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LETOŠNJA JESEN BO V ZNAMENJU 
LOKALNIH VOLITEV

Letošnjo jesen bodo zaznamovale lokalne vo-
litve po celi Sloveniji. Volili bomo svetnike v 
občinske svete in župane. V tej, izredni številki 
Dobrčana, se bodo predstavile stranke s svoji-
mi programi, svojimi člani za občinske svete 
ter župan. Programi strank bodo predstavlje-
ni po abecednem vrstnem redu strank, sezna-
mi kandidatov za člane občinskega sveta pa so 
predstavljeni na podlagi žreba.

Vidimo se torej na volitvah v nedeljo, 22. okto-
bra 2006. Pridite vsi, ki imate volilno pravico, 
kajti vsak glas bo pripomogel k izvolitvi Vašega 
kandidata.

 Zdenka Kumer

Članke in oglase za naslednjo številko Dobrčana,
pričakujemo do 20. novembra 2006, po možnosti 
na disketi ali na naslov elektronske pošte:
obcina@dobrna.si
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RAZPIS VOLITEV
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Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB2, Uradni list RS, 
št. 22/06) je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. France Cukjati, dne 3. 8. 2006, razpisal redne volitve 
v občinske svete  in redne volitve županov.

1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 22. oktobra 2006.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. avgust 2006.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Republiška volilna komisija.

REDNE  VOLITVE V OBČINSKI SVET IN REDNE VOLITVE ŽUPANA

VOLILNE ENOTE IN VOLIŠČA
NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA

REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET IN 
REDNE VOLITVE ŽUPANA; NEDELJA, 
22. OKTOBER 2006

• Volilna enota 1 obsega naselje DOBRNA;  za volilno eno-
to 1 je določeno volišče v Zdravstvenem domu Dobrna 
– št. volišča 001.

• Volilna enota 2 obsega naselje LOKOVINA IN LOKA PRI 
DOBRNI; za volilno enoto 2 je določeno volišče v telova-
dnici Osnovne šole Dobrna - št. volišča 002.

• Volilna enota 3 obsega naselje VINSKA GORICA IN PRI-
STOVA; za volilno enoto 3 je določeno volišče v telova-
dnici Osnovne šole Dobrna - št. volišča 003.

• Volilna enota 4 obsega naselje KLANC; za volilno enoto 
4 je določeno volišče v Gasilskem domu Dobrna -  št. 
volišča 004.

• Volilna enota 5 obsega naselje ZAVRH NAD DOBRNO IN 
BRDCE NAD DOBRNO; za volilno enoto 5 je določeno 
volišče v Gasilskem domu Dobrna - št. volišča 005.

• Volilna enota 6 obsega naselje VRBA; za volilno enoto 6 
je določeno volišče v Osnovni šolo Dobrna – telovadnici 
Osnovne šole Dobrna - št. volišča 006.

• Volilna enota 7 obsega naselja PAROŽ IN STRMEC NAD 
DOBRNO; za volilno enoto 7 je določeno volišče pri 
Francu Špeglu, Strmec nad Dobrno 1, Dobrna  (pri Kač-
nik) - št. volišča 007.

Splošno glasovanje za redne volitve v občinski svet in re-
dne volitve župna bodo torej v nedeljo, 22. oktobra 2006, 
volišča pa bodo odprta od 7. do 19. ure.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za redne volitve v občinski svet in 
redne volitve župana bo v torek,  17. 10. 2006, v sredo, 
18. 10. 2006, ter v četrtek, 19. 10. 2006. Za celotno občino 
bo samo eno volišče, in sicer na sedežu Občine Dobrna, 
Dobrna 19, 3204 Dobrna, v sejni sobi. 

Predčasno volišče bo odprto v torek, 17. 10. 2006, v sredo, 
18. 10. 2006, ter v  četrtek, 19. 10. 2006, v času od 9. do 
17. ure.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, 
morajo do vključno četrtka,  19. 10. 2006, vložiti zahtevo, 
da želijo glasovati na svojem domu. Zahtevo je potrebno 
vložiti s strani volivca na sedež Občinske volilne komisije 
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

GLASOVANJE PO POŠTI

V Republiki Sloveniji so redne volitve v občinske svete in 
redne volitve županov razpisane za v nedeljo, 22. oktobra 
2006.

Volilno pravico pri volitvah občinskih organov ima 
vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki mu 
ni odvzeta poslovna sposobnost, in tudi tisti, ki bodo 
najkasneje do dneva lokalnih volitev (to je v nedeljo, 
22. 10. 2006) dopolnili 18 let in jim ni odvzeta poslov-
na sposobnost. 

Volilna pravica za lokalne volitve je vezana samo na 
območje občine in ožje volilne enote, v kateri ima vo-
livec stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko 
volijo tudi tujci s stalnim prebivališčem v občini.

Volivci s stalnim prebivališčem na območju Občine Do-
brna, ki lahko glasujejo po pošti (domovi upokojencev, 
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bolnišnice), lahko najkasneje do 15. 10. 2006 pri Občinski 
volilni komisiji Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 

OBVESTILO O DATUMU 
PREDLOŽITVE SEZNAMA 
ZAUPNIKOV OBČINSKI VOLILNI 
KOMISIJI

Predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov lahko 
predložijo seznam zaupnikov Občinski volilni komisiji 
Občine Dobrna, s sedežem Dobrna 19, Dobrna, najkasne-
je do torka, 17. 10. 2006.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

POSEBNO VOLIŠČE
DOSTOPNO INVALIDOM

Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču,  ki je do-
stopno invalidom, morajo to svojo namero sporočiti ob-
činski volilni komisiji. Zahtevo je potrebno vložiti s strani 
volivca na sedež Občinske volilne komisije Občine Dobr-
na, Dobrna 19, 3204 Dobrna, do vključno četrtka, 19. 10. 
2006. Posebno volišče, dostopno invalidom, je za celotno 
Občino Dobrna določeno eno, in sicer v preddverju Obči-
ne Dobrna, Dobrna 19.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

Na podlagi 4.. člena in drugega odstavka 74.. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB2 (Ur.l. RS, 22/2006 in 70/06 - odločba 
US) v zvezi  z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 – ZPolS - A in 78/06) je 
Občinska volilna komisija Občine Dobrna, na podlagi žreba, sestavila naslednji 

S E Z N A M
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA

Kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so naslednji:

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
1 (DOBRNA)

1. MARIJA DEU-VREČER,
roj. 30. 1. 1954, Ž
naslov: DOBRNA 7/B, 3204 DOBRNA
poklic: EKONOMISTKA 
delo: VODJA TERM
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

2. ALEŠ ŠTEPIHAR,
roj. 27. 8. 1961, M
naslov: DOBRNA 40, 3204 DOBRNA
poklic: UNIV. DIPL. POLITOLOG 
delo: DIREKTOR
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

3. MATEJA KOS, roj. 18. 9. 1965, Ž
naslov: DOBRNA 38/A, 3204 DOBRNA
poklic: DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA 
PREDŠOLSKIH OTROK 
delo: VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

4. IVAN ŽEMVA, roj. 20. 9. 1949, M
naslov: DOBRNA 2, 3204 DOBRNA
poklic: PRAVNIK 
delo: VARNOSTNI MANAGER
Predlagatelj:  SD, Socialni demokrati,
OO Celje

5. BRANKA GAL, roj. 1. 7. 1964, Ž
naslov: DOBRNA 12/B, 3204 DOBRNA
poklic: UČITELJICA PREDMETNEGA 
POUKA 
delo: UČITELJICA
Predlagatelj: SLS, Slovenska ljudska 
stranka, OO Dobrna

6. STANISLAV PEČNIK,
roj. 30. 4. 1955, M
naslov: DOBRNA 5/A, 3204 DOBRNA
poklic: KLJUČAVNIČAR 
delo: UPOKOJENEC
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

7. STANISLAVA KRAJNC,
roj. 31. 3. 1948, Ž
naslov: DOBRNA 7/A, 3204 DOBRNA
poklic: BOLNIČARKA 

delo: UPOKOJENKA
Predlagatelj: DeSUS, Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije, OO 
Dobrna

Volita se 2 člana občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
2 (LOKOVINA, LOKA)

1. ANTON VIDEC, roj. 27. 10. 1941, M
naslov: LOKOVINA 27, 3204 DOBRNA
poklic: KLJUČAVNIČAR 
delo: UPOKOJENEC
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

2. FRANC VIŠNER, roj. 6 .9. 1948, M
naslov: LOKOVINA 24, 3204 DOBRNA
poklic: KLJUČAVNIČAR 
delo: UPOKOJENEC
Predlagatelj: DeSUS, Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije, OO 
Dobrna

vložijo zahtevek za glasovanje po pošti - za volitve župana 
in volitve v občinski svet, razpisane za  22. oktobra 2006.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
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3. DRAGO PUNGARTNIK,
roj. 16. 9. 1978, M
naslov: LOKOVINA 36, 3204 DOBRNA
poklic: UNIV. DIPL. ELEKTRO INŽENIR 
delo: SAMOSTOJNI PROJEKTANT
Predlagatelj: IVAN NOVAK, LOKOVINA 40, 
3204 Dobrna, in skupina volivcev 

4. ŠTEFAN POHAJAČ, roj. 16. 8. 1949, M
naslov: LOKOVINA 33, 3204 DOBRNA
poklic: TRGOVSKI POSLOVODJA 
delo: VODJA POSLOVNE ENOTE
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
3 (VINSKA GORICA, PRISTOVA)

1. JOŽEF MAJER, roj. 13. 6. 1942, M
naslov: PRISTOVA 5/A, 3204 DOBRNA
poklic: ELEKTROMEHANIK 
delo: UPOKOJENEC
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

2. JANKO POLJANŠEK,
roj. 21. 8. 1928, M
naslov: PRISTOVA 1/A, 3204 DOBRNA
poklic: PROMETNI KOMERCIALIST
delo: UPOKOJENEC
Predlagatelj: DeSUS, Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije, OO 
Dobrna

3. ANDREJ FARKAŠ, roj. 13. 9. 1973, M
naslov: PRISTOVA 5/B, 3204 DOBRNA
poklic: STROJNI MEHANIK
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO  Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI  ŠTEVILKA:
4 (KLANC)

1. MILAN GROBELNIK,
roj. 14. 5. 1954, M
naslov: KLANC 64, 3204 DOBRNA
poklic: VOZNIK 
delo: PODJETNIK
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

2. MARKO ŠVENT, roj. 19. 4. 1948, M
naslov: KLANC 9, 3204 DOBRNA
poklic: RUDARSKI TEHNIK 
delo: UPOKOJENEC 
Predlagatelj: DeSUS, Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije, OO 
Dobrna

3. BRANKO DOBOVIČNIK,
roj. 26. 9. 1955, M
naslov: KLANC 40, 3204 DOBRNA
poklic: RUDARSKI STROJNIK 
delo: DISPEČER
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

4. IVAN LIPIČNIK, roj. 9. 2. 1946, M
naslov: KLANC 12/A, 3204 DOBRNA
poklic: DIPL. INŽENIR PROMETA 
delo: ČLAN IZPITNE KOMISIJE ZA 
VOZNIŠKA DOVOLJENJA
Predlagatelj: SLS, Slovenska ljudska 
stranka, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
5 (ZAVRH NAD DOBRNO, BRDCE NAD 
DOBRNO)

1. BRANKO BRECL, roj. 13. 12. 1953, M
naslov: BRDCE NAD DOBRNO 2/A, 3204 
DOBRNA
poklic: MESAR 
delo: KMETOVALEC
Predlagatelj: SLS, Slovenska ljudska 
stranka, OO Dobrna

2. IVAN ŽERJAV, roj. 16. 8. 1965, M
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 21/A, 3204 
DOBRNA
poklic: STROJNI TEHNIK-TEHNOLOG 
delo: STROJNI NADZORNIK
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

3. ALEKSANDER PODPEČAN,
roj. 15. 10. 1961, M
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 32/A, 3204 
DOBRNA
poklic: RUDAR 
delo: RUDAR
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
6 (VRBA)

1. STANISLAV BOŽNIK,
roj. 4. 2. 1959, M
naslov: VRBA 13, 3204 DOBRNA
poklic: ELEKTRONIK 
delo: ELEKTRONIK SPECIALIST 
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

2. MATEJ ZAGRUŠOVCEM,
roj. 19. 12. 1980, M
naslov: VRBA 19/A, 3204 DOBRNA
poklic: ABSOLVENT PEDAGOŠKE 
FAKULTETE MARIBOR 

delo: ŠTUDENT - ABSOLVENT 
ZGODOVINE IN FILOZOFIJE
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA:
7 (PAROŽ, STRMEC NAD DOBRNO)

1. BRANKO RAMŠAK,
roj. 25. 5. 1955, M
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 4, 3204 
DOBRNA
poklic: STROJNIK 
delo: KONTROLOR
Predlagatelj: LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije, OO Dobrna

2. SONJA ŠPEGEL,
roj. 20. 6. 1976, Ž
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 1, 3204 
DOBRNA
poklic: PROFESORICA ANGLEŠKEGA IN 
SLOVENSKEGA JEZIKA
delo: UČITELJICA
Predlagatelj: SDS, Slovenska 
demokratska stranka, OO Dobrna

3. MARTA JAVORNIK,
roj. 4.. 5.1967, Ž
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 14, 3204 
DOBRNA
poklic: UPRAVNA TEHNICA 
delo: GOSPODINJA
Predlagatelj: SLS, Slovenska ljudska 
stranka, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra 
2006.

Štev.: 04101-0002-107/2006-6
Dobrna, 2. 10. 2006

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

Dobrčan, izredna številka �
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SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA

Na podlagi 4.člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB2 (Ur..l.. RS, 22/2006 in 70/06 
- odločba US)  in v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 – ZPolS 
- A in 78/06) je Občinska volilna komisija Občine Dobrna sestavila naslednji 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE DOBRNA

Kandidat za župana Občine Dobrna je:

1. MARTIN BRECL, roj. 15. 10. 1957 
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 3/D, 3204 DOBRNA
poklic: INŽENIR GRADBENIŠTVA 
delo: ŽUPAN 
Predlagatelj: KLAVDIJA ROVAN, DOBRNA 7/B, 3204 Dobrna, in skupina volivcev 

Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006.

Štev.: 04101-0002-108/2006-6 
Dobrna, 2. 10. 2006

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE DOBRNA

PREDSTAVITEV PROGRAMOV STRANK IN NEODVISNEGA KANDIDATA

Spoštovane občanke, spoštovani občani
in upokojenci Občine Dobrna!

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Občin-
ski odbor Desus Dobrna, vam predstavlja svoj volilni 
program in občanko ter občane, ki bodo na lokalnih 
volitvah 22. oktobra 2006 kandidirali za mesta v Ob-
činskem svetu Občine Dobrna.

1. VODOOSKRBA: Zavzemali se bomo, kar je že skraj-
ni čas, da bo vsako gospodinjstvo na prostoru Občine 
Dobrna imelo kvalitetno pitno vodo.
2. KOMUNALNA UREJENOST: Nujna je izgradnja
kanalizacijske mreže v naselju Klanc.
3. KMETIJSTVO-TURIZEM: Zavzemali se bomo, da 
bosta kmetijska in turistična dejavnost ubrali skupno 
pot, ker bodo le na ta način kmetije preživele: turizem 
kot dopolnilna dejavnost na kmetijah bo omogočil 
preživetje našim kmetijam.
4. VZGOJA-IZOBRAŽEVANJE-KULTURA: Skrbeti za 
pogoje nadaljevanja izobraževanja mlade populacije 
in nuditi možnost izobraževanja odraslih na Dobrni. 
Zavzemamo se za izgradnjo večnamenskega objekta 
za kulturna in družabna srečanja.
5. DOM OSTARELIH DOBRNA: Zavzemali se bomo, 
da v Občini Dobrna pridobimo primerni objekt (dom) 
za ostarele občane Dobrne, ki bi svojo jesen življenja 
preživljali v svojem domačem kraju, s tem pa bi se 
omogočila zaposlitev občanom Dobrne.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Občinski odbor DESUS Dobrna

Za dosledno izvedbo primernega volilnega progra-
ma, ki vam ga predstavljamo in za katerega smo pre-
pričani, da je izvedljiv, se bomo zavzemali, če bomo 
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Krajnc, Stanislava, Dobrna 7a/ volilna enota št. 1 - 
Dobrna
2. Višner, Franc, Lokovina 24/ volilna enota št. 2 - Loko-
vina, Loka
3. Poljanšek, Janko, Pristova 1a/ volilna enota št. 3 - 
Pristova, Vinska Gorica
4. Švent, Marko, Klanc 9/ volilna enota št. 4 - Klanc

Z VAMI ZA LEPŠO DOBRNO JUTRI!



PREDSTAVITEV PROGRAMOV STRANK IN NEODVISNEGA KANDIDATA

Občinski odbor Dobrna
Vinska Gorica 1/B, Dobrna,
tel.: 03/5778-244

Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Dobrna!

V nedeljo, 22. oktobra 2006, bodo v okviru Lokalnih volitev 2006 potekale tudi volitve v  Občinski svet 
Občine Dobrna. Liberalna demokracija Slovenije, Občinski odbor Dobrna, vam zato predstavlja osnovne 
smernice svojega volilnega programa in vaše soobčanke in soobčane, ki bodo na  njeni listi  kandidirali za 
mesta v Občinskem svetu Občine Dobrna:

Urejanje prostora: Vodili bomo politiko racionalne in trajnostno naravnane rabe prostora. V tem smislu bomo 
omogočali individualno izgradnjo v strnjenih naseljih in razvoj malega gospodarstva v podjetniških centrih. Z 
vzdrževanjem zelenic, sprehajalnih poti, kolesarskih cest, otroških igrišč in z odstranitvijo ilegalnih odlagališč od-
padkov bomo skrbeli za urejenost kraja, hkrati pa se trudili,  da bodo imeli vsi občani urejeno cestno in komunalno 
infrastrukturo.

Turizem, kmetijstvo: Prizadevali si bomo za sožitje turistične in kmetijske dejavnosti z razvojem kmetij odprtih 
vrat in pridelavo zdrave hrane, ki bo našla pot na mize hotelov in gostišč v občini. Turizem, kot dopolnilna dejav-
nost na kmetijah, bo omogočil preživetje številnim kmetijam, ki bodo sicer izginile in z njimi skrb  za ohranitev kul-
turne krajine in preprečevanje zaraščanja zemlje. Zlasti si bomo prizadevali, da se kmetijske površine pod hmeljem 
končno umaknejo iz središča Dobrne, nadomestijo pa jih nasadi zdravilnih zelišč in zelene površine.

Vzgoja in izobraževanje: Predšolski in osnovnošolski populaciji bomo nudili vse pogoje za uspešno izobraže-
vanje in osebnostno rast. Prizadevali si bomo za odprtje oddelka za izobraževanje odraslih na Dobrni in razvoj 
vseživljenjskega učenja v občini.

Kultura: Zavzemali se bomo za izgradnjo večnamenskega objekta, namenjenega kulturnim in družabnim sreča-
njem, aktivnostim mladih, knjižnici …

Varstvo ostarelih: Z javnimi deli bomo skrbeli za izvajanje raznih oblik pomoči ostarelim, kot so pomoč pri hišnih 
opravilih, nakupi in dostava hrane na dom.

KANDIDATI LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE ZA OBČINSKI SVET OBČINE DOBRNA:

1.volilna enota (Dobrna): 2. volilna enota (Lokovina, Loka): 3. volilna enota
(Vinska Gorica, Pristova):

Marija Deu Vrečer, Aleš Štepihar Štefan Pohajač Andrej Farkaš

4. volilna enota (Klanc): 5. volilna enota (Zavrh, Brdce): 6. volilna enota (Vrba):

Branko Dobovičnik Aleksander – Sandi Podpečan Stanislav Božnik

7. volilna enota (Parož, Strmec):

Branko Ramšak

ZA LDS, KER PODPIRAMO SPOSOBNE!

Dobrčan, izredna številka �
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Spodbuda sokrajanov, mladih in želja po spremembah me je vodila do odločitve, da 
kandidiram za svetnika Občine Dobrna, 2. volilni okraj, naselij Lokovina in Loka pri Do-
brni. 

Dobrna je kraj, ki z okolico ponuja veliko naravnih lepot ter veliko kulturnih znameni-
tosti; je kraj, kjer je moč zaznati pristnost, domačnost in gostoljubnost domačinov in je 
kraj s potencialom. Le s povezovanjem ljudi vseh generacij, znanja in želj lahko doseže-
mo napredek v celotni skupnosti in si ustvarimo kraj po naši meri. 
V občinskem svetu želim s svojimi idejami, usmerjenimi v prihodnost, sodelovati, in s 
tem prispevati svoj delež. 
Prispevajte tudi Vi, drage volivke in dragi volivci, svoj delež in oddajte svoj glas.

ČAS JE ZA SPREMEMBE, IZKORISTIMO gA!

NEODVISNI  KANDIDAT  ZA  SVETNIKA

DRAGO PUNGARTNIK zaporedna št. 3

• za skladni razvoj občinskega
središča
• za razumnejše ravnanje
z občinskim premoženjem
• za občanom prijazno
občinsko upravo
• za razmah aktivnosti mladih

Ivo Žemva
Za Dobrno

4

Zmaga je šele začetek!
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SPOŠTOVANI OBČANI!

Delovanje SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE stremi 
k posamezniku kot osnovni vrednoti, kajti vsakdo ima 
svojo edinstveno vlogo. Le zadovoljen občan zmore to-
liko energije, da pripomore k razvoju občine, in s svojo 
pozitivnostjo spodbuja ljudi okoli sebe.
Na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 odločamo o mar-
sičem, kar vpliva na kvaliteto našega bivanja. Zavedamo 
se, da štejejo samo konkretna dejanja, zato smo sestavili 
program, ki ga želimo realizirati v obdobju 2006 – 2010. 
Pri tem nam bodo do sedaj uspešno realizirani cilji v 
vzpodbudo pri doseganju spodaj zastavljenih ciljev in 
zagotavljanju priložnosti za boljšo kakovost življenja ter 
lepšo prihodnost za danes, za jutri in za našo Dobrno.

KOMUNALNO PODROČJE: Potrebno je izboljšati in 
racionalizirati vse komunalne storitve: predvsem za 
zdravje pomembno preskrbo z neoporečno pitno vodo 
in kanalščino v vseh zaselkih občine. Še naprej je naša 
težnja povečanje varnosti z ureditvijo in posodobitvijo 
cest, zlasti iz oddaljenih vasi, ker si prizadevamo za ena-
kopravni položaj vseh občanov.
PROSTORSKO NAČRTOVANJE: Podpiramo ostajanje 
mladih v naši občini, zato se bomo zavzemali za enako-
pravne možnosti pridobitve stanovanj in individualnih 
gradenj v vseh zaselkih Dobrne. Še naprej pa ostaja naš 
cilj širitev tv-kabelskega omrežja in možnost poznejše 
priključitve internetnih storitev.

GOSPODARSTVO IN TURIZEM: Z dobrimi projekti že-
limo pridobiti finančna sredstva v občino iz različnih 
državnih, evropskih in kohezijskih skladov, kajti tako 
bomo lahko vzpodbujali širjenje turizma in malega go-
spodarstva ter odpiranje novih delovnih mest, zlasti za 
mlade.
KMETIJSTVO: Zavzemali se bomo, da bo kmetijstvo 
v naši občini prišlo bolj do svojega izraza; kot del turi-
stične ponudbe v smislu spodbujati k biološkemu kme-
tovanju, odločati se za kmetije odprtih vrat, in tako s 
privlačno ponudbo prikazati gostom utrip življenja na 
kmetiji, kar v Dobrni zaenkrat še ni zaživelo.
ŠOLSTVO, SOCIALA, ZDRAVSTVO IN KULTURA: Priza-
devali si bomo za čimprejšnjo izgradnjo novega vrtca, 
posebej jasli; za razširitev šole s potrebno infrastrukturo; 
za izgradnjo knjižnice, mladinskega centra in kulturne-
ga doma. Posebno pozornost namenjamo ustvarjanju 
pogojev za varno starost starejših in vseh občanov; za 
izboljšanje zdravstvene oskrbe v občini  (stalni zdravnik 
in vsaj hitri laboratorij v zdravstveni postaji). Podpirali 
bomo prijetne kulturne dejavnosti, ki so se uveljavile 
in uspešno promovirajo občino drugod po Sloveniji ter 
tudi izven njenih meja.

Občinski odbor SDS  Dobrna

Prepoznavnost Slovenske ljudske stranke v Dobrni
 
Člani Slovenske ljudske stranke v Dobrni živimo iz tradicije, hkrati pa smo odprti za sodobne družbene tokove, zato 
smo združili moči ter že v preteklosti, zlasti pa ob nastanku samostojne občine, s svojim delom dokazali, da nam ni 
vseeno za naš kraj. Rezultati našega skupnega dela se odražajo v skladnejšem razvoju občine, ki temelji na zagota-
vljanju enakovrednih osnovnih življenjskih pogojev vsem občanom. 

Predstavitev kandidatov za svetnike Občine Dobrna

Zavedamo se potreb, želj in možnosti, ki izhajajo iz gospodarskih, naravnih, kulturnih in drugih danosti Občine Do-
brna. Naš cilj je kvaliteten, človeku in okolju prijazen, ekološko naravnan razvoj občine. Še naprej si bomo prizade-
vali za enakovreden komunalni standard v vseh naseljih občine. Prizadevali si bomo zagotoviti prostorske, materi-
alne in druge možnosti za gradnjo objektov družbenega standarda (stanovanj, trgovin, dograditev šole za potrebe 
9-letne šole; izgradnjo kulturnega doma, knjižnice ter vrtca in jasli). Prednost bomo dajali zagotavljanju prostorskih 
možnosti za stanovanjsko in poslovno gradnjo, razvoju turizma v občini ter podpirali razvoj šolstva in kulture. 

Naše vrednote so usmerjene k odgovornosti, socialni pravičnosti in spoštovanju človekovega dostojanstva. Na teh 
temeljih bomo gradili podobo Občine Dobrna, na katero bomo ponosni in bo v njej lepo biti doma.

Dobrčan, izredna številka �
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Volilna enota 1 (Dobrna):

5    Branka GAL
rojena: 1. 7. 1964,
stanujoča: Dobrna 12b 
po poklicu: učiteljica 
predmetnega pouka,
delo: učiteljica

Zaposlena sem v osnovni šoli, kjer poskušam mladim 
približati matematiko in fiziko na razumljiv in prijazen 
način. Po dvajsetih letih poučevanja so mi poznane sti-
ske in radosti mladih; problemi srednje generacije, ki jo 
srečujem kot starše in tegobe starejših, ki si želijo lepih 
dni v svojem tretjem življenjskem obdobju. Vsem gene-
racijam je potrebno zagotoviti zdravo, varno in prijazno 
bivanje v njihovem okolju. Želim delovati v smeri pod-
pore šolstvu in kulturi. Le z znanjem, delom in pametni-
mi odločitvami bomo v Dobrni prišli do boljših pogojev 
življenja. Prizadevala si bom za oživitev centra Dobrne; 
za izgradnjo šole za potrebe 9-letne šole; izgradnjo kul-
turnega doma, knjižnice ter vrtca in jasli.

Volilna enota  4  (Klanc):   

4    Ivan LIPIČNIK 
rojen: 9. 2. 1946,  stanujoč: 
Klanc 12a 
po poklicu: dipl. ing. prometa,
delo: član izpitne komisije

Iz katerega razloga kandidiram za svetnika naselja 
Klanc?
Zato, ker so na Klancu korenine mojega življenja. Pred 
nekaj leti sem se zopet vrnil in se tu ustalil z družino. Z 
Vašo pomočjo sem si zadal nalogo, da bi Klanc, kot ge-
ografsko največje naselje v Občini Dobrna, postal čim 
bolj dostopen, urejen in prijazen do vseh, ki tu živimo, 
in tistih, ki prihajajo na ta lepi predel. Ne želim dajati 
nemogočih obljub, vendar se zavezujem, da se bom z 
vso vnemo trudil in zavzemal za ureditev komunalne in 
cestne infrastrukture ter vsega ostalega, kar je v okvi-
ru pristojnosti občinskega svetnika. Da bomo lahko na 
Klancu kaj spremenili, Vas prosim za podporo na voli-
tvah. Iskrena hvala za zaupanje.

Volilna enota 5
(Zavrh nad Dobrno
in Brdce nad Dobrno):

1    Branko BRECL

rojen: 13. 12. 1953, stanujoč: 
Brdce  nad Dobrno 2a, 
po poklicu: mesar,
delo: kmetovalec

Prizadeval si bom za  razvoj kmetijstva, dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, podeželja in občine kot 
celote; predvsem pa za hitrejši razvoj obeh naselij, 
kjer kandidiram za svetnika: da naselji Zavrh in Brdce 
nad Dobrno dobita ustrezne asfaltne ceste in drugo 
potrebno infrastrukturo. Prizadeval si bom, da krajani 
Brdc nad Dobrno dobijo kvalitetno pitno vodo iz zajetja 
Meh pri spodnjem Medvedu. Nujno potrebno bo 
urediti varno pot v šolo za otroke z Zavrha in s Klanca 
– pločnik z javno razsvetljavo na relaciji Dobrna-Zavrh-
Gutenik. Cenjeni sokrajani Zavrha in Brdc, potrebno bo 
postoriti tudi še kaj drugega, kar nas teži. Verjamem, da 
nam bo skupaj uspelo čim več tega vključiti v občinske 
proračune, kar pomeni tudi izvedbo. Iskrena hvala za 
zaupanje.

Volilna enota 7
(Parož nad Dobrno in 
Strmec nad Dobrno):

3    Marta JAVORNIK

rojena: 4.  5.  1967, 
stanujoča: Strmec nad 
Dobrno 14, 
po poklicu: upravna tehnica, 
delo: gospodinja

Razvoj podeželja in kmetijstva sta dejavnosti, ki se naj-
bolj dotakneta prebivalcev Paroža in Strmca nad Dobr-
no. Prizadevala si bom za izboljšanje cest in vodooskrbe 
v naših krajih. Trudila se bom, da bodo krajani Paroža 
dobili kvalitetno vodo iz vrtine pod Lovsko kočo. Za 
ohranitev kmetij in obstoj mladih na območju Paroža in 
Strmca nad Dobrno je nujno izboljšati cestne povezave 
z dolino - asfaltirati ceste. Oživitev Paškega Kozjaka je 
zahteven, a nujen projekt, ki ga bo Občina Dobrna sku-
paj s sosednjima občinama (Mislinja in Velenje) morala 
vključiti v svoje programe razvoja. Navedla sem le nekaj 
težav, ki nas tarejo. Skupaj jih bomo lahko uspešno re-
šili. Hvala.

Kandidati Slovenske ljudske stranke za Občinski svet Občine Dobrna

Stranka podpira Martina BRECLA, neodvisnega kandidata za župana Občine Dobrna.
Hvala za zaupanje!



Neodvisni kandidat za župana Občine Dobrna 
MARTIN BRECL, inženir gradbeništva

Kratek življenjepis:
Rodil sem se 15.10.1957. Po osnovni šoli  sem nadaljeval šolanje na Srednji tehnični 
šoli v Celju. Po odsluženem vojaškem roku sem se zaposlil v Komunalnem podjetju 
Velenje in ob delu končal študij. Šestnajst let dela na področju projektive, inženiringa 
in nadzora gradenj ter projektnega sodelovanja z MO Velenje, so izkušnje, ki so me 
strokovno in osebnostno gradile v teh letih. Navedene izkušnje, dopolnjene z znanji 
s področja lokalne samouprave so me usmerjale tudi pri delu župana občine Dobrna 
v minulih letih.  Z družino živim v Zavrhu nad Dobrno, kjer smo si leta 1995 zgradili 
stanovanjsko hišo. Novih moči za vsakdanje napore si nabiram z urejanjem okolice 
doma in igranjem košarke, pogosto pa tudi s kolesarjenjem v naravo in hojo v hribe.

Zakaj kandidiram za župana Občine Dobrna?
Ker verjamem v naše ljudi in v  možnosti za celovit in trajnostni razvoj Občine. Želim si ustvarjalnega sodelovanja, ki 
temelji na odgovornosti, znanju, pravičnosti in spoštovanju različnosti. Ob danih možnostih in Vašem zaupanju želim 
Dobrni zagotoviti potreben razvoj in napredek ter ohraniti izjemno  bivalno okolje. 

Katerim projektom bom posvetil več pozornosti?
Še naprej si bom prizadeval za urejene ceste do vseh gospodinjstev, za oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo, 
ustrezno ravnanje z odpadki in čiščenje odpadnih voda. Posebno pozornost bodo v naslednjih letih deležni naslednji 
projekti:
- izgradnja – prenova in povečava čistilne naprave na 4000 PE,
- izgradnja nove knjižnice s prostorom za mlade in E knjižnico,
- priprava projektov za gradnjo objektov družbenega standarda,
- priprava projektov ureditve centra kot osrednjega trga Dobrne,
- izdelava prostorskega reda Občine Dobrna,
- prizadeval si bom za realizacijo lokacijskih načrtov poslovno turističnih con v Občini, 
- prizadeval si bom za revitalizacijo in vsebinsko prenovo objektov naravne in kulturne dediščine za razvoj podeželja  
 in turizma v Občini Dobrna.  

Kaj lahko storim za Dobrno?
Vzpodbujal bom projekte, ki bodo zagotavljali željen napredek v prostoru, občanom pa dobre  pogoje za življenje. 
Znanju in mladim je potrebno dati priložnosti, starejši generaciji pa ustvariti varen življenski prostor, kjer bo upošte-
vana in spoštovana. Skrb za trajnostni razvoj občine bo moje vodilo pri vseh razvojnih projektih v prostoru. Ob dobrih 
projektih so potrebni ljudje, ki znajo prisluhniti in odgovorno odločati o pomembnih vprašanjih v občini. Skupaj bomo 
našli prave poti.
Kako kandidiram?
Kandidiram kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev.  Podporo mi dajejo: SLS, SDS in LDS.

Spoštovani.
Obdobje, ki se poslavlja je bilo polno novih izzivov, naporno in zato tudi uspešno. Doseženi uspehi so plod sodelo-
vanja, razumevanja časa in usklajenih aktivnosti za dobrobit občine, so odraz zrelosti naših ljudi in pokazatelj, da si 
znamo prisluhniti in strniti moči, ko je potrebno. Vsem še enkrat iskrena hvala. Iskrena hvala tudi vsem za izkazano 
pismeno podporo moji kandidaturi za župana občine Dobrna. 
Kot ste verjetno seznanjeni, stranke na teh volitvah niso predlagale kandidatov za župana občine Dobrna, zato bo 
tokrat  »volilna kampanja« za župana občine Dobrna omejena na predstavitev v volilnem glasilu Dobrčan, ki ga dobi 
vsako gospodinjstvo v Občini. Sredstva, ki bi bila sicer porabljena za pripravo plakatov in drugega volilnega materiala, 
pa bom nakazal  KARITASU Dobrna za dobrodelne namene. Hvala za razumevanje. 
           

Martin Brecl

PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ŽUPANA

Dobrčan, izredna številka ��
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GLASILO OBČINE DOBRNA - IZREDNA ŠTEVILKAUTRINKI IZ NARAVE...

Dobrnica

Kneippov vrelec Jama Ledenica

Mešlov hrast Vovkov mlin v Loki


