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Spodnje Podravje • Lokalne volitve 2018 

Dosedanji zupani se bodo V veliki 
Ceprav se V vseh spodnjepodravskih obcinah ob Iokainih volitvah pojavgajo nova imena, zupanske stolCke, razE 
Spodnjem Podravju zgodili Ie dve izjemi: na volitvah sta izgubila takratna zupana mestne obCine Ptuj Stefan celc 

Tudi na letosnjih lokalnih vo
litvah, ki bode 18. novembra, 
je prii'akovati, da bode vnovii' 
poskusali zasesti zupanske 
stoli'ke sedanji zupani - vsaj 
sodei' po zbranih odgovorih. 
Izjemi sta Ie podlehniski zupan 
Marko Maui'ii', ki se je jasno in 
nepreklicno odloi'il, da za zu
pana ne bo vei' kandidiral, pray 
tako tudi ptujski zupan Miran 
Sen ear. Na letosnjih volitvah ne 
bo zavrskega zupana. Aktualni 
zupani vseh drugih obcin pa 
bolj ali manj direktno napove
dujejo oz. potrjujejo, da bode 
kandidirali se enkrat. Zakaj so 
se tako odloi'iIi, objavljamo v 
nadaljevanju i'lanka. 

Alojz Kaucic, 
Jursinci 

Zupan obi'ine Jursinci Alojz 
Kaui'ii' se bo na jesenskih lokal
nih volitvah potegoval se za en 
(sedmi) mandaI. Na i'elu obi'ine 
je od njene ustanovitve oziroma 
prvih zupanskih volitev v letu 
1995. 0 tokratni kandidaturi po
udarja: "Za kandidaturo za funk
cijo zupana sem se odloi'iI, da 
dokoneamo zaeete velike pro
jekte, kot sta dozidava doma za 
starejse v Jursincih in projekt v 
Gabrniku. Prizadeval si born, da 
pridobimo evropska sredstva za 
zamenjavo dotrajanih vodovo
dnih cevovodov, pa tudi za pri
dobitev sredstev za izgradnjo 
sirokopasovnega omrezja." 

Joze Kokot, 
Gorisnica 

Kandidaturo za peti zupanski 
mandat napoveduje tudi seda
nji zupan obi'ine Gorisnica Joze 
Kokot. "Verjamem, da lahko 5 

svojimi izkusnjami in znanjem 
pripomorem, da se bo nasa ob
eina tudi nadalje uspesno raz
vijala v dobrit vseh obeanov," 
pravi zupan Kokot. 

Janez Jurgec; 
Cirkulane 

Obeino Cirkulane vse od usta
novitve oz. od leta 2006 vodi 
zupan Janez Jurgec (SDS). Na
povedal je, da se bo na letosnjih 
lokalnih volitvah potegoval se 
za eetrti mandat: »Za kandida
turo sem se odloeil zaradi nedo
koneanih projektov, predvsem 
obrtne cone v Dolanah, in za
radi nekaterih idej, ki jih imam, 
pa so se nerealizirane. Lahko pa 
trdim, da tudi zaradi uspesnega 
dela v preteklih letih, tako da 
tudi uspesno dele v prihodnje 
ne bi smelo izostati.« 

Marko Maucic, 
Podlehnik 

tako da sem imel veliko easa 
za obcino, seveda ob podpori 
vodstva in sodelavcev. V mi
nul em letu, odkar sem na novi 
poti, sem videl, da obojega ni 
vee mogoee opravljati. Zato 
sem se moral odloeiti, ali born 
zupan ali gozdar. Odloi'iI sem 
se za tezjo gozdarsko pot, saj si 
ne znam predstavljati, da bi bil 
osem let, kolikor mi jih se manj
ka do upokojitve, zaposlen na 
obCini.« 

Alojz Benko, 
Trnovska vas 

Zupan obi'ine Trnovska vas · 
Alojz Benko (SLS) ima za sabo 
tri mandate. Napovedal je, da 
se bo za zupanski stoleek po
tegoval se cetrtie, je pa bil pri 
obrazlozitvi svoje odloCitve bolj 
redkobeseden: »Ker kandidi
ram kot strankarski kandidat, 
moja volja ni odvisna sarno od 
mene.« 

Friderik Bracic, 
Videm 

Obeino Videm cetrti man-Zupan obCine Podlehnik 
Marko Maueie (sku pin a voliv- dat vodi zupan Friderik Brai'ie 
cev) je ze junija na osrednji 510- (SLS). 0 tern, ali se bo za zu
vesnosti ob devetem prazniku panski stoleek boril tudi petie, 
Obcine Podlehnik naznanil, da se razmislja, a je pricakovati, da 
po treh mandatih to jesen za se bo: »Mislim, da smo v obeini 

. zupana ne bo vee kandidiral. ze veliko postorili in je nastopil 
Za nas easopis je pOjasnil, da je cas, da se umaknem. Po drugi 
zaradi reorganizacije v gozdar- strani pa me nagovarjajo, da 
stvu izgubil sluzbo v Gozdnem bi obi'ino vodil se naprej. Med 
gospodarstvu Maribor: »Delo, tern dvojim se kolebam, svojo 
ki sem ga opravljal, mi je omo- odloi'itev moram se pretehta
gocalo prilagoditev delavnika, ti.« 

Darja Vudler, 
Sveti Andraz V 

Slovenskih goricah 

Darja Vudler (neodvisna lista 
Skupaj za Ijudi!) je zupanovanje 
v obeini Sveti Andraz v Sioven
skih goricah prevzela pred sti
rimi leti. Napovedala je, da se 
bo letos potegovala se za drugi 
mandat: "Odzivi obeanov na re
zultate mojega dela so pozitiv
ni, hkrati pa imam tudi sarna vo
Ijo in energijo za se en mandaI. 
Za izvajanje imamo priprilVljene 
ze stevilne projekte, investicije 
in tudi idejne pred\oge za na
slednja stiri proraeunska leta, 
ki jih zelim izvesti kot vodja. 
Veliko od teh projektov je ze 
odobrenih ia sofinanciranje iz 
evropskih skladov, hkrati pa 
bomo v naslednjem proraeun
skem letu zakljui'evali ze zai'ete 
cezmejne projekte in nekatere 
zaeete investicije.« 

Anton Butolen, 
Zetale 

Obeino Zetale od leta 1998 
oz. vse od ustanovitve vodi zu
pan Anton Butolen (na zadnjih 
lokalnih volitvah je kandidata 
predlagal Janez Polajzar). 0 
tern, ali se bo potegoval za se
sti mandat, se razmislja: »Ca
kam ustolieenje nove vlade in 
morda tudi kaksne njene prve 
poteze ali ~saj namige glede 
lokalne samouprave. Preteklo 
obdobje je bilo za lokalno sa
moupravo izredno slabo. Se-

danji predsednik vlade je takrat 
celo pozival k ostrim ukrepom; 
upam, da ni pozabil.« Dodal je, 
da si v razmerah, kakrsne so 
vladale zadnji dye leti, zupano
vanja preprosto ne zeli. Svojo 
odloeitev bo sprejel in sporoi'iI 
v kratkem. 

Miran Vuk, Zavrc 

Foto: CG 

Obcino Zavrc ze pet manda
tOY vodi zupan Miran Vuk (SLS), 
je pa zaradi bolniske odsotnosti 
v zadnjih dveh letih njegove na
loge prevzel podzupa)1 Janko 
Lorbek. Na ObCini Zavre so po
vedali, da je zupan se vedno v 
fazi zdravljenja, zato Vukove iz
jave nismo mogli pridobiti. 

Milan Gabrovec, 
Markovci 

Za tretji mandat se bo pote
goval zupan obi'ine Markovci 
Milan Gabrovec: "Menim, da 
lahko obddimo v obCini ta tem
po razvoja oziroma ga nadgra
dimo. PrepriCan sem, da smo 
skupaj razvijali obCino v smeri 
mod erne, razvite in vsem ge
neracijam prijazne obi'ine, 5 pri
merno podporo gospodarstvu, 
kmetijstvu, predsolski vzgoji, 
osnovnemu solstvu, dnustvom 
... Mislim, da lahko svoje dose
danje delo nadgradim, saj se bo 
v naslednjem letu zacel graditi 
dom upokojencev z oskrbova
nimi st~novanji. Gradili b~mo 
vecstanovanjske objekte, ne 
sarno v centru Markovcev, am
pak tudi po preostalih vaseh 
nase obeine. V teku je postopek 

za siritev obrtne cone za dobrih 
sest hektarjev. Zelim koncati 
postopek nadaljevanja gradnje 
hitre ceste Ormoz-Hajdina. In 
kandidiral born tudi zato, ker 
se po dveh mandatih zavedam 
odgovornosti, ki jo nosi zupan 
za enakomeren razvoj celotne 
obcine.tf 

Rajko Janzekovic, 
Dornava 

VnoviCno kandidaturo napo
veduje tudi dornavski zupan 
Rajko JanzekoviC, ki se podaja 
po i'etrti mandaI. "Za kandida
turo sem se odlocil, ker obeani 
moje dosedanje dele ocenjujejo 
kot dobro. V i'asu zupanovanja 
sem pridobil veliko izkusenj, 
zato bi bilo skoda, da dela ne bi 
nadaljeval." 

Bojan Kirbis, 
Starse 

Po dveh mandatih zeli 5 tre
tjim nadaljevati tudi starsevski 
zupan Bojan Kirbis, ki je deja I, 
da je vei'ino ciljev, ia katere 
je men ii, da jih je treba nujno 
doseCi, s pomoi'jo obi'inskega 
sveta in uprave ter drustev tudi 
uresnii'il. Dodal pa je, da v nas
lednjem obdobju nai'rtuje izgra
dnjo PodruzniCne sole v Marje
ti, medgeneracijskega sredisi'a 
z domom za starostnike v Star
sah, poslovne cone v Ziatolii'ju, 
obnovo cest, izvedbo koma
sacije ter namakanja itd. "Se 
naprej born podpiral delovanje 
drustev, se trudil za i'im boljse 
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vecini oklepali svojih stolckov 
irjemoma, vedno znova zasedajo »stari« zupani, ki se podajo v boj za se en mandat. Pred stirimi leti sta se v celotnem 
in obCine Sveti Andrai Franci Krepsa. 

pogoje za njihovo delovanje, 
za pornoi' mladim (nadstan
dard v soli, zepnine, stipendije), 
skrbel, da najmlajsi prezivijo 
prosti cas v naravi, na igralih, 
litnes napravah, brezplai'nem 
drsanju, smui'anju po polovicni 
ceni _'" skrbel za dobro obves
cenost obi'anov_ Od driave pa 
pricakujem linanciranje stirih 
kroZiSc na driavnih cestah ter 
izgradnjo mostu preko Drave_« 

Vladimir Vindis, 
Destrnik 

Zupan obi'ine Destrnik Vla
dimir VindiS se se ni odloi'iI, ali 
se bo na novembrskih lokalnih 
volitvah potegoval za nov man
dat. "Vloge za kandidature se 
vlagajo do 18. oktobra," je bil 
kratek v odgovoru na nase' no
vinarsko vprasanje. Vindis je na 
celu obi'ine Destrnik sest let. 

Anton Leskovar, 
Kidricevo ' 

Za tretji zupanski mandat se 
bo v Kidricevem to jesen pote-
goval Anton Leskovar. Svojo 
odlocitev je utemeljil: "V dveh 
mandatih sem dodobra spoz-
nal delo zupana, spoznal, kako 
sistem · deluje, navezal veliko 
stikov na ministrstvih, ob tern 
pa mi samo dele predstavlja se 
vedno velik izziv. V obcini Kidri-
cevo imamo veliko pripravlje-
nih projektov, ki jih moramo do-
koni'ati, oz. se bodo v kratkem 
zai'eli. Zacrtali smo pot razvoja 
obCine, imamo se veliko idej, 

zato zelim dele zupana tudi na
daljevati.« 

Darinka Fakin, 
Majsperk 

Cetrti mandat je Darinka Fa
kin, ki je ena izmed 16 sloven
skih zupanj, pred stirimi leti pri
dobila 5 preprii'ljivo vei'ino ze v 
prvem krogu, na jesenskih voli
tvah bo ponovno skusala prep
ricati obcane Majsperka, da ji 
podelijo zaupanje za prihodnja 
stiri leta. Na vprasanje, zakaj se 
je odloi'ila za ponovno kandida
turo, je odgovorila: "Zelimo do
koncati nekatere ze nacrtovane 
investicije, predvsem na podro
cju industrijske cone in ostale 
komunalne infrastrukture_« 

Stanislav Glazar, 
Hajdina 

Obi'ino Hajdina od leta 2010 
naprej vodi Stanislav Glazar. Ne-
doumno je potrdil,da se bo na 
jesenskih volitvah potegoval za 
tretji mandat "Da - born kandi-
diral. Odloi'itev je bila sprejeta 
na osnovi dogovora 5 politicni-
mi strankami, ki me bode po-
novno kandidirale. Osnovni raz-
log za kandidaturo je v tem, da 
se je celotna politika v preteklo-
sti poenotila za razvojne pro-
jekte, ki so pomenili izboljsanje 
zivljenja in del a nasih obi'anov. 
Veliko je bilo storjenega na po-
droi'ju pridobivanja dodatnih 
sredstev iz razpisov drzave in 
evropskih skladov na razlii'nih 
podroi'jih. Na nivoju obCinske-

ga sveta sta biII sprejeti vizija 
in strategija razvoja obi'ine s 
stevilnimi projekti, ki jih zelimo 
nadaljevati in zakljui'iti v dobro
bit nasih obi'ank in obcanov," je 
argumentiral svojo odloi'itev za 
kandidaturo. 

Mirko Cvetko, 
SvetiTomaz 

Tudi Mirko (vetko, sedanji 
zupan obcine Sveti Tomaz, 
bo po nov no, tokrat cetrtic, 
kandidiral za funkcijo zupa
na_ Zakaj se je odlocil tako, 
pojasnjuje: "Pred nami so re
konstrukcija regionalne ceste 
skozi Sveti Tomaz, izgradnja 
medgeneracijskega centra v 
Svetem Tomazu in rekonstruk
cija · vodovodnega omrezja z 
izgradnjo novega vodohrana_ 
Zelim nadaljevati investicije 
na podrocju cestne infrastruk
ture, kanalizacijskih sistemov 
ter zagotavljati p'omoc dru
stvom in ustanovam. V obcini 
je vzpostavljena pozitivna kli
ma, ki smo jo dosegli z odgo
vornim, odkritim in postenim 
odnosom do obcanov_ V tern 
duhu zelim nadaljevati tudi v 
naslednjem mandatu_« 

Ivan Zagar, 
Slovenska Bistrica 

Ivan zagar je na zupanski 
stolCek prvic sedel ze leta 1994-
vmes prisegel kot minister za 
lokalno samoupravo, nato pa 
je leta 2010 ponovno zmagal na 
lokalnih volitvah. Tako bo Zagar 
v jeseni sku sal pridobiti ze sesti 
zupan ski mandat v eni izmed 
najvecjih podravskih obi'in. 
Odloi'itev za ponovno kandi
daturo je pojasnil: "Obcina 510-
venska Bistrica je sredi novega 
razvojnega cikla_ V teku so ste
vilni projekti, ki jih zelim pripe
Ijati do dokoncne realizacije_« 

Jurij Borko, 
Sredisce ob Dravi 

Jurij Borko, ki zupanuje ob
i'ini Sredisi'e ob Dravi, bo po 
zakljui'ku tretjega mandata 
novembra pray tako poskusil v 
i'etrto: "Zelim nadaljevati dele 
na zastavljenih in ze zai'etih 
projektih, pomembnih za ra
zvoj obcine in ohranjanje po
seljenosti podezelja. V Poslov
no cono Lipje zelim pripeljati 
kaksnega investitorja, izvajati 
projekte LAS in projekt Drava 
Natura 2000, zagotoviti vei' 
nepovratnih sredstev za soli
nanciranje kmetijstva in gospo
darstva, nadaljevati z manjkajo
i'imi infrastrukturnimi projekti 
(vodovodi, ceste, kolesarske 
poti) ter v ambulanti v Sredisi'u 
ob Dravi zagotoviti zdravnisko 
sluzbo pet dni v tednu.« 

Alojz Sok, Ormoz 

Sedanji zupan Ormoza Alojz 
Sok 0 ponovni, i'etrti kandida
turi za zupana sicer se razmi
slja, a je zelo ve~etno, da bo 
poskusal vzeti obi'inske vajeti 
v roke se v i'etrto: "Podzupan 
iz DESUSa je izrazil zeljo, da 
ponovno razmislim 0 se enem 
mandatu. To sredo bomo imeli 
sestanek v stranki N.5i. Najpo
membnejsi razlog, da se enkrat 

razmislim, je v dejstvu, da ima 
ormosko obmocje po novem tri 
poslance, in kot se napoveduje, 
bo tudi kmetijsko ministrstvo 
vodila nekdanja Ormozanka. 
Morda bi moje politii'ne izku
snje in dobro sodelovanje z no
vimi poslanci lahko bili dobri za 
nase onmosko obmoi'je.« 

Miran Sencar, Ptuj 

Miran Sencar mestno obcino 
Ptuj vodi od leta 2014 naprej_ 
Jasen odgovor na vprasanje, ali 
bo kandidiral ali ne, je podal v 
ponedeljek. In kot trdi, kandidi
ral ne bo: "Svoje delo opravljam 
z najboljsimi nameni in po svojih 
najboljsih moceh_ To je moj prvi 
zupanski mandat Odlocil sem 
se, da bo hkrati tudi zadnji. Po 
zakljui'ku mandata se vrai'am 
v podjetniske vode, vei' i'asa si 
zelim preziveti tudi z druzino. 
Born ' pa na volitvah vsekakor 
sodeloval na listi Za Ptuj in 5 

svojimi izkusnjami, znanjem 
in mrezo kontaktov novi ekipi 
pomagal nadaljevati uspesno 
zai'eto zgodbo.« 

Mojca Zemljaric, 
Mojca Vtic, 

Dzenana Kmetec, 
Eva Miloslc, 

Natalija Skrlec 

Dosedanji mandati sedanjih zupanov in napoved kandidature 
Ime in priimek Obcina Stevilo dosedanjih mandatov Kandidatura na volitvah 2018 
Alojz Kaucie Ju.sinci 6 Da 
Ivan lagar Siovenska Bistrica 5 Da 
Anton Butolen letale 5 Veljetno 
Jozef Kokot Gorisnica 4 Da 
Dannka Fakin Majsperk 4 Da 
F nderik Braeie Videm 4 Verjetno 
Rajko Janzekovie Dornava 3 Da 
Janez Jurgec Cirkulane 3 Da 
Marko Mauei" Podlehnik 3 Ne 
Alojz Benko Trnovska vas 3 Da 
Mirko Cvetko SvetiTomaz 3 Da 
Jurij Borko Sredisee ob Dravi 3 Da 
Alojz Sok Ormoz 3 Da 
Milan Gabrovec Markovci 2 Da 
Vladimir Vindis Destrnik 2 Veljetno 
Anton Leskovar Kidrieevo 2 Da 
Bojan Kirbis Starse 2 Da 
Stanislav Glazar Hajdina 2 Da 
Dalja Vudler Sveti Andraz 1 Da 
Miran Senear MO Ptuj Ne 
Miran Vuk Zavre 5 NLodoovora 


