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obvestila OVK 
 Občine Dobrna

Glasovanje volivcev na rednih volitvah v občinski svet in volitvah župana Občine Dobrna za štiriletni mandat bo potekalo v nedeljo, 
18. 11. 2018. V kolikor v prvem krogu nihče izmed kandidatov za župana ne bo prejel več kot 50 odstotkov veljavno oddanih glasov, 
bo s strani Državne volilne komisije razpisan drugi krog volitev župana, za nedeljo 2. 12. 2018. V drugem krogu volitev bodo volivci 
izbirali med kandidatoma za župana, ki sta v prvem krogu volitev prejela največji odstotek veljavno oddanih glasov.

Na volitvah v občinski svet in volitvah župana Občine Dobrna lahko kandidira in glasuje vsakdo, ki je najkasneje 18. 11. 2018 
dopolnil 18 let, če ima stalno prebivališče v Občini Dobrna in je državljan Republike Slovenije, državljan druge države članice 
Evropske unije s potrdilom o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Občini Dobrna ali potrdilom o prijavi 
prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Občini Dobrna. Drugi tujci z dovoljenim in prijavljenim stalnim prebivališčem in 
prijavljenim stalnim prebivališčem v Občini Dobrna lahko glasujejo na volitvah v občinski svet. Osebe, ki jim je zaradi duševne 
bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih 
oseb čez njihovo polnoletnostjo ter niso sposobne razumeti pomena, namena in učinkov volitev, nimajo pravice kandidirati in 
glasovati. Volivci lahko vpogledajo v podatke o evidenci njihove volilne pravice pri katerikoli upravni enoti in prek državnega 
portala e-uprava ter lahko zahtevajo vpis ali popravek evidence njihove volilne pravice.

Za izvedbo volitev v občinski svet in župana Občine Dobrna je pristojna Občinska volilna komisija Občine Dobrna, ki jo sestavljajo: 
predsednik mag. Mitja Podpečan, namestnica predsednika Mateja Smrečnik, član Srečko Špegel, namestnica člana Olga Božnik, 
član Boris Repas, namestnik člana Drago Pungartnik, članica Katja Švent in namestnik članice Stanko Stravs.

Za tajnika Občinske volilne komisije Občine Dobrna je bila imenovana Alenka Rošer.

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, ter sprejema el. pošto na naslovu: obcina@dobrna.si (s pripisom: za občinsko volilno 
komisijo).

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH PO VOLILNIH ENOTAH
Kot običajno bodo tudi tokratne volitve v občinski svet in župana Občine Dobrna izvedene v sedmih volilnih enotah, tako da 
se bosta v volilni enoti št. 1 (Dobrna) izvolila dva člana občinskega sveta, v volilnih enotah št. 2 (Lokovina in Loka pri Dobrni), 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. Župan se voli v vseh volilnih enotah.

Za volilne enote bodo v nedeljo, dne 18. 11. 2018 oz. v drugem krogu volitev župana 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 

SPLOŠNO OBVESTILO O VOLITVAH
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OBVESTILA OVK OBČINE DOBRNA

enoto št. 1 (Dobrna), pet volišč v Kulturnem domu Dobrna za volilno enoto št. 2 (Lokovina in Loka pri Dobrni), za volilno enoto 
št. 3 (Vinska Gorica in Pristova), za volilno enoto št. 4 (Klanc), za volilno enoto št. 5 (Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno) in za 
volilno enoto št. 6 (Vrba) ter volišče Špegel Franc, Strmec nad Dobrno 1, za volilno enoto št. 7 (Parož in Strmec nad Dobrno). 

Volivce o volišču, pri katerem so vpisani v volilni imenik, obvesti Občinska volilna komisija z obvestilom o dnevu glasovanja in 
lokaciji volišča.

Do spremembe volišča, ki je bilo v Gasilskem domu Dobrna, Dobrna 7, je prišlo, ker je bilo potrebno upoštevati prvi odstavek 
79. a člena ZVDZ, da so vsa volišča dostopna invalidom. Torej volišči za volilno enoto št. 4 (Klanc) in volilno enoto št. 5 (Zavrh nad 
Dobrno in Brdce nad Dobrno), ki sta bili v dvorani Gasilskega doma na Dobrni, sta prestavljeni v Kulturni dom Dobrna.

PREDČASNO GLASOVANJE
Volivci, ki svojega glasu ne bodo mogli oddati na dan glasovanja, lahko glas oddajo na predčasnih volitvah. Predčasne volitve 
bodo potekale v sredo, dne 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna (v prostorih 
bivše pošte Dobrna).

GLASOVANJE PO POŠTI
Volivci, ki imajo volilno pravico v Občini Dobrna in so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem 
zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo 
tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Občinski volilni komisiji je sporočilo o 
nameravanem glasovanju po pošti potrebno poslati najkasneje do dne 7. 11. 2018 (velja čas prispetja).

GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se na dan volitev občinskega sveta in prvi krog županskih volitev, dne 18. 11. 2018 oz. v drugem krogu volitev župana, 
zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najkasneje 3 dni pred dnem 
posameznega glasovanja, to je do 14. 11. 2018, za volitve občinskega sveta in prvi krog županskih volitev (velja čas 
prispetja) sporočijo Občinski volilni komisiji, da želijo glasovali pred volilnim odborom, na svojem domu.

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR
Občinska volilna komisija obvešča predstavnike kandidatur za občinski svet in župana Občine Dobrna, da lahko najkasneje do 
dne 12. 11. 2018 predložijo seznam zaupnikov kandidatov. Zaupniki ne morejo biti osebe, ki opravljajo naloge v občinski volilni 
komisiji 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 5. 11. 2018 (velja 
čas prispetja) obvestijo Občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerih se glasuje na 
volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor. 

Predsednik Občinske volilne 

komisije Občine Dobrna

mag. Mitja Podpečan
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seznam kandidatov za člane 
Občinskega sveta in župana

S E Z N A M
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA DNE 18. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Dobrna na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92 s spremembami) v 
zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami) objavlja 

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 1 (DOBRNA):

1. BRANKA GAL, roj. 1. 7. 1964, Ž
 naslov: DOBRNA 12 B, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: PREDMETNA 

UČITELJICA
 delo: UČITELJICA
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

2. VERA HORJAK KRAVOS, roj. 5. 11. 1969, Ž
 naslov: DOBRNA 34 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: DIPLOMIRANA 

EKONOMISTKA
 delo: KOMERCIALISTKA
 predlagatelj: N.Si, NOVA SLOVENIJA - 

KRŠČANSKI DEMOKRATI, OO Dobrna

3. BOGOMIL ŠIBANC, roj. 19. 3. 1949, M
 naslov: DOBRNA 3 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: STROJNI DELOVODJA
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

4. ANTON DREV, roj. 24. 12. 1941, M
 naslov: DOBRNA 13, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: PREDMETNI UČITELJ
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

5. JAROSLAV TAŠLER, roj. 13. 6. 1961, M
 naslov: DOBRNA 11 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: GRADBENI TEHNIK
 delo: KOMERCIALIST - SERVISER
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

Volita se 2 člana občinskega sveta. 

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA 2 (LOKOVINA, 
LOKA PRI DOBRNI):

1. MARJANA DOBOVIČNIK, roj. 8. 1. 1951, Ž
 naslov: LOKA PRI DOBRNI 7, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: ŠIVILJA

Kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so naslednji:

 delo: UPOKOJENKA 
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

2. MATEJA KREUH, roj. 1. 11. 1976, Ž
 naslov: LOKOVINA 6 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: KOMERCIALISTKA
 delo: UČITELJICA JOGE
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

3. JOŽE LUGARIČ, roj. 17. 3. 1979, M
 naslov: LOKOVINA 20 B, 3204 DOBRNA 
 naziv izobrazbe: INŽENIR MEHATRONIKE
 delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta. 

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

1. SILVESTER PODLESNIK, roj. 8.  6. 1978, M
 naslov: PRISTOVA 15 C, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: KV RUDAR
 delo: VOZNIK TALNE LOKOMOTIVE
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

2. MARIJA OCVIRK, roj. 30. 4. 1955, Ž
 naslov: VINSKA GORICA 26 A, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: SPECIALISTKA 

GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA 
 delo: ZDRAVNICA V GINEKOLŠKI 

AMBULANTI
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

3. ALENKA ARLIČ, roj. 23. 2. 1965, Ž
 naslov:  PRISTOVA 1 B, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: KEMIJSKA TEHNICA
 delo: TRANSPORTNA MANIPULANTKA
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA  4 (KLANC):

1. PRIMOŽ SLAKAN, roj. 14. 1. 1979, M
 naslov: KLANC 86 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: ZDRAVSTVENI TEHNIK
 delo: ZDRAVSTVENI TEHNIK V 

AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI

 predlagatelj: N.Si, NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI, OO Dobrna

2. DARKO BRUSL, roj. 15. 6. 1971, M
 naslov: KLANC 24 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: TRGOVEC
 delo: PISMONOŠA
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

3. DANIJEL ŠIBANC, roj. 18. 4. 1979, M
 naslov: KLANC 119, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE
 delo: PROGRAMER
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

4. JOŽEF PODVRŠAN, roj. 1. 3. 1954, M
 naslov: KLANC 61 D, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: STROJNI TEHNIK
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta.

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

1. INGRID BANOVŠEK, roj. 15. 8. 1989, Ž
 naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 1, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: FRIZERKA
 delo: MODELARKA
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna
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SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA 

Občinska volilna komisija Občine Dobrna na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92 s spremembami) v 
zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur .l. RS, št. 72/93 s spremembami) objavlja 

SEZNAM 
KANDIDATOV ZA ŽUPANA OBČINE DOBRNA NA VOLITVAH DNE 18. 11. 2018

Kandidati za župana so:

1. MARTIN BRECL, roj. 15. 10. 1957, M
 naslov: ZAVRH NAD DOBRNO 3 D, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: INŽENIR 

GRADBENIŠTVA 
 delo: ŽUPAN
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna 

Predsednik Občinske volilne 

komisije Občine Dobrna

mag. Mitja Podpečan

2. BOJAN FELICIJAN, roj. 6. 4. 1961, M
 naslov: DOBRNA 34 J, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: DIPLOMIRANI 

EKONOMIST
 delo: KOMERCIALIST
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

Voli se za 1 (enega) kandidata.             

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. BOŠTJAN STROPNIK, roj. 2. 3. 1975, M
 naslov: BRDCE NAD DOBRNO 14, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: TRGOVEC
 delo: POŠTNA DOSTAVA
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

3. BRANKO BRECL, roj. 13. 12. 1953, M
 naslov: BRDCE NAD DOBRNO 2 A, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: MESAR
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta. 

V VOLILNI ENOTI ŠTEVILKA  6 (VRBA): 

1. DAMIAN ŽERJAL, roj. 23. 9. 1970, M
 naslov: VRBA 12 A, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: UNIVERZITETNI 

DIPLOMIRANI PRAVNIK
 delo: STROKOVNI SODELAVEC
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

2. STANISLAV BOŽNIK, roj. 4. 2. 1959, M
 naslov: VRBA 13, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: ELEKTRONIK
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

3. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK, roj. 
 29. 7. 1983, Ž
 naslov: VRBA 1, 3204 DOBRNA
 naziv izobrazbe: MAGISTRICA 

ORGANIZACIJE DELA, DIPLOMIRANA 
MEDICINSKA SESTRA

 delo: UČITELJICA PRAKTIČNEGA POUKA 
IN TEORETIČNIH PREDMETOV

 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta. 

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

1. VINKO ČREP, roj. 25. 10. 1975, M
 naslov: STRMEC NAD DOBRNO 8, 3204 

DOBRNA

 naziv izobrazbe: KMETOVALEC
 delo: VILIČARIST
 predlagatelj: SDS, SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA, OO Dobrna

2. MARTA JAVORNIK, roj. 4. 5. 1967, Ž
 naslov: STRMEC NAD DOBRNO 14, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: UPRAVNA TEHNICA
 delo: GOSPODINJA
 predlagatelj: SLS, SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA, OO Dobrna

3. BRANKO RAMŠAK, roj. 25.  5. 1955, M
 naslov: STRMEC NAD DOBRNO 4, 3204 

DOBRNA
 naziv izobrazbe: STROJNIK
 delo: UPOKOJENEC
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna

Voli se 1 član občinskega sveta. 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 
2018.     
       

   Predsednik Občinske volilne 

komisije Občine Dobrna

mag. Mitja Podpečan

3. MATEJA KREUH, roj. 1. 11. 1976, Ž
 naslov: LOKOVINA 6 A, 3204 DOBRNA,
 naziv izobrazbe: KOMERCIALISTKA
 delo: UČITELJICA JOGE
 predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, OO 
Dobrna
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  predstavitev kandidatov  za župana
Vrstni red predstavitve kandidatov za župana je določen glede na čas vložitve kandidature posameznega predlagatelja.

Martin BRECL   1 
    
kandidat za župana 
stranke SLS, OO Dobrna 
 
ZA RAZVOJNO OBČINO PO VAŠI MERI 
 
Občina Dobrna vseskozi ohranja razvojno intenzivnost. V primerjavi z drugimi občinami se po mnogih 
merjenih kazalnikih uspešnosti uvršča na 10. do 22. mesto med 212 slovenskimi občinami.   
 
Da imamo izjemno okolje in lepo urejeno občino povedo mnogi obiskovalci in turisti, kar potrjuje več 
priznanj Turistične zveze Slovenija za urejen turistični kraj tudi v letu 2018 in številna druga priznanja; 
Dobrna je najbolj zelena občina, je planetu Zemlja prijazna občina, čebelam prijazna občina, invalidom 
prijazna občina, revija Eko dežela jo je po svojih anketah v letu 2018, med občinami do 10 000 prebivalcev, uvrstila na 1. mesto. V  občini je 
močno razvita in bogata društvena dejavnost itd.  
 
Skupna vrednost izvedenih  investicij do 2018  znaša preko 19 milijonov EUR, od tega je bilo cca 8 milijonov EUR nepovratnih sredstev 
pridobljenih na razpisi EU in države, kar pomeni cca 3600 EUR nepovratnih sredstev na prebivalca in toliko več  dobrin in blaginje za naše 
občanke in občane, preprosto VEČ VSEGA za NAŠE LJUDI in za občino kot celoto.  
V času volitev je veliko obljub, živimo pa v realnem svetu. Mi smo, skupaj z vami, že dokazali, da znamo in zmoremo, saj je tudi v zadnjem 
mandatu Občina Dobrna glede na počrpana evropska sredstva na prebivalca na prvem mestu med občinami celjske regije. Tako povezano in 
uspešno občino si naše občanke in občani zaslužijo tudi v prihodnje,  v  mandatu 2018–2022, ki je pred nami.  
 
NEKATERI PROJEKTI ZA  MANDAT  2018–2022 in USMERITVE RAZVOJA OBČINE V PRIHODNJE: 
 
- nadaljevati z asfaltiranjem in obnovo lokalnih cest ter javnih poti v občini, 
- izvesti energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Dobrna in v njem novo lekarno v Dobrni že v letu 2019,  
- urediti 65 parkirnih prostorov pri pokopališču Dobrna,  nad potjo pokopališče–cerkev, že v letu 2019,  
- obnoviti mrliško vežico na pokopališču Dobrna, 
- zgraditi regijske kolesarske poti Velenje–Dobrna–Vojnik–Celje (projekt občin regije in DRSI), 
- nadaljevati s projektom ureditve športnih igrišč pri šoli z izgradnjo večnamenske športne dvorane – v povezavi z razvojem turizma ter urediti 

spremljajočo prometno infrastrukturo in kolesarske poti na tem območju,  
- dograditi vodovod za oskrbo naselij Parož, Vinska Gorica,  Brdce in Strmec nad Dobrno, 
- nadaljevati s projekti gradnje kanalizacije, kjer le-te še ni: v  delu Vrbe in Zavrha, v Lokovini ter Loki, 
- nadaljevati s pripravo projekta varovanih stanovanj z bivalnimi enotami za starejše v Dobrni,  
- nadaljevati z revitalizacijo in prenovo zdraviliškega parka v Dobrni, 
- skrbeti za urejanje in vzdrževanje trim steze ter kolesarskih, pohodnih, sprehajalnih in drugih poti v občini, 
- poskrbeti za spremembo prostorskega načrta občine za določitev potrebnih stavbnih zemljišč občanov,  
- vzpodbujati delovanje društev ter  drugih oblik ustvarjanja naših občank in občanov, 
- podpirati projekte za razvoj gospodarstva, turizma, podjetništva in obrti,  
- vzpodbujati gradnjo stanovanj za mlade, 
- skrbeti za najobčutljivejše skupine, za invalide, za starejšo in mlajšo generacijo,  
- vzpodbujati lokalno samooskrbo, kmetijstvo in razvoj podeželja. 
 
SKUPAJ NADALJUJMO RAZVOJNO INTENZIVNOST OBČINE, USPEŠNO DELO NAŠIH DRUŠTEV, MEDSEBOJNO POVEZANOST IN 
SODELOVANJE ZA SKUPNO DOBRO, OHRANIMO NAŠE OKOLJE IN VREDNOTE TER POSLUH ZA VSE GENERACIJE.    
 
Hvala za vaš glas.            Martin Brecl  
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PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ŽUPANA

 

Kandidatka za županjo    Kandidaturo podpira 
 
       

Mateja KREUH      
 
  Rojena: 1. 11. 1976 
  Poklic: komercialistka VI 
  Delo: učiteljica joge, samostojna podjetnica 
 

Spoštovane sokrajanke in sokrajani! 
 
Kandidiram v Občinski svet Občine Dobrna in za mesto županje z namenom, da pomagam soustvarjati razvoj in napredek v naši 
občini, predvsem pa da naš kraj postavimo ob bok bolj prepoznavnim in bolje obiskanim turističnim destinacijam po Sloveniji, kar 
je, glede na naravne danosti, povsem realno. Turistično ponudbo in kulturno dediščino lahko in moramo bolje izkoristiti za 
prepoznavnost našega kraja. Verjamem, da je trenutna zasedba županskega kabineta ter občinskega sveta delovala po svojih 
najboljših močeh, vendar je čas za spremembe, čas za uresničitev svežih idej.  
 

Moja vizija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To so moje želje, vaše sokrajanke.  Zavedam se, da so velik zalogaj, vendar bom kot županja dobila priložnost, da jih uresničim, 
glede na zmožnosti proračuna in z investitorji. Vsekakor se zavedam, da mesto župana ni v pisarni, ampak na terenu, med 
ljudmi, med perečimi vprašanji. In ne obljubljam ničesar, samo to, da bom delovala za vas po svojih najboljših močeh. 
Če vam je všeč vsaj ena mojih idej, pojdite na volišče in podprite mojo kandidaturo. Dajte priložnost svežim idejam. Kot 
samostojna podjetnica skrbim za svoj posel, zato verjamem, da bom s svojim znanjem in trudom  pripomogla tudi k delovanju 
občinske uprave, katere namen v prvi vrsti mora biti, da služi občankam in občanom, ki so jo izbrali.  
Osebne karakteristike, ki me najbolj odlikujejo  v osebnem in na poslovnem področju: vztrajnost, zdrava mera trme, iskrenost in 
čut za pravičnost.  

- Prisluhniti idejam in željam sokrajanov iz vseh zaselkov Dobrne 
- Zagotoviti vsem gospodinjstvom oskrbo s pitno vodo 
- Zagotoviti večjo varnost na cestno prometnih poteh 
- Zaključiti projekte komunalne infrastrukture, še posebej v zaselkih 

izven centra Dobrne 
- Racionalizirati porabo proračunskih sredstev in jih pravično porazdeliti 

med vse zaselke 
- V obstoječih ali novo zgrajenih stavbah odpreti dom starostnikov 
- Zgraditi letno kopališče, oz. vodni park 
- Oživiti Novi Grad in njegov čudoviti park vrniti v življenje 
- Obnoviti stavbe, ki niso ravno zgled in ponos turističnega kraja 
- Zgraditi pustolovski park 

 

- Zgraditi kamp za šotore in avtodome 
- S Pošto Slovenije poiskati možnost, kako izvajanje poštnih storitev 

vrniti v center Dobrne 
- Uresničiti gradnjo načrtovane telovadnice 
- Zgraditi nogometno igrišče s podlago iz umetne mase, s tribunami 
- Delovati na ekološki ozaveščenosti 'Od njive do gospodinjskega 

odpadka  
- Spodbuditi samooskrbo našega kraja. Čemu kupovati živila, ki prihajajo 

izven Slovenije, če jih lahko pridelamo na domači njivi. 
- Z vsemi že načrtovanimi in novimi projekti zagotoviti delovna mesta za 

občane Dobrne 
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PREDSTAVITEV KANDIDATOV STRANKE SLS, OO DOBRNA ZA SVETNIKE V OBČINSKI SVET  
 
Spoštovani občanke in občani 
 
Lokalne volitve so pomemben element naše demokracije in svobode. Biti izvoljen od ljudi pomeni prevzeti odgovornost in spoštovanje do vseh 
v enaki meri. Spoštovane volivke, spoštovani volivci, kandidati stranke SLS, OO Dobrna sprejemamo vašo odločitev na volitvah kot odgovornost 
do vsakega posameznika in za skupno dobro ter napredek občine. Skupaj z županom, Martinom Breclom, smo v obdobju, ki se izteka, sledili 
željam ljudi in potrebam razvoja občine, ki se na terenu odražajo v številnih izvedenih projektih in urejeni podobi kraja, v uspešnem delovanju 
naših društev in občine kot celote, kar je rezultat dobrega sodelovanja župana in občinskega sveta ter vašega zaupanja in sodelovanja. Na 
volitvah ste nam zaupali svoj glas, da smo lahko v vašem imenu soustvarjali razvojno naravnano občino po meri ljudi.   
 
Ko se danes, spoštovani volivke in volivci, skupaj z vami oziramo na prehojeno pot, smo lahko upravičeno ponosni na skupno opravljeno delo 
in izvedene projekte, ki našim ljudem, našemu podeželju, našim turistom in gospodarstvu nudijo izjemno bivanjsko in poslovno okolje. Naj 
izpostavimo le nekaj večjih projektov: zgrajena je nova čistilna naprava za 4000 PE, 18  km kanalizacijskih vodov, uredili smo ravnanje s 
komunalnimi odpadki, zgradili tri nove vodne vrtine in 30 km novih vodovodnih omrežij, v centru Dobrne smo zgradili 48 novih stanovanj, 7 
poslovnih prostorov, paviljon s tržnico, info točko z defibrilatorjem ter prostore Turističnega društva Dobrna in TIC-a. Uredili smo obzidje in 
stopnišče do naše cerkve na hribu, Dobrna ima nov kulturni dom, novo šolsko in krajevno knjižnico, prenovljeno in povečano osnovno šolo, nov 
sodoben vrtec, saniranih je 26 plazov na občinskih cestah, izvedena dva nova mostova in asfaltiranih večina cest v spodnjem in srednjem delu 
občine itd. Razvojno naravnanost in uspešnost občine Dobrna potrjuje tudi podatek, da je glede na počrpana evropska sredstva na prebivalca  
med občinami celjske regije Dobrna na prvem mestu.  
 
Občina Dobrna je dobitnica številnih priznanj tako za projekte trajnostnega razvoja kot tudi Turistične zveze Slovenija za urejenost kraja, tudi v 
letu 2018. Pridobila je naziv najbolj zelena občina, čebelam prijazna občina, planetu Zemlja prijazna občina, je invalidom prijazna občina itd. 
Posebej smo  ponosni na vsa naša društva, ki v Dobrni uspešno delujejo in dopolnjujejo lepo podobo naše občine. 
 
Spoštovani volivke in volivci, skupaj z vami želimo sooblikovati uspešno in razvojno naravnano občino tudi v prihodnje,  v mandatu 2018 – 2022, 
ki je pred nami. Zato bomo skupaj z našim kandidatom za župana Občine Dobrna, Martinom Breclom, podpirali naslednje projekte in usmeritve 
nadaljnjega razvoja Občine Dobrna: 

− podpirali bomo projekte za razvoj gospodarstva, turizma, našega podeželja in kmetijstva, 
− vzpodbujali delovanje naših društev in organizacij ter vseh, ki želijo prispevati k razvoju Dobrne,  
− nadaljevali z asfaltiranjem in obnovo lokalnih cest ter javnih poti, 
− dogradili vodovod za oskrbo naselij Parož, Vinska Gorica,  Brdce in Strmec nad Dobrno, 
− izvedli energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Dobrna in v njem novo lekarno v Dobrni, že v letu 2019,  
− uredili 65 parkirnih prostorov pri pokopališču Dobrna,  nad potjo pokopališče–cerkev,  
− obnovili mrliško vežico na pokopališču Dobrna, 
− zgradili regijske kolesarske poti Velenje–Dobrna–Vojnik–Celje (projekt občin regije in DRSI), 
− nadaljevali s projektom ureditve športnih igrišč pri šoli z izgradnjo večnamenske športne dvorane – v povezovanju z razvojem turizma 

ter uredili spremljajočo prometno infrastrukturo in kolesarske poti na tem območju,  
− zgradili širokopasovno omrežje na območjih sivih lis v Občini Dobrna (državni projekt, občina je partner),  
− vzpodbujali  gradnjo stanovanj za mlade, 
− nadaljevali s projekti gradnje kanalizacije, kjer le-te še ni: v  delu Vrbe in Zavrha, v Lokovini ter Loki, 
− nadaljevali s pripravo projekta varovanih stanovanj z bivalnimi enotami za starejše v Dobrni,  
− nadaljevali z revitalizacijo in prenovo zdraviliškega parka v Dobrni, 
− skrbeli za urejanje in vzdrževanje trim steze ter kolesarskih, pohodnih, sprehajalnih in drugih poti v občini, 
− poskrbeli za spremembo prostorskega načrta občine za določitev potrebnih stavbnih zemljišč občanov itd. 
 

Naš kandidat za župana je dosedanji župan, MARTIN BRECL, s katerim želimo skupaj nadaljevati pot, po kateri več kot uspešno že vrsto let 
stopa Občina Dobrna.      

RADI IMAMO DOBRNO, 
       najbolj zeleno občino 

Vrstni red predstavitve kandidatov za svetnike je določen glede na čas vložitve kandidature posameznega predlagatelja.
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ZA RAZVOJNO OBČINO PO VAŠI MERI                       
       

KANDIDATI ZA SVETNICE IN SVETNIKE STRANKE SLS, OO DOBRNA                                                        
 
DA SKUPAJ OHRANIMO RAZVOJNO INTENZIVNOST OBČINE IN USPEŠNO DELO NAŠIH DRUŠTEV, DA OHRANIMO NAŠE OKOLJE IN 
VREDNOTE TER MEDGENERACIJSKO POVEZANOST IN SOLIDARNOST, VAS VABIMO, DA V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018, PRIDETE NA 
VOLITVE IN SVOJ GLAS, GLAS ZA RAZVOJ IN OBČINO PO MERI LJUDI, NAMENITE KANDIDATOM STRANKE SLS, OO DOBRNA. 
 

Volilna enota 1 (Dobrna) 
 

   1       BRANKA GAL 
 
Rojena: 1. 7. 1964 
Stanujoča: Dobrna 12 b 
Po poklicu: predmetna učiteljica matematike in fizike 
Zaposlena: IV. osnovna šola Celje  
Delo: učiteljica matematike in fizike 

 
Branka Gal je kot krajanka vseskozi vpeta v življenje Občine Dobrna. Njena prizadevanja za razvoj in urejenost Dobrne so pogosto izpostavljene 
teme na občinskem svetu, je predsednica odbora za družbene dejavnosti in predsednica društva podeželskih žena in deklet Arnika.   
Dobrno ima rada in verjame, da lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pripomore k celostnemu, trajnostnemu razvoju občine in medsebojnemu 
sodelovanju vseh generacij. Prizadevala si bo za ureditev športnih igrišč z izgradnjo večnamenske športne dvorane v povezavi s turizmom,  za 
izgradnjo regijske kolesarske poti Celje–Vojnik–Dobrna–Velenje, za ureditev otroških igrišč s plezalno steno, fitnesom v naravi in pumptrackom 
pri vrtcu in šoli, podpirala bo  projekt varovanih stanovanj z bivalnimi enotami za starejše v Dobrni,  izgradnjo parkirnih prostorov med 
pokopališčem in cerkvijo, ureditev nove lekarne v Zdravstvenem domu Dobrna. Zavzemala se bo tudi za gradnjo stanovanj za mlade, za projekte 
razvoja turizma in za urejenost zdraviliškega parka. V svoje delovanje bo vključevala potrebe in želje vseh krajank in krajanov Dobrne.    
Da bo lahko uresničevala zastavljene cilje, bo potrebovala vašo pomoč. Zato vas v nedeljo, 18. novembra 2018, vabi na volitve, da z glasom 
zanjo aktivno soustvarjate podobo svojega kraja in življenje v njem. Za vaš glas se vam iskreno zahvaljuje.  
 

Volilna enota 1 (Dobrna) 
 

   5       JAROSLAV TAŠLER  
 
Rojen: 13. 6. 1961 
Stanujoč: Dobrna  11 a 
Po poklicu: gradbeni tehnik 
Zaposlen: mkl systems, d. o. o. 
Delo: komercialist 

 
Jaroslav Tašler je predstavnik srednje generacije Dobrnčanov, ki dobro pozna življenje in potrebe krajanov Dobrne. Podpiral bo projekte trajnostnega razvoja 
občine in projekte, ki jih Dobrna še potrebuje ter so pomembni za razvoj turizma in kakovost življenja krajanov Dobrne. Podpiral bo projekt ureditve športnih igrišč 
in izgradnje večnamenske športne dvorane v Dobrni, podpiral bo izgradnjo kolesarske povezave  Celje–Vojnik–Dobrna–Velenje,  prizadeval si bo za gradnjo 
stanovanj za mlade in varovanih stanovanj z bivalnimi enotami za starejše v Dobrni, za ureditev parkirnih prostorov na pokopališču Dobrna ter ureditev otroških 
igrišč s plezalno steno, pumptrackom in fitnesom v naravi ob Dobrnici itd. 
Prizadeval si bo za urejenost Dobrne in občine kot celote, za nadaljevanje obnove zdraviliškega parka in vseh drugih dobrin za boljše in lepše 
življenje v Dobrni ter da bodo potrebe in želje krajanov Dobrne vključene v delo občine. 
 
Zato vas vabi, da se udeležite volitev v nedeljo, 18. novembra 2018, in mu namenite svoj glas. Za zaupanje se iskreno zahvaljuje in vas vabi k 
sodelovanju.   
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Volilna enota 2 (Lokovina, Loka) 
 

    1     MARJANA DOBOVIČNIK   
 
Rojena:  8. 1. 1951 
Stanujoč: Loka 7 
Po poklicu: šivilja 
Zaposlena: na kmetiji  
Delo: gospodinja, delo na kmetiji 

 
Marjana Dobovičnik živi in dela na kmetiji ter je vseskozi družbeno aktivna občanka; je upokojenka in mati štirih otrok, ki si ustvarjajo družine, tako da 
ji problematika mladih ni tuja. Marjana ima velik čut za človeka v stiski, je aktivna članica Župnijske Karitas Dobrna in prostovoljka v Hospicu Velenje. 
Za delo v hospicu se je izobraževala v Inštitutu Antona Trstenjaka, pri dr. Jožetu Ramovšu. Marjana je zagovornica dobrih družinskih in sosedskih 
odnosov, medsebojne pomoči in solidarnosti. V Dobrni je začetnica promocije kulinarike našega podeželja, je pobudnica za ureditev tržnice in  
možnosti prodaje domačih izdelkov in dobrot s kmetij v Dobrni, ki jih tudi sama rada ponudi gostom, ki obiščejo Loko. Med njimi je bil tudi dr. Janez 
Drnovšek.  
Prizadevala si bo za razvoj našega podeželja in turizma, saj sta Lokovina in Loka bogati z naravno in kulturno dediščino, ki jo domačini želijo pokazati 
turistom in jim ob tem ponuditi naše kulinarične in druge posebnosti, prizadevala si bo za izgradnjo kanalizacije in ureditev čiščenja odpadnih voda v 
Lokovini in Loki,  za urejene ceste in drugo infrastrukturo ter za vse, kar občani Lokovine in Loke še potrebujejo.  
 
Da bo obljubljeno v Lokovini in Loki lahko tudi izvedeno, vas vabi, da ji na volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018, namenite svoj glas, ki bo glas za 
razvoj in projekte v Lokovini in Loki. 
 

Volilna enota 3 (Vinska Gorica, Pristova) 
 

    2         MARIJA OCVIRK 
 
Rojena: 30. 4. 1955 
Stanujoča: Vinska Gorica 26 a  
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 je rojena v Vinski Gorici, kamor se je po študiju medicine na Univerzi v Ljubljani in večletnem delu v Splošni bolnišnici Celje pred 
trinajstimi leti vrnila v novozgrajeno hišo na domačiji Kruharjevih.  Kot občanka je vesela, da ji je uspelo pridobiti ginekološko ambulanto na primarni 
ravni in tako pripeljati tovrstne zdravstvene storitve za naše ljudi v svoj rojstni kraj, v Dobrno. 
Kljub temu, da ji je v tem mandatu uspelo, da se je v Vinski Gorici in delu Pristove zgradila kanalizacija, da je spodnji del Vinske Gorice dobil ustrezno 
vodo oskrbo in obnovljeno cesto, da je občina solidno urejala še makadamske ceste v Pristovi in Vinski Gorici, se zaveda, da je v Vinski Gorici in 
Pristovi potrebno postoriti še marsikaj.  
Ponovne kandidature za svetnico v Občinski svet Občine Dobrna ne sprejema na pamet in brez obveznosti za dane obljube svojim volivkam in 
volivcem. Zato si bo v tem mandatu v občinskem svetu prizadevala za asfaltiranje cest v Pristovi in Vinski Gorici, njena pobuda za ureditev vodo 
oskrbe zgornjega dela Vinske Gorice je že v fazi projektiranja vodovoda in verjame, da bo ob vašem zaupanju tudi izvedena v tem mandatu. Za urejen 
videz vhoda v turistično Dobrno morata Pristova in Vinska Gorica dobiti nove avtobusne postaje itd.  
Prizadevala si bo za spremembo občinskega prostorskega načrta, da bodo občani lahko uveljavili svoje potrebe po stavbnih zemljiščih, da bodo 
naravne danosti, kulturna dediščina in drugi potenciali tega okolja ustrezno vključeni v razvojne načrte občine, za nadaljevanje obnove javne 
razsvetljave v Vinski Gorici in Pristovi ter da bodo tudi druge potrebe in želje občank in občanov Pristove in Vinske Gorice na občini slišane in tudi 
izvedene.  
 
Zato ji na volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018,  namenite svoj glas, ki bo glas za izvedbo projektov v Pristovi in v Vinski Gorici.  Marija verjame, da 
lahko skupaj premikamo stvari na bolje, in se vam za vaš glas iskreno zahvaljuje. 
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 Volilna enota 4  (Klanc) 
 

    3         DANIJEL ŠIBANC 
 
Rojen: 18. 4. 1979 
Stanujoč: Klanc 119 
Po poklicu: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 
Zaposlen: Premogovnik Velenje, d. o. o. 
Delo: programer 

 
Danijel Šibanc živi s petčlansko družino  na Klancu, kjer so si pred leti zgradili hišo. Je oče treh šoloobveznih otrok in človek, ki zna prisluhniti ljudem 
in zastopati njihove potrebe in želje. Kot član različnih odborov občinskega sveta s svojim znanjem in idejami veliko prispeva k uspešnemu delovanju 
in razvoju občine. Podpiral bo vse projekte za napredek in razvoj občine, še posebej  tiste, ki so povezani z razvojem Klanca ter delovanje društev in 
organizacij v Občini Dobrna. 
Zaveda se, da ob urejeni vodo oskrbi in zgrajeni kanalizaciji občani Klanca nujno potrebujejo obnovo dotrajane cestne infrastrukture, za kar si bo med 
drugim prizadeval v občinskem svetu. Za zagotavljanje prometne varnosti pešcem bo potrebno urediti varne peš poti do obeh strani Klanca. Prav tako 
bo njegova prioriteta ureditev prometne varnosti na cesti kino–Polenek z izvedbo določenih razširitev in obcestnih varnostnih ograj ter obnova ceste 
Gutenek–Žeblar,  prizadeval si bo za sanacijo plazu in ceste Skutnik–Alekš–Polenek ter za obnovo dotrajanega vodovoda v Klancu.   
Prizadeval si bo tudi, da bodo vse druge potrebe in želje krajanov obeh strani Klanca zadostno in primerno zastopane ter upoštevane v načrtih občine. 
Še posebej si bo prizadeval in zagotovo bo to tudi udejanjil, da Klanc v prihodnosti dobi dva svetnika v Občinskem svetu Občine Dobrna.  
 
K vsemu temu lahko največ pripomorete Klančani sami tako, da mu na volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018, namenite svoj glas, ki bo glas za 
vaše projekte in uspešen razvoj Klanca. Za zaupanje se vam iskreno zahvaljuje.  
 

Volilna enota 5 (Zavrh, Brdce nad Dobrno) 
 

    3       BRANKO BRECL 
 
Rojen: 13. 12. 1953  
Stanujoč: Brdce nad Dobrno 2 a  
Po poklicu: mesar 
Zaposlen: na kmetiji  
Delo: upokojenec  

 
Branko Brecl ima svoje korenine in srce na podeželju, kjer vseskozi  živi in dela, zato dobro pozna in razume probleme tega okolja in jih uspešno 
uveljavlja v proračunih Občine Dobrna, še posebej ko gre za območja, ki jih zastopa.   
 
Vseskozi si prizadeva, da so projekti naselij Brdc in Zavrha nad Dobrno vključeni v programe razvoja občine. Zato ima večji del Zavrha danes zgrajeno 
kanalizacijo in celotno območje zanesljivo in varno vodo oskrbo. V zadnjem mandatu so bile na tem območju asfaltirane ceste Kamenik–Lužar, cesta 
Gutenek–Drčak, cesta Rihter–Kristan, cesta Blažič–Šteflak ter sanirana plazova na cesti Dobrna–Brdce pri Martjak in na cesti Zavrh–Čreskova pri 
Šventih ter v Brdcah asfaltirana cesta Urljček–Cicl. 
Branko Brecl je predlagatelj priprave projekta celostne ureditve vodo oskrbe spodnjih in zgornjih Brdc ter dela Strmca nad Dobrno. Na tej osnovi je bil 
v Brdcah v celoti obnovljen rezervoar, izvedena nova vodna vrtina, črpališče in 800 m novega vodovodnega omrežja, navezanega na obstoječi 
vodooskrbni sistem Brdc. Za ostali del Brdc so v izdelavi projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jih želi v tem mandatu vključiti v proračun 
občine.  
Še naprej si bo prizadeval za urejene in asfaltirane ceste v Zavrhu in v Brdcah, za ureditev pešpoti od Krulca do Guteneka za varnost pešcev in otrok, 
za razvoj podeželja, kmetijstva in turizma, za izvajane ekoloških in drugih razvojnih projektov ter ustrezno obravnavo vseh drugih potreb in želja 
občanov Zavrha in Brdc v proračunu Občine Dobrna ter podpiral delovanje društev v Občini Dobrna.   
 
Zato vas vabi, da se v nedeljo, 18. novembra 2018, udeležite volitev in mu zaupate svoj glas, glas za razvoj in realizacijo projektov Zavrha in Brdc, za 
kar se vam iskreno zahvaljuje. 
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Volilna enota 6 (Vrba) 
 

    2        SLAVKO BOŽNIK 
 
Rojen: 4. 2. 1959 
Stanujoč: Vrba 13    
Po poklicu: elektronik 
Zaposlen: Komunalno podjetje Velenje, do 2017 
Delo: upokojenec 

 
Stanislav Božnik je aktiven in spoštovan član naše skupnosti z bogatimi izkušnjami na področju gasilstva in lokalne samouprave. Je aktualni podžupan 
in častni občan Občine Dobrna.   
Ni naključje, da mu ljudje tako zaupajo, saj zna s svojo avtoriteto in čutom za pravičnost vedno usmeriti tok dogodkov k cilju za ljudi. S svojim delom 
v občinskem svetu prispeva k dobrim odločitvam za ljudi in za razvoj Občine Dobrna. Posebej se zavzema za potrebno opremljenost in varnost naših 
gasilcev. Je namestnik poveljnika Gasilske zveze Vojnik Dobrna in član Planinskega društva Dobrna.  
Slavko zna prisluhniti ljudem in tudi v občinskih proračunih zagotoviti, da so njihove želje in potrebe v največji možni meri upoštevane, kar kaže na 
nekaj asfaltiranih cest v Vrbi v njegovem mandatu ter izvedeno javno kanalizacijo na območju Vrbe, ki gravitira proti Dobrni, za ostali del Vrbe pa so 
že pripravljeni projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje.  
Še naprej si bo prizadeval, da bodo potrebe in želje krajanov Vrbe vključene v proračun Občine Dobrna, še posebej za asfaltiranje cest, za izgradnjo 
kanalizacije kjer te še ni ter za izvedbo javne razsvetljave do cerkve sv. Miklavža. Prizadeval si bo za spremembo občinskega prostorskega načrta, 
da bodo občani lahko uveljavili svoje potrebe  po stavbnih zemljiščih. 
 
Da bo navedeno lahko uresničil, vas, spoštovane volivke in volivci, vabi na volitve v nedeljo, 18. novembra 2018, da mu zaupate svoj glas, glas za 
vaše projekte in razvoj Vrbe. 
 
 

Volilna enota 7 (Parož, Strmec nad Dobrno) 
 

      2          MARTA JAVORNIK  
 
Rojena: 4. 5. 1967 
Stanujoča: Strmec nad Dobrno 14 
Po poklicu: upravni tehnik 
Zaposlen: na kmetiji 
Delo: kmetovalka 

 
Marta Javornik se zaveda, da so za vsestranski razvoj podeželja in kmetijstva, še posebej za okolje kot sta Strmec nad Dobrno in Parož, nujno potrebni 
tako osnovni pogoji za življenje tu živečih ljudi kakor tudi druge dobrine današnjega časa.    
 
Vztrajala bo, da se poveča delež proračuna za urejanje in asfaltiranje cest, še posebej v Strmcu in v Parožu.  Neprevozna cestna povezava  Jurk–
Fridek–Paški Kozjak  je velika ovira za večjo mobilnost ljudi na tem območju, zato si bo prizadevala,  da se ta del ceste uredi čim prej. Za boljšo 
prevoznost ceste do Paroža in Strmca nad Dobrno je  nujna tudi razširitev mosta nad Kraguljčekom v Hudičevem grabnu.  
Prizadevala si bo, da vsi občani Paroža končno dobijo pitno vodo iz novega vodovoda, zgrajenega pred leti, in sicer že v letu 2019. Podpirala bo 
razvojne projekte občine, ki bodo prispevali k hitrejšemu razvoju in boljšemu življenju ljudi na podeželju, še posebej projekt izgradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja za območje sivih lis, ki jih je veliko v Parožu in Strmcu nad Dobrno, da bodo ljudje s tega območja lahko imeli ustrezne 
možnosti elektronskega komuniciranja s svetom. 
Marta Javornik je vseskozi družbeno aktivna, sodeluje v več društvih ter dobro pozna življenje in delo občine, zato s svojim delovanjem v občinskem 
svetu lahko veliko prispeva k razvoju Paroža in Strmca nad Dobrno.  
 
Spoštovani volivke in volivci, k razvoju Paroža in Strmca nad Dobrno lahko največ prispevate prav vi tako, da ji na volitvah v nedeljo, 18. novembra 
2018, namenite svoj glas, za kar se vam iskreno zahvaljuje.   
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Kandidati za Občinski svet    Kandidature podpira 
Občine Dobrna 
VOLILNA ENOTA 1 – Dobrna 

  Anton DREV 
  Rojen: 24. 12. 1941 
  Poklic: predmetni učitelj 
  Delo: upokojenec 
 
 

Odločitev o kandidaturi za člana Občinskega sveta Občine Dobrna na tokratnih lokalnih volitvah sem sprejel na 
osnovi vzpodbud iz okolja. Sprejel sem jih kot pomemben izziv in odgovorno poslanstvo. Menil sem, da me je 
dosedanja aktivnost obogatila z izkušnjami, ki bi utegnile biti koristne za opravljanje nalog občinskega svetnika. 

V kolikor bom izvoljen, se bom zavzemal za razcvet zdraviliškega turizma. Ta je svoj čas kraju dajal živahnejši utrip, od tega pa so imeli koristi 
tudi krajani Dobrne. Dobrna je bila in mora biti v bodoče bolj prepoznavna v širnem svetu. Zavzeto bom podpiral programe in projekte, ki 
bodo udejanjali hitrejši razvoj naše občine in bodo zagotavljali boljše življenje vseh občanov v njej. 

Vsem, ki mi boste ob volitvah namenili svoj glas, zagotavljam, da se bom trudil upravičiti vaše zaupanje. 

VOLILNA ENOTA 2 – Lokovina, Loka 

  Mateja KREUH      
  Rojena: 1. 11. 1976 
  Poklic: komercialistka VI. 
  Delo: učiteljica joge, samostojna podjetnica 
 

 

Drage sokrajanke in sokrajani zaselkov Loka in Lokovina! 

Zakaj kandidiram v občinski svet? Za spremembe, za napredek, za novitete in za pravično razdelitev 
proračunskih sredstev. Marsikaj je treba še postoriti na področju zagotavljanja pitne vode in odvoda fekalij ter na zagotavljanju varnosti v 
cestnem prometu. Brez velikih obljub  so  to moje  kot vaše želje. Verjamem, da jih s svojim mandatom v občinskem svetu lahko pretvorim v 
cilje in le-te uresničim skupaj z vašo podporo.  

Zato pojdite na volišča in izberite pravega kandidata.  
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Kandidati za Občinski svet    Kandidature podpira 
Občine Dobrna 
VOLILNA ENOTA 3 – Vinska Gorica, Pristova 

  Alenka ARLIČ 
  Rojena: 23. 2. 1965 
  Poklic: kemijski tehnik 
  Delo: transportni manipulant 
 
Po štirih letih sem se ponovno odločila, da kandidiram za svetnico v Občinskem svetu Občine Dobrna iz enega 
samega razloga, da skupaj naredimo korak naprej v naseljih Pristova in Vinska Gorica kot tudi v celotni Občini 
Dobrna, ki že nekaj let stagnira v svojem razvoju. Sami lahko ugotovite, da se je v preteklem obdobju naredilo  
premalo ali povedano drugače, lahko bi se naredilo veliko več, če bi za to obstajala volja in interes dosedanjih 

občinskih svetnikov. Iz omenjenega razloga želim udejanjiti svoja prizadevanja za hitrejši razvoj in lepši jutri v naših naseljih in Občini Dobrna. 
Zavzemala se bom za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo, avtobusnih postajališč, vzdrževanje in obnovo cestnih površin in sprehajalnih poti, 
hitrejši in učinkovitejši razvoj podeželja, nadaljevanje z izgradnjo javne razsvetljave, postavitev komunalnega otoka …  
Spoštovane občanke in občani naselij Pristova in Vinska Gorica, če si resnično želite pozitivnih sprememb v teh naseljih, potem mi na 
volitvah namenite svoj glas.     

VOLILNA ENOTA 4 – Klanc 

  Darko BRUSL 
  Rojen: 15. 6. 1971 
  Poklic: trgovec 
  Delo: pismonoša Pošte Slovenije 
 
Spoštovane krajanke in krajani naselja Klanc, odločil sem se, da kandidiram za svetnika v Občini Dobrna. Želim 
vam predstaviti razvojni program, s katerim predstavljam vrsto ukrepov, ki bodo pripomogli k razvoju in ugledu 
našega kraja. V primeru vaše podpore se bom zavzemal za boljšo ureditev cest, ki na nekaterih predelih kraja še 
niso asfaltirane pa tudi za popravilo dotrajanih cest. Prizadeval si bom zagotoviti učinkovitejšo zimsko službo, s 

čemer bo zagotovljena tudi večja varnost vseh občanov. Našim otrokom je potrebno zagotoviti varno pot do šole, zato se bom še posebej 
zavzemal, da bodo šoloobvezni otroci imeli varno pot in prevoz do šole. V našem kraju je kar nekaj evidentiranih plazov, ki jih je potrebno v 
nadaljevanju sanirati. Zavzemal se bom za posodobitev vodovodnega omrežja, za sanacijo vodotokov, regulacijo Topliškega potoka in 
postavitve varnostnih ograj ob cestiščih. Podpiral bom vse razvojne programe občine, ki bodo racionalni in bodo prispevali k hitrejšemu razvoju 
našega kraja ter boljšim življenjskim pogojem občanov. Poseben poudarek mojega programa temelji na pomoči starejšim občanom v tretjem 
življenjskem obdobju. Zato vas vse občanke in občane naselja Klanc naprošam za podporo, ki mi bo pripomogla k uresničevanju zastavljenih 
ciljev.  
Dragi Klančani, z vašo pomočjo bomo skupaj močnejši in uspešnejši. 
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Kandidati za občinski svet    Kandidature podpira 
Občine Dobrna 
VOLILNA ENOTA 5 – Zavrh, Brdce nad Dobrno 

  Ingrid BANOVŠEK 
  Rojena: 15. 8. 1989 
  Poklic: frizerka in gostinka 
  Delo: modelarka 
 
Sem Ingrid Banovšek in kandidiram za svetnico v Občinskem svetu Občine Dobrna za zaselka Zavrh nad Dobrno in 
Brdce nad Dobrno. Želim pomagati pri ustvarjanju boljšega življenje v  občini. Mnenja sem, da moramo varovati 
svoj kulturni in turistični center, zato pa bo potrebno še marsikaj urediti, izboljšati in dodelati. Zavzemala se bom, 
da se zagotovi  učinkovita zimska služba, ki bo vsem udeležencem v prometu zagotavljala potrebno varnost, še 

zlasti šoloobveznim otrokom. Ureditev kanalizacije in vodovoda na lokacijah, kjer to še ni dokončno urejeno. Torej tudi v zaselkih Zavrh nad 
Dobrno in Brdce nad Dobrno, kjer tudi kandidiram. Razvoj podeželja in kmetijstva ter oskrba s pitno vodo do vsakega gospodinjstva na območju 
Zavrha nad Dobrno in Brdc. Temeljita obnova obstoječih cest, preplastitev z novim asfaltom, saj je na določenih mestih cestišče že močno 
dotrajano. Nadaljevati je potrebno z asfaltiranjem nekaterih makadamskih cest in ureditvijo pločnikov predvsem v smislu zagotavljanja večje 
varnosti za vse občane. Zmanjšati stroške funkcioniranja občine in sredstva racionalno nameniti uravnoteženemu urejanju in razvoju vseh 
zaselkov v občini, enakopravno in pravično koriščenje občinskih sredstev še zlasti na podeželju. Prisluhniti željam, idejam in dobrim predlogom 
občanov. To je le nekaj predlogov za ureditev kraja in izboljšanje življenjskih pogojev v Občini Dobrna. Resnično si želim, da bi ljudje od drugod 
radi prihajali v naš kraj, predvsem pa da bi občani Dobrne živeli lepše. Vse to se lahko uresniči, če si želimo sprememb na podeželju.  

Skupaj to lahko dosežemo, kajti v slogi je moč, zato mi na volitvah zaupajte in namenite svoj glas, ki ga bom poskušala upravičiti z dejanji.  

VOLILNA ENOTA 6 - Vrba 

  Nataša KRAJNC ZAKRAJŠEK 
  Rojena: 29. 7. 1983 
  Poklic: magistrica organizacije dela, dipl. medicinska sestra 
  Delo: učiteljica praktičnega pouka in teoretičnih predmetov 
 
Odločitev, da kandidiram za članico Občinskega sveta Občine Dobrna, je preprosta, saj želim, da naredimo korak 
naprej v našem kraju. Moja naloga je poskrbeti za dobrobit vseh generacij. V Vrbi je veliko mladih družin, ki smo 
delovno aktivne, zato je prav, da nam občina omogoči varno pot naših otrok do šole. Prav tako bi bila dobrodošla 
obcestna sprehajalna pot do cerkve sv. Miklavža za goste in domačine. Vrba je eden izmed zaselkov, ki nima 

urejenih dovoznih poti in cestne razsvetljave. Prav je, da je naš glas slišan.  

Torej menim, da ni več dvomov, da so potrebne spremembe, zato vas pozivam, pridite na volitve in glasujte zame. 
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Kandidati za Občinski svet    Kandidature podpira 
Občine Dobrna 
VOLILNA ENOTA 7 – Parož, Strmec nad Dobrno 

  BRANKO RAMŠAK 
  Rojen: 25. 5. 1955 
  Poklic: strojnik 
  Delo: upokojenec 
 
Spoštovane občanke in občani Paroža in Strmca nad Dobrno! 

Odločil sem se ponovno kandidirati za svetnika v Občinskem svetu Občine Dobrna, ker čutim, da mora priti do 
sprememb v naseljih, v katerih kandidiram, saj se je tu naredilo bistveno manj, kot smo pričakovali.  V kolikor bom 
izvoljen, bom največji poudarek namenil razvoju podeželja ter se zavzemal za pridobitev čim več sredstev v ta 

namen. Posebno skrb bom namenjal urejanju cest in asfaltiranju makadamskih cestnih odsekov, kot tudi popravilu obstoječih poškodovanih 
in uničenih asfaltiranih cestnih površin. Zavzemal se bom za ureditev komunalne infrastrukture, kot je ureditev javnega vodovodnega omrežja 
do vseh gospodinjstev, razvoju kmetijstva in turizma ter za telekomunikacijske in internetne povezave v smislu širokopasovnega omrežja na 
območju Strmca nad Dobrno in Paroža. Pripravljen sem prisluhniti željam, idejam ter potrebam občanov in jih reševati v okviru realnih 
možnosti.  

V kolikor si želite pozitivnih sprememb, potem lahko to pokažete na lokalnih volitvah in me podprete tako, da mi namenite svoj glas. 

 

PROGRAMSKE SMERNICE OO DeSUS Dobrna za Lokalne volitve 2018 

• Izboljšanje kakovosti življenja v občini  
• Zmanjšanje socialne in zdravstvene ogroženosti prebivalstva 
• Pomoč ostarelim in invalidnim osebam s podporo projektu Starejši za starejše 
• Medgeneracijsko povezovanje na nivoju občine in širše 
• Učinkovit gospodarski razvoj občine in nova delovna mesta 
• Spodbujanje razvoja turizma ob upoštevanju vseh danih možnosti v kraju 
• Povezovanje kmetijstva in turizma ter povečanje atraktivnosti podeželja 
• Izboljšanje prometne in informacijske infrastrukture 
• Varovanje virov pitne vode in oskrba s pitno vodo 
• Učinkovito vodenje občine in nadzor nad izvajanjem razvojnih načrtov  
• Sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi občinskih proračunov  
• Zagotavljanje učinkovitega nadzora nad delom župana in občinske uprave ter izvajanjem javnih naročil 
• Aktivno vključevanje in sodelovanje pri oblikovanju razvojnega načrta občine 
• Zagotavljanje transparentnega delovanja in preprečevanje vseh oblik koruptivnih dejanj 
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CENJENE VOLIVKE, SPOŠTOVANI VOLIVCI OBČINE DOBRNA!
Občina je servis nam občanom, občinski svet pa je najvišji organ odločanja o 
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in občani odločamo o njegovi 
sestavi. Zato so lokalne volitve in naša udeležba na njih tako zelo pomembna. 
Kot kandidata Nove Slovenije sva ob vaši podpori pripravljena v Občinskem 
svetu Občine Dobrna aktivno, odgovorno in pravično delati.

V mandatu 2018-2022 se bova še posebej zavzemala:
 > za posebno skrb za predšolske otroke in otrokom prijazno šolo ter ustrezne 

prostorske pogoje za dejavnost vrtca in šole; otroci so naša prihodnost,
 > za boljšo oskrbo starejših občanov na domu in spodbujanje 

 medgeneracijskega povezovanja; to potrebujemo starejši in mlajši,
 > za več podpore podeželju naše občine in spodbujanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah; to bo omogočilo preživetje kmetij in izboljšalo našo samooskrbo,
 > za nadaljevanje kvalitetne, strokovne in celovite obnove lokalnih cest v 

 občini; tudi to občanke in občani potrebujemo vsak dan,
 > za izgradnjo večnamenske dvorane s tribuno in ureditev športnih igrišč ob 

njej; meniva, da si občani in občanke Občine Dobrna to zaslužimo,
 > za dokončno ureditev centra Dobrne in krožišča na regionalni cesti; to bo 

izboljšalo našo prometno varnost in izgled kraja.

Podpirala bova vse predloge in projekte, ki bodo v korist in izboljšanje kvalitete 
življenja v naši občini. Misliva resno!

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

VOLILNA ENOTA 1: DOBRNA

VERA HORJAK KRAVOS
Rojena: 5. 11. 1969
Poklic: diplomirani ekonomist
Zaposlitev: Klaros d. o. o.

VOLILNA ENOTA 4: KLANC

PRIMOŽ SLAKAN
Rojen: 14. 1. 1979
Poklic: zdravstveni tehnik
Zaposlen: Zdravstveni dom Žalec

2

1
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NAŠE SMERI DELOVANJA V MANDATU 2018–2022: 
- ZA ENAKOMERNEJŠI RAZVOJ CELOTNE OBČINE, 
- ZA IZBOLJŠANJE KOMUNALNE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE, 
- ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB, 
- ZA POVEČANJE IN IZBOLJŠANJE SODELOVANJA OBČINE Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM, 
- ZA IZBOLJŠANJE PROJEKTNEGA IN OSTALEGA SODELOVANJA Z OSTALIMI OBČINAMI, 
- ZA POVEČANJE PRIDOBIVANJA EVROPSKIH IN DRŽAVNIH SREDSTEV, 
- ZA USTANOVITEV OBČINSKE OBRTNE IN TRGOVINSKE CONE, 
- ZA SPODBUJANJE PODEŽELJA, KMETIJSTVA IN NJEGOVE EKOLOŠKE IN TRAJNOSTNE USMERITVE TER 

NJEGOVE POVEZAVE S TURISTIČNO DEJAVNOSTJO V OBČINI, 
- ZA VSESTRANSKO POMOČ PROJEKTOM MLADIH IN STAREJŠIH, 
- ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA, ŠPORTA IN DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI TER AKTIVNOSTI ZABAVE, 
- ZA POVEČANJE PREGLEDNOSTI IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE DOBRNA. 
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