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Kdo so kandidati za zupane -
v 27 ·obcinah 79kandidatov 
5. oktobra bodo volivci v 212 slovenskih obcinah na lokalnih volitvah izbirali zupane, obcinske, krajevne in 
vaske svetnike ter svetnike cetrtnih skupnosti. Na obmoeju Ptujskega in Dravskega polja, Haloz, Siovenskih 
goric in na ormoskem obmocju se v 27 obcinah za zupansko mesto poteguje 79 kandidatov. 
Na Ptuju ostro, v 
Ormozu lahko Sok 
ze slavi 
Po dolgem casu je pred
volilna kampanja zanimi
va in tudi ostra v Mestni 
obcini Ptuj. Vonj po pred
'(oli/nem golazu se v spo
dnjepodravski prestolnici 
vije 'Ie lep cas. V igri za 
zupana je devet kandida
tov. nekateri izmed njih na 
predvolilni kampanji dela

naslednjem mandatu v pri- bergerja napada z vsemi je vee kandidatov. En krog 
merjavi s sedanjimi gotovo topovi. Nastrojeno vzdus- . volitev bo zagotovo v obei
krajse in bolj monotone . . je med dvema izmed treh nah z enim samim 'ali s po 
Ciani ormoske triperesne zupanskih kandidatov je dvema kandidatoma. Ak
deteljice in ostri kritiki zu- moe obeutiti se v eni slo- tualni zupani obein Zetale. 
panove vladajoee koalici~ venjegoriski obeini. na De- Podlehnik. Trnovska vas in 
je: Viii Trofenik. Stanislav strniku. Zupanovanja si Sv. Ana nimajo kOrikuren
Podgorelec in Bostjan Ste- ponovno zeli nekdanji zu- ' ce in so praktieno ze izvo
faneie se iz politike (vsaj pan Franc Puksie. ki je ju- Ijeni. Glasovanje za zupana 
na deklarativni ravni). umi- lija skupaj s stranko SLS bo v teh obeinah zgolj za
kajo. Na kandidatnih listah ostal pred vratl parlamen- konska formalnost. Po dva 
za svetnike obeinskega tao Zupansk~ funkcija je zupanska kandidata imajo 
sveta jih ni najti. vnovu: zadlsala se ene- v obeinah Markovci Dor

jo zelo intenzivno. Ptujeani Po nekaj letih pre
b~do zupana najbrl' izvoli: mora v igri nekdanji 
II sele v drug~m krogu. sa) zupani 
Ie ob zda)sn)1 razporedltvl 

mu nekdanjemu zupanu oava. Hajdina. Jursin~i. Sv. 
- Slavku Vlsen)aku IZ Go- Andraz Sv. Tomaz Sredi: 
risnice. Visenjak bi lahko see ob Dravi. Benedikt. Za
Kokotov prestol kar krepko _. M'x k V -t t'h 

. I K G'- .. vrc In a).per . nas e I 
zama)a ' .. e~ se v OTiSmCI obeinah imajo aktualni zu
za funkcl)o zupana potegu-. .. 
jejo trije kandidati. je tezko ~am po enega protlkandl-

moei izvolitev kandidata v V Lenartu se za zupan ski 
prvem krogu malo verje- stoleek po nekajletnem 
tna. V Ormozu se vnovie- premoru znova potegu
na izvolitev. morda celo v je nekdanji zupan. razvpi
prvem krogu. nasmiha ak- ti nekdanji drzavnozborski 
tualnemu zupanu Alojzu poslanec in podjetnik Ivan 
Soku. Bodo pa seje ormo- . Vogrin. Vogrin aktualne
skega obeinskega sveta v ga zupana Janeza Kram-

predvidevati. ali bo obeina . ata. 

zupana dobila ze v prvem Najmlajsi star 25 
ali v drugem krogu. Drugi _ ••• ' 
krog izbiranja zupana se naJstareJsl 70 let 
lahko prieakuje v obeinah. Se nekaj zanimivosti. Naj
kjer se za funkcijo potegu- mlajsi med kandidati v ob-

einah. ki jih pokriva nas 
easopis. je 25-letni Kr~ 

stjan Lov(ec. ki se pote
guje za zupana obeine 
Jursinci. Lovrec boza bo
zie letos dopolnil 26 let. 
Drugi najmlajsi kandidat 
je Tomaz Kokot. ki se za 
zupan ski stoleek poteguje 
v obcini Poljeane. Kokot je 
od Lovreca starejsi samo 
nekaj mesecev. 26 let je 
dopolnil marca letos. Naj
starejsi zupan ski kandidat 
je sedanji zupan obeine 
Videm. 7(}letni Friderik 
Braeie. Okrogli jubilej je 
praznoval julija. Druga naj
starejsa med kandidati ~ta 
gorisniski zupan Joze Ko
kot in Marjan Banie. ki se · 
za zupansko mesto pote
guje v Lenartu. Kokot in 
Banie sta letos dopolnila 
68 let. 

Posameznim predstavitvam kandidatov za zupane Z objavami V Stajerskem tedniku nismo posebej sledili. V ure
dni~tvu smo se odloeili. da bomo vsem kandidatom namenili enaka vpra~nja in enakovredno moZnost predsta
vitve. Sestavili smo posebno predvolilno prilogo, vpra~nja, na katera so odgovarjali zupanski kandidati, so bila 
naslednja: 

1. Ste ali niste za zdruzevanje obcin? Zakaj da ali zakaj ne? 

2. Ste za omejitev zupanskega mandata? ee ste za - kako dolgo naj najdalj traja; 
ce niste, zakaj ne? .. 

3. Pod pi rate profesionalno opravljanje funkcije za zupana ali ne? Zakaj da, zakaj 
ne? Naj bo profesionalno opravljanje te funkcije vezano na velikost obcine ali ne? 

4. Za kateri projekt lahko zagotovite, da bi ga kot bodoci zupan v svoji obcini goto
vo realizirali? 

5. Kaj menite 0 zadolzenosti svoje obcine - je upravicena ali ne? Zakaj da, zakaj ne? 

Kako so kandidati za zupane odgovarjali na na~a vpra~nja. preberite na naslednjih straneh. 

. Stajer.lkiTEDNil 

Kolofon 
PriIoga Lokalne 
voIitve 2014, 30. 
septembra 2014 
Urednica priloge; 
Simona Meznarie 
Seatavkl in 
fotografije: Majda 
Goznik. Monilca 
LevaniC. Martin Oz- . 
1lljIC. Miha &,staTiC. 
Mojca Vtie. Jo!e 
&nigoc. Mojea 
Zemljarit. trtomir 
Goznik · 
I..ektoriranje: Lea 
Skok Vaupotit 
CGP in telmi6no 
ureiHie: Daniel 
IIIInw 
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MESTNA OB~INA PTUJ 
~~~--~~--------

BoStjan Korazija (Zdruzena levica), 
39 let, knjiinlfar 

'. 
1. Zdrulevanja obein na splosno ne podpiram. Treba je 

iIi od primera do primera. glede na slevilo prebival
cav. Zgledi iz lujine kaiejo, da so obeine z okoli 1500 
prebivalci, pa tudi manj. lahko izredna uspesne. tzreD

5. Menim, da je zadollenosl obcine, ludi ee je visoka, upravieljiva, ee je dolg 
nastal ~aradi investicijskega vlaganja, ki daje rewltate v prihodkih obeine. 
delovnih mestih z visjo dodano vrednostjo, splosni razvitosti in zadovoljstvu 
obeanov. Menim •. da v zadnjih letih nismo pravilno investirali. saj smo kljub 
visoki zadolzenosti po indeksu razvitosti zadnji med dasetimi mestnimi obci
nami. 

Miran ~ic (Humana Siovenije), (10 pa podpiram zdruzevanje obtin pri oblikovanju sku
pnih strokovnih sluib. kat je denimo energetski manager, 
okoljski inspelctor in podoboo. . 53 let, ekonOmist 

2. Zupanski mandat bi emejil na dva mandata. najvec na osem let. 
3. Naceloma sem za to. da bi bila funkcija zupana neprofesionalna. Postavlja pa 

se vprasanje, ko je obseg dela in nalog loliksen, da zahleva celega eloveka. 
4. Kat zupan bi uvedal soodlocanje obeanoy a obcinskem proracunu. ustanovil 

mestni bio dinamicni vrt. ki bi paveeal moinosti prehrambne samooskrbe ob- . 
canoy ter zgradil zavetisce za iivali. . 

5. Z infrastrukturnega statista je zadolievanje zagotovo v veeji meri upravieena. 
.Druga vprasanje pa je. ali je prioritetna lista investicij dabra zastavljena in ali 
so posamezni projekli oplimalno pripravljeni. 

Darja Galun (SDS in SLS), 
53 let, samostojna podjetnica 
1. Marebitna zdruzevanje obcin bi bilo najverjetnE!je se 

kan:tpleksnejsi postopek. kat je bila pred leti razdru· 
ievanje. Sem za zdruievanje abcin, ee bo taka volja 
njihovih prebivalcev. velja pa tudi obratno. 

2. Omejilev lupanskega mandala lahko pripelje do cudne 
situacije, da nekdo. ki je sicar dober zupan ali iupanja. zara
di birokratskih omejitev ne more veo kontinuirano opravljati svojega poslan- ' 
stva. Po mojem so demokraticne volitve najboljs'j in edini preizk!Js kakovosti 
zupanskega dela. 

3. Zupan je odgovoren za celovilo delovanje obeine. Popolno odgovornosl pa 
tezko prevzame. ce zraven fupanske funkcije opravlja se drugo sluibo. Ker 
podpiram jasno razdelitev odgovornosti. sem bolj naklonjena poklicnemu 
opravljanju zupanske funkcije ne glede na velikosl obeine. 

4. Ko born zupanja. se born zavzemala za izvajanje tistih projektov, ki bode ime
Ii podporo prebivalstva in pozitivno mnanje stroke. obenem pa boda realno 
uresnicljivi. 

5. Na osnovi javno dostopnih podatkov je MO Ptuj nadpovprecno zadolzena. Ali 
. je to upraviceno ali ne. je tezko presaditi brez temeljite analize. Dokler je zs

dolievanje orodje za spodbujanje razvoja. se ga do neke mere lahko tolerira. 

Miran Sencar (Lista Mirana Sencarja ZA . 
ptUj), 
51 let, univ, dipl, ing, elektrotehnike 
1. Da, vendar premisljeno. Pomembno je predvsem 

mocnejse povezovanje manjsih obcin z mestno obc;
no, saj mocna regija pomeni tudi mocan Ptuj. MO Ptuj 
mora zato prevzeti odgovornost in aktivneje nastopiti kot 
povezovalec regije, ki bo determiniral razvoj in pot regije. 

2. Da. Eno od vodil moje ekipe je, da v osmih lelih naredimo 10, kar obljubljamo. 
Pripravili smo konkreten in uresnicljiv program. ki ga bomo uspesno izved!i v 
dveh mandatih. 

3, MO Ptuj je prevelika obeina s prevee izzivi, da bi se lahko z njo ukvarjali Ijubi
leljsko. Profesionalizma ne vidim zgolj v obliki plaeila, lemveC predvsem kOI 
ul:inkovitost in angazma iupana, da obl:ina postana servis prebivalcev Ptuja. 

4. Zaeelek novega ra>vojnega preboja Ptuja vidimo v gospodarsNu. Skupaj z 
ekipo bomo pripeljali vsaj enega lujega investilorja; ki bo na Ptuju poslavil 10-
varno, zaposlil m.noge Ptujcan~jn jim dal dostojne place. . 

5. Zagotovo je zadolievanje upravil:eno. ko S9 obeina zadolii za izvedbo dobrih 
projek1ov in investicij, ki mestu in Ijudem prinasajo dodano vrednost. zagote
vljajo razvoj, nova delovna mesla. Vsak prebivalcev MO Ptuj je zadolien za 596 
evrov. Predvsam S9 je treba vprasati, ali smo denar porabili za razvojna pro
jekte prihodnosti. Prepriean sem. da bi-Iahko bili bolj vizionarski in ueinkoviti. 

Vlasta Stojak (SD), 
47 let, univ. dip!. pedagoginja, prof. sociologlje, magis
tra znanosti (MBA), svetnica v Centralni sluibi Zavoda 
RS za zaposlovanje 
1. Menim, da je zdruievanje obcin potrebno in kori

stno. Obl:ine so v dosedanjih letih velika pridobile. 
predvsem z infrastrukturo in urejenostjo kraja, prihaja 
pa obdobje strateskih in zahtevnejsih razvojnih vprasanj. 
ki jih bomo lahko uresnicili Ie zdruieni. 

2 . Sem za omejitev na najvec dva mandata. ker je to dobro za hitrejsi razvoj Db
cine. Pomembno je, da se kljub menjavam ohranja bistvena stratesk~ narav
nanost obcine. 

3. V velikih obcinah je profesionalno opravljanje funkcije zupana nujno za dobro. 
odgovorno in uspesno delo. Pri manjsih obcinah menim, da zadostuje zgolj 
neprofesionalno opravljanje funkcije. 

4. Prizadevala si bom za izboijsanje pogojev za vlagatelje in podjetja. predvsem 
za malo gospodarstvo v razlicnih p.anogah. 

1. Da, ce bomo stem. poveeali enotnost. pridelavo hra
na, gospodarski. kulturni in ostali razvoj. Tudi zaradi 
zmanjsanja uradniskega aparata, administracije. Ce 
pa bi slo Ie za prevlado vecjih obcin nad manjsimi, pa 
sem proti! 

~ . Sem za.omejitev mandata zupana. Pregovor pravi : II Vsake
ga gosta je tri dni zadosti.« Enako bi dejal za iupana: IIVsakega zupana je tri 
mandate zadosti.!! 

3, Zupan naj bo profesionalna funkcija, ker si pOlem delu in Ijudem lahko· po
svel:en stoodstotno. Tudi na ral:un tega. ker bi morda drugje. na drugem de
lovnem mestu imel bistveno visjo placo. ki jo bas imel kot iupan. A za Ijudi, 
druzbo in driavo se je vredno ·irtvovati. 

4. Projekt. ki ga zagotovo ielim uresnil:iti. je pridelava ekoloske hrane. Za simbo
!icno najemnino je treba Ijudem dati v najem obeinsko zemljo za vrtove za eim 
vecjo samooskrbo, ker v tern primeru Ijudje ne bodo stalno sprasevali. kaj lah
ko obcina nared; zate, ampak kaj lahko ti naredis zase in za dobro .skupnosti. 
Ljudem je treba dati kruha, ne pa sarno lIiger«! 

5: 0 zadolzenosti svoje obl:ine sem kot obean premalo informiran. kot tudi vsi 
obeani. Ce bam kot novi zupan dobil moinost priti stvari do dna. born lahko 
ocenil. kateri proje~ti so upravieeni, da so nas zadolzili, in k~teri ne. 

Peter Pribozic (NSi), 
51 let, univ. dip!. ing, zootehnike 
1. Nisem za nasilno zdruievanje. Resitev je v tem. da 

koneno na nivoju regije uredimo podrocje financi
ranja zadev sirsega pomena. Trenutne razmere ni~o 
dobra. ker" prevee regijskih institucij in stroskov odpa
de v breme MO Ptuf . 

2. Sem za to, da so volitve iupanov vsakih 5 let in za omejitev 
na dva mandata zapored . 

3. V prvi vrsti je iupanska funkcija l:astna funkcija in ni vezana na profesional
no zaposlitev. Zupan mora imeti obcinsko upravo. kjer so zaposleni ul:inkovi
ti profesionalni ka~ri. Prafesionalnost funkcije zupana je odvisna od velikosti 
obcine. 

4. Poudarek bom dal lurizmu, ker sem prepriean, da lahko poskrbimo, da bo 
Ptuj kulturno-ustvarjalna in turistiena destinacija. Osebno born naredil vse. 
da se konl:no zacne izgradnja juzne obvoznice. da se bo razbremenil promet 
na Ormoski cesti in v Spuhlji ter za ureditev regijskega centra za zbiranje od
padkov. 

5. Vse spreiete obvezn"osti v preteklih 161etih zagotovo niso upravicene. Spreje
ti l,izingi. stavbne pravice in krediti v visini 1/3 letnega proral:una MO Ptuj so 
obveznosti. ki jih bode vracale se prihodnje generacije. 

Robert ~egula (skupina volivcev), 
42 let, magister poslovnlh ved 
1. Sem Z8 zdruzevanje obcin. Ze zakon 0 loka!ni sarno- · 

upravi doloea, da mora obeina imeli vee kOI pel Ii
soc prebivalcev, v Sioveniji pa v kar 109 obeinah od 
skupno 212 obcin iivi manj kOI pel lisoc prebivalcev. 
Drugi pomembnejsi dejavnik za zdruievanje obein pa 
je racionalizacija obcinskih uprav in stem posledil:no veli-
ko vel: sredstev za investicijske projekte. .. 

2. Sem za omejitev zupanskega mandata na najvel: dva mandata. Preprican 
sem. da sta dva mandata dovoli. da zupan s svojo ekipo izpelje sprejet9 pro-
~~ . 

3. Sem proti profesiona!nemu opravljanju zupanske funkcije. Ne zdi se mi pri
merno, da profesionalni zupani bremenijo obeinski proraeun za zagotavlja
nje svoje lastne eksistence in s ·tem ko profesionalno opravljajo funkcijo. 
fupana, siromasijo investicijske projekte. Pri tern velikost obeine ne igra no
bene v\oge. 

. 4. V primeru izvolitve born zagotovo obcutno zniial komunalni prispevek, odpra
vii nepotrebne birokratske ovire na nivoju obcine in vzpostavil taksno paslov
no okolje, ki bo privlaeno za domace in tuje investitorje. 

5. Solski primer je obl:ina Gorisnica. ki je po razvitosti v ospredju in sploh ni za
dollena. Kdo jo vodi? Gospodarstvenik, podjetnik. 

~tefan eelan (skupina volivcev), 
56 let, doktor tehni~kih znanosti, 
. aktualni zupan 

1. Najprej je treba ustanaviti enajst razvojnih pokrajin. 
Sele nato se je mozno pogovarjati a zdruievanju ob
ein. Do takrat pa je zdruzevanje preko skupnih obein
skih upr~v dovolj dobra resitev. 

-. 
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Povs6d po svetu, kjer so iupani neposredno izvoljeni. ne poznajo omejevanja ' 
zupanskega mandata, Zata sem tudi sam proti taksni ureditvi. Ce resnicno 
spostujemo 91as Ijudstva, 9a ne smemo podcenjevati. Zata morajo zgolj vo
livke in volivci .imeti pravico. da na volitvah odlocijo, kako dolgo je lahko nek
do zupan. 
Iz lastnih izkusenj lahka pavem. da sta narava in abseg dela taka z.ahtevna. da 
ju ni megoca kakovostno opravljati. ce nisi profesionalno zaposlen. Po moji 
oceni to velja za vse obcine. Prj manjsih obcinah bi z opravljanjem profesio
nalne funkcije iupana lahko ukinili delovno mesto direktorja obcinske uprave. 
Uresnieil bam vse tiste projekte. ki so vezani na naslednja linanena perspekti
vo in bodo omogocali odpiranje novih delovnih mest. 
Po zadnjih padatkih Banke Siavenije znasa dalg abein ·manj kat 3 % celatnega 
slavenskega dalga aziroma 2.1 % druibenega bruta pradukta. kar je zanemar
Ijiva. Za najete kredite v MO Ptuj lahka trdim. da so papalnama upravieeni. saj 
sma jih porabili izkljucno za investicije v javno dobro. Kredite smo najemali, 
ker smo stem zadostili potrebam nasih obcank in obeanov. 

OBCINA DESTRNIK 

Franc Puksic (SLS), 
59 let, univ. dipl. inzenir eleldronike 
1. Sem prati zdruievanju abcin. Ukinjanje ali zdruze

vanje obein pomeni ponovno centralizacijo. Vec 
pristojnosti je treba prenesti z driave na obcine in 
skupno obcinsko upravo. kat npr. izdajo gradbenih do
voljenj. osebnih dokumentov, skrb za starejse. prostor
sko nacrtovanje. · 

2. Omejitve iupanskega mandata ns podpiram. Zupane volimo direktno. po ve
cinskem sistemu. Volivci so edini. 'ki imajo moznost vsake §tiri leta zamenjati 
zupana. ce ne dela v korist skupnosti. 

3. Z zakanam apravljanje zupanske lunkcije ni apredeljena. kar ni prav. Osebna 
sem vedno zagovarjal neprafesionalno zupansko funkcijo. zato pa mora imeti 
profesionalno obcinsko upravo. 

4. ie letas bama kat dabri gaspadarji vzpastavili pagaje. da se ba po 20 letih 
kanena adprla nova trgavina. Prvega septembra 2015 bama adprli navi vr
tee. za katerega sma pagaje ustvarili ie leta 2011. $pamladi leta 2015 bama 
ustvarili pagaje za ustanavljanje Start-up padjetij za mlade v abeinskih prasto
rih. Z evrapskim in zasebnim denarjem ter strakovnjaki z univerz bomo do leta 
2017 v Janeiovcih ustvarili nova zelena delovna mesta. 

S. Ko sem bil se destrniski zupan. smo se zadolzevali rninimalno. za infrastruk
turo in razvojne projekte. Kaksno je trenutno stanje. ne vem. Vern pat da za 
najeti kredit. ki ni bil namensko porabljen. placujemo velike obresti. kar ni go
spodarno. Najemanje kreditov zaradi malc;>marne neuspesnosti na razpisu pa 
je neodgovorno. 

Branko Gorican (skupina volivcev), 
57 let, obrtnik slikopleskar 
1. Zdruzevanja ne pod pi ram. saj menim. da lahko sa

mostojne (posamezne) obcine naredije vee. ket pa 
ce se zdruzujejo. 

OBelNA VIDEM 
. -

Friderik Bracic (SLS), 
70 let, avtoelektrikarski mojster, upokojenec 
1. Sem prati zdruzevanju abein. saj so abeine do sedaj 

velika prispevale k razvaju. 
'2. Sem proti omejitvi mandata. saj bi bilo zupane. ki do

bra delaja. skoda amejevati s stevilam mandatav. 
3. Profesionalno opravljanje fuokcije zupana (laj be veza

no na velikost obcine. 
4. Dokoneanje izgradnje kanalizacije. 
S. Zadolzenost obcine je upravicena. sredstva smo namenili za obnevo sole. vrt

'ca in gradnjo vodovoda. 

Srecko Bedrac (SOS), 
43 let, finomehanik - zlatar 
1. Sem proti zdruzevanju obcin. kajti v polpreteklosti se 

je izkazalo, da so .se manjse samostojne obcine veli
ka balj in hitreje razvijale kat takral ka sma spad_1i 
se pod skupno obcino Ptuj. Sem pa za povezovanje 
qbcin pri pridobivanju EU-Sredstev. 

2. Zupanske mandate je treba omejiti na dva mandata; ce 
pa se zupan izkaze kot dober gospodar, pa maksimalno tri 
zaporedne mandate. 

3. Profesi.analno opravljanje funkcije zupana naj bo vezano na velikost obcine. 
kajti abseg dela v veejih abeinah je taksen. da zahteva celatnega elaveka. v 
manjsih obcinah pa je lahko ta funkcija neprofesianalna. 

Samo M. Strelec (skupina volivcev), 
48 let, univ. dipl. gledaliski in radijski reziser 
1. Podpiram zdruievanje obein. ker bi to bile za malo 

Siovenijo racionalneje. ' 
2. Vsak zupan se lahka samaameji. dva mandata sta ei

sta davalj. 
3. Ne vidim patrebe po pravilu. Vsaka abeina ba najbalje 

vedela. kaj je najbalje zanja. taka glede na njena velikast 
kat druge dejavnike .. 

4. Ob maji izvalitvi za iupana bi takaj v vsaki abeinski pisami visel plakat: .Kaj 
lahko naredim za vase 

5. Ce je zaradi tadalzenasti abeine gaspadarstva balj iiva. ee imaja mladi vee 
priloinosti za delo in resevanje svojega stanovanjskega problema. ce je zate 
atraktivnejsa in sa vanja priseljuje v~c Ijudi kat izseljuje. ee abeani zata kako
vostneje iivijo - potem je upravicena. v nasprotnem pa ne. 

2. Da. na dva ,mandata. pri eemer naj bi <In· mandat trajal 5 let. 
3. Padpiram pralesianalna zupanska lunkcija. saj mislim. da lahko v abeini nekaj 

naredis. ee se papalnama pasvetis tej lunkciji. Prolesianalna apravljanje lunk
cije pa oaj ne bi bilo odvisno ad velikosti abcine. 

4. Projekta. ki ju born zagotavo uresnicil. ce bom izvoljen za iupana. sta kanali
zacija in dokoncanje vrtca. 

5. Menim, da zadoliitev abcine Destrnik ni upravicena. Nekateri prajekti bi se 
lahka izvedli za manj denarja. kat so se. 

Vladimir.vindis (SOS in Lista za Urban), 
64 let, visji upravni delavec. upokojenec 
1. Ne. Sem pa za zdruzitev posameznih sluzb v okviru 

SOU. sicer pa naj obcine ostanejo avtonamne. saj na 
tak _nacin najucinkoviteje res!Jjejo komunalno infra
strukturo. drustveno zivljenje in jayne naloge. 

2. ' Da. in sicer na dva mandata. da se izognemo ustvarja
nju obcinskih elit, ki neugodno vplivajo na dele in zivljenje 
v obeini. 

3. Profesionalno zupanovanje v obcini bi moralo biti omejeno s stevilom abca~ 
nov. sicer pa se ta funkcija lahko opravlja v skrajsane~ delovnem casu in 
neprofesionalna. Odloeitev ne bi smala biti prepuscena zupanom. ampak bi 
morala biti zakonsko dolocena glede na velikost obcin. 

4. Zagotovo bom(o) realiziral; izgradnjo vrtca. Uspesni smobili na 8. javnem raz
pisu. pridobili smo 725. 365.39 evra dodatnega proracunskega denarja. kar 
je velika zasluga dasedanje ekipe. Zgraditi pa nameravamo se tudi doloceno 
kamurialno.infrastrukturo (kanalizacijo. ceste). 

5. Kar sa tice zadolienosti obeine. menim. da je del zadalzitve. ki se nanasa na 
realizacija projektav. ki jih abeina patrebuje (spartna igrisee.nakup zemlje za 
poslovno obrtno-cono in izgradnjo infrastrukture). upravicen. Tisti del zadol
zitve. ki pa se nanasa na nakup prostorov za potrebe abcinske uprave. pa je . 
neracionalno trosenje javnega denarja. saj so prostori za velikost obcine pri
merni. 

4. Kat zupan bam zagatava paskrbel. da se ba trenutni trend izseljevanja iz nase 
abeine kaneal (po padatkih iz vasega easapisa sem razbral. da se jih je v za
dnjih dveh letih 68 vee izselila kat priselila) z zagatavljanjem ugadnih pogajev 

. bivanja za mlade druzine. 
5. Na to vprasanje ne morem odgovoriti, ker nimam vpogleda in informacij 0 za

dolzenosti nase obeine. 

Dusan Pernek (NSi), 
53 let, ekonomist 
1. Sem proti zdruzevanju obc,in. ~okalne skupnosti ima

jo pravico do samastojnega urejanja in upravljanja 
vseh javnih zadev iz zivljenja in dela prebivalcev na 
svojem obmocju. Podpiram pa sodelovanje abcin na 
podrocju gospodarstva. kmetijstva. razvoja turizma in 
ustvarjanja nevih delavnih mest. 

2. Omejitev zupanskega mandata ni potrebna. Pamembno jet da zupan dela do
bra in v dobra obcine in obeanav ter v skladu z zakoni. Dobre rezultate in po
stena dela abeani nagradija na valitvah. 

3. Podpiram profesionalno funkcijo zupana ne glede na velikast obcine. saj se Ie 
tako lahko posveti celostnemu delu. ki ga ta funkcija zahteva. 

4. Zagotoviti mladim druzinam v nasi obcini potrebno denarno olajsavo, da si 
bode lahka ustvarili zdravo druiino. ki je temelj za rast vsakega posameznega 
clana in za vzgojo otrak. Zagotoviti jim ielim nova delovna mesta ter stem pri
spevati k boljsi prihodnosti nasih otrok in vnukov. 

5. . Visina dalga abein. tudi abeine Videm. z makroekanamskega vidika ni prable
maticna. Vsekakor pa menim, da je dolg treba zniievati . 
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OBelNA MAJ§PERK 
~--~~~~---------

DarinkaFakin (SLS). 
53 leI, doktorica znanosti. univerziletna predavaleljica 
1. Zdruzevanja obcin na silo ali z zakonom ne podpi

ram, saj so obCine nastate kat rezultat referendum
ske volje Ijudi iz okolja, ob lem pa prebivalei manj§ih 
obcin cUlijo vecjo pripadnoSI okolju. 

2. Nasprolujem ludi omejitvi §Ievila mandalov. Vsak fl>
. pan ali zupanja mora vsaka ' ~tiri let8 , preveriti uspesnost 
. sYojega dela na yahtvah. 

3, Prolesionalno ali neprolesionalno opravljanje lunkeije podpiram v lak§ni obli
ki, kOI je sedaj zakonsko "rejeno, lorej da je la odlocile prepu§cena odlocitvi 
zupana. 

4. zagotovo lahko obl;ubim. da born realizirala vse projekte. ki imajo danes fe 
zagotovl;ena sredstva EU in driave: izgradnja vodovodnega sistema v delu 
Slopere, dokoneanje energelske sanaeije O~ Ptujska Gora in Sloperee ler sa
nacija zdravstvenega dama. nadaljevali bomo izgradnjo cestne infrastrukture. 
kanalizacije ter urejali posamezne vasi in nasalja. 

5. Zadollenost obeine Maj§perk je bila upravieena, saj smo se zadolievali iz
kljucno za pomembne projekle, 

OBCINA HAJDINA --~-----,---,---
Janko Mere (OeSUS in nestrankarska 
Usta Za razvoj Obcine Hajdina). 
54 let, dip!. ing, strojniMva 
1. Osebno sem prati zdruievanju obcin. sem pa za ra

cionalizacija podpornih sluib, povezovanje z drugimi 
lokalnimi skupnoslmi, ob zavedanju, da je vsaka obei
na specifiena in taka druibeni kot pokrajinski individu
um, 

2. Padpiram omejevanje iupanskega mandata na dva mandata. Pray tako·podpi· 
ram sprejem zakonodaje, ki bi izkljucevala opravljanje funkcije iupana v neki 
obeini in hkratno moinost opravljanja dela svetovalca v drugi abcini. 

3. Profesianalizacijo zupanske funkcije podpiram v mestnih obeinah, v drugih pa 
ne vidim razlogov, da bi.uspesnost razvoja lokalne skupnosti pogojevalo prer 
fesionalno opravljanje zupanske funkcije .. 

4. ielel bi realizirali izgradnjo doma za slarej§e, saj mislim, da je lokaeija pri haF 
dinski cerkvi najlepsi prostor pod soncem za umestitev omenjenega doma. 

5. ial je obeina Hajdina v lem Irenulku med dvajselimi najbolj zadolienimi obei
nami v Sioveniji. Na to nisem ponosen. Gre za problem, s katerim bi se odger 
vorno in zela resno spoprijel. 

OBCiNA PODLEHNIK . V 
Marko Maucic (skupina voUvcev), 
50 leI, Inzenir gozdarstva 
1. Nisem za zdruievanje, ker ne verjamem, da bi prejeli 

dovolj denarja za nivo razvoja. kot ga dosegamo zdaj 
in kot nam bo potreben se ·vnaprej. 

2. Sem za omejitev, vendar najmanj na tri mandate. 
3. Sem za profesionalno opravljanje iupanske funkcije. va

zar:ao pa naj bo na stevilo ie zaposlenih v obcinski upravi in 
ne na velikost obcine. 

4. Kdor tisei roko v ogenj. se pray gotovo opece. Obljubim lahko Ie to. da bom 
delal v korist svoje lokalne skupnosti in obeanoy. Nikoli pa ne mores ustreci 
vsem naenkrat. 

5. Na kralko: da. Na§a obeina je zadollena za izgradnjo vodovoda, sportne dve
rane in dveh odsekov cest. Ce se leta 2001 ne bi zadoliili. bi obeani dabili 
vodovod kakih osem do deset let kasneje. Cene dela so bile takrat nilje in mi· 
slim, da bi bil laslen delel pri EU-projektih ravno tako velik, kot je bil najem 
kredita takrat. Ijudje pa so ie tako zela pozna prisli do te naravne dobrine. Za 
najem kredita za dvorano je kriva ukinitev ekoloske takse, ki je bila nenadna 
in drugega izhoda ni bilo. za ceste pa je kredit. glede na doliine modernizacij 
zagotovo upravicen. 

Branko Karneia (SOS). 
43 leI, strojni lehnik, komercialist 
1. V manj§ih obeinah linanena siluaeija klice po zdrul&-

vanju z ve~jimi. sicer S9 je podeielje razVilo predvsem 
zaradi lokalnega odloeanja 0 polrebnih projektih in je 
zato za lokalno prebivalstvo dobro, da se abcine ne 
zdruiujejo taka striktna in na pamet kat je bilo v prete
klasti pre~lagal minister Virant. Nedvomna pa sem za usta· 
navitev regij . 

2. Sem za amejitev mandatov na dva. Vee kat trije zaporedni mandati ne zager 
tavljaja higiene na tem padrocju, prej !erifavski reiim, da ne amenjam korup
cije. 

3, Velikost obeine naj bo merilo za opravljanje pokliene ali nepokliene lunkeije 
iupana. 

4. Zagolovim lahko, da bom kOI morebilni zupan izvedel izgradnjo vodovodnega 
amreija na'obmoeju Dola pri Stopercah in Kupcinjega'Vrha, sanacijo plazov 
in §kode, ki je nastala zaradi lelosnje kolieine padavin, ler izgradnjo zbirnega 
eenlra za .kosovne odpadke v Majsperku, 

5. Menim. da je obcina zmerna zadaliena. 

Stanislav Glaiar (SOS. so in SLS). 
50 leI, magister znanosti, aktualni iupan 
1. Zdruzevanje obein je smiselno tam, kjer je interes Iju

di (odloeileV lislih, ki lam fivijo) za laije re§evanje 
problematike. ker niso sposobni sami opravljati opra
deljenih nalog 5 strani driave. 

2. Ne. ker so volivci ti.sti, ki nekoga izvolijo in S9 mu na 
najbolj demokralieen nacin (volitve) lahko ludi zahvalijo. 
Veliko obstojetih iupanov je zelo dabrih. zakaj bi jim administrativne ovire 
onemogoeile vnoviena kandidaturo in izvolitev •. ce je zelja Ijudstva. 

3. Vsekakar je smiselna profesiona1izacija v mestnih in vecjih obeinah. kjer na· 
rava in koJj(~ina dela to zahtevata, medtem ko 'je v manjsih obcinah smiselno 
imeti neprofesionalnega iupana. ker je to zmanjsanje stroskov .za upravo. 

4, Prednoslni projekt ki ga bomo zagolovo koneali, je projekt izgradnje sekun
darne·kanalizacije v vseh vaseh obeine Hajdina. 

5. Veeina obein se zadoliuje, da lahko realizira svoj delei: lastnih sredstev pri . 
projektih, ki jih sofinancirajo driava in drugi viri. Kljub temu da smo v mojem 
mandatu zmanjsali zadalienost nase obcine. menim, da je zadolienost upra-
vieena. saj smo taka veliko storili za kakavast iivljenja nasih obeanav. 

ElALE 

Anton Butolen (skupina volivcev). 
59 leI, predmetnl uMelj malematiite in fizike, specialist 
managementa v vzgojl ln izobrafeViinju 
1. Sploh ni res, da bi bile na§e obeine premajhne, ravno 

obratno, 58 vedno so med najvetjimi v Evropi. Bolj 
smiselno jet da S8 povezujemo pri skupnih upravah. 
kar ie dalarno, in da sodelujemo pri skupnih projektih. 
kar fe vseskozi poenema. 

2. Ce zivimo res v demokraticni druibi. potem omejitve mandatov postavljajo ver 
livci, ne pa administracija. Ce se bodo omejitve mandatov res vpeljale, pa naj 
se uveljavijo za vse: obeinske-svetnike. iupane. poslance. driavne svetnike. 
ministre, ravnatelje in direk:torje javnih zavodov. direktorje druib v drzavni Ia-
sti, vodilne polaiaje v driavni upravi ... Sam sem preprican, da to ni prava pot 
in tega tudi nikjer v Evropi ne poznajo . . 

3. To vprasanje je v veljavni zakonodaji zadovoljivo resena in posebne spremem· 
be niso potrebne. 

4. Funkcija iupana se v javnosti vseskozi precenjuje. Ce hoees izvesti doloeen 
program. ga mora podpreti obcinski svet. Zupan ga' lahko ~amo predlaga in 
nima niti pravice glasovati. zato je dati rako v ogen; za to. da bos naredil nekaj. 
za kar moras imeti ve'cino v obcinskem svetu. v trenutku, ko ne Yes, kdo bo sa- ' 
del v obcinskem svetu, neracionalno dejanje. 

5. Glede zadolienosti obein je v javnosti popaeeno mnenje. Zadolienost obcin 
v.Sloveniji ni problem. Sicer pa so se pray vse obeine zadolievale zata, da sa 
izvajale investicije in crpale evropska sredstva. V nasi obeini smo zadalieni v 
okviru zakona. Zadolzili smo se izkljucno za izgradnjo vodovada. 
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Danica Sagadin leskovar (skupina voliv
cev) , 
56 let, magistrica ekonomskih in poslovnih ved, vodja 
oddelka za okolje in prostor 
1. Sem za zdruzevanje obcin. ee 10 pomeni. da bode 

spremembe obeanom prinesle pomoc in podporo na 
podrocjih. ki so v prislojnosli obcin. 

2. Pray taka sem za omejitev mandatav vseh javnih politicnih 
funkcij po vzoru funkcije·Predsednika RS. lorej na najvec dva mandala. 

3. Glede poklicnega opravljanja funkcije iupana menim. da je to odvisno ad po
treb obeine. 

4. Kat bodoe8 iupanja zagotavijam. da born v obCini uresnicila projeJct nove in
dustrijsko-trgovske cone in 5 tern nova delovna rn'esta. projekt modernega 
obeinskega bazena s pripadajoeo lurislicno infraslrukluro (kamp. parkiris"e). 
uredila bi tudi kolesarske steze mad vsemi kraji v obcini. -

5. ladolievanje je dovoljeno Ie. kadar se izcrpajo vse druge moznosli. 

Ivan Zagar (SLS, SOS; NSi), 
52 let, doktor manosti, visoko~lski predavatelj 
1. Najprej je treb~ sprejeti strategijo razYoja lokalne sa

mouprave. ki be dala odgovor, kako naprej na tern 
podro"ju. 

2. Zupani so ponovno izvoljeni po vecinskem sistemu na 
podlagi opravljenega dela v predhodnem mandalu. Ce 
pa bi se pogovarjali 0 omejitvi stevila mandatov. bi bilo tra-
ba podaljsati eas trajanja mandata. 

3. Poklicno ali nepoklicno iupanovanje naj bo odloeitev posameznega zupana. 
4. Zagotavljam razvoj industrijske cone Impol z zahodno obvoznico in nadaljnji 

razvoj obrtno-industrijske cone Bistrica. 
5. Dolg obcine smo v preleklem mandalu obculno zmanjsali. skrbi pa predvsem 

zadolzitev iz naslova podeljenih stavbnih pravic. ker je to najdraiji nafin finan
ciranja projektov. 

OBCINA CIRKULANE 

Janez Jurgec (SOS), 
52 let, predmetni ucitelj 
1. Nisem za zdruievanje obcin. Odlocanje dalee od Iju

di se mi ne zdi pravo. saj tudi v nasi obeini obeutimo 
posledice preteklosti. ko ni bilo pravega razvoja. Dr
iavni primer. kako potekajo stvari v primeru odloeanja 
od dalec. pa je ludi grad Borl. 

2. Za omejitev iupanskega mandata nisem. saj imajo volivci 
neposredno pravico izbirati njim najboljsega kandidata po vecinskem vol il
nem sistemu. 

3. Ne podpiram profesionalnega opravljanja funkcije iupana. Ce ie 10 kdo opra
vlja. pa bi ta morala biti omejena na stevilo prebivalcev oz. velikost obcine z 
najmanj 10.000 prebivalci. 

4. lagolovo bomo realizirali projekt Kanalizacija Dolane. saj smo ga s sklepom 
ie dobili potrjenaga. . _ 

5. Zadolienost nase obcine je minimalna. seveda upravicena. ker smo stem iz
crpali nam namenjena sredstva iz regionalnih spodbud. dobili pa dvorano. ki 
je sicer v nasprotnem primeru nikoli na bi imali. 

Ivan Hemetek (SLS), 
44 let, strojni tehnik, zaposlen v podjetju ADK 
1. Sem prati zdruievanju malih abein. ker bi to pomeni-

10 ponovno stagnacijo podeielja. 
2. Sem za omejitev zupanskih mandatov na najvee dva 

mandata. V tern obdobju je mo~no izpeljati zastavlje
ne cilje in zupanovanje se pomeni izziv; nato je treba 
dati moinost navim Ijudem z navimi idejami. 

3. Zupanska funkcija je v prvi vrsti ~astna funkcija. Profesionalna opravljanje 
funkcije iupana je smiselno v obcinah z·nad 10.000 prebivalci. V manj~ih ob
einah pa neprofesionalna. 

4. Kot morebitni bodoci iupan obeine Cirkulane zagotavljam. da bomo v mojem 
mandatu izvedli projekt ncistilna naprava s kanalizacijskim sistemam v Dola
nah(( in abrtno-paslovno cono. 

5. Obcina Cirkulane je med najmanj zadolzenimi obeinami v Sioveniji. Kreditna 
sredstva so bila namenska porabljena za dokoneanje turistieno prireditvene 
dvorane v Cirkulanah. 

Bozidar Zorko (SO), 
62 let, univ. dlpl. ekonomist, produktivni vodja 
1. Sem za zdruievanje obein. vendar bi bilo hkrali do

bro premisliti 0 v\ogi in pristojnostih krajevnih sku
pnosti. da ne bi iz tega i~sla kaksna nova ~mini~ 

centralizacija. To pomeni. da ni dovolj samo zdruieva
ti obCine ampak na novo postaviti tudi cetotno podro
fje lokalne samouprave. vkljucno .z opredelitvami regij ter 
njihovih funkcij. 

2. Sem za omejitev na tri mandate. pri cemer se ti sestevajo in ni nujno da so vsi 
trije v zaporedju. 

3. Poklicno opravljanje funkcije iupana je v veejih obeinah. kol je ludi Siovenska 
Bistrica. nujno. v manjsih pa zaieleno. Dela je v vseh obeinah dovolj. ee znas 
in hoee~. Drugace je 10 bolj podobno postranskemu zasluikarstvu - kOI nek ... 
ksna popoldanska obrt. 

4. Cilj mi je eim hilreje dokoncali infrastruklurne projekle. ki so v leku; uredilev 
mestnega prometa z obvoznicami (vzhodno. juino in zahodno). zdruzitev na-
katerih javnih zavodov in narediti obcinsko upravo prijaznejso Ijudem. 

5. ladolienosl je delno gOlovo upravieena. je pa dokaj velika in je lahko ovira za 
izvedbo prihodnjih naertov. ludi lislih. za kalere naj bi dobili evropski denar. 

Iztok Hodnik (OS), 
43 let, elektrotehnlk - elektronik, brezposeln 
• brez odgovorov 

Rajko Klajderic (skupina volivcev), 
50 let, gradbenl inienlr 
1. . Sam za zdruzevanje obein. ee bo to prineslo vee na

predka in visjo kakovosl iivljenja. 
2. Sem za omejitev iupanskega mandata na najvec 

dva. Po mojem je 10 dovolj. da se obelodanijo zasla
vljeni cilji in izvedejo predvideni projekti. 

3. Podpiram profesionalno opravljanje funkcije zupana. saj 
menim. da se na dveh ali vee stolih istocasno ne da kakvostno sedeti. Delo 
iupana zahteva celega cloveka. Po majem je neprofesionalni zupan §e draiji. 

4. Ce bom izvoljen. lahko zagolovim. da bomo zgradili industrijsko cono in lokal
ne cistilne naprave ter izvedli energetske sanacije stavb. 

5. Po mojih podalkih je zadolienosl obcine Cirkulane upravieena in ne previso
ka. Ce se z zadolzitvijo konea projekl in s lem doseie dodana vrednos~ je po 
mojem zadolzenost upravieena. 

Vera Kolednik (SMC), 
46 let, Infenirka gradbenlStva 

• 1. ' Obcine naj ostanejo v obstojecih mejah. kot so sa-
daj. razen tam. ker je morebiti volja Ijudi drugaena. 
Smiselno bi bilo nekatere naloge in obveznosti obein 
zdruievati na r.egionalni ravni. 

2. Sem za omejitev iupanskega mandata na najve': dva 
mandata. Uzakoniti je treba tudi maznost odpoklica iupana 
in svetnikov med mandatom. 

3. Zupan naj be profesionalen. ker se lahko Ie tako v celoti posveti nalogam .V(T 

denja obeine. Prednost vidim v tern. da se ~ profesionalizacijo lahko bistvena 
povecajo javno finaneni prihodki obcine. racionalizirajo stroski administracije 
in zunanjih storitev. 

4. lagolavijam. da bom kol bodo"a zupanja zagolovila. da bo pOlekalo plan ira
nie investicij v javno infrastrukturo transparentno in na osnovi patreb prebi
valcev abeine Cirkulane. 'Obcina Cirkulane se bo aktivna vkljueevala v regijske 
projekte. v katerih boda kat uporabniki koncna ciljna skupina obeani. drustva. 
padjetja in kmetije. 

5. Po javno doslopnih podalkih zadolienosl obeine Cirkulane ni velika. V lem Ire
nutku nimam dastapa do informacij. kaj se je zgodilo s prilivi sredstev iz raz
pisov Evropske unije za projekte. ki so se v obeini Cirkulane intenzivno izvajali 
v zadnjih mesecih. -
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OBeiNA POWeANE 

. TomaiKokot (SOS), 
26 leI, dipl. unlv. ekonomist, direktor podjetja 
1. Nasprotujem zdruzevanju obcin. saj se lahko locene . 

hitreje razvijajo. 

2. · Pozdravljam omejitev mandata" na najvec dva. V 
tern casu lahko zupan uresnici program. s katerim je 
dobil vecino glasov. Ce ima zupan vec mandatov. so ti 
fe nevarnL da obCina postana njegoY d. o. o. 

3. Pod pi ram profesionalno izvajanje zupanske funkcije. Ysaj v zacetnem obclo
bju. in je smiselna predvsem v mestnih obcinah. 

4. Zagotovim lahko opticno omreije. ukinitev stirih ielezniskih prehodov smar 
Siovenske Konjice in smer Siovenska Bistrica. ureditev kinodvorane. hotel 
Dravinja in stanovanjski kompleks Provizorij "ter sprejetje oblins.kega prostor
skega naerta. subvencioniranje nakupa malih cistilnih naprav, nakup defibrila
torja za obmocje Studenic in nakup gasilske avtolestve. 

5. Zadolzenost obcine je neupravicena. Najvecja zadalzenost izhaja iz naslova 
jemanja kredita za izgradnjo vrtca. ial smo dobili samo 25-odstotno evropsko 
financiranje izgradnje. Sosednje obcine so dobile 85-odstotno sofinanciranje 
in jim ni bilo pOlrebno zadolzevanja. 

Stanislav Kovacic (skupina volivcev), 
54 leI, predmetni ucltelj, zupan 
1. Nasprotujem zdruzevanju abcin. V svoji samastajno

sti se odlicno poeutimo. Preprican sem, da z istim 
denarjem naredimo precej vee kot kak§ne velike ob
cine. 

2. Ne strinjam se z omejevanjem mandatav. ie tako ali 
taka pacnemo vel ike neumnosti z raznim dolacanjem kvot. 

3. Podpiram poklicno opravljanje zupanske funkcije zaradi obsega nalog in od
govorriosti, ki jih zupan ima. 

4. Za vse projekte, ki niso vezani oa EU-sredstva. zlahka zagotovim realizacijo. 
Ne morem pa, denimo, zagotoviti, da ba projekt Odvajanja in ciscenja odpa
dne vode realiziran (vrednost 6 milijonov ElJR). ce ne bo pomoci iz kohezij
skega sklada. 

5 . . Zadolienost obcine je bila namenska za izgradnja vrtca ter prisilna za nadgra
dnjo in dozidava as, za katero ni bila predvidenih interventnih sredstev mini
strstva za solstvo. 

Marjeta Krempl (SLS), 
42 leI, ekonomist,zavarovalni zastopnik 
1. Nasprotujem zdruievanju abcin. saj je vecja mo

znost razvoja v rflanjsih obcinah. kar so nekatere tudi' 
uspesno dokazale. 

2. Nasprotujem omejitvi zupanskega mandata. So zupa· 
nit ki uspesno in ucinkovito opravljajo svoje dele ie vee 
mandatov. torej jih zaradi tega Ae smemo omejev8ti. 

3. Podpiram poklicno opravljanje iupanske funkcije. Oseba. ki se poklicno ukvar
ja s svojim delom. se svojemu delu tudi 100-0dstotno posveti. Velikost obcine 
na poklicno opravljanje funkcije naj ne bi imela vpliva. 

4. Zagotavljam izgradnjo plocnika in kolesarke sreze Spodnje Poljcane-Stude
nice. 

5. Zadol~enosti obcine ni upravieena. Investicije, za katere so S8 zadolzili. bi lah
ka izvedli racianalneje. 

Franc Valand (OeSUS), 
63 let, diplomirani ekonomist, upokojenec 
1. Sem za zdruzevanje obcin. ki nimajo razvojne per

spektive in ki tezko opravljajo osnovne funkcije, ki 
jim jih je naloiila 'driava (skrb 1a osnovno solstvo. 
otro§ko varstvo. zdravstvo). 

2. Sem za omejitev zupanovanja na dva mandata. V izre
dnih primerih je lahko dolzina tri mandate. in sicer v abei
nah z majhnim stevilom prebivalcev. kjer je moina kadrovska podhranjenast. 

3. V velikih obcinah je poklicno i upanovanje nuja. v manj§ih obcinah pa je sle
dnje odvisna ,?d direktorja abcinske uprave. Ce je direktor obcinske uprave 
sposaben. bi zupan opravljal funkcijo nepoklicno. sicer' pa lahko zupan opra
vlja funkcijo poklicna. a brez direictorja obcinske 'uprave. 

4. Zagotovim lahko. da se bode porusili dotrajani objekti in se uredile fasade na 
zgradbah. pray taka zagotavljam racionalizacijo obeinske uprave. 

5. Zadolienost obeine je upravieena za izgradnjo otro§kega vrtca in obnovo vo
dovodnega sistema. Postavljata pa se vprasanji, ali so bili projekti radonalni in 
projektirani pravilno. ali sma izkoristili vsa driavna in kohezijska finanena sred
stva. ki bi jih lahko pridobili za oba projekta. 

Franc Skolc (SO), 
63 let, inlenir elektrotehnike, upokojenec 
• brez odgovorov 

Viktor Vodusek (skupina volivcev), 
45 let, kuhar, samostojni podjetnik 
• brez oQgovorov 
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OBelNA JURSINCI 
------~~~~------~ 

Alojzij Kaucic (SLS) , 
63 let, gostlnski tehnik, zupan 
1. Nisem za zdruzevanje obcin. saj obcine v trenutni 

obliki delovanja svoje naloge opravljajo zelo dobro. 

2. Sem proti omejitvi mandata, saj ce so obeani zado
voljni z delom zupana. to tudi p<?trjujejo vsaka stiri 
leta. in ce nekdo dobro dela. svojo pot nadaljuje. v na
sprotnem primeru ga volivci zamenjajo. 

3. Ce zakonodaja dopu§ca. da nekdo to funkcijo opravlja profesionalno. potem 
ne vidim' razlaga. zakaj je ne hi. Velikost obeine pri tern nima nohene 'lioge. · 
treba se je namree zavedati. da so v manjsih obeinah obcinske uprave manjse 
in zato imajo zupani v taksnih obcinah veliko dodatnih zadolzitev. 

4 . Izgraditev sirokopasovnega omrezja. 

5. Obcina Jursinci spada med rna.nj zadoliene obcine. saj dolg na prebivalca 
znasa nekje 127 evrav. Zadolzujemo se sarno takrat, ko je to nujno potrebno 
in z zadolZevanjem zagotavljama svoj lastni delez pri financiranju projektov. 

Krist jan Lovrec (skupina volivcev), 
25 let, §tudent 
1. Ljudje v gospodarskem sektorju se ze :ves cas prila

gajajo krizi. V javnem sektorju je bilo tega priiagaja
nja veliko manj. zata je dejstva, da imamo v Sioveniji 
preve" obcin. Slej ko prej bo na tem podrocju treba 
nekaj postoriti. 

2 . Sam sem za dva mandata po pet let, v posebnih okolisci
nah za tri mandate. V tern easu lahko vsak zupan izpelje svoje projekte. za tern 
pa je cas za nov veter - nove ideje. 

3. Vsi zupani manjsih ohcin bi marali opravljati funkcijo zupana nepoklicno, saj 
je proraeun ahein vsako leta manjsi, na drugi strani pa se vee denarja pora~i 
za postavko place. Velik del tega pa gre na racun zupanske place. 

4. Vec kot 90 % obcinskih cest ni odmerjenih. kar pa pomeni. da so v lasti obca
nov. veliko je cela gradhenih parcel. Obeani pa zaradi malomarnosti obeine 
plaeujejo visoke davke za zernljisca. ki so v uporabi obcine. Nasa priloznost pa 
je zagotovo tudi turizem. 

5. Zadolzevanje v najnujnejsih primerih da, ne pa za projekte. kot je recimo vee
namenska dvorana v Jursincih. ki S9 ni niti odplacafla, pa je ze potrebna cb
nove. pray tako sportna dvorana ne izpolnjuje FWA-futsal standard om, kot je 
bila sprva pianirana. 
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ilBCINA MAKOLE 

Franc Majcen (skupina volivcev), 
57 let, profesor zgodovine in geografije, dlrektor 
prevzgojnega doma 
1. Zdruziti bi sa morale Ie funi<cije. ki so skupnaga po

mena za obcine. Ne da pa se uspesno resavati loka!- . 
nih problemav "zdruzen". 

2. Naklonjen sem o~ejitvi iupanovanja. in sicer na dva ali 
najvec tri mandate. 

3. Zupani bi mora Ii poklicno opravljati svoje funkcije v mestnih obcinah, v manj
sih pa naj se sami odlocijo, kako bode opravljali SYojo funkcijo. 

4. Zagotovim lahko Ie izvedbo projelctov, za katere bi imel moinost pridobiti 
evropski in driavni denar. 

5. Zadoliitev obcine je upravicena. vendar pa bi lahko bila nilja. ca bi S8 ravnalo 
balj gospodarno Z obcinskimi financami. 

Stefka Skledar (skupina volivcev), 
56 let, upr. administrativni tehnik, vodja kadrovske 
sluzbe 
1. Nasprotujem zdruzevanju abCin. ker "se je v majhnih 

obcinah naredilo zelo veliko. Zaradi racionalizacije 
naj se organizirajo skupne sluibe. vsekakor pa se o~ 
cine morajo povezovati pri skupnih projektih. 

2. . Zupanski mandat bi se moral _omejiti na najvec dva. 
3. Podpiram pa poklicno opravljanje zupanske funkcije. To je odgovorno dele in· 

zupan se mu mora posvetiti v celoti. ne glede na velikost obcine. 
4. Zagotavljam. da bom zmanjsala brezposelnost s pomocjo javnih del. nudi

la pornoli pri ustanavljanju socialnih pOdjetij ter ustanovila mladinski svet in 
tako vkljueila mlade v delovanj. obcina. 

5. Zadolzenosti obCine je upravicena. 

Ivan Babic (ZL-TRS), 
51 let 
1. Sem za zdruzevanje obein. ko je to v interesu obeh 

ali vee obein. ki se zdruzujejo. 
2. Da. na dva mandata. Ce to lahko velja za najmocnej

sega proosednika na svetu. potem ne vem. zakaj ne 
bi veljalo za zupano. 

3. Da. zupanskega dela pac ne more~ opravljati za hobi. pa co
tudi ja obeina majhna. 

4. Kot zupan bom napravil vse, da Ormoi dobi eim vee novih delovnih mest. Na
redil born vse. da Se aktivnosti v obrtno-industrijski premaknejo z mrtvega 
mesta. Utopicno je napovedati stevilo novih delovnih mest. verno pa. da smo 
od leta 2008 izgubili skoraj 800 delovnih mest in ea jih polovico povmemo. 
bo to velik uspeh. 

5. Obcina Ormoz ni prevec ~adolzena. Ce se obcina zadolzi za to. da 'Iahko izpEr 
Ije projekte. ki jih financira EU. potem sem za tako zadolzevanje. Sem pa proti 
zadolievanju za sprotno porabo obcine. 

Valerija Kolenko (SDS), 
38 let 
1. To odloeitev popolnoma prepu~Cam obeanom. ki 

naj na referendumu odgovorijo na tako postavljeno 
vprasanje. 

2. Zelja vsakega zupana ja. da zeli uresnieiti eim vee 
obljub. ki jih je dal svojim obcanom. Vendar je pri nas 
birokracija tako dolgotrajna in zapletena. da je sarno en man-
dat prom,lo. da lahko zupan izpolni predvolilne obljuba svojim obeanom. Na 
volitvah imajo volivei zadnjo besedo. in ee so z zupanom zadovoljni. ga bode 
zagotovo volili ne glede nato, koliko mandatov sedi -na zupanskem stoleku. V 
nasprotnem ga bode pae zamenjali. 

3. Profesionalno opravljanje funkcije zupana podpiram. predvsem pri velikih otT 
cinah. saj mora biti zupan prisoten yes cas na obcini zaradi projektov. ki se iz
vajajo. Vsekakor naj bo i.upanov status vezan na veliko~t obfine. 

4. Projektov. za katere se born zavzemala. js zelo veliko. V ospredje pa posta
vljam kanalizacijski sistem in cistilno napravo do vsake hiss v strjenih naseljih. 
pri razprsenih poselitvah pa je' treba zagotoviti delel. javnih sredstev za indivi-
dualne fistilne naprave. -

5. Tako kat veeina obein se je tudi obcina Ormoi zadoli.ila' iz razloga. saj brez za
dolzenosti ne bi mogla izpeljati nekaterih projektov. zato je tudi zadolzenost 
upravicena. 

Stanislav Brumec (skupina volivcev), 
56 let, predmetni uCitelj, visji referent 
1. Po mnenju Makolcanov je zdruzevanje obcin nega

tivno. Obeani cutijo. da sa nakaj dogaja. projakti v 
obcini Makole. ki so bili izvedeni. odkar smo sam~ 
stojni. so spremenili nacin zivljenja. pocutje in videz 

. okolja. 

2. Omajitav zupanskega mandata ni potrebna. saj sa mora 
zupan dokazovati na volitvah. 

3. Poklieno i.upanovanje je odlolitev i.upana. ob tem pa js ta odlocitev odvisna 
tudi od velikosti in proracuna obeine. 

4. D~koncati je treba ~ v sodelovanju z obeino Poljcane - skupni projekt oskrbe 5 

pitno vodo. potrebna je modernizacija lokalne ceste Peeke-Loi.nica. 
5. Zadolzenost obeine je upravicena, ker so bili krediti vezani na realizacijo pnr 

jektov. za katere ja obeina erpala sredstva na podlagi razpisov. 

Danilo Loncaric (Desus, NSi in skupina 
volivcev), 
38 let, mag. znanosti dri. inevr. Studij, samostojni 
svetovalec 
• brez odgovorov 

Jani Ivanusa (SNS), 
46 let 
1. Seveda sem za zdruzevanje obein na nivo izpred let; 

ko ja bilo v Sioveniji 70 obein. Zaradi prevelikega dr
iavnega aparata. med njimi tudi del obeinskega. ki 
ga je seveda teiko nadzirati. 

2. Sem za omejitev iupanskega mandata na dva mandat. 
Enako bi predlagal za vse pOlitiene funkcije. ludi za obein

. _ ske svetnike, poslance in dri:avne svetnike. 

3. Podpiram profesion-alno opravljanje funkcij zupana V. primeru z~r.uzitve obcin. 
Vse te manjse obcine pa bi morale imeti polprofesionalne i.upane. saj eko
nomsko drugace ne gre. 

4. Obrtno cono Ormoi, komunalno opremljeno in pripravljeno za jutri! 
5. Sem za zadolzenost v skladu s pravili a zadoli.evanju. saj je to edini nacin. da 

se sploh kaj lahko naredi v obcini. Trenutno pa ne poznam stanja zadoli.enosti 
ormo~ke obeine. ker nimam vpogleda. 

Alojz Sok (NSi), 
55 let 
1. Nisem za zdruzevanje obein. kot ja predlagal Virant. 

Obeine naj ostanajo. naj pa se naredijo skupne obo 
cinske uprave s sedezem na obcinah. kjer so sedezi 
upravnih enot. Del nalog upravnih enot naj se prenese 
n.a skupne obcinske uprave. V prvi vrsti mislim na grad
bena dovoljenja. pa tudi razna potrdila in podobno. 

2. .Uspeh.majhnih obfin je ravno v tern. da imajo i.upani na razpolago vee man~ 
datov. za razliko od vlade. kjer se na vsakih volitvah izvoH nove obraze in po
tern se stiri leta ucijo. kaj je treba in kako je treba delati. Vodenje obfine vse 
bolj postaja podobno vodenju podjetij. zato je pray. da se mandata zupanov 
ne omejuje. Omejitev naj bo prepuscena volivcem. 

3. Stevilo delavcev v obcini naj bo vezano na stevilo prebivalcev. saj so obcine 
tudi financirane po stevilu prebivalcev . . Zato je .pomembno. da imajo obcine 
skupne obcinske uprave. da bi zmanjsale stroske in bile kos stevilnim in zaple
tenim nalogam. V zakonsko doloceno stevilo zaposlenih naj se vsteva tudi iu
pana .. Zaposlen zupan tako la·hko dela in upravlja marsikatero nalogo. Strinjal 
bi se. da se doloei profesionalna zaposlitev pri dolocsnem stevilu prebivalcev. 
fe bi dri.ava resnicno poenostavila in zmanjsala zakonodajo. 

4. Za nobenega ne morem zagotovo trditi. da ga bam uresnicil. lahko pa reeem. 
da se born potrudil realizirati vse, ki bodo zapisani v mojem programu. Reali
zacija projektov ie namrec odvisna ad sestave obcinskega sveta, ki lahko prEr 
prefi i.upanu realizirati katerikoli projekt. 

5. Nobena zadoli.enost ni pretirano upravicena. ker moras placevati obresti. 
. Toda fe hoces danes v danem trenutku imeti neko infrastrukturo, ki bi jo si
car lahko zgradil s~le cez nakaj let in nimas denarja. potem se moras zadolziti. 
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o"BeiNA CERKVENJAK 

Marjan 2mavc (skupina volivcev), 
55.let, predmetni oCitelj, zupan 

1. Nisam za zdruzevanje abein. ampak za povezovanje 
v ve~jih regijskih projektih, saj je dosedanja praksa 
pokazala, da smo majhne oz. manjse ob~ine fleksi
bilnejse in bolj preudarno investiramo javni denar ter 
smo ludi bliije ali doslopnejse nasim ob~anom. 

2. Sem za omejitev zupanskega mandata. ki naj traja najvei: 
Iri m~ndale, doliina enega mandala pa naj bo pel leI, podobno kOI pri drugih 
vodstvenih javnih fU[lkcijah. 

3. Podpiram, ker menim, da je leiko dobro opravljali dYe zaposlitvi hkrali, saj je 
vecina aktivnosti v dopoldanskem casu, pa tudi zela pomembno jet ce S8 sam 
pogovarjas na nekarn ministrstvu ali ce pasljes tja nekega posrednika. Me
nim. da .je neposreden stik ali pogovor sa vedno ~ajbolj§i za predstavitev oz. 
sooeenje argumentov. Profesionalno .ali neprofesionalno opravljanje funkct
je zupana pa naj be prepusceno obcinam samim. saj same odlocajo 0 svojih 
prora~unskih izdalkih. 

4. Zagolovo bomo preplaslili oz. sanirali kar nekaj dOlrajanih ob~inskih cesl ler 
zgradili manjse eiSlilne naprave po naseljih v zmogljivosli 50 do 200 popula
cijskih. enot. 

5. Nasa obciha je zadolzena v okviru zakonskih moznosti, ni pa prezadolfena, 
tako da imamo se nekaj moznosti n~jetja kredita za veej~ investicije, ce bi ga . 
potrebovali. 

Joie Gregorec (SOS), 
51 let 
• brez odgovorov 

OBtlNA SREDI~eE OB DRAVI 

Jurij Borko (SOS), 
44 let 
1. Obcine se lahko zdruiujejo, kobodo vzposlavljene 

pokrajine in bo na pokrajine prenesen del pristojno-
sti in seveda denarja iz ~inistrstev. tako kot je bilo 
predvideno lela 2008 z zakonom 0 pokrajinah. Trenu-
tno torej ne. saj smo obcine pri crpanju evropskih sred
stev in izvajanju projektov dokazale, da smo ·na svojem 
najboljsi gospodar". 

2. Sem za omejitev. ~endar se potem morajo v paketu omejiti tud; ostale jayne 
funkcije in tudi sodniski mandatL . 

3. Odlocitev 0 opravljanju profesionalne funkcije naj ostane v odloeitvi zupana 
samega glade na realne potrebe v obcini. Menim. da je velika razlika v obsegu 
dela. 'ce zupan prevzema Ie protokolarne in koordinacijske zadeve ali k temu 
doda se izvedbe projektov. terenske oglede. komunikacijo z o~cani ... 

4. Dokoneanje kanalizacije v naselju Obrez, Grabe in Sredisee ob Dravi 
(leta2015), odvajanje in cis~enje odpadne vode v naseljih Godeninci in Salov
ci (2017), poslovn;, cona Lipje (2016), cesla Salovci-Lopersice (2016) in ure
dilev Irga na Grabah (2016). 

5. Nasa obeina bo po zadolZenosti do kORca lela 2014 padla pod 400 evrov na 
prebivalca, kar je manj, kal je povpreena zadolienosl slovenskih ob~in. Kredi
te smo najemaii za zagotavljanje lastnih sredstev pri lirpanju evropskih sre~ 
slev, pri ~emer pa smobili zelo uspesni. saj smo od lela 2007 prejeli skupaj 
kaf deset milijonoy evrov evropskega denarja . 

Mirko Kozar (skupina volivcev), 
52 let. ekonomski tehnik 
1. Moje mnenje v zadevi zdruievanja obein je usmerje

no bolj v to, da se zdruiijo .oddelki za infrastrukturo, 
okolje in prostor itd. Prednost zdruzitve teh resorjev 
na lokalni ravn; bi bila v mOlnosti izvedbe in prido
bitve sredstev razlienih skladov in'resursov pa tudi ra
cionalnejsa pmaba sredslev. Tako bi lahko gradili veeja 
eistilne naprave, na katere bi se lahko prikljueili prebivalci vee obcin, sportni 
objekt; so velik zalogaj za majhne obcine in bi z zdruiitvijo vee obein dosegli 
porazdelitev stroskov in tudi veejo zasedenost objektov, kar pa pomeni veeje 
pokritje strdskov obratovanja in vzdrzevanja, pa tudi lokalne ceste bi lahko bite 
deleine vee sofinanciranja. 

2. Zupanski mandalnaj Iraja maksimalno osem let nalo enako dolg presledek. 
To pa zaradi moei in vpliva pri moinosti razlienih koruptivnih in neeticnih de-
janj. , 

3. V manjsih ob~inah bi lahko funkcijo iupana opravljali ludi neprofesionalno, 
kar pa ne pomeni brez odgovornosli kOI do sedaj. 0 ukinitvi ob~ina naj odlo
eajo abeani, pray tako kot so odloeali 0 njeni ustanovitvi. 

4. Kot zupan v najveeji meri zagovarjam izgradnjo infrastrukture (male komuna~ 
ne eistilne naprave, rastlinske cistilne naprave), slednje zato. ker ne degradt
raja in kazijo okolja, v katerem iivimo. Prav tako born. ce born izvoljen. veliko 
easa namenil cestam. potem ploenikom in istocasno varnosti otrok. se POSEr 

bej v' centru obcine. 
5. Tezko govorim a zadolzenosti obeine. ker konkretnih podatkov pray tako kot 

o,beani nimam. Izvedenih je bilo kar nekaj projektov, ki so bili potrebni. ampak 
ne v taksni velikosti in normativih. Pray zaradi tega so zastali drugi projekti, 

Jurij Dogsa (Lista za razvoj obeine Sredi
see ob Oravi), 
61 let 
1. Nisem za prisilno zdruievanje ob~in, ker bodo pred

vsem majhne obeine stem izgubile moznost razvoia 
po svojl meri. 

2. Sem za omejitev zupanskega mandata na dva, mandate 
svetnikov pa na trio 

3. Ne pod pi ram profesionalnega opravljanja funkcije zupana predvsem v manj
sih obcinah. Smiselno je. da je profesionalno opravljanje funkcije iupana VEr 

zana na velikost obcine. 
4. Nujno je kon~ati projekt kanalizacije in eiseenja odpadnih vod v krajih Obrei, 

Grabe in Sredisee, ki je v teku, in pripraviti vse potrebno za kanalizacijo in ci
s~enje odpadnih vod v Salovcih in Godenincih. 

5. Zadolzenost nase obeine je relativno visoka. vendar upravicena. saj smo se z-a
dolievali Ie za projekte. za katere smo prejeli znatna sredstva drzave ali Evrop
ske skupnosti. 

OBelNA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 

Silvo Slaeek (skupina volivcev in SLS, 
SOS in SO), 
53 let, dipl. ekon. inz, gr., zupan 
'1. Sem proti zdruz8vanju obcin. saj so obcine nastale 

na podlagi referendumsko izrazene volje Ijudi in ker 
so majhne obcine najcenejsi servis drzave za opravlja- ..... 
nje stevilnih nalog in predvsem investicij na svojih otr ( 
mo~jih. 

2. Ssm proti omejitvi zupanskega mandata v primeru. da je ta neobremenjen z 
ovadbami, obsodbami. Ljudje iz ob~ine izvolijo zupana po laslni izbiri oz. volji. 

- ------,-

3. Profesionalnost zaposlitve ali ne je stvar zupana. vendar mora v fazi kandida
ture jasno povedati, kako bo opravljal svojo funkcijo. da imajo volivci popol
no informacijo in odlocitev v svojih rokah. Sedenje na dveh ali treh stolckih in 
opravljanje razlicnih funkcij neprofesionalno se mi zdi balj problematieno. Ve
likost obeine ni pomembna, Prj manjsih obcinah zupan praviloma opravlja to
liko operativnega dela. da je za to v upravi praviloma manj zaposlenih. 

4. Uredi~ev cest. plocnikov. kanalizacije s cistilno napravo za center obcine in 
okoliska naselja. 

5. Zadolzenost obcine Sveta Ana je upravicena. saj se je obcina zadolzila Ie za 
gradnjo sportne dvorane, ki odlieno sluzi vsem obcanom. 
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OBelNA SVETI TOMAi 

Mirko Cvetko (NSi), 
48 let 

Miro Rakusa (SOS), 
45 let 

1. Glede na ueinkovitost majhnih slovenskih obein. , .. .~ .r"', \ 1. Glede zdruzevanja obein menim. da je to stvar dria
ve. Odloeitev prepuseam nasim oDeanom. Sami naj 
odloeijo. ali si se naprej ielijo obcino ali ne. Po potre
bi se na; za to vprasanje razpise referendum. 

predvsem pa zaradi decentralizacije slovenskega 
prostora. sem proti zdruzevanju obein. Preprican. 
sem, da z zdruzitvijo-nicesar ne borna privarcevali, sa 
vee. zgubili bi marsikateri projekt. ki ga solin/incira EU " ~r 2. Sam menim. da zupan po dveh mandatih naj ne bi vee 

kandidiral. Enako naj bi veljalo.tudi za obeinskega svetnika in smo jih in jih bom6 uspesno izvedli v vsehobeinah. 
2. Sam proti omejitvi iupanskega mandata. Preprican sem, da so valitve vsake 

stiri leta edina demokraticna moinost s katero S8 kandidata potrdi ali zavrne. 3. 
in poslanca. Vee zaporednih mandatov vodi v klientelizem in korupcijo. 

Merum. da v tako majhni obeini, kotIe nasa, ne,potrebujemo profesionalnega 
iupana. Tudi podiupana ne potrebujemo. Morebitni mandat bom opravljal ne
prolesionalno. ne bom imel podiupana. 

3. Profesionalno opravljanje funkcijeJ:upana podpiram. Prvi mandat sem opra-
vljal kat neprofesionalni zupan. zata lahko zatrdim. da je opravljati dYe sluibi 
velika breme. ki ga dolgo ni mogoce vzdrzati. Vezati profesionalnost na veli- 4. V vsaki obeini je kot osnovno treba ustvariti zdravo gospodarsko klimo. da 

ambicioznim gospodarstvenikom das moinost za podjetnistvo. Med drugim 
je traba modernizirati obCinske ceste ter zgraditi kanalizacijski sistem, za tiste, 
ki ne bodo imeli priloinosti priklopa na ta sistem. pa je treba poiskati indivi
dualne resitve. 

kost obeine je krivieno. saj je velikost obeinskih uprav primerna stevilu prebi
valstva v obcini. 

4. Nadaljevali bomo modernizacijo cest, pomagali obcanom pri izgradnji kanali
zacijskih sistemov. poskrbeli za rekonstrukcijo dotrajanega primarnega vodo
vodnega omrezja, siritev sirokopasovnega omreija. gradnjo centra za starejse .5. 
obeane ter ustvarjali pogoje ia zapolnitev obrtne cone. 

Prevelike zadolienosti obeine naeeloma ne pod pi ram. Podprl bi zadolievanje 
obeine pri ·zdravih- projektih. kjer bi nam zmanjkalo lastnih sredstev kot doda
tek k evropskim ali driavnim sredstvom, Predvsem pri siritvi kanalizacijskega 
omrefja tudi v preostale kraje obeine. 

5. Smo ena manj zadolienih slovenskih obein. Nasa zadolienost znasa 350.000 
evrov. Sre~stva so bila porabljena izkljueno za investicije, s eimer je bil najem 
kredita povsem upravicljiv. 

OBelNA KIDRleEVO 

Anton leskovar (SOS), 
47 let, poklicni iupan 
1. Nisem za zdruzevanje obein. sa; menim. da imajo Iju

dje pravico ziveti v skupnosti, ki so jih sami ustanovt- . 
Ii. 

2 . Nisem tudi za omejitev mandata. Ce nekdo dele opra
vlja uspesno in so stem Ijudje zadovoljni in ga podprejo 
na volitvah~ je pray. da nadaljuje svoje delo. 

; 
gl 

3. Podpiram profesionalno opravljanje zupanske funkcije. kajti uspesno vodenje 
obeine. upravljanje s financnimi sredstvi in vodenje celotnega "podjetja-obci
nell, zahteva celega cloveka, ne sarno 8 ur na dan. Ne poznam podjetja. ki bi 
imelo 8 milijonov prihodkov in bi bil direktor zaposlen samo za polovicni de
lovni cas. 

4. Z gotovostjo lahko trdim. da bomo realizirali projekte sportnega turizma in do
koncanje izgradnje kanalizacije. 

5. V casu mojega mandata obeine nisem zadolieval. ampak zadolienost Ie 
zmanjsal. 0 upravieenosti zadoliitev, ki so bile sprejete v preteklosti. pa ne 
morem soditi.« 

Rajko Jurgec (SO, SLS, OeSUS in ZA
RES), 
52 let, predmetni ufitelj, diplomirani ekonomist in 
specialist menedimenta v izobraievanju • 
1. Sem proti administrativnemu zdruzevanju obein, saj ~" 

so manjse dokazale upravieenost obstoja. Smiselno je "' 
upostevati teritorialni polozaj. financno moe obeine ter ve-
likost obeinske uprave. kjer je potrebna racionalna organiziranost. 

2. . Zupanski mandat bi lahko trajal pet let z moinostjo dveh zaporednih pono
vitev. 

3. Opravljanje lunkcije iupana pa naj bo odvisno od velikosti obeine. stevila ob
canoy ter od velikosti in sposobnosti obeinske uprave. zato sem v velikih obei

, nah za profesionalno zupanovanje, sicer pa ne. 

4. Zavzemal sa born za popestritev druibeno-kulturnega zivljenja in izboljsanje 
kakovosti bivanja. dokoncanje kan!llizacijskega sistema. saniranje vodovodne
ga omreijater odprtje bazenskega kompleksa. 

5 . . Zado!zevanje obCine je smiselno. ce gre za'bogatitev lastnih sredstev z evrop
skimi in za projekte. ki prinasajo dodano vrednost; zadolzevanje za obnovo 
gradu ni bila potrebno v takem obsegu. saj sedanji prostori zadostujejo za ne
motena delovanje obcinskih sluzb. 

Miran Golub (SMC), 
52 let, magister farmacije, lastnik lekarne in predsed
nik Lekarni§ke zbornice Siovenije 
1, Nisem za zdruzevanje obein. sem pa za povezovanje 

in interesno zdruievanje obcinskih uprav in storitev. 
Obeani morajo sami odloeati 0 tem. kdo bo vodil6bei
no. Ce so se iupani izkazali in delovali v dobrobit vseh. 
je nadaljevanje te prakse·dobrodoslo. 

2. Podpiram moinost uvedbe instituta odpoklica zupana. 
3. Profesionalno opravljanje zupanske fLinkcije mora biti vezano na velikost obei

ne. ne vem. ali je smotrno, da sta v manjsi obeini, kot j~ nasa, zapos!ena tako 
iupan kot vodja obcinske uprave. 

4. Zavzel se bom za izboljbnje cestne varnosti. ia gradnjo obvoznice akoli Kidri
eevega, za stalnega zdravnika v Kidricevem. za odprtje zdravstvene ambulan
te v Cirkovcah in renoviranje kopalisca. 

5. Zadolz8f10st nase obeine je prevelika. saj znasa okoli 2.4 milijona, nesmc>trno 
je porabiti 1.5 milijona za obnovo dvorca Sternthal. saj obremenjuje proraeun 
za vee let. 

OBCINA MARKOVCI 
~--~---------------

Milan Gabrovec (LOS), 
49 let, ravnatelj oS Benedikt 
1. Nisem za 'zdruzevanje abein. saj smo nekdaj ze 

bili. pa smo S8 tisti. oddaljeni ad centrov. razvijali 
s polzevo hitrostjo. 

2 : 0 mandatu iupana odloeajo volivci; ce dobra dela. 
ga izvolijo veckrat ce ne. ga pac ne izvolijo, 

. ')' -3. Opravljanje zupanske funkcije bi morala biti vezano na 
vee dejavnikov, saj obstajajo obeine. ki imajo mala prebivalcev in veliko 
povrsino, kar pomeni vee dela tar obratno. 

4. Ce born izvoljen. bomo zagotovo dokoneali kanalizacijo na celotnem ab
mocju nase obcine. tudi v Novi vasi. in zgradili kolesars:ke steze ob obeh 
glavnih in tudi ob lokalnih cestah. kjer nam to' dopu5ca prostor. 

_ 5 . Obcina Markovci ni zadolzena niti za cent. 

Branko Kostanjevec (skupina volivcev), 
52 let, vodja reiijskega obrata oMine Markovci 
1. Sam proti zdruzevanju abcin, zato ker manjse ob

cine laija pridobimo vee sredstev iz razlienih raz
pisov kot velika obcine. 

2 . Sam za omejitev zupanskega mandata. po mojem 
bi bili dovolj Ie trije mandati. 

3 . Pod pi ram profesionalno' opravljanje zupanske funkcije, 
saj ima tako zupan vecji na~zor nad potekom vseh investicij in t'udi nad 
delom obeinske uprave. obcanom pa je omogocena vecja dostopnost do 
iupana. 

4. 4. Kot bodoci zupan bi zagotovo nadaljeval in dokoncal izgradnjo kanaliza
cije na celotnem'obmoeju obeine. 

5. 5. Za sedaj nasa obcina ni zadolzena in ne vidim potrebe po njeni zadol
zitvi v prihodnje. 
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OBelNA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

Darko Fras (skupina volivcev), 
47 let, univerzitetni diplomirani pravnik, zupan 

1. Sem za tesnejse povezovanje obein v smislu zdru~ . 
zevanja in specializacije nekaterih obCinskih slu~b in 
nalog v skupne obcinske uprave in za vee skupnih 
medobcinskih projektoY. ne pa za financno centraliza
cijo, ki bi gotovo pomenila ponovno zaostajanje razvoja 
na podelelju, 

2. Omejitev iupanskega mandata ni potrebna. saj taka ali taka odlocajo votivei in 
imajo moinost izvoliti drugega kandidata, ce se jim zdi primernejsi. 

3, Podpiraml Vsaj v veejih'obcinah je to nujno potrebno, Tudi v manj§ih obeinah 
bi to prepustil odlocitvi izvoljenega kandidata. Glede na to. da je treba vecino 
nalog zupan a opravljati v dopoldanskem casu, poleg vseh protokolarnih obve
znosti. ki so se v popoldanskem casu in med vikendi. si ne znam predstavljati. 
kako bi lahko nekdo kakovostno opravljal §e kako drugo sluibo ali eelo vodil 
podjetjein hkrati bil dober iupan, Razen tega se kot lastnik podjetja ali s, p, ne 
mores iZQgniti konfliktu !nteresov med javnim in zasebnim interesom. kar pa 
po nepotrebnem mece slabo luc na lokalno samoupravo in iupane nasploh. 

4. Izgradnjo vodovoda. jayne razsvetljave in razsiritev ceste v naselju Gocova. saj 
sma za to investicijo ze pridobili sredstva EU in tudi podpisali pagodbo z izva
jaleem, Pray tako bomo nadaljevali projekte izgradnje plocnikov in avtobusnih 
postajalisc v naselju Gocova in Sp. Senarska ter program modernizacije obcin
skih eest v Oseku, Zg, Poreieu in Verjanah, 

5 . Zadolzenost nase obeine je zmerna. smo v zlati sredini. obveznosti so dolgo
rocne in jih z lahkato poravnavamo. Razen tegij so bili krediti najeti za investi
cije. kot so osnovna sola. vrtec. sportna dvorana. kanalizacija in brez najetja 
kreditov tudi ne bi bili sposobni crpati pridobljenih sredstev EU. kar bi bila ne
fzmerna skoda. 

Danijel Tusek (SD), 
46 let, inienir elektoenergetike, vodja vzdrievanja in 
nadzora 

1. Ne strinjam se z zdruievanjem abcin takoj, saj so do 
sedaj odigrale neprecenljivo.vloga pri razvoju okolja. 
kjer so bile ustanovljene. V perspektivi pa sem pre
prican, da bo prislo do zdruzevanja obein predvsem ta
krat. ko bo zgrajena glavnina kamunalne infrastrukture. 

2 . Sem za omejevanje zupanskega mandata. Po moji presoji naj traja osem let. 

3. V obcinah z manj kot 5000 prebivalci ne vidim razloga za profesionalno opra
vljanje funkcije zupana. 

4. Razvoj turizma z izkoriseanjem turisticnih potencialov Uezero. cerkev) in uredi
tev juine vpadnice Mariborske ceste ter izgradnja placnika. 

OBelNA ZAVRC 

5, Glede nato. da smo vprej§nji skupni obeini zaostajali z razvojem. kot mlada 
. obcina pa skusamo ta zaostanek nadoknaditi. niti nismo prezadalieni. caka 
nas pa se veliko dela in investicij. Podpiram zi,ldolzevanje obein, ce za tern sto
jiio projekti sirsega pomena v namene jaYne koristi. 

Marjan Klobasa (NSi), 
49 let, strajni tehnik, podjetnik 

1, Naceloma mislim. d~ so majhne obcine na lokalni 
ravni ucinkovitejse in nisem za zdruievanje 

2. Nisem za omejitev, saj so volitve vsaka stiri leta 
in se takrat preveri zaupnica aktualnemu zupanu. 

3. Naj bo to vezano na velikost obcine. 

4 . Zagon turizma in malega gospodarstva. 

5. Ocenjujem, da vse investicl je oziroma nakupi v nasi obeini niso bili najbalj 
smotrni oz. investicijsko naravnani in da bi se s sredstvi. ki so bila na raz
polago. dala narediti vee oziroma jih ucinkoviteje porabiti - za spodbllja
nje razvoja obcine. 

Smiljan Fekonja (SDS), 
48 let 

1, Sem za zdruzevanje obein. se bolj nagibam. da se 
v manjsih obcinah zmanjSa stevilo. najvec na dva 
zaposlena. Druga delovna mesta se reducirajo in 
preidejo na skupne slulbe v zdruzeni obeini. Zupa
novanje pa naj bo Castna lunkeija, 

2 . Sem za omejitev. in to na dva iupanska mandata. Mi- • 
slim. da fe zupan resnieno trdno in .posteno dela dva mandata. S9 iztro
s.i. Sicer pa je to tudi vprasanje za volivce: zakaj ponovno (tretjic ali celo 
vee) zaupati iupanu. ki ni izpolnil svojih predvolilnih obljub in zastavljenih 
programov7 

3, V manjsih obeinah. kot je na§a, ne podpirarn prolesionalne lunkeije ob
cana. tudi sam kandidiram nepoklieno. arnpak born dele opravljal prolo-
sionalno. . . 

4. Kar nekaj jih je: vrnitev zdravnika v kraj. zmanjsanje porabe financnih sred
stev jayne uprave. zniianje komunalnega prispevka za graditelje. ureditev 
okolice akrog jezera in zagon turizma, vsem obcanom zagataviti dostop 
do interneta in uspesnejse erpanje evropskih sredstev. 

5 . Nad zadolzenostjo nase obeine sem razoearan in se z njo tudi ne strinjam. 
ker so bila nekatera sredstva porabljena za zgresene projekte - nakup ne
premicnin, ki se sedaj ne sluzijo namenu. 

- - -~-----~~~ 

Miran Vuk (SLS), 
53 let, ekonomski tehnik, soustanovitelj poslovnega 
sistema RM Vuk 

1. Nisem za zdruievanje abcin. ker bi razvoj zasta!. kot 
je to bilo v preteklosti. . 

2 . Nisem za omejitev iupanskega mandata. Uspesni naj 
ostanejo, dokler uspeh traja, 

3. Nisem za profesionalno opravljanje zupanske funkcije. Naj 
bo to eastna lunkeija, 

4, Med projekti, ki bi jih kot bodoei zupan v svoji obeini gotovo realizira!. so uro
ditev vaskega jedra. gradnja vrtca in zdravstvenega doma. 

5. Zadolzenost nase obcine je upravicena, ker so vsi dolgovi vezani na tocno do
loeene projekte, 

Slavko Pravdic (NSi), 
46 let, strajni tehnik, tehnicni direktor 

1. Sem za ohranitev samostojne obcine Zavrc kot ene 
najmanjsih v Sioveniji. saj se je pravi razvoj zacel ko
maj z ustanovitvijo obcine. V primeru zdruzevanja 
obCin pa enakomernega razvoja vee ne boo 

2. Ne zdi se mi nie spornega. da je mandat iupana neo
mejen. 

3. Ali je funkcija zupana profesionalna ali neprofesionalna. dajmo na izbor vsaki 
posamezni obcini in obcinskemu svetu. vsekakor pa naj bo to vezano na VB

likost obeine, 

4. Kot eno izmed tack programa naj izpostavim resevanje problemat ike mladih 
in zadrzanje mlade populacije doma v nasi obcini. Tudi v kmetijstvu in turizmu 
imamo ogromne kapacitete. 

5. Zadolienost nase obcine je vsekakor uprav;cena vse dotlej. dokler se sredstva 
porabljajo pravilno za razvoj infrastrukture. ohranitev delovnih mest in spo
dobno iivljenje, 

OBCINA TRNOVSKA VAS W 
Alojz ·Benko (SLS), 
60 let, dip!. upravni organizator, vodja tehnicnih pregle
dov 

1. 

2, 

Sem proti zdruzevanju. najprej je treba ustanoviti ro
gije, 

To ni pomembno. zupan je izvoljen in moinost kandi
dirati ima vsak. 

3, Da. pod pi ram poklieno opravljanje lupansk. lunkeije, 

4. To je odvisno tudi ad novega obcinskega sveta. 

5. Obcina trenutno ni zadolzena. 

I 



. SVETI 'ANORAZ V SLOVENSKlH GORICAH 

Fral:lci Krepsa (NSi), 
47 let, univ. dipl. ing. strojniStva, zupan 
1. Nisem za zdruievanje abcin. saj bi to spet pomenilo 

zaostajanje v razvojiJ in_ podhranjenost podezelja. Ta 
zaostanek nam je uspelo v preteklih stirih mandatih 
v veliki meri zmanjsati, taka da sma primerljivi z urba· 
nimi sredisci. Vee manjsih obCin ima moinost pridobi-
ti vee nepovratnih evropskih sredstev kat nekaj velikih. Ta 
sredstva pa so tudi balj pravicno razdeljena po celotnem ·slovenskem prosto

ru. 
2. Nisem za omejitev iupanskega mandata. Razlog za to je preprost ce S8 vidi, 

da nek zupan dobra dela ga je nesmiselno omejevati S stevilom mandatav. 
Preverjeno dejstvo namrec je. da vsak novoizvoljeni zupan rabi za to. da spo
zna vso delevno podrocje in se vpelje v delo. vsaj dye letL 

3 . ' Menim. da naj bo to izbira vsake9a iupana. Ce je zupan ohcine profesionalno 
zaposlen. je vedno na razpolago svojim obcanom, Strosek place profesional· 
nega iupana ni vecjL ampak manjsi, saj bi moral biti namesto njega zaposlen 
se dadatna kaksen usluzbenec. 

4. Modernizacija ceste v Drbetincih. Vitomarski vasi. makadamski cest proti Zu· 
petincem in povezave Hvaletinci-Novinci ter plocnik skozi center Vitomarcev. 
Dokoncanje kanalizacijskega omrezja v Vitomarci~ ter sofinanciranje malih cj.. 
stilnih naprav do 50 % po celotni obcini: Lastna vodooskrba - ie zgrajene vrr 
dne vrtine - ter izgradnja sirokopasovnega omrezja - optike po celotni abeini. 

5. Zadalzenast nase abcine je pod 8 % letnih prihadkav. kar je kar nekaj pod za· 
konskim predpisom ZFO, Zadolzeni smo za navogradnjo sole. vrtca in telova· 
dnice ter vecnamensko dvorano, 

OBCINA LENART 

Janez Kramberger (skupina volivcev in 
SLS), 
53 let, zupan 
1. Zdruievanje obein bi bilo smiselno takrat. ko bomo 

dosegli evropsko primerljivo raven komunalne opre-
mljenosti nasih obein. Sem pa ia spremembo Zakona 
o lokalni samoupravi. ki bi razmejil. pristojnosti obein gle-
de na velikost in potrebe. 

2. Nisam za omejitev mandata. ker gre za veeinski sistem izvolitve iupana. 

3. Menim. da bi bilo primerno. da iupani poklicno opravljajo funkcijo v obeinah 
nad 10.000 prebivalcev. Vecjo tezo moramo dati profesionalizaciji obcinskih 
uradnikov . 

. 4 . Ureditev eistilnih napra.v in dokoneanje vodovodnega omrezja v obeinL 

5. Zadolienost je upravieena. saj smo zadolzeni namensko in v skladu z zak~ 
nom a financiranju obcin. 

. Igor Jurancic (skupina vOlivcev), 
52 let, tehnolog prometa 
1. Za zdruzevanje ni pravi cas. napaka je bila storj'ena 

ze v zaeetku. saj bi bila nujna predhodna regijska raz· 
delitev. 

2. Absolutno iupanstvo naj traja Ie dva mandata. ker 
podatki kaiojo. da ko se iupani "ustalijo", njihova zet
vzetost in storilnost maena pade. Predvsem pa razvojnih, 
projektov ne izbirajo pd ieljah lokalnih skupnosti - obeanov. 

Darja Vudler (Neodvisna lista Skupaj za 
Ijudi!), 
32 let, univerzltetna dlplomirana pravnica, samostojna 
podjetnica 
1. Nisem za zdruzevanje abcin. 'pac pa za vecji prenos 

nalag na Skupna abcinska.uprava. To si predstavljam 
na nacin. da bi obcina sicer sprejemala vloge 'obcanov. 
da slednjim ne bi bilo treba za vsak opravek v "mesto". sicer 
pa bi se v najvecji meri pesvetila petrebam kraja. osredotoeala na projekte in 
pridobi'lanje sredstev. , 

2, Zupanski mandat bi bilo smiselno omejiti na najvec dva zaporeana mandata, 
Verjamem. da je osem let dovolj dolg'a doba. da iupan pokaie ves svoj peten
ci~1 in uresnici ideje, Vse. kar je vee. je 'prisiljeno. 

3. Ne padpiram prafesianalnega apravljanja funkcije za zupana v majhnih abci· 
nah in menim. da bi opravljanje funkcije morale biti vezano na velikost obeine. 
Sarna sem bila pet let zaposlena v obcinski upravi, zato iz prve roke poznam 
razmere in trdim. da v nasi obeini zupan lahko opravlja funkcijo nepoklicno. 
Stem bi prepreeili tudi morebitne financne motive zupanov glede odlocitve 
h kandidaturi. 

4. Se vedno nimama trgovine. zata morajo starejsi 'na avtobus po iivila. To je ne-
dopustno. zato se ze sedaj dogovarjamo. da bo trgovina ena prvih realiziranih 
projektov, Pomembno vlogo v nasi abeini imajo tudi drustva. ki so do sedaj 
imela premalo pazornosti in sredstev za delovanje. tudi to borno spremfmili. 
Pray tako se vse prevee mladih odseljuje iz nase obeine. saj jim Ie-ta ni om~ 
goeila gradbenih parcel in s tern ~podbujala. da bi ostalL Zato se bomo pri~ 
ritetno lotili ureditve prostorskega plana obeine in stem omogocili mladim. 
da ostanejo. ' ' 

5. Menim. da je zadolienost upravieena. kadar je obeina dobro razmislila. ali se 
je zadolzila za prave projekte. v prvi vrsti pa bi morala za vse svoje projekte 
prioritetno erpati sredstva iZ 'evropskih skladov. V nasi obeirii smo se najbolj 
zadoliili z izgradnjo kulturne dvorane in osnovne sole. 

~ 
Andrej Kocbek (SO), 
64 let, diplomirani obramboslovec, upokojen 
1. Naceloma podpiram zdruievanje obein. vendar s& 

lektivno glade na njihova aktivnost in doseien ra· 
lYoj. nikakor pa ne administrativno. 

. ... - ,;; .. . ~ P';. 

2. Volivci imajo vedno prav. , 

3 . Profesionalno oj:navljanje funkcije bi vezal na velikost . 
obeine. oziroma bi morda bilo najbolje, ce bi bili profesi~ 
nalni iupani tam. kjer ima obcina upravno enoto. 

-, .. , -
4 . Zagotovil bi eistilne naprave v obeini in tist8. ki so za postavljene. usposobil. 

da bi nemoteno delovale . . 

5. Zadolienost obcine je absolutno previsoka. za mnogo zadev neupravieeno. 

Ivan Vogrin (skupina volivcev), 
53 let 
1. Odgavar je v knjigi Recikliranje zdrave pameti na 

strani 37. 
2. Sem za amejitev zupanskega in paslanskega man· 

data. 
3. Odgavar je prav taka na strani 37. 
4. Z~ vse projekte. zajete v knjifici Moe zdravega razuma. zager 

tavljam. da bode izvedeni. 

3. iupanska funkcija je zela odgovorna in oaj bo profesionalna. ee naj bo profe
sionalnostvezana na velikost obeine, pa je zelo relativno vprasanje in bi odg~ .. 
vori lahko bilLnepapolni oz. preobsimi. 

5. Po uradnih podatkih Ministrstva za finance je obeina Lenart konec leta ·2012 
asma najbalj zadalzena abcina v Siaveniji. Uradnih padatkav za leta 2013 se 
ni. Toda neuradni podatki kaiejo. da je obeina Lenart v tern casu najbolj zado\-
zena obcina v Stoveniji. Zadolienost obcine se je od leta 2006. ko sem zapu·
stil iupansko funkcijo. v, osmih letih poveeala za devetkrat. 

, 
Marjan 8anic (SOS), 
68 let 

4. Glede na bilancna stanje je nemagace nekaj zagataviti. tisti •. ki ba na to adgo
voril z navajanjem projektov .. bo odgovoril nerealno in brez podlage. Zaneslji· 
vo pa je to. da obcina Lenart potrebuje razvoj, boljso infrastrukturo (varne poti 
v solo. plocnike. kolesarske patio ureditev mestnih in krajevnih jeder, trgov, 
prenocitvene kapacitete; podporo podeielskemu turizmu itd:). predvsem pa 

enakomeren razvoj. 

5. Zadoliitev je prevelika. Projekti, za katere smo S8 zadoliili. so bili slabo izbrani 
..... planirani. predvsem pa predragi in izvedeni brez zadostnega nadzora. 

• brez odgovorov 
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OBelNA BENEDIKT 

Milan Gumzar (skupina volivcev), 
61 leI, IIvar, zupan 
1. Nisem za zdruievanje obc3in. saj so obcine predvsem 

na podeielju pokazale upravicenost svojega obstoja. 
2. Omejitev iupanskega mandata urejujejo volivke in 

volivei vsaka stiri leta. zato je to treba prepustiti njim. 
3. Funkeija iupana je lahko profesionalna ali neprofesio

naina. 0 tern S8 naj odloci sam zupan oz. obcinski svet ob 
sestavi proracuna. 

4. Dokoncanje vrtea in postavitev dodatnih igral za otroke. nadaljnje iskanje in- , 
vestitorja za izgradnjo termalnega kompleksa. nadaljevanje obnove in novo
gradnje kanalizacijskega omreija po celatni obcinL v sklopu katerega je treba 
obnoviti tudi castno omreije in skupaj s sosednjimi obcinami graditi dodatne 
kolesarke in sprehajalne poti, za kar bo treba pridobiti dodatna evropska srad
stva, urediti pokopalist:e in poti na pokopalist:u, zagotoviti poiarno in za~t:itno 
varnost z nabavo dodatne opreme (gasilske avtocisterne), skrb za delovanje 
drustev in ustanov: posvecati vee pozornosti in skrbi za vzdrievanje komunal
ne infrastrukture. 

OBelNA DORNAVA 

----,.~~~\~~B ,-
5. Obcina je zadoliena kratkorocno in dolgorocno v visini 1.800.000 evrov in 

vsa zadoliitev je bila opravljena za prepotrebne objekte v obCirti. zato je zadol
ievanje upraviceno. 

Milan Repic (SLS), 
45 let 
• brez odgovorov 

----~-~-----

Rajko Janiekovic (SDS) 
39 leI, univ. dipl. teolog, zupan 
1. Naspratujem ukinitvam obt:in. saj menim. da vse ob

cine delajo dobro . Taksnega razvoja na podeielju. 

kjer iivi vee kot 50 odstotkov prebivalstva Siovenije. ~.- ) 
ne bi bilo. Zalostno pa je. da 0 tako pomembnih za- " -
devah razglabljajo in tudi odloeajo takSni, ki dela obcin ...... :,; 
sploh ne poznaja. 

2. Zupanski mandati so tudi ie sedaj omejeni. Ce ne delas dobro. te obcani vee 
ne izvolijo. . 

3 . Podpiram profesionalna funkcijo zupanovanja. predvsem iz razloga. ker verno. 
da se clovek ne more posvetiti vec podrpcjem hkrati v anaki merL Kdar meni. 
da lahko zupanovanje petje z leva raka. se krepko moti. Pray taka se ne stri
njam stem. da je nekdo upokojen in opravtja funkcijo iupana ali ceto postan
ca. V taksnem primeru ne bi smel prejemati ali pokoinine ali placEt. 

4. Ce bom izvoljen. lahko zagotovim, da bomo zgradili nov vrtee. za katerega 
imamo gradbeno dovoljenje in bi m~ral biti zgrajen ie v tern mandatu. V dru
gem mandatu bo do realizacije prislo. ne glede na sredstva po razpisih. 

5. Zadolienost obcine je upravicena toliko. ker so bili krediti najeti za infrastruk: 
ture. ki je nujno potrebna. lal pa nii je. da v preteklosti niso znali prip~ljati v 
obeino nepovr~tnega denarja. 

OBtlNA GORI§NICA -
Slavko Visenjak (skupina volivcev) 
57 leI, dipl. inz. agronomije,lIirektor PP v 5rbcu 
1. Glede na stanje v driavnem proraeunu in glede na 

razvoj, ki je bil v lokalniti skupnostih doseien v za
dnjih letih, sem za to, da se zat:ne pr9..ces zdruievanja 
obein. Sem za zdruievanje po lokalnem principu. 

2 . Sam sem bil ie dva mandata zupan. Mislim. da je to dcr 
volj po daljsem premoru - treh mandatov - moina panov
na kandidatura. 

3. V veejih in mestnih · obcinah se mi zdi potrebna profesionalna funkcija zupa
na - ee ima obeina vee kot 10.000 prebivaleev. V manjsih obeinah naj zupani 
funkcijo opravljajo neprofesionalno. 

4. ,Zagotovo bam paveeal zaposlenost v obeini in prebudil druibene dejavnosti. 

5. Glede zadolienosti smo v dobrem polozaju. saj obeina po besedah sedanjega 
zupana ni zad~liena. Ce j,e to prav. pa niserri preprit:an. 

Silvo Sok (NSi) 
39 let, ekonomist, direktor 
.1. Nisem za zdruievanje obein, sem pa za povezovanje 

v primeru skupnih vecjih projektov in v primeru raz
delitve del zaradi zniianja stroskov. pri tem pa S8 ra
ven storitve za obt:ane ne sme znizati. 

2. Nisem za omejitev iupanskih mandatov. Ce zupan dela 
slabo. imamo vsake stiri leta volitve in ga lahko zamenja-
mo. Ce dela dobra. ni razloga za zamenjavo: 

3. Profesionalna ali neprofesionalna funkcija? Zdajsnja ureditev se mi zdi primer
na. To. ocUocitev prepuseam modrosti izvoljenega iupana. kar on menl. da je 
za obeino najbolje. 

Franc ~uen (Demokraticna stranka dela 
DSD) 
49 let, strugar 

. 1.' Nisem za zdruzevanje obein. Manjse samostojne olr 
cine so sposobne doseci vecji razvaj . ' 

2. Nisem za 6mejitev iupanskih mandatov. Uspesni in za
. upanja vredni zupani naj nadaljujejo delo, 

3 . . Profesionalno zupanovanje naj bo pogojeno z velikostjo obt:ine. 

4. Med projektL ki bi jih zagotovo izvedel. so: primeren prastor za atroke (gradnja 
vrtca). primerna infrastruktura do vseh gospodinjstev v obeini (modernizacija 
cest. javna razsvetljava. zagotovitev pok.ritosti signala za mobitel). 

5. Upravieenost prevelike zadolienosti. ki zahteva tudi visoke obre~ti. j4t.vp~& . ,I . It'. 

sljiva. 

4. Med projekti. za katere lahko z gotovostjo trdim. da bode izvedeni, je energet
ska sanacija objektov v lasti obcine. 

5. Sem proti zadolievanju. razen v nujnih primerih, recimo pri elementarnih ne
sret:ah in za projekte. ki v roku desetih let sami poplaeajo vloieno investicijo. 

Joie Kokot (SLS s podporo SDS), 
68 let, strojni tehnik, zupan 
1. Nisam za zdruievanje obt:in. Skozi obdobja delov3-

nja obcine Gorisnica S8 j8 pokazalo. da lahko obt:ina 
uspesno izpelje VS8 naloge iz svoje pristojnosti. 

2 . Nisam za omejitev stevila zupanskih mandatov. V ob
cini S8 zupan izbira na podlagi dosedanjega dela in pla
na za naslednjo obdobje. Zato ni razlogov za omejevanje 
uspesnih kandidatov. 

3. Zupanstvo stejem kot eastno funkeijo in kot tako neprofesionalno. 
4. Med projekti. ki jih born kat bodoci zupan gotovo realiziral. so sportni center 

Gorisnica. dom starejsih obeanov. poslovncrstanovanjski objekt. 

5. Obeina Gorisnica ni zadolzena . 

• 


