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Spoštovane volivke, 
spoštovani volivci!

Letošnja jesen bo na področju lokalne samouprave še posebej pestra, 
saj se nam bližajo lokalne volitve, ki bodo tokrat potekale 

v nedeljo, 20. novembra 2022.

Kot drugod po Sloveniji se bo tudi v Občini Puconci tega dne izvedlo 
splošno glasovanje, na katerem bomo za novo mandatno obdobje iz-
volili župana, člane občinskega sveta ter svetov krajevnih skupnosti. 

Da boste lažje sprejeli odločitev o tem, komu boste na volilno nedeljo 
namenili svoj glas, se vam v predmetni posebni izdaji občinskega gla-
sila Občan predstavljajo kandidati za župana, kandidatne liste s kandi-
dati za člane občinskega sveta ter kandidati za člane svetov krajevnih 
skupnosti. 

Glasovanje za župana in člane svetov krajevnih skupnosti bo tako kot 
običajno potekalo po večinskem sistemu, glasovanje za člane občin-
skega sveta pa po proporcionalnem sistemu. Splošna pravila glede na-
čina glasovanja pri posameznem sistemu glasovanja ter glede veljav-
nosti same glasovnice, so pojasnjena na naslednjih straneh tega glasila, 
s katerimi predlagam, da se pred odhodom na volišče seznanite, saj bo 
le tako vaš glas zagotovo prejel kandidat, ki mu namenjate svojo voljo.

Splošno glasovanje bo potekalo med 7.00 in 19.00 uro na vseh voliščih 
v Občini Puconci pod vodstvom imenovanih volilnih odborov, ki bodo 
skupaj z Volilno komisijo Občine Puconci poskrbeli za to, da bo glaso-
vanje potekalo nemoteno ter v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glede na to, da v volilni enoti Moščanci Volilna komisija Občine Pu-
conci ni prejela zadostnega števila kandidatur za člane sveta  krajevne 
skupnosti, bo Občina Puconci morala v kratkem razpisati tudi nakna-
dne volitve, v okviru katerih se bodo manjkajoči člani, volili ponovno. 

Volilna pravica je temeljna ustavna, politična pravica vsakega državlja-
na RS, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in je kot takšna, 
osnovna ter najpomembnejša sestavina vsakega volilnega sistema. 



4. 11. 2022 OBČAN - GLASILO OBČINE PUCONCI

LOKALNE VOLITVE 2022 3

Sočasno z volitvami župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, bodo po-
tekale tudi volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti. Pravico voliti pred-
stavnika romske skupnosti imajo tisti pripadniki romske skupnosti, ki so vpisani v posebni volilni 
imenik. Pri teh volitvah se uporablja večinski sistem. Na glasovnici, kjer bosta dva kandidata, se 
voli tako, da se obkroži številka pred kandidatom. Glasovnica je veljavna, če se iz nje da razbrati 
volja volivca. Za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, je izvoljen tisti kan-
didat, ki je dobil večino glasov.

Hkrati obveščamo pripadnike romske skupnosti, ki bi na dan volitev na volišču ugotovili, da niso 
vpisani v volilni imenik, da lahko na dan glasovanja na sedežu Posebne volilne komisije, Puconci 
80, izpolnijo izjavo za vpis v EVP. Z izpolnjeno izjavo, na Upravni enoti Murska Sobota dvignejo 
potrdilo, s katerim lahko potem glasujejo na volišču.

Branko Palatin l.r., univ. dipl. prav.
predsednik Posebne volilne komisije

Volilna pravica je pravica voliti in biti voljen. Volivke in volivci uresničujemo volilno pravico na 
volišču, na katerem smo vpisani v volilni imenik, praviloma torej na volišču, kjer imamo prija-
vljeno stalno prebivališče, izjemoma (pri lokalnih volitvah) tudi na volišču po naslovu začasnega 
prebivališča, če gre za državljana EU, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje in začasno prebivali-
šče. 

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, bodo lahko glasovali na posebnem volišču na sede-
žu Volilne komisije Občine Puconci (Puconci 80, 9201 Puconci) in sicer v okviru predčasnega 
glasovanja, ki bo potekalo od torka, 15. 11. 2022  do vključno četrtka 17. 11. 2022, med 7.00 
in 19.00 uro. Tisti volivci, ki pa se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču pa lahko 
glasujejo tudi pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Volilni komisiji Občine 
Puconci najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, na posebnem obrazcu, ki je objavljen na sple-
tnih straneh Občine Puconci. 

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni zapora, bolnišnici ali socialnovarstvenem 
zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če pošljejo obvestilo za glasovanje 
po pošti (obrazec na spletni strani Občine Puconci) na naslov Volilne komisije Občine Puconci 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Končno pa je potrebno tudi poudariti, da je zako-
nodajalec z novelo Zakona o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporablja tudi za lokalne 
volitve, določil, da morajo biti od 1. februarja 2018 vsa volišča dostopna tudi invalidom. 

Glede na navedeno menim, da je uresničevanje aktivne volilne pravice omogočeno prav vsem. 
Zato vas vabim, da na enega izmed opisanih načinov uresničite svojo državljansko volilno pravi-
co ter se v čim večjem številu, v nedeljo 20. novembra 2022, odpravite na volišča.

Tilen Matiš,
predsednik Volilne komisije Občine Puconci, l.r.

OBVESTILO POSEBNE VOLILNE KOMISIJE OBČINE PUCONCI

Volitve člana Občinskega sveta – 
predstavnika Romske skupnosti
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VZOREC

G L A S O V N I C A 
ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE PUCONCI 

20. novembra 2022

OBČINA PUCONCI

NAVODILO: Glasuje se samo za eno listo kandidatov, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka pred 
znakom in imenom liste kandidatov, za katero se glasuje. 

Če želite dati posameznemu kandidatu iz liste za katero ste glasovali, preferenčni (prednostni) glas, vpišite 
v stolpec »PREFERENČNI GLAS« zaporedno številko kandidata s te liste.

ŠT. LISTE ZNAK LISTE IME LISTE PREFERENČNI GLAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VZOREC

G L A S O V N I C A 
ZA VOLITVE ŽUPANA NA REDNIH VOLITVAH 

20. novembra 2022

OBČINA PUCONCI

NAVODILO: Glasuje se za 1 (enega) kandidata. Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka 
pred njegovim imenom in priimkom.

KANDIDATI SO:

KANDIDAT št. 1
predlagatelj: 

KANDIDAT št. 2
predlagatelj: 

KANDIDAT št. 3
predlagatelj: 

KANDIDAT št. 4
predlagatelj: 

KANDIDAT št. 5
predlagatelj: 
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Na lokalnih volitvah v Občini Puconci se uporablja 
tako večinski, kot tudi proporcionalni volilni sistem. 
Večinski volilni sistem se uporablja za volitve župana 
in člane svetov krajevnih skupnosti, proporcionalni 
sistem pa za volitve članov občinskega sveta, ki v 
Občini Puconci šteje 15 članov. Dne 10. 12. 2020 je 
Občinski svet Občine Puconci na 17. seji sprejel Od-
lok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih voli-
tev članov občinskega sveta in župana Občine Pu-
conci -1, s katerim se za volitve članov občinskega 
sveta določi ena volilna enota, ki obsega območje 
celotne Občine Puconci.

Za večinski volilni sistem je značilno, da je izvoljen 
kandidat, ki je dobil največje število veljavnih gla-
sov. Pri proporcionalnem sistemu pa se ne glasuje 
za posamične kandidate, pač pa za listo kandidatov, 
pri čemer je mogoče enemu izmed kandidatov, na-
meniti prednostni, torej preferenčni glas. Če želimo 
nekomu podeliti preferenčni glas, lahko to storimo 
tako, da na glasovalnem listu označimo kandidata, 
kateremu dajemo prednost pred ostalimi kandidati 
iz kandidatne liste, za katero smo glasovali. Označ-
ba prednostnega oziroma preferenčnega glasu je 
pravilna, če se v prazen kvadratek za znakom ter 
imenom liste kandidatov, za katero glasuje, vpiše 
zaporedna številka kandidata, razvidna iz razglasa, 
izobešenega na volišču in v kabini, kjer volivec gla-
suje.  

Primer:

ŠT. LISTE
ZNAK 

LISTE
IME LISTE

PREFERENČNI 

GLAS

1. XXYY STRANKA XXYY npr. 3

Splošno načelo pri glasovanju je, da volivci glasu-
jejo osebno in da nihče ne more glasovati po poo-
blaščencu, saj bi v takem primeru govorili o zlorabi 
volilne pravice. Kdor pa zaradi telesne hibe, ker je 
npr. slep, brez roke itd., ali ker je nepismen, ne bi 
mogel glasovati, ima pravico, da s seboj pred volilni 
odbor pripelje osebo, ki namesto njega, vendar po 
njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v 
volilno skrinjico.  

Pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah ima 
prednost oznaka, ki je narejena tako, kot je določe-

no z navodilom na glasovnici (glasuje se tako, da se 
obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata 
(večinski sistem) ali pred znakom in imenom liste 
kandidatov (proporcionalni sistem). 

Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v 
navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je 
to narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna 
(drugi odstavek 76. člena ZVDZ).

Glasovnica je veljavna npr. tudi :
• če je volivec eno številko obkrožil, drugo pa dru-

gače označil in sicer se to upošteva kot glas za 
kandidata, ki je vpisan pod zaporedno številko, ki 
je obkrožena,

• če je volivec označil (ne pa obkrožil) zaporedno 
številko ali ime in priimek enega kandidata, se to 
šteje kot glas za kandidata, ki je označen.

Neveljavna je glasovnica:
• ki je oddana prazna,
• na kateri je volivec obkrožil ali drugače na enak 

način označil več kandidatov,
• na kateri je volivec na različen način označil več 

kandidatov, vendar nobenega obkrožil,
• v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izra-

žena.

Pri volitvah v občinski svet, v katerega se člani vo-
lijo po proporcionalnem sistemu je neveljavna tudi 
glasovnica, na kateri sta obkroženi dve ali več številk 
pred imenom list ali je glasovnica prazna. Veljavna 
je tista glasovnica, na kateri je volivec označil samo 
eno listo, ne glede na to, da ni obkrožil številke pred 
imenom liste (na primer: obkrožil znak stranke ali 
ime liste ipd.). 

Če je volivec oddal samo preferenčni glas, je glasov-
nica veljavna, in sicer se upošteva kot glas za listo, 
pri kateri je dan preferenčni glas kandidatu, in kot 
preferenčni glas za kandidata. Če je volivec obkrožil 
ime liste, preferenčni glas pa je vpisal pri drugi listi, 
je glasovnica veljavna in se upošteva kot glas za tisto 
listo, kjer je obkrožena številka liste, preferenčni glas 
pa se ne upošteva, ne pri tej listi ne pri listi, kjer je 
dan, kajti volivec lahko da preferenčni glas samo pri 
listi, za katero je glasoval.

VOLILNI SISTEM V OBČINI PUCONCI in SPLOŠNA PRAVILA GLEDE  VELJAVNOSTI 
GLASOVNICE
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SEZNANITEV POLITIČNIH STRANK IN LIST S POGOJI SODELOVANJA V  
POSEBNI VOLILNI IZDAJI GLASILA OBČAN 

 
 

 
Spoštovani! 
 
V 102. številki občinskega glasila OBČAN, izdanega 13. oktobra 2022, so na strani 72 natisnjena 
PRAVILA o izrabi oglasnega prostora v posebni izdaji občinskega glasila Občan za predstavitev 
kandidatov političnih strank in kandidatov drugih predlagateljev in njihovih programov za lokalne 
volitve 2022. 
Povzemamo osnovna pravila: 

- s posebno izdajo Občana zagotavljamo enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in list; 
- vsebino za predstavitev pripravi predlagatelj; 
- velikost formata posebnega Občana je 27 x 21 cm (malenkost manjše od A4); 
- vsebina bo predstavljena v enaki obliki, kot bo predana, in ne bo lektorirana; 
- predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za občinski svet bodo objavljene po 

vrstnem redu, kot bodo izžrebane na seji občinske volilne komisije (2. 11. 2022); 
- v Občanu je zagotovljena ena stran za vsakega kandidata za župana in dve strani za vsako 

listo kandidatov za člane občinskega sveta; 
- gradivo, ki bo presegalo omejitev, ne bo objavljeno; 
- cena predstavitve znaša 36,60 € z že vključenim DDV za eno stran gradiva. 

 
V PRAVILIH je še zapisano, da je potrebno material oddati 2. 11. 2022 do 15. ure. 
Ker je šele ta dan žrebanje vrstnih redov kandidatov in list, prestavljamo oddajo materiala na 
 
➢ četrtek, 3. novembra 2022, do 16. ure; 
➢ gradivo pošljete neposredno oblikovalki na e-pošto: ida@design-demsar.si 

 
Oblikovalka Vam bo s povratno pošto potrdila prejem gradiva. To bo tudi dokaz o pravočasni 
oddaji. 
 
Za dodatne informacije pišite na jozef.rituper@gmail.com ali pokličite 041-346-636. 
 

Jožef Rituper, 
odgovorni urednik OBČANA 

Jožef RITUPER, l.r. 
 

 

OBČINA PUCONCI 
Puconci 80, 9201  PUCONCI      
tel.: 02/ 545 91 00  fax: 02/545 91 01 
www.puconci.si 
 





Moji starši so me učili, da lahko dosežeš svoje cilje, če se 
za to posvetiš. To je oblikovalo moje življenje. Prihajam iz 
Lemerja kmečke družine . Rodil sem se leta 1970 imam 
družino z dvema odraslima sinovoma. Po izobrazbi 
sem ing. telekomunikacij in opravljam delo v Telekom 
Slovenije.

Že več let delujem lokalni skupnosti. Kot predsednik 
krajevne skupnosti in tudi kot član Občinskega sveta 
sem si pridobil bogate izkušnje in veliko znanja. Sem kar 
uspešno premagal ovire in se posvetil potrebam občanov 
ter skupnim projektom. Vedno sem se  zavzemal za 
odpravo anomalij in za dobrobit občanov.
 
Zavedam se odgovornosti, ki jo prevzemam s svojo 
kandidaturo a sem trdno prepričan, da je zdaj res čas za 
spremembo. Potrebne so nove ideje in nova energija in 
predvsem medsebojna komunikacija. Znam se pogovoriti, 
povezati in sodelovati z ljudmi. Tu je moja prednost in 
vrlina.

Občina Puconci ogromen potencial, naravni, kulturni, 
zgodovinski, turistični vendar potrebuje nov zagon, 
skratka zgodbo, ki bo dala dodano vrednost. Želim si, da 
se občina  razvija na  širokem področju.  Želim na vseh 
področjih voditi aktivno politiko z jasnim cilji. 
Občanom je potrebno dati moč odločanja za njih 
pomembnih vsebinah. Uvedel bom participativni 
proračun in tako del proračunskega denarja omogočil 
da o  njegovi porabi  bodo lahko sodelovali občani ter 
sami določili, katere investicije so v občini najnujnejše in 
prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.
Potrebno je predvideti nove projekte, ki jih lahko 
realiziramo samo ob predpostavki pridobitve evropskih 
sredstev in državnih sredstev in ta moramo izkoristiti.  
Poleg lokalne koordinacije je pomembno sodelovanje z 
ministrstvi in državnimi organi in tu je politična podpora 
večkrat odločilna. Vendar je to mogoče izključno s 
kvalitetno pripravljenimi projekti, utemeljenih na dobri 
vsebini in s prepričljivimi argumenti. Nekaj jih je že 
zasnovanih in nekatere bomo peljali naprej in nekatere pa 
bo potrebno pripraviti prav na začetku mandata. Potrebna 
so energetski ukrepi .Razmere na tem področju so se 
spremenile in tudi občina mora ukrepati. Občina Puconci 
je pri komunalni infrastrukturi postavljena pred izjemen 
izziv kjer je prebivalstvo izjemno razpršeno. Investicije v 
komunalno infrastrukturo bodo naprej zelo velike, ključna 
naloga pa je, da bodo kljub temu izvedene racionalno 

in ekonomsko učinkovito. Tudi širokopasovno omrežje 
eno izmed ključnih infrastruktur v občini. Potrebno je 
omogočati kvaliteten dostop do interneta za vse. Ker 
imam na tem področju zelo veliko izkušenj in znanja bom 
zelo intenzivno pristopil, za izgradnjo optičnega omrežja. 
Veliko sem že bil vključen in jih tudi na področju občine 
uspešno realiziral.

V prihodnosti pa bo poleg ohranjanja obstoječih delovnih 
mest ključni cilj ustvarjanje novih. Nova delovna mesta pa 
se lahko ustvarjanjem novih investitorjev in že obstoječih, 
ki postavijo nove programe. Potrebna je pomoč tudi 
novim podjetnikom do lažjega začetka. Mladi potrebujejo 
mladinski podjetniški inkubator, ki bi spodbudil  razvoj 
podjetnosti in ustvarjalnosti mladih. S tem bo ponujena 
priložnost za njihov osebnostni in karierni razvoj. 

Potrebujejo le prostor, znanje in zaupanje.

Za razvoj turizma in novih turističnih produktov so nujno 
potrebne moderno urejene turistične kulturne in naravne 
znamenitosti. Moj cilj je naprej  izgradnja turistične 
infrastrukture  vendar je zraven potrebna vsebina in 
butična ponudba ter več javnega dogajanja, festivale, 
koncerte.

Za starejše je potrebno poskrbeti z različnimi programi in 
razpisi saj predstavljajo široko paleto različnih aktivnosti, 
katerih cilj je zagotavljati čim daljše in kakovostno bivanje 
starejših v domačem okolju.  Podpiram pa  projekt  doma 
starejših v Puconcih kjer bo  zagotovljena tudi dnevno 
oskrba.

Namen  moje kandidature  omogočiti občankam in 
občanom čim bolj kvalitetno odločanje na osnovi znanj 
in dejstev. Z občani si želim medsebojnega sodelovanja. 
Želim si, da bodo moja programska izhodišča popolnoma 
jasen okvir tudi občinski upravi, občinskemu svetu 
in da bodo te smernice za čim boljše, predvsem pa 
skupno snovanje razvoja v občini. Gledam v prihodnost z 
optimizmom, zagnanostjo in ambicioznimi načrti.
Biti na čelu občine danes niti približno ni nekaj, kar bi 
bilo podobno sanjski službi. To moraš opravljati izjemno 
predano in zavzeto. Moraš znati povezovati in usklajevati 
različne interese. Ključno je ustvarjanje pogojev je, da 
moraš dajati občankam in občanom občutek vključenosti 
in po najboljših močeh enakovredno obravnavati vse kraje 
v občini.

»Povezani napredujemo in skupaj 
razvijamo našo občino Puconci.

Če nej zaj, gda pa ...«

Branko Ritlop
kandidat za župana Občine Puconci
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Moja življenjska pot se je začela pred 50 leti, ko sem se rodil v Murski Soboti. Želja po spremembi je našo dru-
žino popeljala v Stuttgart v Nemčiji, vendar smo se še pred koncem mojega osnovnošolskega izobraževanja 
vrnili nazaj na kmetijo na Vaneči.

Po uspešno opravljeni maturi na Gimnaziji Murska Sobota in sprejemnih izpitih sem se vpisal na Medicinsko 
fakulteto v Ljubljani in se takoj odločil za stomatologijo. Tekom študija sem se redno udeleževal študentskih 
izmenjav in tam z velikim veseljem spoznaval tuje jezike, kulturo, delo in življenje v tujini.

Moja prva zaposlitev je bila v Zdravstvenem domu Murska Sobota, kjer sem spoznal dr. Camplina in z njegovo 
iskreno mentorsko podporo začel podiplomsko izobraževanje – specializacijo na področju oralne kirurgije.

Izkušnje, ki sem jih pridobil med študijem in delom, sem želel prenesti v domače okolje, zato sem svojo speci-
alistično zobozdravstveno ambulanto odprl v Puconcih, kjer si prizadevamo ljudem iz domačega kraja in širše 
okolice nuditi najboljšo zobozdravstveno oskrbo.

Vizija razvoja in napredka ter dobro in trdo delo, ki sem jih v svoji dosedanji karieri zasledoval, so se izkazali za 
dobro pot. Kot župan občine Puconci pa želim skupaj z občinskim svetom in našimi občani ustvariti novo vizijo 
in na pot dobrih sprememb, razvoja in napredka popeljati tudi našo občino.

V svojem prostem času zelo rad pomagam pri razvoju Vaneče, kjer sem od leta 2010 tudi predsednik krajevne 
skupnosti. V treh mandatih, ki so mi jih do danes podelili volivci krajevne skupnosti Vaneča, sem dobro spoznal 
delovanje občine in občinske uprave. Še več, dobil sem tudi mnogo idej za spremembe, s katerimi se bo naša 
občina reformirala v občanom prijaznejši in prijetnejši dom, ki bo vabljiv tudi za obiskovalce.

Za konec pa naj še omenim, da je moj najljubši hobi ohranjanje tehnične dediščine - ali po domače -restavra-
cija starih avtomobilov, zato sem aktivni član Oldtimer Kluba Goričko. Še posebej so mi pri srcu osemdeseta 
leta, saj so nam med drugim dala “youngtimerje” in odlično glasbo.

Za mesto župana v Občini Puconci se podaja tudi neodvisni kandidat Sašo Šraj s svojo listo – Listo ZA SPREMEMBE.

Da se Sašo politično izpostavi, sem ga moral kar precej nagovarjati, saj je vsem v občini znano, da uspešno vodi svojo kliniko (kjer je kar precej zaposlenih iz domače 
občine) in je odličen doktor dentalne medicine (malo groubi ali končni rezultat je sigdar super). Čeprav je domačin, Vanečanec, je verjetno velika večina zanj slišala prvič 
v času njegove bitke ob nerazumni namestitvi daljnovoda v bližino klinike. Njegova vztrajnost je tudi tukaj po letih boja zmagala.  

Sam se veliko družim, vse življenje živim tukaj, sem, po domače povedano - lokalpatriot. Z ljudmi se rad pogovarjam in kot običajno »za šankom« smo vsi pametni. 
Imamo idej 1000 in več. Ker nihče nikoli ni bil zadovoljen s stanjem kot je v Občini sem razmišljal in počasi je v meni zorela ideja, da je za dosego sprememb potrebno 
stopiti iz cone udobja in se izpostaviti.

Nekaj novega, mladega, nekoga ki ima vodstvene sposobnosti, ki nima politične ali strankarske preteklosti. Želeli smo si nekoga, ki je nepopisan list. 

Iskali smo – in ga našli. Je načelen, pošten, deloven, poln energije in idej. Mogoče daje vtis večje zadržanosti kot drugi kandidati, ima pa, v to sem več kot prepričan, 
ideje, ki se dotikajo slehernega občana naše občine. Je ZA SPREMEMBE. In to je važno. Sašo ima sicer izkušnje kot predsednik Krajevne skupnosti, vendar kot pravi, 
je za velike korake in spremembe potrebno delovati na nivoju občine.

Vsi smo se vedo strinjali, da je ekipo, ki je že 28 let na Občini Puconci treba prevetriti, dodati nov zagon, nove prijeme, narediti Občino veliko bolj prijazno in dostopno.

Vse to in še veliko več si je zastavil moj kandidat. Na listi je tudi 15 kandidatov za občinske svetnike. To so v glavnem mladi ljudje, več kot 80 % je novincev. Prvič 
stopajo na politični parket. To so ljudje, željni sprememb. Optike, kanalizacije, pločnikov, vrtca, doma starejših, povezovanja… samo priložnost jim je potrebno dati in 
s SPREMEMBAMI doseči tak razvoj, da bodo mladi želeli ostati v naši občini. 

Drage volilci in volilci, 
če ste mnenja, da je potrebno začrtati Občini novo pot, da si vsi občani v vsej raznolikosti zaslužimo enako obravnavo, pojdite na volitve in volite nestrankarsko in 
popolnoma neobremenjeno listo – Listo Za spremembe.  

Dušan Lazar
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Več o meni pa lahko izveste tudi na Facebook strani: Sašo Šraj - kandidat za župana Občine Puconci ali na instagramu.  

SAŠO ŠRAJ
NEODVISNI KANDIDAT  

ZA ŽUPANA OBČINE PUCONCI







za Puconce

Spoštovane občanke in občani!

Stranka Gibanje SVOBODA smo mlada, pozitivna, ambiciozna in na demokratičnih vrednotah 
delujoča skupina ljudi, ki je s svojimi vrednotami, pogledi, predvsem pa s svojim načinom in 
pristopom do človeka - posameznika ali družbe, takoj “osvobodila” našo lepo Slovenijo. Z zmago 
na letošnjih parlamentarnih volitvah, se je končala avtokracija v Republiki Sloveniji. Končalo se je 
nespoštovanje in žaljenje posameznika in družbe ter vrnilo spoštovanje ljudi ter njihovih pravic. 
Tudi v lokalnem iniciativnem odboru Gibanje Svoboda Puconci, ki je nosilec liste Gibanje Svoboda 
ter predlagatelj 10 kandidatov za občinske svetnike Občine Puconci na tej listi, v popolnosti 
odražamo, poosebljamo, spoštujemo in branimo ter se zavzemamo za takšne vrednote in načela 
kot jih zagovarja Stranka Gibanje Svoboda. 
Zato tudi trdno verjamemo in smo prepričani, da nas je v Občini Puconci ogromno dobrih, 
poštenih, častnih in spoštljivih ljudi, ki so jim vrednote kot so delo, kultura dialoga, spoštovanje 
in zaupanje v sočloveka in njegove pravice všeč in blizu, obenem pa gledajo na življenje skozi 
prizmo demokratičnega, razvojnega in seveda odgovornega ravnanja posameznika v dobro 
skupnosti ter s ciljem, da-bo v tej skupnosti veselje bivati in biti. 
Stranka Gibanje Svoboda svojega županskega kandidata v Občini Puconci na letošnjih lokalnih 
volitvah, ne bo imela. Bomo pa seveda z veseljem in z vso resnostjo podprli kandidata, za katerega 
smo prepričani in verjamemo, da pooseblja vrednote stranke in s katerim bomo lahko skupno 
dosegli zastavljeni cilj, to pa je, da bo vsak občan Občine Puconci vesel in ponosen, da prebiva 
v naši občini. Da bomo občani začeli razmišljati o Občini Puconci na način, da je občina od ljudi 
za ljudi, in ni namenjena sama sebi ali še slabše, kot instrument v rokah peščice posameznikov! 
Občina mora biti gonilo razvoja in blaginje družbe ter je izključno v službi zagotavljanja potreb za 
občane in lokalno skupnost. 
Svetniško listo sestavlja 10 politično neobremenjenih in absolutno perspektivno usmerjenih 
posameznikov, kateri so strokovni in kompetentni na področjih svojega delovanja in nekateri tudi 
zelo aktivni v svojem okolju. Predvsem pa so to ljudje z dušo in ljudje, ki zagovarjajo vrednote in 
načela demokracije, ki gojijo pristen, kulturen dialog ter spoštljiv odnos do sočloveka in njegovega 
stališča. Zelo pomembno je, da nas v organih občine zastopajo posamezniki iz različnih strank, 
nazorov ter vrednot, saj je to vodilo uspešnega razvoja naše občine.  
S svojim glasom nam boste dali velik privilegij, da lahko zastavljene cilje vsi skupaj dosežemo, 
obenem pa nam nalagate tudi odgovornost pred katero niti slučajno ne bežimo in jo z veseljem 
in vso resnostjo tudi sprejemamo. In verjemite, da bomo vaše zaupanje opravičili.
V Stranki Gibanje SVOBODA imamo en privilegij, ki ga nima nobena druga politična opcija. edini 
imamo neposreden stik in odnos s trenutno vlado v RS, in prav zato, smo mi tisti, ki lahko in bomo 
uspešno pospešili izvedbo projektov, kateri so ključni za razvoj naše občine – Občine Puconci.

ZA! Samooskrbno občino na poti zelenega 
preboja
ZA! Medgeneracijsko sodelovanje
ZA! Solidarno in strpno občino puconci, kjer 
občani soodločamo
ZA! Razvojno in napredno občino
ZA! Učinkovit javni servis za občane in vse 
deležnike

    

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.
Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani gibanjesvoboda.si
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Martina Černi, Mihael Šlihthuber, 
Simona Obal, Denis Vrečič, 
Tanja Küzmič, Primož Hodošček, 
Boštjan Zelko, Urška Temlin, 
Marjan Horvat, Irena Kraner

Glasujte za!

Kandidati za občinske svetnike

Prihodnost se 
začne v tvojem 
kraju.
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Da uresničimo naš program in vaše interese, vas vljudno vabimo, da na lokalnih volitvah, dne 20.11.2022, odločanje o vaši 
usodi zaupate našim kandidatom Neodvisne stranke Pomurja - NSP in na glasovnici obkrožite 

    3               – Neodvisna stranka Pomurja 

V kolikor želite oddati preferenčni glas posameznemu kandidatu na listi, vpišite zaporedno številko kandidata na listi, ki je 
objavljena na vašem volišču in znotraj boksa, kjer tajno glasujete. 

                 OO NSP Občine Puconci

NSP

NSP

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Na letošnjih lokalnih volitvah boste odločali o tem v kakšni občini boste živeli in katere cilje bi želeli uresničiti. Neodvisna 
stranka Pomurja – NSP oz. njeni svetniki bodo v občinskem svetu predlagali razvojne projekte in podprli konstruktivne 
predloge ostalih članov občinskega sveta. Zavedamo se, da je v občini potrebno odpreti veliko projektov, za uresničitev katerih 
se bodo zavzemali naši kandidati.

Ti projekti so sledeči: 
 - izgradnja kanalizacijske infrastrukture 
 - posodobitev in dokončanje širokopasovnega optičnega omrežja za celotno občino
 - znižanje plačil javnih storitev, okoljskih dajatev in občinskih pristojbin za vsa gospodinjstva 
 - ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
 - skrb za občane v tretjem starostnem obdobju 
 - zagotovitev športnih aktivnosti mladim ter rekreativnih aktivnosti starejšim občanom 
 - soodločanje občanov pri sprejemanju participativnega proračuna 
 - prostorsko načrtovanje (dodatne zazidljive parcele za privabljanje mladih družin)
 - ureditev lokalnih cest in javnih površin, ki so potrebne prenove
 - spodbujanje drobnega gospodarstva (nove zaposlitve) 
 - trajnostna prenova in širitev turistične ponudbe 
 - vzdrževanje in posodabljanje športnih objektov, vlaganje v razvoj športa 
 - celostna podpora gasilstvu 

Mi nismo podaljšana roka neke politične opcije, vodene iz nekega političnega centra. Mi smo vaši soobčani, ki poznamo in 
razumemo potrebe občanov in se bomo trudili, da bodo zadovoljene. 

Naši kandidati za člane občinskega sveta so: 

 1.  Peter Vrečič, Vaneča 36/a, asistent v oralno kirurški ambulanti 
 2.  Mateja Plečko, Gorica 30, varnostna služba 
 3.  Tomaž Knaus, Vaneča 12, vzdrževalec 
 4.  Sandra Sinic, Vaneča 58/e, delavka v gostinstvu 
 5.  Boštjan Gomboši, Pečarovci 27, varnostnik 
 6.  Martina Korpič, Predanovci 4, prodajalka 
 7.  Sebastjan Osojnik, Vaneča 17/b, delavec v proizvodnji 
 8.  Jasmina Habjanič, Bodonci 7/b, delo v strežbi 
 9.  Tomaž Pleteršnik, Zenkovci 2, finančni svetovalec v banki 
             10.  Katarina Kuronja, Vaneča 77/c, delavka v gostinstvu 
             11.  Vladimir Smodiš, Otovci 58/a, upokojenec 





1. Področje dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti
• Aktivna pomoč socialno šibkim družinam;
• Vzpostavitev dialoga z romsko skupnostjo in proaktivno urejanje 

odprtih vprašanj;
• Vzpostavitev dialoga z vsemi občani;
• Delavnice oziroma dnevna druženja za otroke in starejše;
• Ciljno črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki pripomorejo k večje-

mu in hitrejšemu razvoju občine.
2. Finance in občinski proračuna

• Revizija in morebitna prilagoditev porabe občinskih sredstev;
• Racionalizacija financiranja poslovanja občine in občinskih projek-

tov v prihodnosti.
3. Gospodarski razvoj, turizem in tehnologija

• Povezovanje občinskih in ostalih podjetnikov, obrtnikov in kmetov;
• Promocija lokalne turistične in kulinarične ponudbe ter vaških obi-

čajev v Sloveniji in tujini;
• Ureditev vaših jeder in postavitev informacijskih tabel;
• Privabljanje visokotehnoloških podjetij v občino;
• Ciljno črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki pripomorejo k večje-

mu in hitrejšemu razvoju občine.
4. Lokalna infrastruktura

• Ciljno črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki pripomorejo k večje-
mu in hitrejšemu razvoju občine;

• Dokončanje prometne povezave med industrijsko cono v Murski 
Soboti z magistralno cesto in soboško obvoznico;

• Enakomeren razvoj infrastrukture po celotni občini, in sicer cest, 
pločnikov, označb in razsvetljave prehodov za pešce, avtobusnih 
postajališč, dokončanje izgradnje celotnega kanalizacijskega in vo-
dovodnega omrežja, izgradnja optičnega omrežja;

• Ureditev prostorov za prosti čas za otroke in mlade;
• Priprava nove strategije in izvedbenega načrta za gradnjo novega 

vrtca v Puconcih;
• Priprava strategije za trajnostno in energetsko učinkovitost občine s 

ciljem povečevanja možnosti samooskrbe;
• Postopna zamenjava standardne ulične razsvetljave s solarno ulično 

razsvetljavo;
• Priprava novega občinskega prostorskega načrta.

5. Izobraževanje, znanost in šport
• Izobraževanje otrok in mladostnikov o poklicih, obrteh in vrstah 

zaposlitve v sodelovanju Zavodom Republike Slovenije za zaposlo-
vanje;

• Štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov;
• Nagrajevanje lokalnih znanstvenikov in vrhunskih športnikov za 

izjemne dosežke.
6. Občinska uprava in krajevne skupnosti

• Racionalizacija in reorganizacija dela na občini in v javnih gospo-
darskih družbah;

• Izboljšanje dostopnosti, hitrosti in učinkovitosti občinskih storitev za 
vse občane;

• Izboljšanje komunikacije med občino, občinskim svetom in krajev-
nimi skupnostmi s ciljem identifikacije želja in potreb občanov ter 
enakomernega razvoja krajev v občini;

• Pregled in morebitna prilagoditev pristojnosti krajevnih skupnosti;
• Vzpostavitev sistema za informiranje predstavnikov krajevnih sku-

pnosti o delu občinskega sveta.
7. Kmetijstvo in prehrana

• Spodbujanje biološke in ekološke pridelave hrane v občini;
• Spodbujanje trajnostnega kmetijstva v občini;
• Izobraževanje občanov o zdravi prehrani;
• Socialni razvoj podeželja in zagotavljanje prehranske varnosti;
• Organizacija vikend tržnice.

8. Kultura
• Aktivno sodelovanje občine pri kulturnih in športnih prireditvah v 

občini in vzpodbujanju ter organizaciji večjih prireditev (npr. Dödo-
lijada, Kolesarski maraton občine Puconci - Biciklijada, Vaške igre 
občine Puconce);

• Povečanje občinskega in medobčinskega sodelovanje nevladnih 
organizacij, društev in zavodov.

9. Zdravstvo
• Medobčinsko sodelovanje pri okrepitvi pokritosti Goričkega z nujno 

medicinsko pomočjo.

Program LISTE ZA SPREMEMBO  
kandidata za župana Saša Šraja 



Lista ZA SPREMEMBO kandidata za župana Saša Šraja 
KANDIDATI SE PREDSTAVIJO:  

Andrej Horvat, voznik – direk-
tor iz Otovec, letnik 1974: Čas 
je, da se v občini nekaj temeljito 
spremeni in da občino prevzamejo 
mlajši. Čas je tudi, da se končno zač-
ne razvijati gorički dela naše občine. 
Vsaka vas ima pravico, da se razvija 
enako hitro, kot ostale najbolj urejene 
vasi v občini. 

Irena Šiftar, ekonomist iz Stru-
kovec, letnik 1971: Vizija za 
spremembe je slika prihodnosti, ki 
omogoča razvoj, rast, povezovanje 
in napredek.

Aleš Vereš, direktor podjetja iz 
Vadarec, letnik 1996: Z vključe-
vanjem mladih v občino do novih in 
hitrejših sprememb. 

Milena Kuhar, kuharica iz Vane-
če, letnik 1972: V Občini Puconci si 
želim spremembe, na področju infra-
strukture, turizma in pri pridobivanju 
evropskih sredstev.

Aleš Štaleker, univerzitetni go-
spodarski inženir strojništva iz 
Šalamenec, letnik 1974: Sem za 
spremembe, ki nam bodo prinesle 
večje zadovoljstvo v občini.

Monika Panić, gospodinja iz 
Doline, letnik 1969: Kandidiram, 
ker si močno želim da tudi Dolina in 
ostali manj razviti kraji dobijo košček 
občinske pogače. 

Štefan Sočič, diplomirani eko-
nomist iz Puconec, letnik 1977: 
S spremembami za prijaznejšo in bolj 
dostopno občino za občane Občine 
Puconci. 

Jožica Goričanec, diplomirani 
sanitarni inženir iz Zenkovec, 
letnik 1973: Želim da se izboljša 
prometna varnost pešcev po vaseh 
kjer ni pločnikov,  da se primerno 
uredi in utrdi poljske ceste ter izgradi 
optično omrežje.  

Denis Horvat, direktor iz Mošča-
nec, letnik 1984: 

Elizabeta Kous, komercialist iz 
Predanovec, letnik 1979: Čas 
za spremembe na področju razvoja 
občine z novimi idejami ter svežo 
energijo.

Marjan Car, vodja avtoparka iz 
Beznovec, letnik 1971: Prevzem 
osebne odgovornosti za svoja dejanja 
brez izgovorov.

Anita Andreč, tehnik zdravstve-
ne nege iz Lemerja, letnik 1985: 
V otroštvu smo preživeli veliko časa 
na cesti s kolesi, rolerji, pa tudi z 
žogo. Zaradi vse večjega prometa si 
predvsem za otroke želim varnih in 
urejenih obcestnih poti.

Andreas Černi, avtoklepar iz Do-
line, letnik 1978: Z novimi idejami 
do enakomernega razvoja vseh vasi 
v občini. 

Anja Kučan, študentka iz Brezo-
vec, letnik 2002: Kot predstavnica 
mlajše generacije kandidiram z na-
menom, ker želim zagotoviti lepše 
življenje nam in našim otrokom. 
Samo s skupnimi močmi lahko v 
prihodnosti zgradimo privlačno in 
zanimivo življenje v naši občini, zato 
pridite in oddajte svoj glas. 

Dragoslav Miličlević, dimnikar 
iz Prosečke vasi, letnik 1975: 
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
mislim da v občini zmoremo se več.
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PRIJAZNA IN NAPREDNA OBČ INA 

Združuje nas pozitivna energija, zagnanost in zaupanje v dobre ljudi. In z namenom

ustvariti pozitivno lokalno okolje, ki ga bodo soustvarjali ljudje sposobni povezovanja,

vam predstavljamo listo Srčni Puconci. Mladi, poznavalci področja turizma, socialnega

vključevanja, dela z otroki in mladimi, razvoja, zdravja se združujemo v ekipi kandidatov

za občinske svetnike Občine Puconci na lokalnih volitvah 2022.

ODPRTI  ZA NOVE IDEJE IN SODELOVANJA

VESELIMO SE IZZIVOV  IN CENIMO VAŠO
PODPORO. PRIDRUŽ ITE SE NAM. 

SRČNI PUCONCI
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Na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra 2022, obkrožite petko.  

V letošnjem letu smo se z namenom vplivati na dvig kakovosti življenja v naši občini

povezali strokovnjaki iz različnih področij dela. Zavzemali se bomo za razvoj

infrastrukture in programov za otroke, mlade in predvsem ranljive skupine. Spodbujali

bomo razvoj turizma na podeželju skozi podporo ponudnikom ter povezovanjem. S

pripravo in izvedbo projektov, ki jih podpirata ter sofinancirata Republika Slovenija in

Evropska Unija, bomo krepili konkurenčnost občine.  



PRIJAZNA IN NAPREDNA OBČ INA 

Združuje nas pozitivna energija, zagnanost in zaupanje v dobre ljudi. In z namenom
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VESELIMO SE IZZIVOV  IN CENIMO VAŠO
PODPORO. PRIDRUŽ ITE SE NAM. 

SRČNI PUCONCI
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Na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra 2022, obkrožite petko.  

V letošnjem letu smo se z namenom vplivati na dvig kakovosti življenja v naši občini

povezali strokovnjaki iz različnih področij dela. Zavzemali se bomo za razvoj

infrastrukture in programov za otroke, mlade in predvsem ranljive skupine. Spodbujali

bomo razvoj turizma na podeželju skozi podporo ponudnikom ter povezovanjem. S

pripravo in izvedbo projektov, ki jih podpirata ter sofinancirata Republika Slovenija in

Evropska Unija, bomo krepili konkurenčnost občine.  
SRČNI. NAŠI KRAJI IN LJUDJE. 

Sanja Zelko
Poznanovci

magistrica strateškega tržnega
komuniciranja

strokovno delo z ranljivimi
marketing in odnosi z javnostmi

Štefan Harkai 
Puconci

 
profesor zgodovine in geografije
Ravnatelj Osnovne šole Puconci

Tamara Škraban
Strukovci

profesorica slovenščine
strokovna delavka Društvo Mozaik

ravnateljica Otroškega
počitniškega doma Murska

Sobotai

Sandi Kropec 
Gorica

 
elektrikar energetik
delovodja Medicop

Alja Benkič 
Vadarci

uni. dipl. inženir vodarstva in
komunalnega inženirstva

strokovna delavka LAS Goričko

Domen Godina
Vaneča

 
logistik

operater CNC stroja

Špela Maligec Fajs 
Predanovci

uni. dipl. sanitarni inženir
organizatorka prehrane in

zdravstveno-higienskega režima

Benjamin Kovačič
Puževci

elektrotehnik elektronik
vodja izmene upravljalcev CNC

strojev

Jasmina Lovenjak 
Beznovci

diplomirani fizioterapevt
nevrofizioterapevtka v razvojni

ambulanti

Alen Balaž 
Zenkovci

dipl. inženir računalništva in
informacijskih tehnologij

programer Abaknet

Damjan Zelko 
Pečarovci

 
ekonomski tehnik

prodajalec, športnik

Sandra Kisilak 
Otovci

 
tehnik zdravstvene nege

zdravstvena nega



 

Seznam kandidatov NSi za člane občinskega sveta občine Puconci: 

1. ANDREJ ŠADL, Šalamenci 41, 
2. ANDREJA HODOŠČEK, Zenkovci 80a, 

 3. DUŠAN ZELKO,  Pečarovci 33,  
 

NAŠE CILJI PRI VODENJU OBČINE BODO: 

 Zagotovitev enakomernega razvoja celotne občine, 
 Podpiranje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
 Skrb za razvoj turizma, 
 Podpiranje gospodarskega razvoja občine, 

NA PODROČJU KOMONALNE INFRASTURE SE BOMO ZAVZEMALI ZA: 

 Za obnovitev cest, 
 Preplastitev dotrajanih in poškodovanih cestišč, 
 Izgradnja optičnega omrežja po celotni občini, 
 Vzdrževanje obstoječe infrastrukture, 

NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI SE BOMO ZAVZEMALI ZA: 

 Sofinanciranje pomoči na domu, 
 Ustvarjanje ugodnih pogojev za reševanje stanovanjskih problemov mladih družin, 
 Sofinanciranje društev in klubov v občini, 
 Stimulacija uspešnih študentov. 

Prosimo vas za vaš glas, mi pa se bomo potrudili, da opravičimo vaše zaupanje. 
 

 









20. novembra boste odločali tudi o novi sestavi občinskega sveta. Tokrat bo to na spremenjen 

način. To, da je po novem število članov občinskega sveta za enega manjše na odločanje na 

volitvah nima vpliva. Bistvena sprememba pa bo vidna na glasovnici, kjer boste volivke in volivci 

imeli ponujenih do 15 kandidatov na posamezni listi. Območje občine namreč več ni razdeljeno na 

volilne enote, pač pa je celotna občina ena volilna enota. Na predhodnih volitvah ste na glasovnici 

imeli zgolj kandidate iz svoje volilne enote. Sprememba ima prednosti in slabosti. Prednost je 

povezana s samim razlogom, zakaj je do spremembe prišlo. Zakonodaja namreč nalaga, da se 

volilne enote, če so, oblikuje tako, da pride svetnik na približno enako število volilnih 

upravičencev. V občini Puconci je notranja demografija, število prebivalcev se v severnem delu 

občine namreč veliko bolj zmanjšuje kot v južnem, privedla do izrazitih nesorazmerij. Enotna 

volilna enota ta nesorazmerja popolnoma odpravi. Slabost spremembe pa je tveganje, da se 

zmanjša geografska pokritost občine v sestavi občinskega sveta. Na to pa imate Vi, volivke in 

volivci neposreden vpliv. 

S kandidatkami in kandidati, ki Vam jih ponujamo v Slovenski demokratski stranki, 

geografsko pokrivamo celotno občino. Naši kandidati so kombinacija izkušenj in zagona. 

Zavedamo se kakšna je vloga člana občinskega sveta. Z delom v občinskem svetu želimo 

prispevati k skupnemu napredku, saj smo prepričani, da skupno dobro pomeni dobro tudi za 

posameznika. Poznamo probleme, ki zadevajo posamezne generacije od najmlajših do 

najstarejših v občini, poznamo probleme, s katerimi se srečujemo na goričkem ali na ravenskem 

delu občine. Pripravljeni smo pomagati pri iskanju rešitev zanje. Podpiramo vsako rešitev, ki 

zagotavlja enakopravno obravnavo posameznikov in enake pogoje za vse v občini. Skozi ves 

mandat si želimo sodelovanja tudi z drugimi svetniškimi skupinami, saj se zavedamo, da smo 

skupaj lahko močnejši. Ne bomo pa sodelovali s skupinami ali posamezniki, ki svoje aktivnosti 

izvajajo le vsakič pred volitvami, ko pa so izvoljeni, pa se jih v občinskem svetu ne sliši. 

 Hvala za zaupanje!   

Spoštovane volivke in volivci, želimo si, da boste pri svojih odločitvah na volitvah upoštevali 

aktivnosti posameznih kandidatk in kandidatov v preteklosti. Kandidatke in kandidati Slovenske 

demokratske stranke smo vsak na svojem področju vključeni v delovanje skupnosti že do sedaj. 

Veseli bomo Vašega glasu in Vas prav gotovo ne bomo razočarali. Volitve Vam omogočajo, da 

kateremu koli od kandidatk ali kandidatov z naše liste namenite svoj preferenčni glas. 

Spoštovane volivke in volivci občine Puconci

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Puconci

Za mojo občino
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1. JOŽEF FICKO

naslov:
Brezovci 5 
9201 Puconci

 izobrazba:
dipl. inž. elektrothnike
delo:
učitelj

3. ŠTEFAN POZVEK

naslov: 
Zenkovci 29a 
9265 Bodonci
izobrazba:
mesar

 delo:
upokojenec

5. MARINO HACK

naslov: 
Pečarovci 2 
9202 Mačkovci
izobrazba:
inž. logistike

 delo:
disponent

7. TOMAŽ 
POREDOŠ
naslov: 
Predanovci 6 
9201 Puconci

 izobrazba:
šofer strojnik

 šofer strojnikdelo:

2. MELITA BOKAN

naslov:
Mačkovci 45c 
9202 Mačkovci

 izobrazba:
farmacevtski tehnik
delo:
farmacevtski tehnik

4. GERDA AMBRUŠ 
LUKAVAC
naslov:
Bokrači 15 
9201 Puconci

 izobrazba:
uni. inž. kmetijstva

 učitelj - profesordelo:

6. NATALIJA 
FERKO GREBENAR

naslov:
Bodonci 105 
9265 Bodonci

 izobrazba:
dipl. inž. agronomije

 nezaposlenadelo:

8. KATARINA 
ŠTEFANEC

naslov: 
Puconci 206 
9201 Puconci

 izobrazba:
ekonomski tehnik

 upokojenkadelo:

9. BOŽIDAR BENKIČ

naslov:
Beznovci 38
9265 Bodonci

 izobrazba:
ekonomski tehnik

 delo:
montažer

10. SUZANA 
TANŠEK

naslov:
Vaneča 70b 
9201 Puconci

 izobrazba:
tekstilno konf. tehnik 
delo: zavarovalni zast.

11. DARKO 
KOLOŠA
naslov: 
Moščanci 58 
9202 Mačkovci
izobrazba:
voznik (šofer)

 voznik (šofer)delo:

12. MARJAN 
ŠANDOR

naslov: 
Kuštanovci 36 
9202 Mačkovci
izobrazba:
strojni tehnik

 strojni tehnikdelo:

13. BOŠTJAN 
TOMPA
naslov: 
Puconci 363 
9201 Puconci
izobrazba:
dipl. ekonomist

 operater na linijidelo:

14. FRANC FUJS

naslov: 
Prosečka vas 49 
9202 Mačkovci
izobrazba:
voznik (šofer)

 delo:
upokojenec

15. ZDENKA 
ZRINSKI

naslov: 
Šalamenci 48a
9201 Puconci

 izobrazba:
višja medicinska sestra

upokojenkadelo: 

Za mojo občino

8



1. JOŽEF FICKO

naslov:
Brezovci 5 
9201 Puconci

 izobrazba:
dipl. inž. elektrothnike
delo:
učitelj

3. ŠTEFAN POZVEK

naslov: 
Zenkovci 29a 
9265 Bodonci
izobrazba:
mesar

 delo:
upokojenec

5. MARINO HACK

naslov: 
Pečarovci 2 
9202 Mačkovci
izobrazba:
inž. logistike

 delo:
disponent

7. TOMAŽ 
POREDOŠ
naslov: 
Predanovci 6 
9201 Puconci

 izobrazba:
šofer strojnik

 šofer strojnikdelo:

2. MELITA BOKAN

naslov:
Mačkovci 45c 
9202 Mačkovci

 izobrazba:
farmacevtski tehnik
delo:
farmacevtski tehnik

4. GERDA AMBRUŠ 
LUKAVAC
naslov:
Bokrači 15 
9201 Puconci

 izobrazba:
uni. inž. kmetijstva

 učitelj - profesordelo:

6. NATALIJA 
FERKO GREBENAR

naslov:
Bodonci 105 
9265 Bodonci

 izobrazba:
dipl. inž. agronomije

 nezaposlenadelo:

8. KATARINA 
ŠTEFANEC

naslov: 
Puconci 206 
9201 Puconci

 izobrazba:
ekonomski tehnik

 upokojenkadelo:

9. BOŽIDAR BENKIČ

naslov:
Beznovci 38
9265 Bodonci

 izobrazba:
ekonomski tehnik

 delo:
montažer

10. SUZANA 
TANŠEK

naslov:
Vaneča 70b 
9201 Puconci

 izobrazba:
tekstilno konf. tehnik 
delo: zavarovalni zast.

11. DARKO 
KOLOŠA
naslov: 
Moščanci 58 
9202 Mačkovci
izobrazba:
voznik (šofer)

 voznik (šofer)delo:

12. MARJAN 
ŠANDOR

naslov: 
Kuštanovci 36 
9202 Mačkovci
izobrazba:
strojni tehnik

 strojni tehnikdelo:

13. BOŠTJAN 
TOMPA
naslov: 
Puconci 363 
9201 Puconci
izobrazba:
dipl. ekonomist

 operater na linijidelo:

14. FRANC FUJS

naslov: 
Prosečka vas 49 
9202 Mačkovci
izobrazba:
voznik (šofer)

 delo:
upokojenec

15. ZDENKA 
ZRINSKI

naslov: 
Šalamenci 48a
9201 Puconci

 izobrazba:
višja medicinska sestra

upokojenkadelo: 

Za mojo občino

8



Spoštovani volivci!

Listo Socialnih demokratov (SD) predstavljamo vaši krajani, sosedje, ki smo pripravljeni svoje izkušnje, znanje in trud 
vložiti v trajnostni razvoj občine in kvalitetnejše življenje občank in občanov. Zavedamo se, da se učinkovitost in 
uspešnost občine prične z dobrim vodenjem in upravljanjem v lokalnih skupnostih. Poskrbeti je potrebno za mlade, 
za njihovo osamosvojitev in zaposlitev kot tudi za upokojence. Pri tem sta ključna medgeneracijska solidarnost in 
sodelovanje.

Glavne točke našega programa so:
 ■ Oblikovanje vizije in strategije razvoja občine
 ■ Izgrajevanje zaupanja v občino
 ■ Vzpostavitev partnerstev v različnih smereh in ravneh
 ■ Pritegovanje ključnih dejavnikov pomembnih za trajnostni razvoj turizma, kmetijstva, gospodarstva, 
 ■ Izvedba projektov, ki podpirajo razvojne cilje občine in kvalitetnejše življenje.

Socialni demokrati imamo jasno vizijo in prave ideje za nadaljnji razvoj občine Puconci, zato v nedeljo 20. 
novembra oddajte svoj glas za nas.

2. DANICA KARDOŠ
ROJ. 26.10.1974
PEČAROVCI

1. BRANKO RITLOP
ROJ. 20.02.1970
LEMERJE

3. DRAGO FRANKO
ROJ. 06.09.1963
PUCONCI

4. MAJDA CIPOT
ROJ. 03.03.1967
PREDANOVCI 

5. DANILO JANASIK
ROJ. 16.03.1969
ŠALAMENCI

7. MILOVAN 
JAKOVLJEVIĆ
ROJ. 20.06.1969
STRUKOVCI 

6. MONIKA 
KRANČIČ
ROJ. 26.9.1975
PUŽEVCI

8. DANICA 
KOPUNOVIČ
ROJ. 24.04.1970
DANKOVCI 

9. KRISTJAN SEREC
ROJ. 17.09.1975
KUŠTANOVCI

10. BOŠTJAN ZVER
ROJ. 19.08.1972
MAČKOVCI 

12. GORAN ŠUKAR
ROJ. 17.06.1985
BODONCI 

11. ANITA FAJS
ROJ. 22.07.1987
BREZOVCI 

13. ERVIN FICKO
ROJ, 20.06.1973
VADARCI 

14. SIMONA JUG
ROJ. 01.02.1981
GORICA 

15. SILVIO SINIC
ROJ. 09.01.1975
ZENKOVCI

Lista Socialnih demokratov
za boljše Puconce: 9
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R A Z G L A S

Posebna volilna komisija Občine Puconci na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLV-UPB3, 45/2008-ZLV-H, 83/2012-ZLV-I), 
v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/2006-ZVZD-
UPB1, 54/2007, 35/14 - odl. US, 23/17) objavlja naslednji

SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE

ČLANA OBČINSKEGA SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI 

OBČINE PUCONCI

ki bodo 20. novembra 2022

Številka volilne enote: 1

Voli se 1 član občinskega sveta.

V seznam so vpisani naslednji kandidati :

1. DARIO BARANJA, roj. 21.08.1986, Zenkovci 6d, 9265 Bodonci
izobrazba : elektrotehnik - elektronik
delo : proizvodni delavec 
predlagatelj : Zdenka Baranja in skupina volivcev

2. MIŠEL MARTINEC, roj. 21.11.1978, Dolina 31g, 9201 Puconci
izobrazba : osnovna šola
delo : delavec 
predlagatelj : Denisa Baranja in skupina volivcev

Številka : 041-0005/2022
Datum : 27.10.2022

Predsednik Posebne volilne komisije
Občine Puconci

Branko PALATIN, univ. dipl. pravnik l.r.
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KRAJEVNA SKUPNOST BODONCI

VAS BODONCI- volijo se 4 člani 

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat:  Marjan Jurhar
Datum rojstva: 29.05.1962 Spol: M
Naslov: Bodonci 155 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: voznik
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj: Jernej Horvat in skupina volivcev
Kandidat:  Milan Svetanič
Datum rojstva: 30.03.1966 Spol: M
Naslov: Bodonci 87 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: elektrikar-energetik
Delo, ki ga opravlja: skupinovodja

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Jernej Horvat in skupina volivcev
Kandidat:  Vlado Vlaj
Datum rojstva: 13.04.1968 Spol: M
Naslov: Bodonci 102 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: inženir elektroenergetike
Delo, ki ga opravlja: vodja nadzorništva

 Izžrebana številka kandidata: 4
Predlagatelj:  Jernej Horvat in skupina volivcev
Kandidat: Mateja Horvat
Datum rojstva: 07.01.1992 Spol: Ž
Naslov: Bodonci 4 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: tehnik zdravstvene nege
Delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica

Kandidati za člane Sveta KS v Občini Puconci
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VAS VADARCI- volijo se 3 člani 

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Milena Žilavec in skupina volivcev
Kandidat:  Jožef Rac
Datum rojstva: 29.01.1973 Spol: M
Naslov: Vadarci 73A 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: voznik
Delo, ki ga opravlja: voznik

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj: Milena Žilavec in skupina volivcev
Kandidat:  Drago Tanacek
Datum rojstva: 24.05.1963 Spol: M
Naslov: Vadarci 61A 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: komercialist
Delo, ki ga opravlja: komercialist

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Milena Žilavec in skupina volivcev
Kandidat:  Zdenka Bokan
Datum rojstva: 17.10.1964  Spol: Ž
Naslov: Vadarci 91 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: delavka
Delo, ki ga opravlja: delavka

KRAJEVNA SKUPNOST BOKRAČI
-volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Gerda Ambruš Lukavac in skupina volivcev
Kandidat:  Jasmina Török
Datum rojstva: 14.02.1983 Spol: Ž
Naslov: Bokrači 7 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana ekonomistka
Delo, ki ga opravlja: finančno-računovodski referent
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 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Gerda Ambruš Lukavac
Datum rojstva: 19.05.1972 Spol: Ž
Naslov: Bokrači 15 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. kmet.
Delo, ki ga opravlja: profesorica

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Jasmina Török in skupina volivcev
Kandidat:  Nika Poljanšek
Datum rojstva: 02.04.1982 Spol: Ž
Naslov: Bokrači 24 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: profesorica športne vzgoje
Delo, ki ga opravlja: profesorica športne vzgoje

KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI

VAS BREZOVCI- volijo se 3 člani 

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Rudolf Cipot in skupina volivcev
Kandidat:  Alojz Bagar
Datum rojstva: 24.03.1964 Spol: M
Naslov: Brezovci 25 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: delavec
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Rudolf Cipot in skupina volivcev
Kandidat:  Štefan Panker
Datum rojstva: 11.03.1968 Spol: M
Naslov: Brezovci 9 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: kmetovalec
Delo, ki ga opravlja: komunalni delavec
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 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Rudolf Cipot in skupina volivcev
Kandidat:  Anita Fajs
Datum rojstva: 22.07.1987 Spol: Ž
Naslov: Brezovci 23 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: profesorica razrednega pouka
Delo, ki ga opravlja: učiteljica razrednega pouka

VAS LEMERJE- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Daniel Gerenčer in skupina volivcev
Kandidat:  Branko Ritlop
Datum rojstva: 20.02.1970 Spol: M
Naslov: Lemerje 26 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: ing. telekomunikacij
Delo, ki ga opravlja: ing. za telekomunikacijske storitve

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Sašo Gerenčer in skupina volivcev
Kandidat:  Tina Mašič
Datum rojstva: 24.09.1985 Spol: Ž
Naslov: Lemerje 83 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: komercialist
Delo, ki ga opravlja: nabavnik

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Sašo Gerenčer in skupina volivcev
Kandidat: Andrej Rogač
Datum rojstva: 04.01.1981 Spol: M
Naslov: Lemerje 77 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani sanitarni inženir
Delo, ki ga opravlja: zdravstveni inšpektor
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VAS PREDANOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Drago Gomboc in skupina volivcev
Kandidat:  Johan Zrim
Datum rojstva: 30.09.1953 Spol: M
Naslov: Predanovci 45 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: inženir kmetijstva
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Drago Gomboc in skupina volivcev
Kandidat:  Majda Cipot
Datum rojstva: 03.03.1967 Spol: Ž
Naslov: Predanovci 10 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: tekstilno obrtni konfekcionar
Delo, ki ga opravlja: zavarovalni zastopnik

KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA
-volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Irena Horvat in skupina volivcev
Kandidat:  Mateja Vlaj
Datum rojstva: 04.10.1975 Spol: Ž
Naslov: Dolina 22D 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: mag. znanosti s področja tehniškega varstva okolja
Delo, ki ga opravlja: prokurist

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Irena Horvat in skupina volivcev
Kandidat:  Andreas Černi
Datum rojstva: 08.11.1978 Spol: M
Naslov: Dolina 17 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: mehanik vozil in voznih sredstev
Delo, ki ga opravlja: avtoklepar
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 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj: Irena Horvat in skupina volivcev
Kandidat:  Damijan Miklavič
Datum rojstva: 25.02.1980 Spol: M
Naslov: Dolina 4 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ekonomist
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
-volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Gabrijela Drvarič in skupina volivcev
Kandidat:  Branko Drvarič
Datum rojstva: 27.08.1954 Spol: M
Naslov: Gorica 29 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Gabrijela Drvarič in skupina volivcev
Kandidat:  Tanja Horvat Časar
Datum rojstva: 16.01.1980 Spol: Ž
Naslov: Gorica 3 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: dipl. posl. administratorka
Delo, ki ga opravlja: administrator

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Gabrijela Drvarič in skupina volivcev
Kandidat: Miran Gašparić
Datum rojstva: 22.01.1977 Spol: M
Naslov: Gorica 4 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: višji policist
Delo, ki ga opravlja: policist
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KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI

VAS DANKOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Jožef Vrečič in skupina volivcev
Kandidat:  Denis Vrečič
Datum rojstva: 22.05.1988 Spol: M
Naslov: Dankovci 34B 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist
Delo, ki ga opravlja: prodajni referent

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Miroslav Kopunovič in skupina volivcev
Kandidat:  Luka Kopunovič
Datum rojstva: 07.08.1996 Spol: M
Naslov: Dankovci 31 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant
Delo, ki ga opravlja: zavarovalni agent

VAS KUŠTANOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Matej Kumin in skupina volivcev
Kandidat:  Dušan Zakoč
Datum rojstva: 07.06.1971 Spol: M
Naslov: Kuštanovci 55 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: prodajalec
Delo, ki ga opravlja: vodja skladišča

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Ludvik Rituper in skupina volivcev
Kandidat:  Kristjan Serec
Datum rojstva: 17.09.1975 Spol: M
Naslov: Kuštanovci 45 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: kmetovalec
Delo, ki ga opravlja: varilec
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VAS MAČKOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Igor Nemčič in skupina volivcev
Kandidat:  David Bohar
Datum rojstva: 17.02.1996 Spol: M
Naslov: Mačkovci 47B 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist
Delo, ki ga opravlja: študent

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Igor Nemčič in skupina volivcev
Kandidat: Melita Bokan
Datum rojstva: 23.03.1977 Spol: Ž
Naslov: Mačkovci 45C 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: farmacevtski tehnik
Delo, ki ga opravlja: farmacevtski tehnik

VAS MOŠČANCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:  Majda Horvat
Datum rojstva: 05.03.1960 Spol: Ž
Naslov: Moščanci 40 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: vrtnar-cvetličar
Delo, ki ga opravlja: upokojenka

VAS OTOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Valter Gjergjek in skupina volivcev
Kandidat:  Simon Špilak
Datum rojstva: 30.10.1986 Spol: M
Naslov: Otovci 41 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: prodajalec-trgovec
Delo, ki ga opravlja: delavec v proizvodnji
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 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:  Nejc Časar
Datum rojstva: 04.09.1998 Spol: M
Naslov: Otovci 35 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. gradbeništva
Delo, ki ga opravlja: študent

VAS PEČAROVCI- volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:  Jožef Rituper
Datum rojstva: 12.05.1959 Spol: M
Naslov: Pečarovci 21 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije
Delo, ki ga opravlja: učitelj

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Jožef Rituper in skupina volivcev
Kandidat:  Valentina Šinko
Datum rojstva: 10.12.1973 Spol: Ž
Naslov: Pečarovci 114 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: cvetličar
Delo, ki ga opravlja: brezposelna

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Marino Hack
Datum rojstva: 23.09.1986 Spol: M
Naslov: Pečarovci 2 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: inž. logistike
Delo, ki ga opravlja: disponent
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VAS POZNANOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Dušan Ferencek
Datum rojstva: 23.01.1979 Spol: M
Naslov: Poznanovci 12 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: dimnikar
Delo, ki ga opravlja: nezaposleni

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Zdenka Gjergjek in skupina volivcev
Kandidat:  Janko Celec
Datum rojstva: 17.05.1973 Spol: M
Naslov: Poznanovci 16 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: delavec
Delo, ki ga opravlja: strojnik kmetijske mehanizacije

PROSEČKA VAS- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Franc Fujs
Datum rojstva: 03.09.1956 Spol: M
Naslov: Prosečka vas 49 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: voznik
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat:  Borut Andrejek
Datum rojstva: 09.08.1992 Spol: M
Naslov: Prosečka vas 10 
 9202 Mačkovci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
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KRAJEVNA SKUPNOST PUCONCI
-voli se 5 članov

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Helena Sočič in skupina volivcev
Kandidat:  Andrej Nadai
Datum rojstva: 24.06.1980 Spol: M
Naslov: Puconci 67 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: prodajalec
Delo, ki ga opravlja: oddelkovodja-svetovalec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Štefan Sočič in skupina volivcev
Kandidat:  Rudolf Kuhar
Datum rojstva: 19.05.1961 Spol: M
Naslov: Puconci 106 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: inženir agronomije
Delo, ki ga opravlja: odkup kmetijskih pridelkov

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat:  Jožef Časar
Datum rojstva: 15.07.1946 Spol: M
Naslov: Puconci 199 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: pravnik
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 4
Predlagatelj:  Helena Sočič in skupina volivcev
Kandidat:  Matjaž Pučko
Datum rojstva: 31.12.1977 Spol: M
Naslov: Puconci 157 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant
Delo, ki ga opravlja: vodja nabave in B2B
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 Izžrebana številka kandidata: 5
Predlagatelj:  Anika Sušnik in skupina volivcev
Kandidat:  Jure Nemec
Datum rojstva: 14.09.1989 Spol: M
Naslov: Puconci 292 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani fizik
Delo, ki ga opravlja: inženir tehnične podpore

 Izžrebana številka kandidata: 6
Predlagatelj:  Domen Kosi in skupina volivcev
Kandidat:  Jožef Vogrinčič
Datum rojstva: 15.02.1973 Spol: M
Naslov: Puconci 104 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: kmetovalec
Delo, ki ga opravlja: kmetovalec

 Izžrebana številka kandidata: 7
Predlagatelj: Helena Sočič in skupina volivcev
Kandidat: Andreja Urbančič
Datum rojstva: 28.06.1976 Spol: Ž
Naslov: Puconci 83 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: magistra farmacije
Delo, ki ga opravlja: lekarniški farmacevt

KRAJEVNA SKUPNOST ŠALAMENCI
-volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Patricija Šadl in skupina volivcev
Kandidat: Andrej Šadl
Datum rojstva: 09.10.1970 Spol: M
Naslov: Šalamenci 41 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: tekstilni konfekcionar
Delo, ki ga opravlja: skupinovodja
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 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Zdenka Zrinski in skupina volivcev
Kandidat:  Štefan Šantavec
Datum rojstva: 12.07.1955 Spol: M
Naslov: Šalamenci 2 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: avtoelektrikar
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Jožef Gomboši in skupina volivcev
Kandidat:  Danilo Janasik
Datum rojstva: 16.03.1969 Spol: M
Naslov: Šalamenci 44 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: vzdrževalec vozil in voznih sredstev
Delo, ki ga opravlja: svetovalec servisnih storitev-sprejemnik

 Izžrebana številka kandidata: 4
Predlagatelj:  Frančiška Brglez in skupina volivcev
Kandidat:  Peter Horvat
Datum rojstva: 15.05.1981  Spol: M
Naslov: Šalamenci 14A 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: avtomehanik
Delo, ki ga opravlja: vzdrževalec

KRAJEVNA SKUPNOST VANEČA
-volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Dušan Lazar in skupina volivcev
Kandidat: Robert Šebjanič
Datum rojstva: 30.07.1982 Spol: M
Naslov: Vaneča 14B 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: policist
Delo, ki ga opravlja: policist
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 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Drago Kuronja in skupina volivcev
Kandidat:  Jožef Škraban
Datum rojstva: 02.08.1969 Spol: M
Naslov: Vaneča 45A 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: mesar
Delo, ki ga opravlja: mesar

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  Sašo Šraj in skupina volivcev
Kandidat: Dušan Lazar
Datum rojstva: 29.05.1967  Spol: M
Naslov: Vaneča 59D 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: magister obramboslovja
Delo, ki ga opravlja: častnik SV

 Izžrebana številka kandidata: 4
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Suzana Tanšek
Datum rojstva: 10.10.1966 Spol: Ž
Naslov: Vaneča 70B 
 9201 Puconci
Strokovni ali znanstveni naslov: tekstilni konfekcijski tehnik
Delo, ki ga opravlja: zavarovalni zastopnik

KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI

VAS BEZNOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Blanka Bernjak in skupina volivcev
Kandidat: Goran Maček
Datum rojstva: 21.10.1985 Spol: M
Naslov: Beznovci 6 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja: logistični tehnik
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 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Bojan Makovec in skupina volivcev
Kandidat:  Davorin Bernjak
Datum rojstva: 27.04.1980 Spol: M
Naslov: Beznovci 21 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: policist
Delo, ki ga opravlja: kmetovalec

 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat:  Božidar Benkič
Datum rojstva: 25.09.1967 Spol: M
Naslov: Beznovci 38 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja: montažer

VAS PUŽEVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Slavko Berke in skupina volivcev
Kandidat:  Nataša Kuzma Koltaj
Datum rojstva: 20.10.1979  Spol: Ž
Naslov: Puževci 8 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: mag. prav. znanosti
Delo, ki ga opravlja: vodja oddelka na UE M. Sobota

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Drago Fras in skupina volivcev
Kandidat:  Monika Krančič
Datum rojstva: 26.09.1975 Spol: Ž
Naslov: Puževci 17A 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: profesor nemščine in geografije
Delo, ki ga opravlja: učiteljica
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VAS STRUKOVCI- volita se 2 člana

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Katja Jakovljević in skupina volivcev
Kandidat:  Milovan Jakovljević
Datum rojstva: 20.06.1961 Spol: M
Naslov: Strukovci 14 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja: prodajalec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Saša Pavlinjek in skupina volivcev
Kandidat: Viktor Vučak
Datum rojstva: 17.12.1956 Spol: M
Naslov: Strukovci 4A 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: trgovski poslovodja
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

VAS ZENKOVCI- volijo se 3 člani

 Izžrebana številka kandidata: 1
Predlagatelj:  Milan Kuzmič in skupina volivcev
Kandidat:  Tadeja Forjanič
Datum rojstva: 24.02.1982 Spol: Ž
Naslov: Zenkovci 26 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: kuhar-natakar
Delo, ki ga opravlja: proizvodni delavec

 Izžrebana številka kandidata: 2
Predlagatelj:  Milan Kuzmič in skupina volivcev
Kandidat:  Leja Kuzmič
Datum rojstva: 09.02.1980 Spol: Ž
Naslov: Zenkovci 30 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: natakar
Delo, ki ga opravlja: komunalni delavec-čistilka
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 Izžrebana številka kandidata: 3
Predlagatelj: Milan Kuzmič in skupina volivcev
Kandidat:  Štefan Pozvek
Datum rojstva: 15.04.1953  Spol: M
Naslov: Zenkovci 29A 
 9265 Bodonci
Strokovni ali znanstveni naslov: mesar
Delo, ki ga opravlja: upokojenec

Predsednik volilne komisije:
Tilen Matiš, mag. prav.

Tilen Matiš, l.r.






