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obvestila OVK
Občine Dobrna
SPLOŠNO OBVESTILO O VOLITVAH
Glasovanje volivcev na rednih volitvah v občinski svet in volitvah župana Občine Dobrna za 4-letni mandat bo skladno z Aktom
predsednika Državnega zbora, dr. Pavla Gantarja, št. 004-02/10-1/1, z dne 23.7.2010 (Ur.l.RS, št. 60/2010) potekalo v nedeljo 10.10.2010.
Na volitvah v občinski svet in volitvah župana Občine Dobrna lahko glasuje vsakdo, ki je najkasneje na dan 10.10.2010 dopolnil
18 let, mu ni odvzeta poslovna sposobnost, ima stalno prebivališče v Občini Dobrna in je državljan Republike Slovenije, državljan
Evropske unije ali tujec s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna.
Za izvedbo volitev v občinski svet in župana Občine Dobrna je pristojna Občinska volilna komisija Občine Dobrna, ki jo sestavljajo
(sklep Občinskega sveta Občine Dobrna št. 9000-0001/2010-11(9) z dne 12.3.2010, Ur.l.RS, št. 27/2010): predsednik Mitja Podpečan,
namestnica predsednika Mateja Smrečnik, član Marko Lesjak, članica Vera Horjak Kravos, članica Mateja Čerenak, namestnica člana
Tatjana Skutnik, namestnik člana Marko Deu in namestnica člana Katja Švent. Za izvedbo glasovanja bodo skrbeli za vsako volilno
enoto imenovani volilni odbori. Občinska volilna komisija sprejema pošto na naslovu: Občinska volilna komisija Občine Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna, odgovarja na telefonske klice na številki (03) 780 10 50 in sprejema faks sporočila na številko (03) 780 10
60 (s pripisom: za Občinsko volilno komisijo).

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH PO VOLILNIH ENOTAH
Kot običajno bodo tudi letos volitve v občinski svet in župana Občine Dobrna izvedene v sedmih volilnih enotah, tako da bosta
v volilni enoti št. 1 (Dobrna) izvoliljena dva člana občinskega sveta, v volilnih enotah št. 2 (Lokovina in Loka), št. 3 (Vinska Gorica
in Pristova), št. 4. (Klanc), št. 5 (Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno), št. 6 (Vrba) in št. 7 (Parož in Strmec nad Dobrno) pa en
član občinskega sveta. Župana volijo v vseh volilnih enotah.
Za volilne enote bodo dne 10.10.2010 med 7. in 19. uro organizirana naslednja volišča, kjer bodo volivci lahko oddali svoj glas za
kandidate za občinski svet in župana: volišče zdravstveni dom za volilno enoto št. 1 (Dobrna), tri volišča v prizidku k OŠ Dobrna
(avla) za volilne enote št. 2 (Lokovina in Loka), št. 3 (Vinska Gorica in Pristova) in št. 6 (Vrba), dve volišči v gasilskem domu za volilni
enoti št. 4. (Klanc) in št. 5 (Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno) ter volišče Špegel Franc, Strmec nad Dobrno 1 za volilno
enoto št. 7 (Parož in Strmec nad Dobrno). Volivce se o volišču, pri katerem so vpisani v volilni imenik, obvesti z obvestilom o
dnevu glasovanja.
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PREDČASNO GLASOVANJE
Volivci, ki svojega glasu ne bodo mogli oddati na dan glasovanja, lahko glas oddajo na predčasnih volitvah. Predčasne volitve
bodo potekale 6.10.2010 med 9. in 17. uro v prostorih Občine Dobrna na naslovu Dobrna 19, Dobrna.

GLASOVANJE PO POŠTI
Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše, vendar nimajo stalnega prebivališča v domu za starejše, so na zdravljenju v bolnišnicah
ali so nameščeni v drugih institucijah, lahko najkasneje dne 30.9.2010 (velja čas prispetja) Občinsko volilno komisijo obvestijo,
da bodo svoj glas oddali po pošti.

POSEBNO VOLIŠČE, DOSTOPNO INVALIDOM
Volivci, katerih gibanje je zmanjšano ali omejeno do te mere, da bi jim zaradi nedostopnosti bilo dne 10.10.2010 na splošnem
glasovanju onemogočeno oddati glas na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko najkasneje dne 7.10.2010 (velja čas
prispetja) sporočijo Občinski volilni komisiji, da bodo glasovali na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom. Invalidom sta
težje dostopni volišči v gasilskem domu, medtem ko je na ostalih voliščih invalidom dostop zagotovljen. Posebno volišče, ki je
dostopno invalidom, bo na dan 10.10.2010 organizirano na hodniku Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna (v pritličju).

GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni dne 10.10.2010 ne bodo mogli udeležiti glasovanja na volišču, kjer so vpisani v volilni imeni, lahko
najkasneje dne 7.10.2010 (velja čas prispetja) vložijo zahtevo pri Občinski volilni komisiji, da bodo glasovali na svojem domu na
območju Občine Dobrna.

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR
Občinska volilna komisija obvešča predstavnike kandidatur za občinski svet in župana Občine Dobrna, da lahko najkasneje do
dne 5.10.2010 predložijo seznam zaupnikov kandidatov. Zaupniki ne morejo biti osebe, ki opravljajo naloge v Občinski volilni
komisiji Občine Dobrna ali v volilnih odborih posameznih volišč, so kandidati za člana občinskega sveta ali župana, kakor tudi ne
osebe, ki nimajo volilne pravice ali niso vpisane v evidenco volilne pravice v Občini Dobrna.

POZIV PREDSEDNIKOM, ČLANOM VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIM NAMESTNIKOM
Občinska volilna komisija poziva predsednike, člane volilnih odborov in njihove namestnike, da najkasneje do 28.9.2010 (velja
čas prispetja) obvestijo Občinsko volilno komisijo o obstoju sorodstvenih ali drugih osebnih razmerjih s kandidati, o katerih
se glasuje na volišču, na katerem so imenovani za predsednika, člana volilnega odbora ali njihovega namestnika. Za opustitev
obvestila bo pristojna upravna inšpekcija predsednika, člana volilnega odbora ali njihovega namestnika kaznovala z globo.
Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Dobrna
Mitja Podpečan
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seznam kandidatov za člane
Občinskega sveta in župana
Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1) je Občinska volilna komisija Občine
Dobrna, na podlagi žreba, sestavila naslednji

SEZNAM
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA
Kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so naslednji:
V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 1 ( DOBRNA):
1. VIKTOR ROŽANC, roj. 06.12.1951, M
naslov: DOBRNA 44, 3204 DOBRNA,
poklic: SREDNJA ŠOLA ZA NOTRANJE ZADEVE,
delo: OBLIKOVALEC,
predlagatelj: SNS, SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA, ZBOR ČLANIC IN ČLANOV SNS V
OBČINI DOBRNA
2. BRANKA GAL, roj. 01.07.1964, Ž
naslov: DOBRNA 12 B, 3204 DOBRNA,
poklic: PREDMETNA UČITELJICA MATEMATIKE
IN FIZIKE,
delo: UČITELJICA
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
3. DANIJEL ŠIBANC, roj. 18.04.1979, M
naslov: DOBRNA 32, 3204 DOBRNA,
poklic: UNIVERZITETNI DIPL. INŽ. ELEKTRONIKE,
delo: TEHNOLOG PROGRAMER,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
4. ŠTEFANIJA (ŠTEFKA) OBERSTAR,
roj. 13.12.1948, Ž
naslov: DOBRNA 7 B, 3204 DOBRNA,
poklic: ORTOPEDAGOG,
delo: UPOKOJENKA,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
5. BOJAN FELICIJAN, roj. 06.04.1961, M
naslov: DOBRNA 34 J, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANI EKONOMIST,
delo: ISKALEC ZAPOSLITVE,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna

6. mag. ANDREJA STOPAR, roj. 31.12.1961, Ž
naslov: DOBRNA 34 I, 3204 DOBRNA,
poklic: MAG. VETERINARSKIH ZNANOSTI,
DR. VETERINARSKE MEDICINE, NAČELNICA
UPRAVNE ENOTE,
delo: NAČELNICA UPRAVNE ENOTE LAŠKO,
predlagatelj: SD, SOCIALNI DEMOKRATI, OO
Celje

3. JOŽE LUGARIČ, roj. 17.03.1979, M
naslov: LOKOVINA 20 B, 3204 DOBRNA,
poklic: ELEKTRO TEHNIK,
delo: TEHNOLOG,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.

7. asist. mag. ANDREJ KRAVOS,
roj. 03.09.1966, M
naslov: DOBRNA 34 A, 3204 DOBRNA,
poklic: ASISTENT MAGISTER, ZDRAVNIK,
delo: ZDRAVNIK,
predlagatelj: N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO Dobrna

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

8. STANISLAV PEČNIK, roj. 30.04.1955, M
naslov: DOBRNA 5 A, 3204 DOBRNA,
poklic: KLJUČAVNIČAR,
delo: UPOKOJENEC,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
Volita se 2 člana občinskega sveta.
V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 2 (LOKOVINA
IN LOKA PRI DOBRNI):
1. DRAGO PUNGARTNIK, roj. 16.09.1978, M
naslov: LOKOVINA 36, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANI ELEKTRO INŽENIR,
delo: DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
2. ŠTEFAN POHAJAČ, roj. 16.08.1949, M
naslov: LOKOVINA 33, 3204 DOBRNA,
poklic: TRGOVSKI POSLOVODJA,
delo: UPOKOJENEC,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna

1. MARIJA OCVIRK, roj. 30.04.1955, Ž
naslov: VINSKA GORICA 26 A, 3204 DOBRNA,
poklic: ZDRAVNICA,
delo: SPECIALISTKA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
2. ROBERT BLAZINŠEK, roj. 19.03.1977, M
naslov: PRISTOVA 18, 3204 DOBRNA,
poklic: INŽENIR LESARSTVA,
delo: PRIPRAVA DELA,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna
3. TATJANA PODPEČAN, roj. 30.10.1985, Ž
naslov: VINSKA GORICA 16, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA,
delo: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
4. DANIJEL KOŠTOMAJ, roj. 25.05.1965, M
naslov: VINSKA GORICA 14, 3204 DOBRNA,
poklic: ELEKTRO MONTER,
delo: KONZUMNI ELEKTRO MONTER,
predlagatelj: PODGORŠEK BRIGITA, VINSKA
GORICA 14, 3204 DOBRNA IN SKUPINA VOLIVCEV
Voli se 1 član občinskega sveta.
Volitve 2010
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V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 4 (KLANC):
1. PRIMOŽ SLAKAN, roj. 14.01.1979, M
naslov: KLANC 86 A, 3204 DOBRNA,
poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK,
delo: ZDRAVSTVENI TEHNIK V AMBULANTI
NUJNE MEDICINSKE POMOČI,
predlagatelj: N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO Dobrna
2. BRANKO DOBOVIČNIK, roj. 26.09.1955, M
naslov: KLANC 40, 3204 DOBRNA ,
poklic: RUDAR,
delo: UPOKOJENEC,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
3. ŠTEFAN MIHELJAK, roj. 13.12.1963, M
naslov: KLANC 62, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA,
delo: NADZORNIK VZDRŽEVANJA,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna
4. STANKA REPAS, roj. 27.10.1975, Ž
naslov: KLANC 22, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANA EKONOMISTKA,
delo: SAMOSTOJNA REFERENTKA,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.
V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 5 (ZAVRH
NAD DOBRNO IN BRDCE NAD DOBRNO):
1. IVAN ŽERJAV, roj. 16.08.1965, M
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 21 A, 3204
DOBRNA,
poklic: STROJNI TEHNIK – TEHNOLOG,
delo: NADZORNIK TRANSPORTA,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna

2. ALEKSANDER (SANDI) PODPEČAN,
roj. 15.10.1961, M
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 32 A, 3204
DOBRNA,
poklic: RUDAR,
delo: UPOKOJENEC,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna

3. VIDA PINTER, roj. 30.04.1969, Ž
naslov: VRBA 26, 3204 DOBRNA,
poklic: NK DELAVKA,
delo: DELAVKA V LESNI INDUSTRIJI,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.

3. 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

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

4. HELENA ŽUPNEK, roj. 07.09.1981, Ž
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 3 C, 3204
DOBRNA,
poklic: KOMERCIALISTKA,
delo: ANIMATORKA V TERMAH,
predlagatelj: N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.
V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 6 (VRBA):
1. NATAŠA KRAJNC – ZAKRAJŠEK,
roj. 29.07.1983, Ž
naslov: VRBA 1, 3204 DOBRNA,
poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA,
delo: MEDICINSKA SESTRA,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
2. STANISLAV BOŽNIK, roj. 04.02.1959, M
naslov: VRBA 13, 3204 DOBRNA,
poklic: ELEKTRONIK,
delo: ELEKTRONIK,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna

1. VIKTOR ŽUŽEK, roj. 10.06.1961, M
naslov: PAROŽ 16, 3204 DOBRNA,
poklic: MIZAR,
delo: MIZAR,
predlagatelj: N.Si – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO Dobrna
2. MARTA JAVORNIK, roj. 04.05.1967, Ž
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 14, 3204
DOBRNA,
poklic: UPRAVNA TEHNICA,
delo: GOSPODINJA,
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, OO Dobrna
3. BRANKO RAMŠAK, roj. 25.05.1955, M
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 4, 3204
DOBRNA,
poklic: STROJNIK,
delo: KONTROLOR,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
4. JELKA REK, roj. 07.04.1961, Ž
naslov: STRMEC NAD DOBRNO 19 C, 3204
DOBRNA,
poklic: KOMERCIALISTKA,
delo: VIŠJA SVETOVALKA,
predlagatelj: SDS, SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, OO Dobrna
Voli se 1 član občinskega sveta.
Občinska volilna komisija
Občine Dobrna
Predsednik: Mitja Podpečan, univ.dipl.prav.

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1) je Občinska volilna komisija Občine
Dobrna, na podlagi žreba, sestavila naslednji

SEZNAM
KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE DOBRNA
Kandidata za župana Občine Dobrna sta naslednja:

1. ŠTEFAN POHAJAČ,roj. 16.08.1949, M
2. MARTIN BRECL, oj. 15.10.1957, M
naslov: LOKOVINA 33, 3204 DOBRNA,
naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 3 D, 3204 DOBRNA,
poklic: TRGOVSKI POSLOVODJA,
poklic: INŽENIR GRADBENIŠTVA,
delo: UPOKOJENEC,
delo: ŽUPAN,
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA
predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OO Dobrna
UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO Dobrna
Občinska volilna komisija
Voli se za 1 (enega) kandidata.
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
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Občine Dobrna
Predsednik: Mitja Podpečan, univ.dipl.prav.

predstavitev
kandidatov za župana
Vrstni red predstavitve kandidatov za župana je določen glede na čas vložitve kandidature posameznega predlagatelja.

Naročnik oglasa je DESUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Občinski odbor DeSUS Dobrna

Štefan POHAJAČ
Kandidat za župana

DeSUS
Za pravično zastopanost vseh generacij
In boljšo kakovost življenja
V Občini Dobrna

Za župana kandidiram, ker:
l Verjamem, da lahko v nekaj letih Dobrni povrnemo sloves v zdraviliškem turizmu in s tem zagotovimo občanom večji kos kruha.
l Verjamem,

da lahko in moramo urediti center Dobrne tako, kot se spodobi za enega nekoč vodilnih turističnih krajev.
da lahko s pospešeno izgradnjo industrijske cone v občini zagotovimo hkrati sveži kapital in dodatna delovna mesta
za naše občanke in občane.
l Verjamem, da je možno in nujno potrebno za vsa gospodinjstva Dobrne, Paroža, Brdc nad Dobrno in Vinske Gorice zagotoviti
oskrbo z neoporečno pitno vodo.
l Verjamem, da lahko v najkrajšem možnem času uredimo ustrezen prireditveni prostor, ki bo namenjen organizaciji vseh
prireditev v kraju, ter ga urediti tako, da prireditve ne bodo moteče za občane centra in goste TERM Dobrna.
l Verjamem, da je v sklopu kraja in TERM Dobrna možno zagotoviti športne objekte za bazične priprave domačih in tujih
športnikov.
l Verjamem,

Volitve 2010
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PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ŽUPANA

Martin BRECL
Martin BRECL

2
2

kandidat za župana
kandidat
za župana
stranke SLS
stranke SLS

Kandidaturo podpira tudi:
SDS –podpira
Slovenska
Kandidaturo
tudi:demokratska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka
Iskrena hvala tudi vsem posameznikom
za dane hvala
podpise
na upravni enoti.
Iskrena
tudipodpore
vsem posameznikom
za dane podpise podpore na upravni enoti.
V zadnjih letih se Občina Dobrna z okoli 60% deležem investicij v proračunu uvršča med
najhitreje
se občine
v državi.
je večinvesticij
kot 50% vsredstev
pridobljenih
iz
V
zadnjih razvijajoče
letih se Občina
Dobrna
z okoli Od
60%tega
deležem
proračunu
uvršča med
evropskih razvijajoče
razvojnih skladov
ministrstev,
karkot
pomeni
na letni pridobljenih
ravni več kot
najhitreje
se občinein vresornih
državi. Od
tega je več
50% sredstev
iz
1.000.000,00
€ dodatnih
sredstev
za Občino
Dobrna inkar
s tem
več projektov,
več investicij,
evropskih
razvojnih
skladov
in resornih
ministrstev,
pomeni
na letni ravni
več kot
preprosto VEČ€ VSEGA
NAŠE LJUDI
in zaDobrna
občino in
kotsceloto.
1.000.000,00
dodatnihzasredstev
za Občino
tem več projektov, več investicij,
preprosto VEČ VSEGA za NAŠE LJUDI in za občino kot celoto.

Cesta in Heiderjev most

Šola, kulturni dom in knjižnica

Nekateri projekti za mandat 2010 – 2014:
Nekateri projekti za mandat 2010 – 2014:

Naročnik oglasa je Slovenska ljudska stranka SLS, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana

GREMO NAPREJ!
GREMO NAPREJ!

Čistilna naprava

Usmeritve trajnostnega razvoja občine:
Usmeritve trajnostnega razvoja občine:

- gradnja
asfaltiranje
cest
po– programu
občine,
-Usmeritve
nadaljevati
z gradnjo
osnovne
Nekateriin
projekti
za mandat
2010
2014:
trajnostnega
razvoja
občine: javne infrastrukture,
- gradnja in asfaltiranje cest po programu občine,
- nadaljevati z gradnjo osnovne javne infrastrukture, z
- izgradnja
vodovodov
za
bolj
kvalitetno
oskrbo
naz
gradnjo
cest
in
vodovodov
do vseh naselij ter ka- izgradnja vodovodov za bolj kvalitetno oskrbo naselij,
gradnjo cest in vodovodov do vseh naselij ter
- gradnja in asfaltiranje cest po programu občine,
- nadaljevati
gradnjo
osnovne javne
infrastrukture,
selij,
nalizacijezzaza
priključitev
nanapravo,
čistilnoz napravo,
- izgradnja novega vrtca in jasli v Dobrni,
kanalizacije
priključitev
naselijnaselij
na čistilno
- izgradnja vodovodov za bolj kvalitetno oskrbo naselij,
gradnjo cest in vodovodov do vseh naselij ter
- izgradnja
in jaslizav Dobrni,
-- kanalizacije
skrbzazanajobčutljivejše
najobčutljivejše
skupine- priprava novega
projekta vrtca
in možnosti
izgradnjo varovanih
skrb
skupineza mlajšozainmlajšo
starejšo in sta- izgradnja novega vrtca in jasli v Dobrni,
za priključitev naselij na čistilno napravo,
stanovanj in bivalnih
prostorov za starejše
v občini, varovageneracijo,
- priprava
za izgradnjo
izgradnjo
rejšozageneracijo,
- pripravaprojekta
projekta in
in možnosti
možnosti za
varovanih
- skrb
najobčutljivejše skupine- za mlajšo in starejšo
- nadaljevanje
sanacije
občine starejše
z gradnjo
vzpodbujanje
društev,
organizacij
in drugih
interesnih
nih
stanovanj
inekološke
bivalnih
prostorov
v
-- generacijo,
vzpodbujanje
društev,
organizacij
in drugih
intestanovanj
in bivalnih
prostorov
za starejše za
v občini,
kanalizacije in s priključevanjem naselij na čistilno napravo,
skupin za delo in ustvarjalnost na področju delovanja,
nadaljevanje
ekološke
sanacije
občine
z
gradnjo
vzpodbujanje
društev,
organizacij
in
drugih
interesnih
občini,
resnih
skupin
za
delo
in
ustvarjalnost
na
področju
- izgradnja stanovanj na območju stare pekarne,
- vzpodbujanje gospodarskih subjektov za razvoj turizma,
kanalizacije in
s priključevanjem
naselij
na čistilno
napravo,
skupin
za delo in ustvarjalnost na področju delovanja,
- nadaljevanje
ekološke
sanacije
občine
z gradnjo
delovanja,
- prenova centra
Dobrne
z vzpostavitvijo
Turistično
obrti
in podjetništva,
- izgradnja stanovanj na območju stare pekarne,
- vzpodbujanje gospodarskih subjektov za razvoj turizma,
informacijskega
centra
–
TIC
in
ekološke
tržnice,
hitrejši
razvoj turističnih
produktov subjektov
s pomočjo naravne
kanalizacije
in s priključevanjem
naselij na
čistilno - obrti
vzpodbujanje
gospodarskih
za razvoj
- prenova centra
Dobrne z vzpostavitvijo
Turistično
in podjetništva,
širitev
športnih
igrišč
za
zdrav
način
življenja,
za
šport
in
kulturne
dediščine
ter
razvoj
kmetij in drugih
napravo,
turizma,
obrti
in podjetništva,
informacijskega centra – TIC in ekološke tržnice,
- hitrejši
razvoj
turističnih
produktov s pomočjo naravne
in rekreacijo otrok, mladine in drugih skupin,
potencialov podeželja,
- širitev športnih
igrišč za
način življenja,
za šport
kulturne
dediščine
ter razvojproduktov
kmetij ins drugih
- izgradnja
stanovanj
na zdrav
območju
stare pekarne,
-- in
hitrejši
razvoj
turističnih
pomočjo
- kolesarske steze,
še naprej udejanjati skladen in trajnostni razvoj občine,
in rekreacijo
otrok,
mladine in
drugih skupin, Turistično
potencialov
podeželja,
- prenova
centra
Dobrne
vzpostavitvijo
naravne
kulturne
ter razvoj
kmetij in
da
Dobrna in
ohrani
izjemnodediščine
bivanjsko okolje
ob tem pa
- pohodne,
tematske
in drugezsprehajalne
poti.
- kolesarske steze,
- še naprej udejanjati skladen in trajnostni razvoj občine,
informacijskega
centra
–
TIC
in
ekološke
tržnice,
drugih
potencialov
podeželja,
potreben
razvoj.
tudi
da Dobrna ohrani izjemno bivanjsko okolje ob tem pa
- pohodne, tematske in druge sprehajalne poti.
- širitev športnih igrišč za zdrav način življenja, za
- tudi
še naprej
skladen in trajnostni razvoj
potrebenudejanjati
razvoj.
šport in rekreacijo otrok, mladine in drugih skupin,
občine, da Dobrna ohrani izjemno bivanjsko okolje
- kolesarske steze,
ob tem pa tudi potreben razvoj.
- pohodne,
tematske
in druge sprehajalne
poti.
SKUPAJ
NADALJUJMO
RAZVOJNO
INTENZIVNOST OBČINE, USPEŠNO DELO

NAŠIH

DRUŠTEV,

MEDSEBOJNO

POVEZANOST

IN

DOBRO

ENERGIJO,

SKUPAJ
NADALJUJMO
RAZVOJNO
INTENZIVNOST
DELO
SKUPAJ
NADALJUJMO
RAZVOJNO
INTENZIVNOST
OBČINE, OBČINE,
USPEŠNO USPEŠNO
DELO NAŠIH
DRUŠTEV,
OHRANIMO
NAŠE OKOLJE
IN VREDNOTE
TER
POSLUH NAŠE
ZA VSE
GENERACIJE
NAŠIH
DRUŠTEV,
MEDSEBOJNO
POVEZANOST
IN
DOBRO
ENERGIJO,
MEDSEBOJNO
POVEZANOST
IN DOBRO
ENERGIJO,
OHRANIMO
OKOLJE
IN
VREDNOTE TER
OHRANIMO
NAŠE OKOLJE IN VREDNOTE TER POSLUH ZA VSE GENERACIJE
POSLUH
ZA VSE GENERACIJE
												
Hvala za Vaš glas!
Martin Brecl
HvalaHvala
za Vašzaglas!
		
MartinBrecl
Brecl
Vaš glas!
Martin
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predstavitev programov
strank in kandidatov
za svetnike
Vrstni red predstavitve kandidatov za svetnike je določen glede na čas vložitve kandidature posameznega predlagatelja.

NEODVISNI KANDIDAT ZA SVETNIKA

Naročnik oglasa je DESUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana

Naročnik oglasa je Koštomaj Danijel, Vinska Gorica 14; 3204 Dobrna

KOŠTOMAJ DANIJEL
VINSKA GORICA 14
3204 DOBRNA
NEODVISNI KANDIDAT S PODPORO VOLIVCEV
Programske usmeritve kandidata za svetnika ( volilna enota- Vinska Gorica in Pristova)
v Občinski svet Občine Dobrna.
V naslednjem štiriletnem mandatu svetnika, če bom izvoljen, si bom prizadeval za :
l
ureditev kanalizacije v Vinski Gorici,
l
asfaltiranje cestnih povezav do kmetij Jakob, Podlesnik, Pungartnik, Popek, Lešnik (po domače Vovk),
l
javno razsvetljavo do vseh teh kmetij in
l
urejeno zimsko službo- izvajalec iz moje volilne enote
Verjamem, da mi bo s podporo volivcev to uspelo.

Program OO DeSUS Dobrna
Zavzemati se za boljše razvojne možnosti predvsem na področju
turizma, malega gospodarstva in razvoja podeželja v povezavi z
turistično ponudbo TERM Dobrna ter s tem povečanje zaposlitvenih možnosti v domačem okolju.
Posvečanje večje skrbi za zdravstveno in socialno problematiko
v občini. Zagotoviti stalno zdravstveno službo na Dobrni, tako
splošnega zdravnika kot tudi zobozdravnika. Povečanje kapacitet vrtca in s tem zagotavljanje dovolj ustreznega prostora za
varstvo otrok v občini Dobrna. Z urejanjem cest in ustrezno signalizacijo zagotavljati večjo varnost naših šoloobveznih otrok in
vseh občanov, ki se prevažajo po dotrajanih in uničenih cestah,
predvsem v času zimskih razmer.
Skrb za čimprejšnjo rešitev nerešenih lastništev in denacionalizacijskih postopkov, ki močno ovirajo hitrejši razvoj kraja. Pripraviti
in zagotavljati možnosti za razvoj poslovno obrtne cone, zlasti
z ustrezno infrastrukturo. Poskrbeti za boljši razvoj podeželja in
naseljenosti predvsem z zagotavljanjem možnosti novogradenj,
s spremembami namembnosti zemljišč in komunalno ureditvijo.
Zagotoviti bolj racionalno ravnanje s kulturno in naravno dediščino ter ohranjanje le-te.
Razvoj prometne in komunalne infrastrukture, ki mora temeljiti
na dobrih idejah in projektih, ki bodo zagotavljali možnost črpanja evropskih in državnih sredstev. Ureditev dotrajanih in poškodovanih cest, zagotoviti oskrbo s pitno vodo v vsakem gospo-

dinjstvu, kjer to še ni rešeno. Izvesti odpis zemljišč, ki so jih ljudje
prostovoljno in brezplačno odstopili v korist občine in občanov
za izgradnjo komunalnih objektov. Zavzemati se za možnost
vlaganj v objekte za pridobivanje cenejše energije iz obnovljivih
virov.
V izvedbo projektov vključiti mlade, ki imajo dobre ideje in zamisli, kot tudi starejše občane, ki imajo zagotovo dovolj izkušenj
in znanja, željo in voljo do sodelovanja pri razvoju in izboljšanju
pogojev za življenje v občini.
Večjo skrb posvečati čistejšemu in prijaznejšemu okolju v občini,
še zlasti varovanju virov pitne vode in oskrbi z njo, odpravi divjih
odlagališč smeti in odpadkov, zmanjševanju uporabe škropiv in
umetnih gnojil, ločenemu zbiranju vseh vrst odpadkov.
Poskrbeti za boljšo kakovost življenja vseh občanov, še pšosebej
starejših, invalidov in socialno ogroženih občanov. Zavzemati se
za razne oblike bolj zdravega življenja, pridobiti primerno lokacijo za izgradnjo doma za starejše občane, katerega izgradnja je
po njihovem mnenju nujno potrebna.
Učinkovito ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem ter
dosledno izvajanje sprejetih občinskih odlokov.
Pripravljeni smo za sodelovanje in aktivno soustvarjanje z vsemi
aktivnimi organizacijami v občini ter dobre skupne projekte tudi
v največji možni meri realizirati. Upoštevati potrebe in upravičene zahteve vseh občanov.
Volitve 2010
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Branko DOBOVIČNIK
Rojen: 26.09.1955
Poklic: rudar
Delo: upokojenec

Spoštovani krajani Klanca!
Odločil sem se kandidirati v občinski svet, ker želim, da bi
bilo boljše in enakopravnejše zastopanje vseh občanov. Zavzemal se bom predvsem za boljšo ureditev celotne komunalne infrastrukture na Klancu kot so: ureditev kanalizacije, dokončanje vodovodne
oskrbe, preplastitev dotrajanih in makadamskih povezovalnih cest z asfaltom, sanacijo vodotokov, boljše možnosti novogradenj, pridobivanje sredstev za saniranje
plazov, ter za bolj racionalno urejeno zimsko službo, večjo varnost otrok in vseh
Klančanov.
Podpiram program stranke DeSUS, ker je dober, zato vas vabim, spoštovani Klančani pojdite na volitve 10. oktobra in me podprite ker mi ni vseeno, kako bomo v
bodoče živeli na Klancu.

Štefan POHAJAČ

Rojen: 16.08.1949
Poklic: trgovski poslovodja
Delo: upokojenec
Spoštovani občani Lokovine in Loke!
Odločil sem se kandidirati v Občinski svet občine Dobrna z
namenom, da nadaljujemo z delom, ki smo ga v preteklem
obdobju začeli skupaj na prometni in komunalni infrastrukturi. Ni mi vseeno, kako se bosta v bodoče razvijala zaselka
Lokovina in Loka. Veliko dela nas čaka pri obnovi ceste Novi grad – Loka, ureditvi
ceste PANN – ŠTRAVS, pri izgradnji kanalizacije itd. To so le najzahtevnejše naloge,
ki jih bomo s skupnimi močmi z vami, spoštovani krajani Lokovine in Loke zagotovo
uspeli realizirati. Zavzemal se bom za dosledno izvajanje vseh zastavljenih nalog, ki
izhajajo iz priloženega programa stranke DeSUS.
Zato spoštovani krajani Lokovine in Loke, poskusimo znova, pojdite na volišče in
me podprite. Odločite se za vaše lepše in boljše bivalno okolje in vaš lepši jutri.

Tatjana PODPEČAN

Rojena: 30.10.1985
Poklic: dipl. medicinska sestra
Delo: medicinska sestra
Čeprav sem predstavnica mlajše generacije v občini, sem se
odločila, da kandidiram za svetnico v volilni enoti Vinska Gorica – Pristova. Razlog je preprost : od rojstva in skozi vsa leta
odraščanja sem počasi spoznavala ljudi in sam kraj. S svežo
energijo in z novimi idejami želim prispevati k razvoju zaselkov Vinska Gorica ter Pristova in občine Dobrna. Zavzemala
se bom, da bo v kraju zagotovljena oskrba s pitno vodo, ustrezna kanalizacija, sanacija dotrajanih in uničenih cest ter ustrezna zimska služba. Zavzemala se bom tudi
za vključevanje mlajših generacij, ki so polni novih idej in projektov. V okviru občine
se bom zavzemala v prvi vrsti za varstvo in ustrezno oskrbo starejših in onemoglih,
večji skrbi za zdravstveno in socialno varstvo vseh prebivalcev. S skupnimi idejami
in željami si bomo postavili cilje, ki jih bomo zlahka dosegli, če bomo le znali prisluhniti drug drugemu, sproti reševati probleme in skupaj iskati rešitve za kvalitetno
življenje v kraju in občini. Verjamem, da bodo s takšnim načinom dela ovire na poti
do cilja brez truda premagane. Pridite na volitve - pričakujem vaš glas.
Stanislav PEČNIK
Rojen: 30.04.1955
Poklic: ključavničar
Delo: upokojenec
Dobrna nekoč čudovita, prijazna, polna življenja, kraj za domačine vseh generacij in za turiste - goste, ki so redno zelo
številčno prihajali, danes pa njena razvitost in prepoznavnost sega prav na rep zdraviliških krajev v Sloveniji. Vedno
se sprašujem ali res mora biti tako in ali smo sposobni enkrat
temu narediti konec, pri čemer pa imam v mislih le dejanja
in ne praznih obljub in nemoči, ki smo je bili že tolikokrat deležni do sedaj. Program, ki si ga je zastavila stranka DeSUS, je zagotovo program, ki mu je potrebno
nameniti vso pozornost, saj se dotika vseh ključnih vprašanj pomembnih za razvoj
in ureditev kraja Dobrna. Ne nameravam naštevati in obljubljati nemogočih stvari,
zagotavljam pa, da v kolikor bom izvoljen za svetnika občinskega sveta, se bom
zavzemal in boril predvsem za interese vseh občanov, ki bodo sprejemljivi in takšni,
da bodo pripomogli k hitrejšemu razvoju Občine Dobrna.
Spoštovane občanke in občani, pričakujem vaš glas za boljši jutri.
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Štefka OBERSTAR

Rojena: 13.12.1948
Poklic: ortopedagog
Delo: upokojenka
Dobrna je čudovit kraj in prepričana sem, da bo program
stranke DESUS pripomogel k temu, da bo življenje v njej
postalo še boljše. Z doslednim uresničevanjem zastavljenih
ciljev lahko odpravimo zaostanek v razvoju, ki je nastal v
zadnjih letih. Povečamo lahko skrb za kulturno in naravno
dediščino ter izboljšamo urejenost našega kraja. Ne le zaradi
turistov, temveč predvsem zaradi nas samih.
V primeru, da bom izvoljena, se bom zavzemala tudi za večjo obveščenost krajanov
o delovanju občine ter za bolj odprto komunikacijo. Zdi se mi nadvse pomembno,
da se krajani v odločanje o občinskih projektih vključujemo že pred sprejetjem dokončnih odločitev. Menim, da je le z odprtim dialogom med vsemi mogoče priti do
dobrih idej in probleme občine reševati v skupno dobro vseh
Nataša KRAJNC ZAKRAJŠEK

Rojena: 29.07.1983
Poklic: dipl. medicinska sestra
Delo: medicinska sestra
V našem kraju je vse več mladih družin, ki imamo željo po
lastnem domu, zato se bom zavzemala za zagotavljanje
možnosti novogradenj in pridobivanje gradbenih dovoljenj.
Naši otroci pridno odraščajo in zato naša skrb za njihovo varno pot v šolo ni odveč. Pločnik in razsvetljava ne bo le njim
v prid, ampak tudi ostalim krajanom, pozabiti pa ne smemo
tudi na goste TERM Dobrna, ki se radi sprehodijo v našo vas.
V celoti podpiram in se bom zavzemala za uresničitev programa stranke DeSUS, ki
združuje ljudi vseh generacij.
Poklic, ki sem si ga izbrala, pa me zavezuje, da pomagam zdravim in bolnim. V naši
občini bo v bodoče zagotovo potrebno poskrbeti za boljše zdravstveno varstvo
občanov in zdravstveno oskrbo starejših in socialno šibkejših krajanov.
Vse to lahko uresničimo skupaj, zato vas pozivam, pridite na volitve in glasujte
zame, kajti spremembe so resnično nujne.

Aleksander - Sandi PODPEČAN

Rojen: 15.10.1961
Poklic: rudar
Delo: upokojenec
Odločitev, da ponovno kandidiram za svetnika Občinskega
sveta Dobrna je bila nujna, kajti želimo si sprememb, sprememb, ki bodo pripomogle k hitrejšemu razvoju naselja
Zavrh nad Dobrno in Brdce, kot tudi celotne občine. V vse to
pa nas usmerja program, ki nam ga ponuja Občinski odbor
DeSUS Dobrna in bi se pri realizaciji le - tega resnično dalo
veliko postoriti za dobrobit vseh občank in občanov naselij
za katere kandidiram in kraja. Še zlasti se bom zavzemal za nadaljevanje urejanja
komunalne infrastrukture, zagotavljanju možnosti novogradenj, razvoju podeželja
in kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, oskrbi s pitno vodo, kjer ta še
ni urejena. To je le nekaj bistvenih nalog, ki jih bo potrebno realizirati, seveda pa nas
krajane omenjenih naselij čaka še veliko drugih nalog, ki jih bomo s skupno močjo
zagotovo uspeli uspešno izpeljati.
Če si resnično želite sprememb, mi na volitvah oddajte svoj glas.
Ker vem, da si želite sprememb je to pravi čas, da te želje tudi uresničite in mi na
volitvah oddate svoj glas.

Branko RAMŠAK

Rojen: 25.05.1955
Poklic: strojnik
Delo: kontrolor

Bliža se čas lokalnih volitev, zato je to čas, ko se je potrebno odločiti kako naprej. Kot član stranke DeSUS v programu
stranke vidim veliko priložnosti in možnosti za aktivno vključitev pri realizaciji številnih nalog skupnega pomena, tako
naselij Parož in Strmec nad Dobrno kot tudi občine Dobrna same. Kljub temu pa bi izpostavil nekaj nalog, ki so izjemnega pomena za ti dve naselji. Če bom izvoljen, bom največji poudarek namenil razvoju podeželja ter se zavzemal za pridobitev čim več sredstev za ta namen.
Posebno skrb bom namenjal urejevanju cest, še zlasti asfaltiranju makadamskih odsekov kot tudi popravilu obstoječih poškodovanih in uničenih asfaltiranih cestnih
površin, napeljavi vodovoda do vseh gospodinjstev, razvoju kmetijstva in turizma,
boljši pokritosti s signalom mobilne telefonije, povečanju in izboljšanju internetnih
linij. Pripravljen sem prisluhniti tudi idejam in željam občanov, ki jih bomo reševali
skupaj, seveda v okviru realnih možnosti.
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po poti miru, dialoga, sodelovanja in napredka.
Nova Slovenija se opredeljuje kot stranka vrednot, ki deluje po načelih krščanske demokracije. Prav za to usmeritev je značilno, da lahko popelje človeka in družbo
po potiZavezani
miru, dialoga,
sodelovanja indelovanju
napredka.v prid vsem državljanom in tudi drugim ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in solidarnost.
smo odgovornemu

Zavezani
smo odgovornemu
delovanju
v prid vsem
državljanom
in tudi
drugim
ljudem,
ki potrebujejo
našo pomoč
solidarnost.
Stranka
je odprta za vse
dobro misleče,
poštene
in odgovorne
ljudi
iz vseh
družbenih
plasti. Občinski
odborin
NSi
Dobrna je na tej poti in sledi tem ciljem. Zato na
volitvah v Občinski svet oddajte svoj glas za njene kandidate.
Stranka je odprta za vse dobro misleče, poštene in odgovorne ljudi iz vseh družbenih plasti. Občinski odbor NSi Dobrna je na tej poti in sledi tem ciljem. Zato na
volitvah v Občinski svet oddajte svoj glas za njene kandidate.
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KANDIDATI NOVE SLOVENIJE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA:
VOLILNA
ENOTA 1
VOLILNA ENOTA
4
KANDIDATI NOVE
SLOVENIJE
ZA ČLANE OBČINSKEGA
SVETA
OBČINE DOBRNA:
V sodelovanju
DOBRNA
VOLILNA ENOTA 1
Asist.DOBRNA
mag. Andrej Kravos
Poklic: zdravnik

Asist. mag. Andrej Kravos

KLANC
VOLILNA ENOTA 4
Primož
Slakan
KLANC
Poklic: zdravstveni tehnik

Primož Slakan

Poklic: zdravstveni tehnik

Poklic: zdravnik
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VOLILNA ENOTA 5
ZAVRH, BRDCE
VOLILNA ENOTA 5
Helena
ZAVRH, BRDCEŽupnek

s Planinskim društvom
sodelovanju
Dobrna bosta V
Andrej
Kravos in
Planinskim
PrimožsSlakan
vodiladruštvom
tečaj prve
Dobrna
bosta
Kravos2.in10. 2010
pomoči,
kiAndrej
bo v soboto,
Primož Slakan
vodila
tečaj prve domu Dobrna.
ob 18.uri
v Kulturnem
pomoči, ki bo v soboto, 2. 10. 2010
Vstop
prost,
vabljeni vsi občani.
ob 18.uri v Kulturnem
domu
Dobrna.

VOLILNA ENOTA 7
Vstop prost, vabljeni vsi občani.
PAROŽ, STRMEC
VOLILNA ENOTA 7
PAROŽ,Viktor
STRMECŽužek
Poklic: mizar

Viktor Žužek
Poklic: mizar

Poklic: komercialistka

Helena Župnek
Poklic: komercialistka

Blizu Dobrni
Blizu Dobrni
SPOŠTOVANI OBČANI!

Naročnik oglasa je Slovenska demokratska stranka SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

C

Naročnik oglasa je Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Cankarjeva cesta 11; 1000 Ljubljana

Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Dobrna
Spoštovane
občanke,
občani
Občine
DobrnaPrav za to usmeritev je značilno, da lahko popelje človeka in družbo
Nova Slovenija se
opredeljuje kot spoštovani
stranka vrednot, ki deluje
po načelih
krščanske demokracije.

Delovanje SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE stremi k posamezniku kot osnovni vrednoti, kajti vsakdo ima svojo edinstveno vlogo. Le zadovoljen občan zmore toliko energije, da pripomore k razvoju občine, in s svojo pozitivnostjo spodbuja ljudi okoli sebe.
Na lokalnih volitvah, 10. oktobra 2010, bomo odločali o marsičem, kar vpliva na kvaliteto
našega bivanja. Zavedamo se, da štejejo samo konkretna dejanja, zato smo sestavili
program, ki ga želimo realizirati v obdobju 2010 – 2014. Pri tem nam bodo do sedaj
uspešno realizirani cilji v spodbudo pri doseganju spodaj zastavljenih in zagotavljanju
priložnosti za boljšo kakovost življenja ter lepšo prihodnost za danes, za jutri in za našo
Dobrno.
ŠOLSTVO, SOCIALA, ZDRAVSTVO, KULTURA
Pričakujemo, da bomo v tem obdobju realizirali zastavljene in nedokončane projekte, kot so vrtec in še posebej jasli, saj je skrb
za naše malčke trenutno najvažnejša. Želimo kvalitetno bivanje naših najmlajših, saj kot pravijo, »na mladih svet stoji«.
Znanje je bogastvo in za sodobno družbo velikega pomena, zato je pomembno čim več ljudi usposobiti, da bomo z njimi pridobili nov kvaliteten potencial. Pridobivanje znanja ne izvira le iz šol, temveč tudi skozi prakso, zato jim je treba nuditi priložnosti pri
izvajanju aktivnosti.
Posebno pozornost je treba nameniti zdravljenju ljudi, saj zdravstvena oskrba še vedno ne izpolnjuje vseh pogojev, ki bi lajšala
dostopnost do zdravljenja, da bo za vse enako.
Kot vemo, zdravje nima cene, zato je treba stremeti za čim hitrejši premik pri zagotavljanju stalne zdravstvene oskrbe občanov.
Na področju družbenih dejavnosti je zelo pomembna pridobitev kulturni dom, zato bomo podpirali vse kulturne dejavnosti z
različnimi vsebinami, ki promovirajo našo občino doma in čez mejo.
Volitve 2010
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KMETIJSTVO IN TURIZEM
V zadnjih letih se pojavlja vedno več programov s strani države, ki ponujajo možnosti črpanja nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja. Menimo, da nam je tukaj dana velika možnost, da naša občina te ponudbe izkoristi v polni meri, saj se v tej
panogi šele prebuja.
Zavedamo se, da je potrebno na tem področju še veliko promocije in pozornosti, saj razvoj podeželja temelji na ljudeh. Zato se
bomo zavzemali za rekreativno ponudbo podeželja z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov. Podpirali bomo vse projekte,
ki bodo temeljili na ohranjanju in krepitvi specifične podeželske identitete kraja. Želimo si čim hitrejši utrip življenja na podeželju s
privlačnimi ponudbami za goste, ki obiskujejo našo občino.
UPRAVLJANJE S PROSTOROM – KOMUNALA IN SKRB ZA OKOLJE
Občina Dobrna je mlada in iz dneva v dan je v njej lepše živeti. Postaja prijaznejša in privlačnejša za mlade družine, zato se bomo zavzemali za pravične možnosti zagotavljanja stanovanj in individualnih gradenj ter jim tako omogočili, da ostanejo v domačem kraju.
Podpiramo take oblike prostorskega razvoja, ki bodo omogočale majhno odvisnost posameznih območij od gospodarskih središč.
Med središči in posameznimi območji je treba zagotoviti dobro infrastrukturno povezavo. V obmejnih in demografsko ogroženih
območjih je treba zagotoviti politiko dodatnih olajšav in spodbud za gospodarski razvoj.
Slovenski demokrati si prizadevamo za visoko raven varstva in izboljšanja kakovosti okolja. Zelo pomembno je nadaljevati projekte
s področja vodooskrbe.
Smo varuhi biotske in kulturne pestrosti narave, morja, rek in virov pitne vode, kmetijskih tal, čistega ozračja, celotne naravne in
kulturne dediščine ter usmerjevalec turističnega razvoja v sozvočju z naravo.
INTERNET IN @ ZA VSE
Slovenski demokrati se zavedamo, da sta internet in sodobna komunikacija postala prav tako osnovni dobrini kot voda ter elektrika.
Zato se zavzemamo, da bo prav vsak občan naše občine imel dostop do internetne povezave, ne glede na oddaljenost od središča.
Prav tako pa želimo vzpostaviti široko območje, kjer bo dostopna brezplačna uporaba brezžičnega interneta WIFI (brezžično lokalno računalniško mrežo).

ANDREJA STOPAR

Naročnik oglasa so Socialni demokrati, Levstikova 15; 1000 Ljubljana

ZA MODERNO IN SOLIDARNO DOBRNO
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Pred nekaj leti sem se odločila, da si ustvarim dom v Dobrni, ker sem tu našla vse, kar sem si želela,
neposreden stik z naravo in enostaven ter hiter dostop do drugih krajev v Sloveniji. Danes ugotavljam, da sem tu dejansko našla ,kar sem si želela in še nekaj več, prijazne in pridne Dobrčanke in
Dobrčane.
Verjamem, da je z odgovornim upravljanjem s premoženjem občine možno zagotoviti skladen, naravi prijazen gospodarski razvoj, ki bo omogočal zagotoviti povečanje števila delovnih mest. Tako
bi lahko večje število prebivalcev dobilo priložnost, da poleg prebivanja v kraju sodeluje tudi pri aktivnostih, ki dajo kraju večjo
pestrost na kulturnem in športnem področju. Dobrna bi tako postala bolj »živa« in s tem še prijaznejša za domačine in privlačnejša za goste. Posebno pozornost pri zagotavljanju višje kakovosti življenja v Dobrni bo potrebno nameniti zagotavljanju
dobrih in predvsem dostopnih javnih storitev, med katerimi sta na prvem mestu predvsem zdravstvo in zobozdravstvo, saj je
enostavno nedojemljivo, da v zdraviliškem kraju, ki ni na koncu sveta, ne bi mogli zagotoviti primerne oskrbe na navedenih
področjih.
Vaš glas zame v občinskem svetu je pametna odločitev !
Andreja Stopar
Pripis: Če želite, se lahko z mano pogovorite tudi preko e.pošte (Andreja.Stopar2@gmail.com) ali na Facebooku.
Volitve 2010
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PREDSTAVITEV KANDIDATOV NA LISTI SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE ZA
SVETNIKE V OBČINSKI SVET OBČINE DOBRNA

Naročnik oglasa je Slovenska ljudska stranka SLS, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana

Spoštovani!

S l ove n ska l ju d ska s t r a n ka

Lokalne volitve so pomemben element naše demokracije in svobode, v kateri živimo. Biti izvoljen od
ljudi, pomeni v prvi vrsti prevzeti veliko odgovornost in spoštovanje do vseh. Drage volivke in volivci, v
Slovenski ljudski stranki sprejemamo vašo odločitev na volitvah v prvi vrsti kot odgovornost za vsakega
posameznika kot občana in kot odgovornost za skupno dobro ter razvoj naše občine kot celote.
Skupaj z županom Martinom Breclom smo v preteklih obdobjih sledili vašim potrebam in s tem
potrebam razvoja Občine. Delo za ljudi in mnogi realizirani projekti (nova trgovina, poslovni prostori
in 48 stanovanj v centru Dobrne, prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna, izgradnja
nove knjižnice in Kulturnega doma Dobrna ter prostorov za društva, čistilna naprava
Dobrna za 4000 PE in kanalizacija južnega dela občine, sanacija 20. plazov in večine
občinskih cest poškodovanih ob neurjih, izgradnja vodovoda za Klanc, Lokovino, Loko, Parož
in Dobrno, asfaltiranje ceste Klanc - Lovska koča, izgradnja ceste, kanalizacije, pločnika,
javne razsvetljave in kolesarske steze ter Heiderjevega mostu pri vili Ružički) bodo v naslednjih
obdobjih močno izboljšali in bogatili življenje naših občank in občanov. Izvedeni projekti so pomembni
za celotno občino, saj dolgoročno zagotavljajo njen enakovreden in hiter razvoj, predvsem pa govore o
tem, da smo ob vsem tem razmišljali tudi o prihodnosti. To prihodnost želimo, skupaj z vami,
spoštovane volivke in volivci, graditi še naprej za vse generacije, še posebej za naše najbolj ranljive
skupine- za najmlajšo in najstarejšo generacijo.
 Za boljše življenje ljudi so pomembne urejene in asfaltirane ceste ter vodovod do vsake hiše. Kot
doslej, bomo tudi tem potrebam posvetili veliko pozornosti.
 Prizadevali si bomo za izgradnjo novega vrtca in jasli v Dobrni.
 Prizadevali si bomo za gradnjo varovanih stanovanj in doma za starejše v Dobrni.
 Prizadevali si bomo za gradnjo kanalizacije, da se čim več naselij priključi na zgrajeno čistilno
napravo.
 Gospodarski razvoj občine je določen s sprejetimi prostorskimi plani in temelji na razvoju turizma,
podeželja, obrtnikov in podjetnikov.
 Naravna in kulturna dediščina sta pomembni za razvoj turizma in našega podeželja; zbirka kulturne
dediščine Polenek, dolina mlinov, črna kuhinja in druga dediščina privabljajo mnoge turiste, zato
bomo take projekte podpirali tudi v bodoče.
 Prizadevali si bomo za vzpostavitev turistično informacijskega centra - TIC in ekološke tržnice v
centru Dobrne.
 Osnovna zdravstvena oskrba je pomembna za dobro počutje ljudi, še posebej za starejšo
generacijo, zato bomo še naprej vztrajali, da Dobrna dobi stalnega družinskega zdravnika,
Naš kandidat za župana je dosedanji župan MARTIN BRECL, saj želimo skupaj nadaljevati pot, po
kateri stopamo zadnjih nekaj let. Zato tudi slogan »GREMO NAPREJ!
Z EKIPO VREDNO
ZAUPANJA!«
DA OHRANIMO RAZVOJNO INTENZIVNOST OBČINE, USPEŠNO DELO NAŠIH DRUŠTEV,
MEDSEBOJNO POVEZANOST IN DOBRO ENERGIJO, DA OHRANIMO NAŠE OKOLJE IN LJUDSKE
VREDNOTE TER MEDGENERACIJSKO POVEZANOST IN SOLIDARNOST, VAS VABIMO, DA
PRIDETE NA VOLITVE IN VAŠ GLAS NAMENITE KANDIDATOM SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE.
Kandidate SLS podpira tudi Nova GENERACIJA.
Volitve 2010
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Volilna enota 1 (Dobrna)
2

BRANKA GAL

Rojena: 01. 07. 1964
Stanujoča: Dobrna 12b
Po poklicu: Predmetna učiteljica matematike in fizike
Zaposlena: IV. Osnovna šola Celje
Delo: Učiteljica matematike in fizike
Kot učiteljica Branka Gal spoznava probleme in potrebe mladine in staršev. Ob delu v knjižnici se
srečuje z vsemi občani Dobrne, vseskozi pa je aktivna tudi v Odboru za družbene dejavnosti Občine
Dobrna. Vse to jo bogati v spoznanju, da je znanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje vseh
generacij nujno za napredek družbe in boljše skupno življenje vseh. Njena dosedanja prizadevanja za
izgradnjo Osnovne šole Dobrna, kulturnega doma in knjižnice v Dobrni so se v letu 2009 uresničila.
Dom za starejše, nov vrtec in ureditev centra Dobrne so projekti, za katere si bo prizadevala. Za
uresničitev zastavljenih ciljev bo potrebovala vašo pomoč, zato vas vabi, da z vašim glasom in udeležbo
na volitvah aktivno soustvarjate družbeno življenje v Dobrni.
Prizadevala si bo za trajnostni razvoj kraja Dobrne in občine kot celote, ob tem pa pravi, da moramo v
Dobrni ohraniti izjemno kvaliteto bivanjskega okolja za življenje Dobrnčanov za danes in jutri.

Volilna enota 1 (Dobrna)
3 DANIJEL ŠIBANC
Rojen: 18.04.1979
Stanujoč: Dobrna 32
Po poklicu: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
Zaposlen: Premogovnik Velenje d.d.
Delo: tehnolog – programer, ob delu zaključuje magistrski študij elektrotehnike
Danijel Šibanc je predstavnik generacije mladih, ki zaključuje šolanje in vstopa v svet dela, ustvarjalnosti
in družbenih odnosov, generacije, ki želi aktivno soustvarjati družbeno okolje v katerem živi, doseči
svoje sanje, si ustvariti dom za družino in vse, kar mladi danes potrebujejo. Kot rojen Dobrnčan in
gasilec je aktiven tudi v drugih društvih. Tako pozna probleme in potrebe sokrajanov. Veseli smo, da
boste v povezavi z njim še posebej mladi imeli možnost sodelovanja in zastopanja svojih interesov v
Občinskem svetu Občine Dobrna.
Želi si sodelovanja med generacijami, podpira izgradnjo vrtca in doma za starejše. Stanovanjska
problematika mladih mora biti v občini ustrezno obravnavana, da bodo mladi ostali v Dobrni. Kot pravi,
je gospodarstvo generator vsakega razvoja, zato bo podpiral razvoj podjetništva in obrti ter vse projekte,
ki bodo v Dobrno prinesli nova delovna mesta. Zavzema se ureditev vprašanj propadajoče kulturne
dediščine v Dobrni. Glas zanj je glas za generacijsko uravnotežen občinski svet, v katerem ne bo
manjkalo posluha za potrebe mladih in prostora za sveže ideje.
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Volilna enota 2 (Lokovina, Loka)
1 DRAGO PUNGARTNIK
Rojen: 16.09.1978
Stanujoč: Lokovina 36
Po poklicu: dipl. inž. elektrotehnike
Zaposlen: Elektro Celje, d.d.
Delo: procesni inženir
Kljub dobri ponudbi in mikavnosti življenja v mestu se je Drago po končanem študiju elektrotehnike v
Mariboru pred leti vrnil v svoj rodni kraj. Med drugim ga je vrnila tudi želja, da s pridobljenim znanjem in
izkušnjami pomaga pri razvoju kraja, kjer je odraščal. Drago je aktiven gasilec, kot ustanovitelj
Mladinskega kluba Dobrna je združil mlade, ki so danes uspešni akterji mnogih dogodkov v občini in
tudi širše. Je velik zagovornik razvoja turizma, podeželja in kmetij, predvsem skozi promocijo naše
naravne in kulturne dediščine. Zavzema se za urejeno komunalno in cestno infrastrukturo. za kvalitetno
vodooskrbo do vsake hiše v Lokovini in Loki. Kot predstavnik mladih družin močno podpira izgradnjo
vrtca in jasli v Dobrni. Pravi, da je gradnja varovanih stanovanj in doma za starejše v Dobrni nujna za
naše občane in občanke, saj je preživetje jeseni življenja v svojem okolju velika vrednota. Drago
verjame, da lahko skupaj uspešno uveljavljamo ter zadovoljimo potrebe, želje, pričakovanja krajanov
Lokovine in Loke, zato se vam za podporo že vnaprej zahvaljuje in se veseli sodelovanja z vami.

Volilna enota 3 (Vinska Gorica, Pristova)
1 MARIJA OCVIRK
Rojena: 30.04.1955
Stanujoča: Vinska Gorica 26A, 3204 Dobrna
Po poklicu: zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva,
Zaposlen: Terme Dobrna d.d.
Delo: zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva v koncesijski ambulanti
Term Dobrna
Marija Ocvirk izhaja iz delovnega okolja, kjer je človek najbolj občutljiv in ranljiv. Kot zdravnica pozna
probleme vseh generacij. Njen čut za sočloveka in pripravljenost za pomoč bogatita življenje pacientov
in ljudi okoli nje. Čeprav trenutna zdravstvena zakonodaja ni najbolj naklonjena koncesionarjem in
zdravnikom v manjših krajih, si bo prizadevala, da Dobrna dobi stalnega zdravnika. Kot sama pravi, je
ponosna, da ji je uspelo pridobiti ginekološko ambulanto na primarnem nivoju in s tem tudi te
zdravstvene storitve za naše ljudi pripeljati v svoj rojstni kraj – v Dobrno.
Problemi in težave sokrajanov so ji poznani, saj jih tudi sama dnevno doživlja, zato si bo prizadevala, da
krajani Pristove in Vinske Gorice čim prej dobijo javni vodovod, primerno urejene ceste in kanalizacijo. Z
veseljem bo prisluhnila tudi drugim potrebam občanov.
Da boste pri reševanju potreb Vinske Gorice in Pristove skupaj lahko uspešni ji na volitvah namenite
vaš glas. Zanj in za zaupanje se zahvaljuje, sprejema ga z veliko odgovornostjo za napredek Pristove
in Vinske Gorice ter tod živečih ljudi.
Volitve 2010
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Volilna enota 4 (Klanc)
4 STANKA REPAS
Rojena: 27.10. 1975
Stanujoča: Klanc 22,
Po poklicu: diplomiran ekonomist
Zaposlen: Banka Celje d.d.:
Delo: Samostojni referent za finančne storitve, ob delu zaključuje magistrski
študij ekonomije.
Stanka Repas je s svojim delovanjem močno vpeta v življenje občine, saj je podpredsednica
Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna, s svojimi organizacijskimi in voditeljskimi sposobnostmi rada
pomaga našim društvom pri organizaciji in vodenju raznih prireditev in dogodkov v občini. Stanka je tudi
dolgoletna aktivna članica Folklorne skupine Dobrna.
Njena prizadevanja za zdravo vodooskrbo krajanov Klanca so bila v letu 2009 udejanjena, nadalje pa
pravi, da je za boljše življenje in razvoj Klanca nujno urediti še manjkajoče ceste in potrebno
kanalizacijo. Prizadevala si bo za trajnostni razvoj občine in njeno prepoznavnost na osnovi našega
turizma ter naravne in kulturne dediščine, ki jo Dobrna ima – zdraviliški park, zbirka kulturne dediščine
Polenek, oživitev vinske poti po Klancu, itd… Prizadevala si bo za varstvo starejših - za izgradnjo
varovanih stanovanj in doma za starejše, za stalnega zdravnika v Dobrni, za izgradnjo novega vrtca in
jasli ter varstvo otrok in mladine, za njihovo vključenost v življenje kraja - mladi gasilci, mladi planinci,
itd.. Verjame, da bodo vsi ti projekti v Dobrno prinesli tudi nova delovna mesta ter nove možnosti za
mlado generacijo in njihove družine.
Glas, ki ji ga boste na volitvah namenili, bo predvsem glas za napredek Klanca, sprejela ga bo z
odgovornostjo, da bodo potrebe krajanov Klanca v občinskem svetu upoštevane in tudi izvedene.
Volilna enota 5 (Zavrh, Brdce nad Dobrno)
3 BRANKO BRECL
Rojen: 13.12.1953
Stanujoč: Brdce nad Dobrno 2a,
Po poklicu: mesar
Zaposlen: na kmetiji
Delo: kmetovalec
Branko Brecl je vseskozi zagovornik usklajenega razvoja občine, ob tem pa vztrajen predstavnik potreb
krajanov Zavrha in Brdc. Močno se zavzema za razvoj gospodarstva, turizma in podeželja Občine
Dobrna. V preteklosti je s svojim aktivnim sodelovanjem v občinskih odborih ter z znanjem o kmetijstvu
veliko prispeval, da sta razvoj kmetijstva in podeželja v proračunu občine primerno zastopana.
Prednostno bo podpiral urejanje cest, vodovoda in kanalizacije, kar je nujno, da bodo ljudje ostali in
bolje živeli na podeželju, tudi v Zavrhu in Brdcah nad Dobrno. Prizadeval si bo za čim večjo vključenost
naselij Zavrha in Brdce nad Dobrno v razvojne projekte občine, za razvoj turizma in kmetijstva.
Zavzemal se bo, da Dobrna dobi stalnega zdravnika, dom za starejše ter novi vrtec in jasli.
Verjame, da lahko s svojimi izkušnjami in poznavanjem problemov Zavrha in Brdc nad Dobrno veliko
pripomore k razvoju teh krajev ter kmetijstvu in turizmu še bolj naklonjenega ozračja v občini. Zato mu
na volitvah namenite vaš glas. Za izkazano zaupanje se zahvaljuje in se veseli sodelovanja z vami.
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Volilna enota 6 (Vrba)
2 SLAVKO BOŽNIK
Rojen: 04 02.1959
Stanujoč: Vrba 13
Po poklicu: Elektronik
Zaposlen: Komunalno podjetje Velenje
Delo: Elektronik specialist
Slavko Božnik, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna, tajnik Gasilske zveze Vojnik Dobrna in planski vodnik v Planinskem društvu Dobrna, je s svojim delom močno vpet v življenje občine,
predvsem pa je človek, ki je za pomoč človeku v stiski, za skupno dobro in naše ljudi vedno pripravljen
žrtvovati svoje moči in čas. Kot predsednik Odbora za komunalo, okolje in prostor je zaslužen za
doseženo raven urejanja cest in vodooskrbe v občini.
Še naprej si bo prizadeval za asfaltiranje cest in urejanje kanalizacije v Vrbi. Slavko pravi, da je možnost
preživeti najobčutljivejša leta- leta mladosti in jeseni življenja v domačem okolju velika vrednota, zato
bo podpiral gradnjo vrtca in jasli ter varovanih stanovanj in doma za starejše v Dobrni. Podpiral bo
gradnjo poslovnih prostorov in stanovanj ter vse projekte, ki bodo v Dobrno prinesli nova delovna mesta
in možnosti za mlade. Da boste pri reševanju potreb krajanov Vrbe skupaj lahko uspešni vas vabimo,
da mu na volitvah namenite vaš glas. Glas za Slavka Božnika je glas za napredek Vrbe in občine kot
celote.

Volilna enota 7 (Parož, Strmec nad Dobrno)
2 MARTA JAVORNIK
Rojena: 04.05.1967
Stanujoča: Strmec nad Dobrno 14
Po poklicu: upravni tehnik
Zaposlen: na kmetiji
Delo: kmetovalka
Vsestranski razvoj podeželja in kmetijstva sta dejavnosti, ki se najbolj dotakneta prebivalcev Paroža in
Strmca nad Dobrno. Za ta razvoj so nujne urejene ceste in kvalitetna vodooskrba do vsakega
gospodinjstva. Zato si bo Marta Javornik prizadevala za asfaltiranje cest, za obnovo mrliške vežice na
Paškem Kozjaku in prenos urejanja pokopališke dejavnosti na Občino Dobrna. Podpirala bo razvojne
projekte občine, ki bodo prispevali k hitrejšemu razvoju in boljšemu standardu in življenju ljudi našega
podeželja, predvsem na območju Paroža in Strmca nad Dobrno. Vzpodbujala bo sodelovanje mejnih
občin Dobrne, Vitanja, Velenja in Mislinje za skupne projekte, ki bodo temu področju Paškega Kozjaka
prinesli želeni razvoj, nova delovna mesta in še kaj. Spoštovani krajani Paroža in Strmca nad Dobrno,
da boste navedeno lahko skupaj udejanjali, ji na volitvah namenite svoj glas, to bo glas za napredek in
razvoj Paroža in Strmca nad Dobrno.
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Naročnik oglasa je Nova generacija, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana
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Foto: arhiv občine Dobrna

Prenovljena Oš Dobrna ter novozgrajeni Kulturni dom in knjižnica Dobrna

Sanacija plazu Zabukovnik

Otvoritev cestnega odseka Žužek-Lovska koča

Otvoritev vodovodnega sistema Dobrna-Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora

Otvoritev novozgrajene trgovine Mercator
Otvoritev Čistilne naprave Dobrna

Novi bloki v centru Dobrne

Nov Heiderjev most
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