaselki 
še boljši, se bodo, če jim boste dali 
priložnost, v naslednjih štirih letih trudili 
naši kandidati.

Bojan Trkaj

Predstavitev programov političnih strank

Stojijo od leve proti desni: Igor Rotar, Terezija Falnoga, Gvido Pinter, Vlasta Gregorc, Anton Gregorc, Mirica Žlaus, Andrej Vezenšek 
in Roman Žlaus. Vsi za listo 1 (Nova Cerkev in Frankolovo)

Nosilec liste Nova Cerkev, Frankolovo, 
Anton Gregorc
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S seje občinskega sveta, kjer so bila potrjena

PRIZNANJA OBČINE VOJNIK V LETU 2010
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine 

Vojnik (UPB1 – Uradni list RS 66/09) je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju komisija) v 76. številki Ogledala (15. 
7. 2010) objavila Javni razpis o priznanjih Občine 
Vojnik v letu 2010. Komisija se je sestala na 21. seji, 
dne 24. 8. 2010, in je upoštevala vse predloge, ki 
so bili posredovani na naslov občine do vključno 
ponedeljka, 16. 8. 2010. 
Predlogi so z različnih področij človekovega 
delovanja, in sicer v:

- KS Frankolovo: 61 predlogov za 7 oseb;
-  KS Nova Cerkev: 167 predlogov za 9 oseb, 1 

društvo, 1 zbor in 1 duet;
-  KS Vojnik: 70 predlogov za 13 oseb, 2 društvi, 1 

zbor, 1 zavod, 1 turistično kmetijo in 1 podjetje.
Torej skupaj 298 predlogov za 29 oseb, 1 zavod, 

3 društva, 2 zbora, 1 duet, 1 turistično kmetijo in 1 
podjetje.

Po vrsti priznanj so predlogi naslednji:
- zlati grb: 40 predlogov za 7 oseb in 1 društvo;
-  srebrni grb: 123 predlogov za 8 oseb, 2 društvi, 

2 zbora, 1 zavod in 1 podjetje;
-  bronasti grb: 91 predlogov za 14 oseb, 1 društvo 

in 1 duet;
-  priznanja župana: 41 predlogov za 10 oseb, 1 

duet in 1 turistično kmetijo;
-  neopredeljeni: 3 predlogi za 1 osebo in 1 

društvo.

Komisija je na seji, dne 24. 8. 2010, proučila 
utemeljitve predlogov. Člani komisije so bili 
mnenja, da so predlagani občani, društva, skupine, 
zavodi, … mnogo prispevali za razvoj krajev v 
Občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj 
so med predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali 
tudi območje delovanja (KS), število predlogov 
letošnjega in tudi predhodnih let.

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. št. 
59/06, 67/06) ter 7. in 8. člena Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS 
66/09) je Občinski svet Občine Vojnik na 33. redni 
seji, dne 15. 9. 2010, določil naslednje prejemnike  
priznanj Občine Vojnik v letu 2010:

ZLATI VOJNIŠKI GRB:  

JOŽE ŽELEZNIK, Verpete 27, Frankolovo,  za 
dolgoletno ustvarjalno in aktivno prostovoljno delo 
v kraju ter sodelovanje v različnih društvih. 

SREBRNI VOJNIŠKI GRB:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠVO 
VOJNIK (PGD) za 130-letno prostovoljno aktivno 
delo na področju gasilstva in pomoč občanom. 

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR  NOVA 
CERKEV za dolgoletno ubrano petje v domači 
župniji, drugod v Sloveniji kot tudi v tujini.   
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priznanja občinskega sveta in priznanja župana

BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 

MARTIN KRAČUN, Bezenškovo Bukovje 9, 
Frankolovo, za dolgoletno aktivno delo v Svetu KS 
Frankolovo in v različnih organizacijah v kraju. 

SILVESTER ŠPEGELJ, Socka 48, Nova Cerkev, 
za dolgoletno vestno, požrtvovalno in zavzeto delo 
v gasilstvu in na drugih področjih.

DANILO BOJANOVIČ, Škoflekova 10, Vojnik, 
za delo na področju gospodarstva ter aktivno 
prostovoljno sodelovanje v društvih in v krajih 
občine.

Grbi in priznanja jim bodo podeljeni na OSREDNJI 
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, 
ki bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010, ob 19.00, v 
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev. 

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo. 

PRIZNANJA  ŽUPANA 2010

Na podlagi 2. in 8. člena Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS 
66/09)  je župan Občine Vojnik določil naslednje 
prejemnike posebnih priznanj župana Občine Vojnik 
v letu 2010:

1.  Matej Štante, Podgorje pod Čerinom 
(Frankolovo), za aktivno delo in uspešno 
vodenje Društva KUŠT Črešnjice; 

2.  Marko Kodela, Bezenškovo Bukovje 

  (Frankolovo), za aktivno delo in uspešno 
vodenje Športnega društva Frankolovo;

3.  Jasmina Pungartnik, Dol pod Gojko 
(Frankolovo), za aktivno delo in uspešno 
vodenje Mladinskega društva Frankolovo; 

4.  Marjan Vrečar, Celje, za strokovno vodenje 
Godbe na pihala Nova Cerkev in sodelovanje 
z drugimi glasbenimi skupinami v kraju in 
občini;

5.  Ljudmila Golob, Socka (Nova Cerkev), za 
60-letno aktivno petje v Mešanem cerkvenem 
pevskem zboru Nova Cerkev;

6.  Duet Biser, Nova Cerkev, za ubrano petje ter 
promocijo občine; 

7.  Ivan Kovačevič, Vojnik, za dolgoletno delo v 
obrti ter v turističnem društvu; 

8.  Ranč »Kaja in Grom«, Razgor (Vojnik), za 
turistično dejavnost in promocijo občine;

9.  Vinko Dobovičnik, Vojnik, za dolgoletno petje 
v Moškem pevskem zboru France Prešeren 
Vojnik.

Vsi prejemniki imajo v prihodnosti možnost biti 
nagrajeni tudi z občinskim grbom.

Priznanja jim bodo podeljena na OSREDNJI 
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, 
ki bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010, ob 19.00, v 
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev. 

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo.
Povzela: M. Skale



AKCIJA

Akcija velja v Tuπ supermarketu Vojnik, od 25. 9. do 3. 10. 2010, oz. do razprodaje zalog.

-50%

Pralni praπek
Persil
• gold plus
• sensitive
2 kg 

Persil gel
Gold plus
1,5 l 

3,74¤/kos
Redna cena: ¤ 7,49

-25%
1,79¤/kos

Redna cena: ¤ 2,39

Banane 0,69¤/kg

»okolada
Milka
• noisette
100 g (+ 25 g)

25 g GRATIS

15 % ceneje

0,86¤/kos

Redna cena: ¤ 1,02

5,34¤/vez

Svetlo pivo
Union
6 x 0,5 l

Kava
Barcaffe
250 g 

Svinjsko pleËe
brez kosti
• vakuum
 pakirano

-33%
2,99¤/kg

Redna cena: ¤ 4,49

OB NAKUPU

KATEREGA KOLI

IZDELKA PERSIL V AKCIJI

MAJICA GRATIS !

sko


