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Naročnik: Miran Jurkošek in skupina volivcev »Županova neodvisna lista za razvoj«, Pečovje 11 a, Štore
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N

a štiri leta pride čas, ko se
tudi na lokalnih volitvah
vprašamo, ali je v naših krajih
potrebno kaj zelo spremeniti.
Gremo v pravo smer ali bi bila
boljša kakšna druga?
azmislek je dober in potreben, saj si za razmišljanje o
svojem okolju in svojem bivanju
v njem pravzaprav premalokrat
vzamemo čas. Pa smo tu najbolj
doma. Vsak dan hodimo po tem
koščku zemlje, do službe, do
babice, do učitelja glasbe … O
tem, kakšen je naš dom danes
in kakšnega bomo s svojim ravnanjem pustili tistim, ki za nami
prihajajo, zelo odločamo tudi s
tem, koga podpremo na lokalnih
volitvah.
naši medijski hiši smo se
odločili, da vam poleg tega,
da novice o dogajanju na Šentjurskem vsak dan objavljamo
na RADIU ROGLA in spletnem
portalu WWW.NOVICE.SI, vsak
teden ob sredah v časopisu CELJAN, pred lokalnimi volitvami z
našo novinarsko ekipo na enem
mestu zberemo še več informacij.
Da se boste lažje odločili.

R

Kakšen bo Šentjur
čez štiri leta,
če bo župan …
okolje, bo turistična in kulturna destinacija
Slovenije in bo v njej lepo živeti. V občini
potrebujemo novo energijo za bolj pogumne
odločitve in sprejemali jih bomo skupaj z
občani.
Mag. Vincenc Frece, kandidat SD*
Pričakujem, da bo čez štiri leta občina bolj
gospodarsko in podjetniško razvita, prav tako z vidika turizma. Premik bo narejen na
področju kmetijstva z razvojem podeželja,
Janez Jenšterle, kandidat SMC*
Občina Šentjur bo gospodarsko prijazno kjer je prvi pogoj ohranitev kmetijske zem-

Župani morajo imeti vizijo. V kakšni občini hočejo živeti skupaj z nami? Kandidate za župana smo prosili, da
strnejo svojo vizijo šentjurske
občine čez štiri leta.

V

D

obro odločitev vam privoščimo in se veselimo našega medijskega druženja v naših
edicijah.
Uredništvo Šentjurskih novic
www.novice.si

Se bo Šentjur v naslednjih štirih letih spremenil?
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NOVO
VPRAŠANJE:

SPLETNA ANKETA

Boste v nedeljo odšli na
volišče?
www.novice.si

Že veste, komu
boste dali glas na
lokalnih volitvah?

VOLITVE 2018

KANDIDATI ZA ŽUPANA ŠENTJURJA

1.
JANEZ JENŠTERLE,
kandidat SMC

POJASNILA
UREDNIŠTVA

* V nadaljevanju časopisa večinoma ne navajamo več, kandidat
katere stranke oziroma liste je
kandidat za župana.
** Vir podatkov v časopisu je zadnja posodobitev uradne aplikacije
Lokalne volitve 2018, razen pri
navajanju imen kandidatov na
listah. Te podatke so nam posredovale liste same.

lje in pomoč kmetom. Občina bo bolj infrastrukturno razvita (ceste z dodatnimi
objekti), komunikacijsko sodobna in okolju prijazna. Kakovost življenja občanov
bo izboljšana na razne načine (z izboljšanjem pogojev za rekreacijo, za kulturo,
za šolstvo, ekologijo …). Uspeh občine
bo potrebno graditi tudi na medčloveških
odnosih in na strpnosti, ki jo primanjkuje
tudi v naši občini.
Mihaela Rožej, kandidatka SLS*
Moja vizija: Občina Šentjur bo razvojno naravnana, urejena in prijazna ljudem.
Podpirali bomo razvoj kmetijstva, podjetništva in obrtništva ter turizem, občina

2.
MAG. VINCENC FRECE,
kandidat SD

4.
MAG. MOJCA INKRET,
kandidatka SDS
bo bolj urejena na področju urbanizma in
infrastrukture. Več in boljša bo komunikacija z ljudmi, občina bo medgeneracijsko
solidarna, s sprotnim reševanjem problemov, z zbiranjem idej bo zadovoljevala
potrebe občanov.
Mag. Mojca Inkret, kandidatka SDS*
Moje delovanje bo temeljilo na treh
glavnih področjih, dvigu kakovosti bivanja v Občini Šentjur, izgradnji mesta
prihodnosti in ureditvi infrastrukture. Vsa
tri področja so razdeljena na projekte, ki
jih bom s svojo ekipo in svetniško skupino realizirala, s čimer bomo dvignili
kakovost bivanja v občini. To bo razvojno

3.
MIHAELA ROŽEJ,
kandidatka SLS

5.
MAG. MARKO DIACI,
kandidat Županova lista – Gibanje
za Občino Šentjur
naravnana občina, kjer so pomembni vse
občanke in vsi občani.
Mag. Marko Diaci, kandidat Županova lista – Gibanje za Občino Šentjur*
Ne bom slikal utopije, ker zelo dobro
vem, kakšen imamo ﬁnančno gledano realni domet in kje imamo po dolgoročnem
razvojnem načrtu zastavljene cilje. Občina
se bo enakomerno razvijala, izenačevali
bomo pogoje bivanja in dela v vseh trinajstih krajevnih skupnostih, saj so osnovna
infrastruktura in dobrine pogoj za ohranitev poselitve podeželja, in poskrbeli za
nadgradnjo v obliki podjetniške, turistične
in druge dejavnosti.
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Kako bomo plesali
pod županovo metlo?
Župan daje občini takt. Kakšnega
bi narekovali županski kandidati
pri urejanju novih
stanovanj, spodbujanju kmetijstva, zidavi telovadnice Hruševec,
kaj bi naredili za
mlade?
Najprej bi se lotil
… Katero delo bi
opravili oziroma ga
začeli najprej, ko bi
zasedli stolček? Se
obetajo menjave
v javnih zavodih
ali so kandidati
zadovoljni z obstoječim?

Boste zidali telovadnico Hruševec, če boste župan? >>>

Janez Jenšterle: Zaradi dotrajanosti dvorane v OŠ Hruševec je racionalna rešitev temeljita obnova, ki bo zadoščala potrebam vrhunskega športa.
Mag. Vincenc Frece: V tem trenutku bi dal
prednost kakšni drugi gradnji, kdaj pozneje pa
morda bi podprl ta projekt.
Mihaela Rožej: Za telovadnico sem že dala soglasje kot občinska svetnica. Menim, da
Šentjur potrebuje takšen prostor, saj nimamo
ustrezne športne dvorane in tudi koncertnega
prostora ne. Vprašanje pa je, na katerem prioritetnem mestu je - glede na trenutne potrebe,
ki so v občini.
Mag. Mojca Inkret: Projekt je potrebno

najprej pogledati iz vidika ekonomičnosti in
prihodnje resnične uporabnosti. Ne sme biti
le predvolilna muha enega župana. Po mojih
informacijah na državni ravni niso navdušeni
nad tem projektom, saj je prednostna izgradnja
telovadnice pri Šolskem centru.
Mag. Marko Diaci: Projekt ima gradbeno
dovoljenje, delno soﬁnanciranje EKO sklada (cca. 20 %), predvsem pa veliko podporo javnosti. Odločitev o gradnji bo stvar zelo
širokega konsenza, saj bo zahtevala dobršen
del občinskega proračuna in zamaknila nekaj
drugih projektov. To bo skupna odločitev, ki
se bo sprejemala, ko bodo znane vse možnosti
pridobitve zunanjih ﬁnančnih virov.

Stanovanj v Šentjurju primanjkuje >>>
Kakšni rešitvi ste naklonjeni
in kje je prostor za nova stanovanja?

Janez Jenšterle: Poleg izgradnje individualnih hiš privatnih investitorjev, moramo
zgraditi vsaj dvajset stanovanj za mlade
družine, ki si nakupa ali gradnje ne morejo
privoščiti. Imamo tudi nekaj objektov v občinski lasti, ki jih lahko obnovimo v stanovanjske namene.
Mag. Vincenc Frece: Nagibam se k zagotavljanju ustreznega fonda neproﬁtnih stano-

vanj in stanovanj za mlade družine. Občina
že ima določene načrte glede prostora, vsekakor pa bi začeli z gradnjo stanovanj tam,
kjer je najnižja izguba kmetijskih zemljišč.
Trenutno je globalni slovenski problem, da
se najraje zida da njivah.
Mihaela Rožej: Občina v skladu z zakonom vodi stanovanjsko politiko tako, da
zagotavlja lokacije, obseg in dinamiko graditve lastnih in najemnih stanovanj v okviru
prostorske politike. Prav tako je občina na
področju socialne politike dolžna zagotavljati
neproﬁtna stanovanja, namenjena predvsem

reševanju stanovanjskih potreb občanov. V
Šentjurju je nujno potrebno zgraditi stanovanja, občina pa mora zagotoviti neproﬁtna
stanovanja, da zadržimo intelektualno delovno silo doma in pomagamo mladim pri
osamosvojitvi. Kraj, mesto, to smo ljudje.
Mag. Mojca Inkret: Ko sem obiskala
CSD, so mi povedali, da primanjkuje neproﬁtnih stanovanj. Vem, da je bilo zazidalno
zemljišče za večstanovanjske stavbe predvideno ob Pešnici pod križem oz. nadaljevanje Ceste Valentina Orožna, kjer so
bili v času mandata mag. Tisla že zgrajeni
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Kaj boste najprej naredili za Šentjur, če boste izvoljeni? >>>

trije bloki. Dobila pa sem informacije, da naj bi aktualni
župan projekt zazidljivosti
na tem območju izločil iz
načrtov. Je pa tam vsekakor prostor za gradnjo. Ob
tem je potrebno pogledati,
koliko je v resnici praznih
stanovanj, kaj je vzrok in ali
lahko občina s temi stanovanji razpolaga.
Mag. Marko Diaci: Na-

kazujejo se nekatere zasebne
investicije v bližnji prihodnosti, če pa bo možnost, bomo
pomagali tudi z občinskimi
zemljišči pri gradnji stanovanj. Vidim participacijo občine v smeri javno-zasebnega
partnerstva s Stanovanjskim
skladom RS, kjer bi občina
vložila zemljišče, stanovanjski sklad pa bi stanovanja
zgradil s svojimi sredstvi.

Janez Jenšterle: Skupaj s
sodelavci v koaliciji in v občinski upravi bom pripravil
predlog proračuna za naslednji dve leti, ustanovili bomo
svet županov Kozjanskega in
Obsotelja za spremljanje projekta izgradnje šentjurske obvoznice, takoj se bom sestal s
pristojnimi službami v državi,
da omejimo promet težkih tovornjakov skozi center mesta.
Javno bom objavil način rednih srečanj z občani.
Mag. Vincenc Frece: Prednostni in najnujnejši projekt
je izgradnja navezovalne ceste Dramlje–Šentjur. Prav tako
izgradnja telovadnice oziroma
športne dvorane tam, kjer bo
za občino najceneje. Kalobje
potrebuje šolo, potrebno je
dograditi dodatne kapacitete
v vrtcih. Potem so tu ceste,
razvoj centrov KS, širokopasovne povezave …
Mihaela Rožej: Vse dobro zastavljene projekte je treba nadaljevati in po potrebi
nadgraditi. Zagotovo se bom
lotila urbanističnega dolgoročno načrtovanega razvoja
mesta, da dobi Šentjur celovito podobo centra, kakor tudi
skrb za krajino. Občina Šentjur

nujno potrebuje mestnega ali
krajinskega arhitekta, ki bo
ohranjal pogled nad celoto,
prepoznaval potenciale, bdel
nad usklajenim in sistematičnim načrtovanjem in nakazoval nove možnosti na področju
arhitekture.
Mag. Mojca Inkret:
Najprej bomo preverili načrtovan proračun za prihodnja
leta in umestili projekte: nova
otroška igrala, štipendije za
mlade raziskovalce, ﬁnančne
spodbude za mlade družine, ki
rešujejo stanovanjski problem,
spodbude za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije in ﬁnančne
spodbude za mlade kmete v
okviru dveletnih javnih razpisov na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov.
Mag. Marko Diaci: Projektov in celo že pripravljene
dokumentacije imamo za naslednjih 20 let. Dan po volitvah,
ki bodo 18. novembra in na katere vabim vse občanke in občane, ki želijo odločati o svoji
usodi, bo običajni delovni dan,
ko bomo s sodelavci marljivo
zagrizli vsak v svoje delo za
dobrobit naše občine in njenih
prebivalcev.
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Kako ocenjujete trenutno vodenje občine in šentjurskih javnih zavodov? >>>

Janez Jenšterle: Potrebno je ločiti
vodenje javnih zavodov od vodenja
občine. Za vodenje občine lahko rečem, da je premalo ambiciozno. Potrebujemo več poguma in več sodelovanja. Če vprašate občane, v katero
smer gre naša občinska politika, ne
bodo imeli pojma.
Mag. Vincenc Frece: Menim, da je
vodenje dobro. Nisem zasledil nekih
večjih težav.
Mihaela Rožej: Vsi dobro delujejo,
nekateri tudi odlično, so pa zagotovo

možne nadgradnje.
Mag. Mojca Inkret: Vodenje
osnovnih šol je dobro in lahko smo ponosni da imamo Šolski center Šentjur.
Javni zavod za izobraževanje odraslih
je zelo osiromašen, ker je prišlo do
priključitve k RA Kozjansko. Sama
RAK-o pa ni vidna v prostoru in ni
vodilni javni zavod za razvoj in investicije, kar bi morala biti. Slabo deluje
tudi TIC, ki je v okviru RAK-o. Dobro
deluje Knjižnica Šentjur, ki pa se mora
zaradi slabe organiziranosti na občin-

ski ravni ukvarjati tudi s trženjem IKC
Šentjur.
Mag. Marko Diaci: S pozicije župana svoje delo ocenjujem kot dobro,
transparentno, predano, angažirano in
podprto z iskrenimi nameni ter jasnimi cilij. Slogan naše liste je ZNAMO,
ZMOREMO, kar tudi dokazujmo. Z
javnimi zavodi zelo dobro sodelujemo, v zadnjih letih smo prenovili vse
šolske in vrtčevske objekte, zgradili
kulturni center, uredili glasbeno šolo,
ﬁnanciramo dejavnosti…

Kam usmeriti kmetijstvo na Šentjurskem? >>>
Janez Jenšterle: Ustanovili bomo
Center pridelave zdrave hrane za pospeševanje, izobraževanje in za promocijo
kmetijske dejavnosti v občini, v ta okvir
sodi tudi tržnica.
Mag. Vincenc Frece: Za razvoj kmetijstva z razvojem podeželja je pogoj ohranitev kmetijske zemlje, sedanje novogradnje
jo nenormalno uničujejo. Nadaljnji korak je povečanje sredstev za to področje,
zmanjšanje prispevkov za novogradnje
oziroma gradnje kmetijskih objektov.
Kmetje to zelo pogrešajo. Povečati je

potrebno samooskrbo, pridelavo domače
hrane. Sem spada tudi skrb za razvoj edine
naše srednje šole, Šolskega centra Šentjur
(ŠCŠ). Kmetijstvo brez te šole nima ne
lokalno in ne širše nobene perspektive.
Mihaela Rožej: Šentjur je pretežno
kmetijsko področje, zato je lahko in mora
biti več samooskrbe. Zavzemam se za povečanje lokalne samooskrbe s kakovostno
pridelano hrano; za vzpodbujanje naložb
v predelavo in trženje kmetijskih pridelkov - dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki
dajejo nova delovna mesta in ohranjajo

poseljenost; za širitev možnosti prodaje
kmetijskih pridelkov; za pomoč pri razvoju in modernizaciji kmečkih gospodarstev
z znižanjem komunalnega prispevka; za
varstvo tradicionalnih krajin in stavb.
Mag. Mojca Inkret: Ukrepi, ki jih bomo izpeljali, so: zmanjšanje birokracije
občinske uprave za pridobitev dovoljenj
dopolnilne dejavnosti, hitrejša pridobitev
dovoljenj za novogradnje na kmetijah,
sodelovanje s Šolskim centrom Šentjur
pri razvoju kadrov, ﬁnančne spodbude za
mlade kmete v okviru dveletnih javnih

ŠENTJURSKE NOVICE
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Kaj konkretno mladi pogrešajo v Šentjurju? >>>
Janez Jenšterle: Dobro plačana delovna
mesta z možnostmi osebnega razvoja in
realne možnosti pridobitve stanovanja tako
v mestu kot v drugih krajevnih skupnostih.
Pogrešajo urejene javne površine za druženje in rekreacijo. Potrebujejo prostor za
svoje prireditve, dobrodošlo bi bilo plačano
počitniško delo v korist izvedbe manjših
občinskih projektov. Mlade družine pa pogrešajo še urejene zelene površine, prijazne
lokale in več raznovrstne ponudbe kulturnih in zabavnih vsebin.
Mag. Vincenc Frece: V prvi vrsti stanovanja in delovna mesta, tudi večje kapacitete v vrtcih. Morda bolj razvit mladinski
turizem. Kakšen hostel v Šentjurju bi tudi
bil zelo dobrodošel (zdaj imamo nedelujoče kapacitete). Mladi pogrešajo aktivno
vključevanje v družbeno življenje.
Mihaela Rožej: V razgovoru z njimi
prav gotovo možnost zaposlitve v domačem kraju, en večji prostor za koncerte in
druženje, neproﬁtna stanovanja.
Mag. Mojca Inkret: Menim, da mladi

pogrešajo s strani aktualnega župana obljubljeni mladinski center. Ob tem pa spodbude za mlade družine in razvoj inovativnih podjetniških idej. Ukrepi, ki jih bomo
izpeljali, so: ureditev prostorov za druženje
mladih tako v mestu Šentjur kot v ostalih
KS, brezplačni prevozi osnovnošolskih otrok na izletih znotraj občine, subvencije za
mlade družine do dva tisoč evrov za kritje
skupnih stroškov reševanja stanovanjskega
vprašanja, aktivno sodelovanje pri izpeljavi
projekta gradnje telovadnice pri Šolskem
centru Šentjur, štipendije za mlade raziskovalce.
Mag. Marko Diaci: Vem, kaj se jim
ponuja – v okviru izvenšolskih dejavnosti, športa, kulture, mladinskega centra,
knjižnice, ljudske univerze, prostorov za
dejavnosti, rekreacijo. Temu namenjamo
ogromno pozornosti in kar nekaj sredstev,
želimo, da ohranijo identiteto domačega
kraja. Mlade družine se priseljujejo, to je
pomemben pokazatelj. Če govorimo o zabavi, je to stvar zasebne iniciative.

razpisov na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov.
Mag. Marko Diaci: Pristojnosti lokalne
samouprave na tem področju so jasne in
te ukrepe že zdaj v celoti izvajamo. Smernice daje v prvi vrsti država, spodbude,
tudi ﬁnančne, naj bi prihajale s strani EU.
Ogromen premik bi pomenila sprememba
zakona o javnem naročanju in davčne politike za ponudbo na kmetijah. Temelj je
zagotavljanje osnovne infrastrukture (voda, kanalizacija, ceste), kar Občina Šentjur
počne intenzivno.
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Stranka modernega centra, Beethovnova ulica 2, Ljubljana

Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana
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S KANDIDATOM OSEBNO

To je Janez Jenšterle
Poročen. Ima sina in
hčero in dva vnuka.
V kino. Nazadnje je
šel pred tremi, štirimi
leti. Ni ravno ljubitelj
filma, raje gre v naravo, v družbi soproge in
vnukov.

Kako se je
opisal

Je imela vaša družina kakšne pomisleke ob vaši kandidaturi?
Družina me podpira, ker sem
se vsega v življenju lotil resno in
odgovorno.

Da, kot pripomoček v
poslovni dejavnosti.

Ste dovolj izkušeni, da bi lahko
prevzeli krmilo občine?
Več kot tri desetletja na odgovornih delovnih mestih, od tega
skoraj dvajset let kriznega menedžmenta, so neprecenljive izkušnje
vodenja in upravljanja.

Sem Janez Jenšterle, Šentjurčan, otroštvo sem preživel na Kmetijski šoli v Šentjurju, kjer je bil oče ravnatelj. Končal sem študij na
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, smer geologija.
Imam večdesetletne izkušnje na vodilnih mestih v gospodarstvu.
Zadnjih nekaj let se posvečam družinski Ekološki kmetiji Jenšterle,
ki jo vodi sin Žiga.

Bi funkcijo župana opravljali poklicno ali nepoklicno?
Poklicno.

Premoženjska izkaznica

Vaš največji dosežek in največja
napaka v zadnjih desetih letih?
S pridobitvijo licence za pilotiranje motornega letala so se mi uresničile sanje, da sem svoboden, kot
ptica. Če se zdaj kritično ozrem v
preteklost, potem je bila napaka, da
sem leta 2010 ponovno sprejel ponudbo uprave Alposa, da jim pomagam pri vodenju cevarne v Srbiji.

Dr. Gustav Ipavec, ker
je že pred 150 leti vedel
za poslanstvo svojega
kraja. Njegova zasluga so
osnovna šola, kmetijska
šola, razvoj kmetijstva,
razmah gospodarstva, ki
ga prinaša južna železnica in izjemen pomen kulture, ki je slavo Šentjurja
ponesla v svet.

Obvladate delo z
računalnikom?

Ste s strani svojih sodelavcev deležni podpore?
Vsekakor, ker me poznajo in vedo, da imam veliko idej in energije
za njihovo realizacijo.

Lahko zase trdite, da ste timski
igralec?
Rdeča nit mojega volilnega programa je sodelovanje. Pretekle izkušnje so me izučile, da je timsko
delo edina prava pot do uspeha.

Kdo je vaš
vzornik?

Lastništvo nepremičnin (katerih, vrednost):
Solastnik družinske hiše in lastnik hiše, v kateri sem živel. Vrednosti ne poznam, ker nepremičnin ne prodajam.
Imate prihranke (vrednost)?
Imam prihranke za najnujnejše primere.
Ste solastnik kakšnega podjetja?
Sem lastnik svojega podjetja.
Ste lastnik prevoznega sredstva (znamka, vrednost)?
Imam Citroen DS 5, menda je vreden okoli 14.000 evrov.
Lastništvo drugih vrednejših premičnin (jahta, čoln, motor,
girokopter …):
Teh premičnin nimam.
Ste lastnik kakšnih umetniških del (slike, kipi …)?
Umetniški izdelki, ki krasijo mojo hišo, so veliko vredni zame in
mojo družino.
Vaša septembrska bruto plača oziroma pokojnina:
Imam plačo, ki je enaka povprečni slovenski bruto plači v Sloveniji.

Zadnja
fotografija
z njegovega
telefona

Praznovanje četrtega rojstnega
dne vnukinje Nastje.

ŠENTJURSKE NOVICE

ŠENTJURSKE NOVICE, NOVEMBER 2018

13

urednistvo@sentjurskenovice.si • www.novice.si

S KANDIDATOM OSEBNO

To je mag. Vincenc Frece
Poročen. Ima dva odrasla sinova, tudi poročena.
Starejši je doktor znanosti s področja računalništva in informatike, drugi
univerzitetni diplomirani
pravnik.
V kino. Gre občasno, nazadnje je letos z vnukom
gledal risani film.
Je imela vaša družina kakšne pomisleke ob vaši kandidaturi?
Delno. Kandidatura pač prinese določene obremenitve, manj skupnega
družinskega časa.
Ste s strani svojih sodelavcev deležni
podpore?
Ja in ne. To se morda čudno sliši.
Sodelavci me seveda glede na moje
reference podpirajo, po drugi strani pa
me ne želijo izgubiti kot ravnatelja. Na
izid volitev ne morejo vplivati, saj niso naši občani (razen ene sodelavke).
Ste dovolj izkušeni, da bi lahko prevzeli krmilo občine?
Menim, da sem. Za začetek morebitnega županovanja imam dovolj
ekonomskega znanja (dodiplomski in
podiplomski študij), pravnega (dvanajst let sem delal v državni upravi) in
imam dvajsetletne vodstvene izkušnje.
Do sedaj sem se ob prestopu na novo, zahtevnejše delovno mesto vedno
dobro znašel. Upošteval sem Sokratovo misel, ki pravi, da je prava modrost
vedeti, da nič ne veste. Torej je najprej
potrebno spoznati situacijo, nato pa
aktivno delati za dobro vseh občanov.
Bi funkcijo župana opravljali poklicno
ali nepoklicno?
Poklicno. Edino tako bi se lahko v
celoti posvetil razvoju občine. Občina
je le velika. Bi pa imel samo enega
podžupana, ki je zakonsko obvezen.

Kako
se je
opisal

Od rojstva živim v Drobinskem, manjši podeželski
vasi, na kmetiji. Po prvi izobrazbi sem učitelj matematike in fizike, po drugi pa univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem znanosti. Moja
službena pot je šla od poučevanja na osnovni in
srednji šoli (Šentjur, Celje) do vodenja oddelka
za gospodarstvo in kmetijstvo na upravni enoti v
Šentjurju. Po več letih sem se vrnil v šolstvo, ravnateljeval sem v Dobju in sedaj sem ravnatelj na
Blanci. Kandidiral sem že večkrat, bil sem izvoljen
v občinski svet in v svet KS.

Premoženjska izkaznica

Lastništvo nepremičnin (katerih, vrednost):
Sem lastnik kmetije (6 ha gozda in 3 ha travnikov)
s stavbami, težko bi rekel, kakšna je tržna vrednost.
Imate prihranke (vrednost)?
Ne veliko, trenutno preurejam stanovanje.
Ste solastnik kakšnega podjetja?
Ne.
Ste lastnik prevoznega sredstva (znamka, vrednost)?
Avta Suzuki Vitara, vrednost 18.000 €.
Lastništvo drugih vrednejših premičnin (jahta,
čoln, motor, girokopter …):
Traktor z raznimi priključki.
Ste lastnik kakšnih umetniških del (slike, kipi
…)?
Ne.
Vaša septembrska bruto plača oziroma pokojnina:
Bruto plača z vsemi dodatki je znašala 3.158 evrov.

Kdo je vaš vzornik?

Od znanih Slovencev zelo spoštujem
in cenim zdaj že pokojnega naslovnega škofa dr. Vekoslava Grmiča. Bil je
velik graditelj dialoga med verujočimi
in ateisti. Zagovarjal je tezo, da je kapitalizem že po svojem bistvu nasproten
človekoljubju in da sloni na egoizmu.
Velik intelektualec, pošten, pokončen
mož, kakršnih danes v Sloveniji ni. Če bi
še bili, bi bila Slovenija resnično druga
Švica.
Lahko zase trdite, da ste timski igralec?
Absolutno. Vseskozi zagovarjam in pri
svojem delu upoštevam to, da ima moč argumenta prednost pred argumentom moči.
Zato sem privrženec argumentiranega dialoga, neke vrste 'samoupravljanja'. Zelo se
strinjam s pregovorom, da več glav več ve.
Vaš največji dosežek in največja napaka v
zadnjih desetih letih?
Dosežki so lahko večji ali manjši. Zadnjih deset let sem ravnatelj, zato si morda
kot največji dosežek štejem vsestranski
razvoj naše šole in vrtca. V teh mojih šestih
letih na Blanci je število učencev naraslo
za skoraj 20 odstotkov (več kot tretjina je
'uvoženih' iz drugih šolskih okolišev), v
vrtcu pa število otrok za 250 odstotkov.
Kar dokazuje našo kakovost dela v obeh
enotah, pa tudi prave ﬁnančne politike v
vrtcu (imamo najnižjo ceno v občini).
Kar se tiče napake, ni bilo neke večje, ki
bi jo lahko izpostavil.

Obvladate delo z
računalnikom?

Seveda, že od leta 1982, ko so se pojavili prvi hišni računalniki. Morda se bo
kdo od mojih bivših učencev spomnil,
kako smo se začeli v šoli ukvarjati s takratnimi spectrumi. Predmet računalništvo in (ekonomsko) informatiko sem
tudi poučeval (na takratni srednji trgovski šoli in naši ljudski univerzi). Danes
v službi brez računalnika ni možno narediti skoraj ničesar. Informatizacija (elektronsko poslovanje) se je razširilo na vsa
področja, počasi postaja že 'nadležno'.
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S KANDIDATOM OSEBNO

To je Mihaela Rožej
Poročena. Ima tri fante
in vnukinjo.
V kino. Že kar nekaj
časa je minilo od takrat,
pove. »Gledala sem film
Princesa Diana, nato pa
sem kino zamenjala za
gledališče in ostale kulturne predstave.«
Je imela vaša družina kakšne pomisleke ob vaši kandidaturi?
Tako pomembna odločitev kot je
kandidatura za županjo je vredna in
potrebna temeljitega raz-govora z
vsemi deležniki, saj to v veliki meri
vpliva na družinsko življenje. Ugotovili smo, da so otroci že osamosvojeni in da nimam posebnih obveznosti,
mož pa mi vedno stoji ob strani in me
podpira. To pomeni, da opravi tudi
kakšno gospodinjsko delo več kot do
sedaj.
Ste s strani svojih sodelavcev deležni
podpore?
Delala sem v odličnem kolektivu,
kjer se vedno podpira posameznika,
ki želi delovati še na kakšnem drugem
področju, saj vse doprinese k osebnemu razvoju in rasti, ta pa h kvalitetnejšemu opravljanju dela. Vedno me
je kolektiv podpiral.
Ste dovolj izkušeni, da bi lahko prevzeli krmilo občine?
Glede na to, da se zavedam pomena
vseživljenjskega učenja, da sem pripravljena sprejemat izzive, da sem aktivna na različnih področjih, imam štirideset let delovnih izkušenj, izkušenj
dela z ljudmi, vodenjem, verjamem,
da županska funkcija ne more biti problem. Pomembno pa je tudi to, da sem
kot aktivna občinska svetnica spoznala
delovanje občine in njenih služb.
Bi funkcijo županje opravljali poklicno ali nepoklicno?

Kako
se je
opisala

Sem sproščena, optimistična in ponosna Šentjurčanka in zavedna Slovenka. Ne zavzemam se za populistične ideje, ampak za realnost, ki doprinese h kvalitetnejšemu življenju.
Tradicionalne vrednote so zame temelj za prihodnost.

Premoženjska izkaznica

Lastništvo nepremičnin (katerih, vrednost):
Sem solastnica enodružinske hiše, enosobnega stanovanja in
manjše podedovane domačije.
Imate prihranke (vrednost)?
Ni omembe vredno
Ste solastnik kakšnega podjetja?
Ne.
Ste lastnik prevoznega sredstva (znamka, vrednost)?
Ne.
Lastništvo drugih vrednejših premičnin (jahta, čoln, motor,
girokopter …):
Ne.
Ste lastnik kakšnih umetniških del (slike, kipi …)?
Ne.
Vaša septembrska bruto plača oziroma pokojnina:
Prva zaslužena pokojnina.

Kdo je vaš vzornik?

Moj vzornik so zagotovo
starši s pokončno držo in
vrednotami, ki so jih privzgojili tudi nam otrokom.
Še danes se spomnim, kako
mi je rekel oče: »Nikoli ne
laži, pa ti ne bo nikoli nerodno.« Tega se vedno držim.
Velikokrat prebiram Slomškove misli.
Glede na to, kako pomembna
in odgovorna je funkcija župana,
je nedvomno potrebno poklicno
opravljati to delo, ki ne traja le
osem ur na dan, ampak si župan
24 ur na dan. V to delo si vpet
ves čas.
Lahko zase trdite, da ste timski
igralec?
Seveda. Sem veliki zagovornik timskega dela. Takšen je moj
način dela.
Vaš največji dosežek in največja
napaka v zadnjih desetih letih?
Zagotovo sem ponosna na to,
saj sem ena redkih, ki se je zadnja leta pred upokojitvijo vpisala
na fakulteto in jo uspešno tudi
končala. Napaka pa je, da tega
nisem storila že prej.

Obvladate delo
z računalnikom?
Seveda.

Mihaela Rožej z
družino, posneto
ob krstu vnukinje
Ele.
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S KANDIDATOM OSEBNO

To je mag. Mojca Inkret
Ima sina. Živi z družino na Proseniškem.
V kino. Nazadnje sta
s sinom v kinu gledala
Jurski svet: Padlo kraljestvo.

Kako
se je
opisala

Je imela vaša družina kakšne pomisleke ob vaši kandidaturi?
Ne, nikakršnih pomislekov.
Imam popolno podporo družine.

Bi funkcijo županje opravljali poklicno ali nepoklicno?
Funkcijo županje bi opravljala
poklicno, saj sem mnenja, da tako odgovorna funkcija potrebuje

Kdo je vaš vzornik?

Moj vzornik so vedno bili moji stari starši
in moji starši. Dali so mi
vse tisto, kar je v življenju
najbolj pomembo. Naučili
so me vsega, česar danes
žal marsikateri mlad človek ni deležen. Hvaležna
sem jim za srečno otroštvo
ter za vso podporo v življenju, za vrednote, ki jih
danes živim tudi sama. In
na to sem zelo ponosna.
Da sem danes to, kar sem,
gre v veliki meri zahvala
tudi njim.

Obvladam, saj sem bila
pri svojem dosedanjem delu
vezana na delo z računalnikom.

Vaš največji dosežek in
največja napaka v zadnjih
desetih letih?
Največji dosežek je zagotovo moj sin, večjih ali
manjših napak ni, na napake gledam kot na priložnosti za osebno rast.

Ste s strani svojih sodelavcev deležni podpore?
Sodelavci me pri moji kandidaturi podpirajo popolnoma in
verjamejo v mojo zmago.
Ste dovolj izkušeni, da bi lahko
prevzeli krmilo občine?
Vsekakor, sicer se v ta izziv ne
bi podala. Vsak izziv je nova izkušnja, ki človeka bogati. Izzivov
pa v življenju ni bilo malo.

Obvladate delo z
računalnikom?

Sem mama in z družino živim na Proseniškem. Po izobrazbi
sem magistrica pravnih znanosti delovnega prava in prava
socialne varnosti, predsednica Delavske zveze Slovenske
demokratske stranke, odločna Slovenka in oseba z izjemnim
čutom za sočloveka.

Zadnja
fotografija
z njenega
telefona

Premoženjska izkaznica

Ste solastnik kakšnega podjetja?
Imam registriran s. p.
Lastništvo drugih vrednejših premičnin (jahta, čoln,
motor, girokopter …):
Ničesar od navedenega ne posedujem.
Ste lastnik kakšnih umetniških del (slike, kipi, …)?
Ničesar od naštetega ne posedujem.
Pojasnilo kandidatke:
Glede premoženjskega stanja nisem podala odgovorov,
ker še nisem funkcionarka. Ko bom, te podatke takoj
razkrijem.
človeka v celoti, sama pa sem tudi v politiki ni monologa.
takšna po naravi, da se vsemu, Sicer pa mi tudi delo, ki ga
česar se lotim, želim posvetiti mora posameznik opraviti
100-odsotno in več.
individualno, ne predstavlja
Lahko zase trdite, da ste tim- nobene težave. Imela sem
priložnost delati tako v timu
ska igralka?
Zelo rada delam v timu, saj kot individualno.

Fotografija iz volilne kampanje:
uničevanje propagandnega materiala, plakatov SDS.
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S KANDIDATOM OSEBNO

To je mag. Marko Diaci
Poročen. Ima sina.
V kino. Je šel pred
kakšnim letom in si je
ogledal film Povratnik.
Je imela vaša družina kakšne pomisleke ob vaši kandidaturi?
Pri tovrstnih odločitvah smo povsem enotni. Je pa dejstvo, da nekateri
protikandidati peljejo izrazito negativno kampanjo, v kateri ne izbirajo
sredstev, v javnost zanesejo številne
laži in so na osebni ravni zelo žaljivi.
To je očitno postal legitimni del politične folklore, kar mi je še zmeraj
nepojmljivo, a je naša realnost. Vendar
verjamem v učinek bumeranga.
Ste s strani svojih sodelavcev deležni
podpore?
To ni bistveno, ključno je, da moji
cenjeni sodelavci v vsakih razmerah
nudijo strokovno podporo in svoje
znanje našim občankam in občanom,
ker smo zato tukaj. To je edino merilo,
ki šteje. Ne gre za osebno podporo, gre
za podporo našemu skupnemu načinu
dela, pri katerem bom vedno težil k
več in bolje.
Ste dovolj izkušeni, da bi lahko prevzeli krmilo občine?
Imam osem let izkušenj z vodenjem
občine, v tem času smo z ekipo veliko
pokazali in ti projekti niso bili lahek
zalogaj. Uspešno smo črpali evropska sredstva in v določenem obdobju
naenkrat vodili po več milijonskih investicij. Občino in občane sem v tem
času dodobra spoznal, bolje jih razumem, njihovo razmišljanje in potrebe,
kar je zame še večja motivacija.
Bi funkcijo župana opravljali poklicno
ali nepoklicno?
Tako kot doslej – poklicno. Menim,
da funkcijo župana Občine Šentjur glede na njeno velikost, populacijo, geografsko ter reliefno raznolikost, infrastrukturno razpršenost in pričakovanja
prebivalcev ni mogoče voditi drugače.

Kdo je vaš vzornik?

Kako
se je
opisal

Sem Marko Diaci, magister ekonomije in poslovnih ved, župan
Občine Šentjur. Živim v stanovanjskem bloku v središču Šentjurja s soprogo, sin je študent, starša živita v hiši v Vrbnem,
kjer sem pogosto, saj par rok pri delu prav pride. Moj dom in
delovni okoliš je vsa občina s krajevnimi skupnostmi, saj sem
rad iz prve roke seznanjen z vsem dogajanjem in se udeležujem prireditev naših društev ter organizacij.

Premoženjska izkaznica

Lastništvo nepremičnin (katerih, vrednost):
Stanovanje – solastnik 1/2, garaža – lastnik 1/1 v centru
Šentjurja.
Imate prihranke (vrednost)?
Da, vsako leto poročam KPK-ju v skladu z zakonom.
Ste solastnik kakšnega podjetja?
Ne.
Ste lastnik prevoznega sredstva (znamka, vrednost)?
Kia Sportage, letnik 2010 – cena po dogovoru.
Lastništvo drugih vrednejših premičnin (jahta, čoln, motor, girokopter …):
Ne.
Ste lastnik kakšnih umetniških del (slike, kipi …)?
Ne.
Vaša septembrska bruto plača oziroma pokojnina:
53. plačni razred Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Aci Svetina.

napaka v zadnjih desetih letih?
Med največje dosežke štejem
uspešno izvedene projekte, na katere se je prej čakalo več desetletij
– IKC, glasbena šola, dva velika
vodovoda, nov vrtec, energetsko
sanirani šole in vrtci, urejena vaška jedra Ponikva, Zgornji trg,
večnamenski objekt z gasilskim
domom Prevorje, več odsekov
državnih cest.
Napaka? Nekaj ljudi sem naivno štel med dobronamerne in
iskrene.

Obvladate delo z
računalnikom?

Da, dovolj za trenutne
potrebe.

Zadnja fotografija
z njegovega
telefona

Brez trdega dela, znanja in vsakdanje komunikacije z ljudmi je naziv
'župan' zgolj stvar protokola in nastopanja. Torej brez vsebine.

občutka je potrebno pristopiti k
vsaki zadevi na svoj način. Če lahko nekaj naredimo sami, ni potrebno obremenjevati s tem drugih. V
kolikor gre za princip več glav več
Lahko zase trdite, da ste timski ve, potem ukrepam z maksimalno
igralec?
participacijo in poslušam ter upoPovsem odvisno od razmer, ki števam, kaj ima povedati stroka.
jih terja naloga ali problem. Z izkušnjami, znanjem in tudi nekaj Vaš največji dosežek in največja

Pregled del na terenu, prenova in
asfaltiranje ceste skozi Dramlje.
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DIACIJEVA ZGODOVINA

Diaciju je podpora
iz leta v leto rasla
Glasovi. Preverjamo,
koliko glasov je šentjurski župan pridobil
na prejšnjih volitvah.
Šentjur je župana na zadnjih
lokalnih volitvah leta 2014 dobil že v prvem krogu. Občani
so mag. Marku Diaciju izrekli
zelo visoko podporo. Zanj se je
odločilo 6.096 volivcev oziroma 87 odstotkov udeležencev
volitev, kar je bila ena najvišjih
podpor v državi. Njegov protikandidat iz vrst SDS Lovro Perčič je dobil 925 glasov oziroma
13 odstotkov.

Podpora je Diaciju iz volitev
v volitve rasla.

Začel je bolj skromno

Zgodba pred osmimi leti je bila
povsem drugačna. Šentjur je imel
takrat kar pet županskih kandidatov, Diaci pa je volilno bitko začel

precej bolj skromno. V prvem krogu je zbral 2.076 glasov volivcev
oziroma slabih 30 odstotkov in
tako premoč moral priznati tedanjemu županu mag. Štefanu Tislu

(SDS), ki je zbral 2.778 glasov oziroma slabih 40 odstotkov. V drugem krogu pa mu je uspelo: Diaci
je zbral 4.188 glasov (55 odstotkov), Tisel pa 3.364 (45 odstotkov).
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Koga bi za
župana volil
kandidat za
župana?
Marsikaj pove. Odgovor na vprašanje, koga bi volil, če sam ne bi kandidiral. Kandidate za župana smo pozvali tudi, naj napovedo
izid letošnjih lokalnih volitev.
Koga bi za župana volili
županski kandidati (če
sami ne bi kandidirali)?

Janez Jenšterle: Za kandidaturo
sem se odločil, ker nisem zadovoljen z dosedanjim županom, drugi
kandidati pa tudi niso moja izbira.
Mag. Vincenc Frece: Vsekakor
bi volil sedanjega župana, mag.
Diacija. Od vseh protikandidatov
je najustreznejši za vodenje občine.
Mihaela Rožej: O tem bi razmišljala takrat, če sama ne bi kandidirala. Za zdaj imam sama s sabo
dovolj dela.
Mag. Mojca Inkret: V kolikor
ne bi sama kandidirala, bi podprla
kandidata SDS, ker vem, da bi s
svojim naborom odličnega kadra
našli kandidata, ki bi bil več kot
primeren za vodenje Občine Šentjur.
Mag. Marko Diaci: V kolikor
bi menil, da nekdo premore boljše
lastnosti in ima več znanja za to
funkcijo, kot sam, potem bi bilo
zelo nelogično, da kandidiram tudi
sam, kajne?

Katerega protikandidata
zagotovo ne bi volili in
zakaj?

Janez Jenšterle: S tem vpra-

šanjem se ne ukvarjam.
Mag. Vincenc Frece: Težko
rečem, katerega zagotovo ne bi
volil. Župan mora imeti določena
teoretična znanja in še več raznih
delovnih izkušenj. Po domače
rečeno mora imeti 'kilometrino',
življenjske izkušnje.
Mihaela Rožej: O tem v tem
trenutku ne razmišljam.
Mag. Mojca Inkret: Sedanjega župana, saj je Občina Šentjur
v času njegovega županovanja
močno nazadovala oziroma
obstala na mrtvi točki.
Mag. Marko Diaci: Protikandidatov ne poznam do te
mere, da bi se lahko izrekal za
ali proti kateremu. Prvenstveno
verjamem vase in v svojo ekipo,
svojo listo Gibanja za Občino
Šentjur, kjer ljudi ne združuje
noben strankarski interes, ampak iskrena motivacija narediti
domače kraje na vseh 222 km²
bolj prijazne za življenje, delo,
bivanje, druženje in spodbujanje
sodelovanja za dobre projekte.

nosti in vidijo, da sami nimajo
vpliva na spremembe. To bi želel
spremeniti tudi z obljubo o participativnem proračunu.
Mag. Vincenc Frece: Težko
rečem. Morda s čim večjo odprtostjo do občanov in možnostjo
njihovega sodelovanja. Ažurna
in poštena obveščenost občanov
je po mojem mnenju zelo pomembna. Občani morajo dobiti
resnični občutek, da bodo z udeležbo na volitvah lahko na nekaj
vplivali.
Mihaela Rožej: Večkrat sem
že povedala. Volitve so pravica
in tudi dolžnost vsakega polnoletnega občana. Žal se o tem premalo govori in tudi vzgaja našo
mladino. Obvezno bi bilo vključiti te vsebine v izobraževalni
proces na srednji stopnji.
Mag. Mojca Inkret: Osveščanje na terenu, kar tudi počnem.
Predstavljam svoj program, program SDS na lokalni in državni
ravni. Volivci naj se odločijo glede
na program. Le s tem, da se pribliKako boste poskrbeli za
žamo ljudem in uresničimo zadani
program, bodo volivci spet pridovečjo volilno udeležbo?
Janez Jenšterle: Pasivnost bili zaupanje in odšli na volitve.
Mag. Marko Diaci: Volilna
volivcev je posledica tega, da
ljudje nimajo pripadnosti skup- udeležba je povezana s priprav-

ljenostjo vplivati na lastno usodo, verjetjem v moč odločanja,
demokracije, participacije. Verjamem, da obstaja razlika med lokalnimi in državnimi volitvami.
Na lokalnih volitvah imajo ljudje
upravičeno več občutka, da odločajo o svoji neposredni prihodnosti. Računam na glasove teh,
ki vedo, kaj želijo od kandidata.

Ste za to, da se županski
mandat omeji na dva
mandata?

Janez Jenšterle: To se mi zdi
dobra ideja. V dveh mandatih
lahko župan ogromno naredi,
vendar je prav, da gradi ekipo,
ki lahko izpelje začete projekte.
Mag. Vincenc Frece: Ne,
nima smisla postavljati nekih
zakonskih prepovedi. Občani so
tisti, ki si bodo sami izbrali župana oziroma županjo.
Mihaela Rožej: Sem. To ni
doživljenjska funkcija ali delovno mesto za nedoločen čas.
Mislim, da v osmih letih lahko v
glavnem uresničiš svoje ideje in
veliko doprineseš k razvoju občine ali pa ne, potem je pa tako bolje, da ne moreš več kandidirat.
Mag. Mojca Inkret: Da, vsekakor.
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Kakšen izid lokalnih volitev
napovedujete?

Janez Jenšterle: Če ne bi resno razmišljal o zmagi na volitvah, se v tekmo sploh ne bi podal.
Mag. Vincenc Frece: Napovedi so tvegane in
zelo nehvaležne. Izid težko napovem, morda le to,
da je drugi krog verjeten.
Mag. Mojca Inkret: Zmago zame, saj bom županja Občine Šentjur, ki bo delala #ZATE. Zame je
pomemben vsak občan in vsaka občanka.
Mihaela Rožej: Napovedujem drugi krog volitev, tam pa je vse mogoče.
Mag. Marko Diaci: Ugoden, primeren temu, kar
smo pokazali v osmih letih, tako zame kot za listo
Gibanje za občino Šentjur. Pričakujem, da ljudje ne
bodo podlegli vsemu, kar dnevno naplavlja sovražno nastrojena predvolilna kampanja. Jasno, nihče
ne more biti vsem všečen, zato pa verjamem v rezultate neposredne komunikacije, ki smo jo z volivci
zmeraj imeli. Jaz jih iskreno spoštujem.

Mag. Marko Diaci: Ali ome- torjem dobrih podjetij? Ali me- trenerjev klubov, ko zmagujejo? ljudstva, ne pa posplošena zakojujemo mandate uspešnim direk- njamo selektorje reprezentanc, Mandate naj omejuje zgolj volja nodaja.
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194 kandidatov za
šentjurski občinski svet
Štiri liste, ki imajo po največ
kandidatov, skupaj kandidirajo s
104 kandidati.
V vseh treh volilnih enotah Občine Šentjur je
svoje bolj ali manj dolge liste kandidatov vložilo
deset list. Le v drugi volilni enoti, kjer Franc Keglič
in skupina volivcev kandidirajo z enim kandidatom
(Leon Lah s Srževice), je enajst list.
Skupaj je na volilni imenik vpisanih 194
kandidatov, največ (po 26) jih imajo Županova
lista, SLS, SDS in NSi, najmanj (razen omenjene
Kegličeve liste) pa ZL-DSD (šest kandidatov).
Največ kandidatov (nekaj manj kot polovica) je v
prvi volilni enoti, kjer so tudi liste najdaljše.

Kako bomo volili v občinski svet?
Šentjurčani bomo volili po proporcionalnem volilnem
sistemu.
Glasovali bomo o seznamih (listah) kandidatov, ki jih
predlagajo volivci ali politične stranke. Obkrožili bomo
številko pred izbrano listo, izvoljeni pa bodo kandidati,
ki so na listi višje, torej je pomemben vrstni red.
Lahko pa izbranemu kandidatu podelimo preferenčni
glas tako, da ga obkrožimo na listi.

Izpostavite največja problema,
ki jih bodo nosilci liste,
izvoljeni v občinski svet, začeli
prednostno reševati.
DESUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije):
Primerna oskrba starejših na domu – sodelovanje z institucijami in povečanje kapacitet
v domu starejših v Šentjurju. Javno zdravstvo,
ki bo dostopno tudi v odročnejših krajih pod
enakimi pogoji. Spodbujanje medgeneracijske
povezanosti, prostovoljstva in solidarnosti, kajti le te kvalitete delajo našo družbo človečno.
Ustvarjanje ugodnih pogojev za aktivno udeležbo upokojencev na trgu dela.
SNS (Slovenska nacionalna stranka):
Ureditev krožnih križišč (Bohorč, center

Tako so porazdeljeni svetniki v
sedanjem svetu

Tako so razdeljena
mesta v šentjurskem
26-članskem
občinskem svetu v
mandatu 2014 do
2018. Vir podatkov: spletna
stran Občina Šentjur

Šentjurja, Aspara–Jager), da se čim
prej sprosti prometna gneča v Šentjurju; ureditev tudi drugih cest v Občini
Šentjur, ki so potrebne obnove. Za mlade več priložnosti v Šentjurju, saj jih
je treba zadržati z njihovim znanjem
in novimi idejami v domačem kraju.
Temu bodo pripomogli gospodarstvo,
nova stanovanja za mlade in družine,
čim prejšnja izgradnja večnamenske
športne telovadnice v Hruševcu za gibanje, zdravje, šport, zabavo.
ŽUPANOVA LISTA (Gibanje za
Občino Šentjur):
Prednostno se bodo novoizvoljeni
svetniki v Občinski svet Občine Šentjur

posvetili formiranju delovnih teles in
sprejemanju proračuna Občine Šentjur
za leti 2019 in 2020.
SLS (Slovenska ljudska stranka):
Člani občinskega sveta delujemo v
svetniški skupini, ki deluje na podlagi
našega skupnega programa.
SDS (Slovenska demokratska
stranka):
Ne glede na način delovanja v koaliciji ali opoziciji v naslednjem mandatu
bomo svetniki SDS v začetku mandata
začeli reševati problem ureditve samega mesta Šentjur, ureditve mestnega
jedra. Na drugi strani pa so vsekakor
izvedbe ukrepov za podporo razvoju
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kmetij in turistične perspektive podeželja: finančne spodbude za mlade kmete na
področju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, hitrejša pridobitev dovoljenj
za novogradnje na kmetijah.
DD (Dobra država):
Hitra cesta od Dramelj do Sevnice kot
del tretje razvojne osi. To je po našem
mnenju pomemben razvojni projekt, saj
Šentjur tako postane pomembna prometna
točka.
SD (Socialni demokrati):
Prednostno bomo začeli reševati predvsem začetek gradnje navezovalne ceste in
ureditve celotne prometne infrastrukture
v občini, tudi z izgradnjo kolesarskih poti. Zavzemali se bomo za večjo podporo
civilnodružbenim skupinam pri bogatitvi
dogajanja na območju celotne skupnosti.
SMC (Stranka modernega centra):

urednistvo@sentjurskenovice.si • www.novice.si

Ureditev mestnega jedra s poudarkom
na celostni ureditvi mirujočega prometa
(kolesarska steza skozi mestno jedro in
povezava s KS v občini in sosedi; izposoja
koles, dodatni parkirni prostori med bloki). Nadaljevanje z aktivnostmi za obnovo
državne ceste Dole–Ponikva–Dolga Gora.
Izboljšanje cestne infrastrukture, tako državne kot lokalne, predvsem pa to, da se
modernizira že več let obljubljena LC Planina–Šentvid, ki je že vrsto let najslabša
lokalna cesta v občini.
NSi (Nova Slovenija – krščanski demokrati):
Zvišanje sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Šentjur z zdajšnjih 50
tisoč na 80 tisoč evrov. Naša občina je
predvsem kmetijsko usmerjena in hribovita, zato potrebuje pomoč. Sprememba
financiranja gasilskih vozil z 60/40 na

SDS
Lovro Perčič, Šentjur, dipl. upravni
organizator, vodja oddelka na ZPIZ, Jelka Godec, Ponikva, univ. prof. fizike,
poslanka DZ RS, Zdravko Hribernik,
Kalobje, strojni ključavničar, operater I.
PRIČAKOVANJA: Pričakujemo,
da bo iz kakovostno postavljene ekipe
izvoljenih več svetnikov, kot jih je danes
DESUS
v sestavi občinskega sveta. Tako napoveStanislav Artiček, Šentjur, Stani- dujemo, da bodo izvoljeni najmanj štirje
slav Repovš, Proseniško, Zdenka Bevc iz prve in po trije iz druge in tretje volilne
Škof, Gorica.
enote.
PRIČAKOVANJA: Pričakujemo, da
bo v vsaki volilni enoti izvoljen v občinDD
ski svet vsaj nosilec liste.
Igor Gobec, univ. dipl. oec., komerciala, Dušan Škoberne, elektrotehnik,
SNS
serviser, Jernej Majcen, elektrotehnik,
Nataša Zupanc Lah, Šentjur, raču- inštruktor.
novodja – samostojna podjetnica, Rok
PRIČAKOVANJA: Verjetno lahko
Bukovšek, Ponikva, dipl. ekonomist pričakujemo izvolitev samo enega svet(UN), Jožko Špoljar, Prevorje, prevo- nika.
znik – samostojni podjetnik.
PRIČAKOVANJA: V prvi volilni
SD
enoti izvoljena vsaj dva kandidata, v
Nejc Valenčak, Šentjur, dijak, Dejan
drugi in tretji pa vsaj po eden.
Skok, Dramlje, vodja proizvodnje in
kakovosti, Srečko Krajnčan, Loka pri
ŽUPANOVA LISTA (Gibanje za Žusmu, prodajni svetovalec, vodja ekipe.
Občino Šentjur)
PRIČAKOVANJA: V vsaki volilni
Podatki o kandidatih Županove liste – enoti bo izvoljen en naš kandidat.
Gibanja za Občino Šentjur so dostopni
na uradni spletni strani Državne volilne
SLS
komisije.
Mihaela Rožej, Pešnica, upokojenka,
PRIČAKOVANJA: Naša lista v treh Staška Buser, Boletina, predavateljica
volilnih enotah kandidira skupno 26 kan- na višji šoli, Milan Milenko Tanšek,
didatov za občinski svet in upamo na Bukovje pri Slivnici, vodja prodaje.
najboljši možni rezultat.
PRIČAKOVANJA: Pričakujemo, da

Kdo so vaši nosilci list
in koliko kandidatov
pričakujete, da bo
izvoljenih v šentjurski
občinski svet?

80/20, kar bi predstavljalo precejšnjo pomoč gasilcem, saj jih vedno kličejo, ko
jih potrebujejo, in so servis županu. Več
pozornosti je potrebno posvetiti varnim
potem, pločnikom in kolesarskim potem,
obnoviti občinske ceste in poti in sanirati
plazove.
ZL-DSD (Združena levica - Demokratična stranka dela):
Pospešitev projekta šentjurske obvoznice, ki stoji v Ljubljani na mrtvi točki zaradi pasivnosti župana in 'naših' poslancev.
S tem povezano obrtno cono ob avtocesti
moramo nujno čimprej komunalno opremiti, saj nas druge občine, npr. Žalec in
Konjice, krepko prehitevajo v razvoju.
Tu sta še nujni nalogi: priprava podlage
za zidavo neprofitnih stanovanj za mlade
družine in za gradnjo drugega doma upokojencev.

bosta v vseh treh volilnih enotah izvoljena vsaj eden ali dva občinska svetnika.
SMC
Peter Jevšinek, Šentjur, dipl. inž. prometa; regijski vodja operative vzhod,
mag. Barbara Tiselj, Ponikva, mag.
pravnih znanosti; v. d. generalnega sekretarja, Marko Vouk, Planina pri Sevnici;
dipl. org. menedžer; vodja informatike.
PRIČAKOVANJA: V vsaki volilni
enoti pričakujemo izvoljena po dva svetnika.
NSi
Nina Drame, Šentjur ing. naravovarstva, Franc Korenjak, Lokarje, avtoklepar – upokojenec, Ana Belina, Kalobje,
pomoč pri prodaji vozil.
PRIČAKOVANJA: V prvi in tretji
volilni enoti izvoljen en svetnik, v drugi
pa dva.
ZL-DSD
Luka Vlaović, Šentjur, pravnik, Ksenja Zdolšek, Srževica, kmetovalka,
Marta Skutelj, Vodice pri Kalobju, frizerka.
PRIČAKOVANJA: Realno pričakujemo dva svetnika. Koliko jih bomo
imeli in v katerih volilnih enotah, pa naj
povedo volivci.
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Berite kot županski
kandidat

Kandidate za župana Šentjurja smo vprašali, katero
knjigo so nazadnje prebrali. Morebiti njihove odgovore uporabite tudi kot namig za svoje zimsko branje.
Janez Jenšterle: Yuval Noah Harari: Sapiens – kratka zgodovina
človeštva, Homo deus – kratka zgodovina prihodnosti.
Mag. Vincenc Frece: Knjigo Nadškof genocida avtorja
Marca Aurelia Rivellija, ki govori o vlogi rimskokatoliške (hrvaške)
cerkve v balkanskem holokavstu.
Mihaela Rožej: Janez Jalen: Trop brez zvonca.
Mag. Mojca Inkret: Celestinska prerokba, avtorja Jamesa Redfielda.
Mag. Marko Diaci: Yuval Noah Harari: Sapiens –
kratka zgodovina človeštva.
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Pes ali mačka?

Janez Jenšterle:
Pes. Imam leto in pol
staro psičko Mano,
mešanko zlate barve.

Kateri je ljubši županskim kandidatom. Imajo kakšnega
doma? Prosili smo jih tudi za fotografijo.
Mihaela Rožej:
Do pred kratkim smo imeli dvanajst let starega psa, pasme
labradorc, s svetlo dlako, z imenom Rik, ki se je žal pred mesecem poslovil zaradi starosti in težav, ki so se pojavile. Bil je
zelo prijazen pes in odličen čuvaj. To je bil naš drugi labradorec. Prvi je bil z nami trinajst let.
Bella, pritlikavi pinč domuje
pri Inkretovih.

Janez Jenšterle ima psičko Mano.

Mag. Mojca Inkret:
Vsekakor prisegam na psa. Doma imamo tudi pritlikavega pinča, ta pasma me spremlja od otroštva,
od petega leta starosti. Zagotovo pasma, ki jo imajo
radi tako otroci, odrasli in mladi po srcu.
Mag. Marko Diaci:
Maček, posvojen 's
ceste'.

Diacijev maček.

Mag. Vincenc Frece:
Pes je čudovita domača žival. S
pravo vzgojo in učenjem lahko
postane izredno inteligentna
žival, kar potem človeku vrne
z neizmerno zvestobo. Trdim,
da je pes ogledalo karakterja
svojega gospodarja. Pred časom smo imeli veliko let psa,
zdaj si ga z ženo ne moreva več
privoščiti zaradi službe. Preveč
bi bil sam.
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ŠPORT

Za koga navijajo županski
kandidati?
Smučajo, kolesarijo, pilotirajo, hodijo in se sprehajajo, igrajo nogomet in košarko. Z vsem tem se ukvarjajo županski kandidati. Pri
katerem športu pa hitreje bije njihovo navijaško srce?
S katerim športom se redno
ukvarjate?

Janez Jenšterle: Redno smučam in
pilotiram klubsko motorno letalo. In
redno sprehajam našo psičko.
Mag. Vincenc Frece: Najljubše mi je
kolesarjenje. Pozimi pa obožujem tek
na smučeh. Oboje nudi poleg zdravstvenih učinkov tudi maksimalni stik z naravo. Tako se je možno ob sicer telesnih
naporih tudi duševno spočiti.
Mihaela Rožej: Planinarjenje, nordijska hoja, tek na smučeh.
Mag. Mojca Inkret: Z nordijsko hojo.
Mag. Marko Diaci: Občasno s košarko, nogometom, kolesarstvom.

Naročnik: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI, Dvorakova ulica 11A, Ljubljana

Za katera dva športa navijate?

Janez Jenšterle: Za košarko in alpsko smučanje.
Mag. Vincenc Frece: Nimam nekega favorita.
Danes športa v pravem pomenu besede ni več.
Postal je bolj 'gospodarska' panoga. Spremljam
pa več športov po malem: nogomet, rokomet,
košarko, smučanje, borilne športe …
Mihaela Rožej: Košarka, nogomet.
Mag. Mojca Inkret: Navijam za nogomet in
rokomet.
Mag. Marko Diaci: Za košarko, KK Šentjur, ter
za vse šentjurske športnike kolektivnih in individualnih športov. Mnogi dosegajo odlične rezultate, o čemer se lahko prepričamo na vsakoletni
prireditvi Športnik leta Občine Šentjur.
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POVEJTE NAJ RECEPT

Kuhajmo z županskimi
kandidati
Janez
Jenšterle

»Najraje si privoščim srednje popečen zorjen telečji
roastbeef na ostri papriki z
zapečenim krompirčkom, radič
z ekološkim olivnim oljem in
balzamičnim kisom ter kozarec
barikirane modre frankinje.
Tudi kuham velikokrat in
zelo rad. Ena tistih jedi, ki mi
najbolj uspe, je pečena telečja
krača z zelenjavno prilogo v
krušni peči. Za to jed potrebujete predvsem zelo dobro meso
in krušno peč.«

Pečena telečja
krača v krušni peči,
fotografija je simbolična.

Mihaela Rožej

»Najraje jem domače, sicer pa različno za različne priložnosti in odvisno od časa, ki mi je na voljo. Brez juh ne
gre, uporabim sezonska živila in v večini doma pridelane sestavine.
Seveda kuham, pečem in pripravljam različne dobrote kot napr. dušeno govedino v omaki, potratno potico ali –
tako pravijo - najboljši 'tatarc'.«

Recept za dušeno govedino v omaki:

Dušena govedina
v omaki, fotografija je
simbolična.

Kos govejega stegna solimo, popramo, namažemo s senfom in ga z vseh
strani opečemo na maščobi. Dodamo na kolobarje narezano jušno zelenjavo in čebulo ter vse prepražimo. Dodamo zeliščni šopek, zalijemo z juho
(jušno osnovo) in pokrito dušimo. Vmes meso obračamo in po potrebi dolijemo tekočine. Približno po dveh urah je meso mehko.
Tedaj meso preložimo v drugo posodo. Zelenjavo pomokamo, prepražimo in prilijemo še ostanek juhe in vse dobro prevremo. Nato s paličnim
mešalnikom omako pretlačimo. Dodamo ji vino, kisle smetane in nekaj
kapljic limoninega soka. Meso narežemo na rezine, jih položimo na krožnik in podlijemo nekoliko omake. Del omake serviramo posebej.
Zraven sodijo kruhovi cmoki in zelena solata. Poskusite, ne bo vam žal.
Pa dober tek.
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Mag. Mojca Inkret

»Najraje imam tradicionalno nedeljsko kosilo. Kuham tudi sama.
Prilagam svoj recept za zdrobovo štruco.«

o štruco
Recept za zdrobov
Sestavine:

a
ega kravjega mlek
• 2 dl polnomastn
• 2 dl vode
• sol
• 20 g masla
a zdroba
• 150 g pšeničneg
• 50 g korenja
• 100 g brokolija
aha
• 50 g svežega gr nično olje
nč
so
ci
jaj
šji
• 2 koko

Zdrobova
štruca,

Priprava:
V lonec damo mleko in vodo. Solimo
in primešamo maslo. Ko zavre, zakuhamo pšenični zdrob. Ko se zgosti,
ga odstavimo in ohladimo.
Korenje, brokoli in grah blanširamo,
nato zelenjavo dobro odcedimo. Ohlajeni masi primešamo jajci in zelenjavo. Oblikujemo štruco in jo zavijemo v naoljeno kuhinjsko krpo ter
kuhamo v slani vodi 20 minut. Krpo
nato odvijemo in zdrobovo štruco
narežemo na rezine.

fotografija je
simbolična.

Ribe na žaru,

Naročnik: SLS – Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ul. 4, Ljubljana

fotografija je simbolična.

Mag. Marko
Diaci

»Izbira kosila je odvisna od
sezone, trenutno je na vrhu seznama jota, še posebej tista na vrhu
Resevne, ki je res odlična. Zelo
težko se uprem pršjačam planinskih
gospodinj in članic Društva kmetic
Mavrica Šentjur.
Na dopustu pečem ribe na 'gradeli'. Sveža riba iz morja je glavna
sestavina, ki posebnih izboljšav ne
potrebuje.«

Mag. Vincenc
Frece

»Sem pristaš pravih domačih
jedi, kot so na primer ajdovi
žganci z ocvirki in gobovo juho
(jurčki) ali pa domača klobasa s
kislim zeljem.
Sicer marsikaj počnem, kuhanje
pa ni zame.«

Ajdovi žganci
z ocvirki in gobovo
juho,
fotografija je simbolična.
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OD LETA 1955
Kdo je krojil
usodo
Šentjurja?
Vodstvo občine.
Spomnimo, kdo vse
je doslej sedel na
čelu naše občine in
krojil njeno usodo.

Štefan Tisel. Župan v
letih od 2002
do 2010.

Mag. Marko Diaci. Župan od 2010.

Jurij Malovrh. Župan od
1994 do 2002. Pred tem
predsednik skupščine
občine od 1991 do 1994.

Predsedniki skupščine občine: Mag. Franc Kovač (1990–
1991), Vlado Gorjup (1986–1990), Peter Knez (1982–1986),
Stanislav Lesnika (1978–1982), Vinko Jagodič (1965–1969 in
1973–1978), Franc Svetina (1969–1972), Peter Hlastec (1963–
1965).
Predsednik občinskega ljudskega odbora: Peter Hlastec
(1955–1963).
Predsedniki izvršnega sveta: Ladislav Grdina (1990–1994),
Sergej Šešerko (1985–1990), Ivan Jager (1982–1985), Ludvik
Mastnak (1978–1982), Jože Bučer (1974–1978).

Oglasno sporočilo

Predsedniki skupščine, ljudskega odbora in izvršnega sveta
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Poletje ali zima?
Janez Jenšterle: Zima s snegom, ki pokrije onesnaženo pokrajino. Pa tudi zato,
ker imam rad zimske športe.
Mag. Vincenc Frece: Bolj poletje, seveda normalno, brez vročinskih udarov
in neurij. Poletje je bolj blagodejno in
praktično. Ima pa tudi zima svoje čare,
če odmislimo prometne zagate. Ni lepšega, kot se sprehajati v naravi v pravem
sneženju, v tišini, ko se sliši zvok padanja velikih snežink skozi zrak.
Mihaela Rožej: Vse letne čase enako.
Vsak je zase čaroben.
Mag. Mojca Inkret: Zagotovo zima, saj
prinaša veliko zimskih radosti.
Mag. Marko Diaci: Pomlad, še posebej,
ko se konča zimska služba.

Naročnik oglasa: Županova lista Gibanje za občino Šentjur
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Nazaj v otroštvo

Starejša zakonca si želita malo popestriti svoj zakon in
se ponovno vrneta v čas prvih srečanj.
On: A prideš na zmenek na jasi pod jablano?
Ona: Seveda, rada.
On jo čaka, a nje ni in ni, zato se vrne domov ter jo vpraša:
On: Ja, zakaj te pa ni bilo?
Ona: Mama me ni pustila.
Šalo je za vas povedal
kandidat za šentjurskega župana Janez Jenšterle.

Če bi bil ravnatelj

Učiteljica je pri pouku dala učencem nalogo, naj napišejo
spis 'Če bi bil ravnatelj'. Vsi pišejo, samo Janezek nič. Pa ga
vpraša: »Ja, Janezek, zakaj pa ti ne pišeš?« Janezek se odreže:
»Čakam tajnico!«
Šalo je za vas povedal kandidat za šentjurskega župana
mag. Vincenc Frece.

Kolegov telefon

Punco sem poklical s kolegovega telefona in se je oglasila:
»Hej, moj žrebec.«
Še besede nisem spregovoril in je vedla, da sem jaz.
Oh, kako jo ljubim.
Šalo je za vas povedala kandidatka za šentjursko županjo
Mihaela Rožej.

Razlika med župnikom in policistom

Šentjurske novice, 15. november 2018
Uredništvo: MediaStar, d. o. o., urednistvo@sentjurskenovice.si.
Za MediaStar izdalo in uredilo podjetje Novice, d. o. o., Škalska
7, 3210 Slovenske Konjice – tel: 03 757 45 10.
Časopis je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo RS, pod zaporedno številko 1049. Stališča avtorjev niso
nujno stališča uredništva.

Kakšna je razlika med župnikom in policistom?
Župnik reče: »Gospod z vami!«
Policist pa reče: »Gospod, z nami!«
Šalo je za vas povedala kandidatka za šentjursko županjo
mag. Mojca Inkret.

Lokalne volitve 2018

Drugi krog.
Šalo je za vas povedal kandidat za šentjurskega župana
mag. Marko Diaci.
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