
V volilni enoti 3 – pod zaporedno številko 5: IRIS GOLOB
»Dobra ekipa, ki ne glede na barvo poišče skupne cilje in jim z vso odgovornostjo strokovno in 
pošteno sledi, je pogoj, da se bo Vuzenica razvijala v sodobno občino. V takšni ekipi svetnikov 
želim tvorno in aktivno sodelovati tudi sama. Zavzemala se bom za enakomeren razvoj 
občine na vseh področjih ter učinkovito izvedbo in strokoven nadzor vseh projektov. Posebno 
pozornost bom namenila izvajanju programov, ki postavljajo v ospredje človeka. Oživiti in 
obogatiti je potrebno medgeneracijsko sodelovanje. Povežimo vedoželjnost mladih in izkušnje 
starejših. Razširiti moramo ponudbo dejavnosti za mlade (motorični park, oživitev trim steze, 
prostor za aktivnosti). Trudila se bom, da bomo v največji možni meri spodbujali društva in 
posameznike, ki s svojim prostovoljnim in neprofitnim delom bogatijo življenje vseh nas in 
prispevajo k dodani vrednosti občine Vuzenica. Želim si, da skupaj dvignemo utrip Vuzenici. 
Skupaj zmoremo!«

V volilni enoti 4 – pod zaporedno številko 4: MATJAŽ STERŽE
»Vuzenica je občina, kjer je nekonfliktnost in sozvočje med našimi skoraj 2750 prebivalci na zavidljivi 
ravni, zato je ključno da občina podpira in še izdatneje vzpodbuja ohranjanje povezovalnih 
elementov, ki so jih občanke in občani skozi leta aktivno soustvarjali in vzeli za svoje. V zadnjih letih 
se je v Vuzenici marsikaj spremenilo. Nekatere stvari na bolje, nekatere so ostale na svojem mestu, 
nekatere pa so žal tudi izgubile svoj zagon in potencial. Kot občinski svetnik sem in bom vedno 
zagovarjal odločitve, ki niso enoumno ali politično obarvane, ampak so usmerjene v celostni razvoj 
in pospeševanje utripa občine. Življenjski krog se vedno začenja z mladimi ter nadaljuje z delovno 
najbolj aktivnimi, ki za boljšo kvaliteto življenja in zaposlitev nujno potrebujejo uspešna podjetja, pa 
tudi možnosti ter infrastrukturo, da lahko sami razvijejo svoj podjetniški potencial. Za starejše, ki so 
duša kraja in ki so kraju dali podobo, pa moramo v lokalni skupnosti s spoštovanjem poskrbeti na 
način, da je njihovo življenje v vseh pogledih varno, da so v bližini nujno potrebne institucije in da so 
možnosti za preživljanje prostega časa raznovrstne in v zdravem okolju.« 

 

 

 

 

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

»Spoštovane občanke in občani 
Vuzenice.
Lokalne volitve, ki so pred nami, naj bodo namenjene 
predvsem cilju, postaviti našo občino na zemljevid 
odprtih, razvitih in spoštovanih občin, ki s svojim 
proračunom ravna preudarno, a vseeno razvojno, 
ki je spoštljiva do drugačnosti in vseeno ceni svojo 
tradicijo in ki ohranja medgeneracijsko sodelovanje 
ter prav tako spodbuja ukrepe in razvija nujno 

infrastrukturo, ki v našem okolju lahko zadrži mlade in 
uspešne. Zato vas vabimo, da se udeležite volitev in 
20.11. izberete kandidate, ki bodo v občinskem svetu 
aktivno zagovarjali vaše interese, ki bodo eni izmed 
vas in ki bodo z energijo, izkušnjami in predvsem 
znanjem lahko doprinesli k uspešnejšemu delovanju 
in celostnemu razvoju naše občine, predvsem pa 
aktivno zagotavljali, da bo občinski svet deloval kot 
stičišče sodelovanja in različnih argumentiranih 
mnenj in ne kot prostor, kjer vsi mislijo enako«

Prihodnost se 
začne v tvojem 
kraju.

VUZENICA IMA SRCE – POSPEŠIMO UTRIP!

V občini Vuzenica kandidiramo:
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V volilni enoti 5 – pod zaporedno številko 1: MATJAŽ JEZNIK
»Svojim volivkam in volivcem sem poznan na več načinov, saj me zagotovo poznate po 
mojem delu na kulturnem, društvenem in izobraževalnem področju. Vedno sem poskušal biti 
vpet v čim več področij dela, sodelovanja in soustvarjanja nečesa boljšega, pri tem pa me 
je vodilo predvsem prepričanje v nujnost skupnega dialoga, kjer se sliši glas vsakega, kjer 
se upošteva mnenje in želje čim več ljudi. Ravno takšna oblika sobivanja omogoča razvoj v 
majhni skupnosti, kot je Vuzenica. Sedaj pa vas prosim, da mi ponudite priložnost, da se za vas 
izkažem še kot svetnik v občinskem svetu. Prepričan sem, da me bo kot vašega predstavnika 
še vedno vodilo načelo, da prisluhnem vsakemu. Verjamem v naš kraj in verjamem v dobro, ki 
ga lahko skupaj dosežemo.«

• Podpirali bomo aktivno medgeneracijsko   
sodelovanje, ki bo ohranilo pozitivne vrednote 
iz preteklosti, sodelovanje in spoštovanje med 
občani.

• Gospodarstvu v občini je nujno potrebno 
ponuditi vse vire infrastrukturne pomoči

• Mladim moramo ponovno ponuditi več 
vsebin in aktivnosti ter razviti odprto okolje, ki 
jih po končanem šolanju ne bodo odvrnilo od 
vrnitve v domači kraj

• Predlagali bomo projekt turističnega 
produkta »Dan v Vuzenici«, ki bi združil 
ponudnike storitev in dal možnost tudi 
ustvarjanju novih delovnih mest

• Podpirali bomo posodabljanje cestne in 
ostale komunalne infrastrukture z dobro 
komunikacijo z občani

• Javno zdravstvo in javno šolstvo ter 
kvaliteten vrtec morajo biti naš standard

• Zagovarjali bomo ustrezno financiranje 
društev, ki so nosilci mnogih najpomembnejših 
prostovoljnih aktivnosti v kraju

VUZENICA IMA SRCE – POSPEŠIMO UTRIP!

Zakaj KANDIDIRAMO? Za kaj SE ZAVZEMAMO? Za čim STOJIMO?

V volilni enoti 6 – pod zaporedno številko 4: JERNEJ URH
Od nekdaj verjamem, da so spremembe potrebne za razvoj in lepšo prihodnost, kljub vsemu 
pa so v nas tradicionalne korenine, ki nas naredijo ponosne na to, kar smo in v kar smo odrasli. 
Tega se »Šomprimčani« vsekakor zavedamo. Menim, da smo vsi mišljenja, da naš kraj lahko 
nudi še več, kot nam je dal v preteklosti in se v prihodnosti še uspešneje razvija. Za vse to pa so 
potrebni novi obrazi, ki jim lahko zaupate in ki bodo poskrbeli, da boste slišani. Ker sem aktiven 
v številnih lokalnih društvih, vem, da sta medsebojna povezanost in spoštovanje največjega 
pomena, kot tehnolog v CUDV Črna na Koroškem pa mi zaupanje v sočloveka in skupnost 
nikakor ni tuje. Vaša mnenja, ideje in pobude štejejo in so izjemno pomembne za novo, 
spremenjeno prihodnost. Na meni pa je, da jim prisluhnem in v vašem imenu podam naprej in 
v razpravo na občinski svet.

Glasujte za!

gibanjesvoboda.si
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