Poštnina plačana
pri pošti 3102 Celje

NADGRADILI BOMO
NAŠO 20-LETNO
ZAPUŠČINO CELJU
 zagotovili Celjanom službe v mestu
 uredili Celjsko morje
 dogradili severno vezno cesto

NAŠA 20-LETNA ZAPUŠČINA CELJU

Drage Celjanke, dragi Celjani!

2010-2014

Še ne veste, koga bi volili?
Zadnjih 20 let ste vodenje
mesta zaupali listi Slovenske
ljudske stranke. Naj se vam
na tem mestu iskreno zahvalim v svojem imenu in v imenu
celotne ekipe, ki je znala in si
upala vložiti ogromno energije
v vestno in premišljeno delo,
iskala mnogokrat kompromise
med željami in realnimi zmožnostmi in pogosto tudi med
nasprotujočimi si interesi, zato
da danes živimo povsem primerljivo s kakovostjo bivanja v
evropskih mestih ali še boljše.

1998-2002
Protipoplavni ukrepi
(splavarska brv)

Obnova mestnega jedra

Protipoplavni ukrepi

Nova OŠ Ljubečna

Popolna prenova OŠ Hudinja

Fakulteta za logistiko sistemov

2002-2006
Sanacija stare Cinkarne

Čistilna naprava Celje

Vrtci (Nova vas, Ljubečna, Hudinja)

Sedaj je napočil čas, ko mesto potrebuje novo vizijo, vizijo, ki
bo vzpostavila okolje, v katerem se bodo mladi lahko zaposlili na
kvalitetnih delovnih mestih in v našem mestu vzgajali svoje otroke,
okolje, v katerem bodo investitorji lahko uresničili svoje poslovne in
podjetniške cilje, ter okolje, ki bo prepoznalo nove potrebe meščank
in meščanov ter odgovarjalo nanje.

Rokometna dvorana in nogometni stadion pod Golovcem

Za soočanje z izzivi sodobne urbane družbe potrebuje mesto novega upravljalca. Ponosen sem, da je stranka, ki je vodilna v mestu
dve desetletji, v meni prepoznala tisto energijo in tiste izkušnje, ki
lahko z odločnim vodenjem ustvarijo mesto blaginje, najprivlačnejše mesto za bivanje. Verjamem v vašo preudarnost in modrost,
da boste v nedeljo, 18. novembra, glasovali zame ter za preverjeno,
pošteno in strokovno ekipo. Zaupali ste nam 20 let zato, ker smo
z dejanji dokazali, da govorimo resnico in da dobrim namenom
sledijo konkretna dejanja.

Toplarna Celje

2014-2018
Bežigrajska cesta

Rekonstrukcija Mariborske
ceste v štiripasovnico

Severna vezna cesta

Nova varovana stanovanja
pri Domu ob Savinji

2006-2010
Muzejski trg
(prve podzemne zbiralnice)

Nova knjižnica

Regionalni center za ravnanje
z odpadki Celje

Hotel Celjska koča

Postavili smo stebre trajnostnemu urbanemu bivanju – uredili
ravnanje z vodami, zgradili ceste, knjižnico in tržnico, uredili ravnanje z odpadki, zgradili nove vrtce, šole in športne objekte, prenovili mestno jedro, izvedli protipoplavne ukrepe, odprli visoke in višje
šole, uredili pešpoti okoli jezera in Celjsko kočo, ustanovili mestno
blagajno, subvencionirali prenovo fasad in energetskih sanacij
objektov … Temelje za zdrav (sonaravni urbani) razvoj smo postavili.

Telovadnica pri I. OŠ

Pešpoti do in okoli
Šmartinskega jezera

Kolesce

Dom krajanov v
Šmartnem v Rožni dolini

Naši načrti za naprej so ambiciozni – v prvi vrsti je to gospodarski
zagon. V ekipi imamo ljudi, podjetnike, ki so uspešni in vedo, kako
najbolje izkoristiti geostrateški in razvojni potencial mesta. Potem je
tu turizem, ki generira največ lokalnih delovnih mest. Pri tem moram
izpostaviti Šmartinsko jezero, ker bo po čiščenju, ki ga nameravamo izvesti, resda privabljal tudi turiste, vendar v prvi vrsti koristilo
neposredno tudi vam, drage Celjanke in Celjani, za vašo rekreacijo,
športno udejstvovanje, morda pa tudi sproščanje, kot ste ga navajeni kje ob morju. Verjemite mi, da se. Seveda so pred nami še mnogi
drugi izzivi, s katerimi se srečujejo tudi druga urbana središča, kot
so ozka prometna grla, onesnažen zrak, degradirana industrijska
območja in prilagajanje na staranje prebivalstva.
Želim si, da bi tudi naslednja štiri leta mesto vodili izkušeni, pošteni, razumni in strpni politiki. Dejstvo je, da nobena ekipa ne pozna
mesto bolje kot naša lista. In nobena ni naredila za mesto več kot
ekipa SLS.
Gre za prihodnost našega mesta, gre za prihodnost vseh nas.

Ker imamo radi Celje.
Ekipa SLS s kandidatom za
župana mag. Markom Zidanškom.
Nova tržnica

Nova OŠ Frana Kranjca

Obnova Starega gradu

Mestna blagajna

In prihodnost je zelena.

mag. Marko Zidanšek,
kandidat za župana

KAJ BOMO NAREDILI ZA CELJE V MANDATU

POSPEŠILI BOMO RAZVOJ TURIZMA

2018-2022
NOVA
DELOVNA MESTA
V CELJU

Takojšnje sprejetje občinskega
prostorskega načrta (OPN)
• Prva naša naloga je sprejetje občinskega prostorskega
načrta, na katerega se čaka že 15 let. To je predpogoj, da bo
knežje mesto dejansko izkoristilo svojo geostrateško lego in
podjetniško tradicijo in da bo omogočilo zagon podjetij, ki
bodo generirala nova delovna mesta.
• Če želimo, da bo Celje mesto blaginje za vse
občanke in občane, potem je prva in najpomembnejša
naloga ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo. Tako bo mesto privlačno za mlade, ki se bodo
lahko zaposlovali v poklicih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi,
v mestu pa bodo videli svetlo prihodnost zase in za svoje
družine.
• Na drugi strani pa bomo z gospodarskim zagonom
napolnili občinsko blagajno, da bo v njej dovolj sredstev za
ostale socialne, družbene, komunalne in druge potrebe.

IZGRADNJA INTERMODALNEGA
CENTRA BO PRINESLA 2000
DELOVNIH MEST

UREDILI BOMO
CELJSKO MORJE

VARNO URBANO
KOLESARJENJE ZA VSE

• Sprejeti je potrebno strategijo na področju turizma, kjer
se bodo v celoto povezali vsi (potencialni) turistični resursi in
infrastruktura v Celju in okolici.
• V času izjemnih globalizacijskih tokov je turizem edina
dejavnost, ki temelji zgolj na lokalnih dejavnikih. Ker je tudi
generator novih delovnih mest, bomo ustvarili prepoznavno
turistično destinacijo z upoštevanjem sodobnih smernic v
turizmu, ki so primerni za Celje (5 D kino, kulinarični,
urbani turizem …).

STAROSTI
PRIJAZNO
MESTO

Čiščenje Šmartinskega jezera in
ureditev plaže
• Šmartinsko jezero je nedvomno ena izmed zelenih oaz
knežjega mesta, ki ima izjemen potencial. Ker sedaj privablja
samo sprehajalce in ribiče, bomo s projektom ekološkega
čiščenja vode - biološke odstranitve mulja in ureditvijo
prave plaže naredili jezero privlačno tudi kopalcem in
turistom.
• Čiščenje jezera je nedvomno zahteven projekt, vendar je to
bistveni predpogoj, da bo Šmartinsko jezero resnično
postalo ''uporabno'' in se razvilo v športno-rekreacijski
center za vse Celjanke in Celjane.

PASJI PARK
Izgradnja novega doma za starejše
občane
• Da bo mesto še prijaznejše in dostopnejše za vse, bomo
nadaljevali z odpravljanjem arhitekturnih in komunikacijskih ovir.

• Podpiramo čimprejšnjo nadaljevanje izgradnje
intermodalnega logističnega centra, ki bo Celju prineslo
2000 delovnih mest. Celje se namreč nahaja na petem
koridorju in je eno od mest, predvidenih za logistični center.

DOGRADILI SEVERNO
VEZNO CESTO

• Tudi tu je pogoj za nadaljevanje izgradnje sprememba OPN.

OTROŠKA IGRIŠČA
V VSAKO NASELJE

• Uredili bomo visokokvalitetna mestna igrišča, ki bodo
ponujala veliko različnih igral, spodbujala domišljijo,
ustvarjalnost in izkustveno učenje.
• Namenjena bodo otrokom vseh starostnih skupin in bodo
dostopna tudi gibalno oviranim otrokom.

• Odprli bomo nov dnevni center aktivnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa prebivalk in prebivalcev v
zrelejšem življenjskem obdobju, omogočili bomo gradnjo
novega doma za ostarele in varovanih stanovanj,
sofinancirali bomo nevladne organizacije, ki izvajajo pestre
in koristne programe za starejše (pomoč na domu, vožnja
po opravkih, računalniške in druge delavnice …).

OBVOZNICA JUG
Povezali bomo Novo vas in Lavo

Razbremenili bomo Mariborsko cesto

• Povezava vzhodnega dela mesta t. i. severna vezna cesta
ali Cesta Janeza Cvirna je zgrajena le do Grevenbrojske
ulice v Novi vasi, manjka pa še povezava do Ceste na
Ostrožno. Ta odsek je zelo pomemben del občinskega
mestnega obroča, saj bo razbremenil v prometnih konicah
preobremenjeni Dečkovo in Drapšinovo.

• Mariborska in Kidričeva cesta sta edini cesti za tranzitni
promet. Predvsem je težava tranzitnega prometa v smeri
sever–jug po Mariborski cesti, kar predstavlja velik problem
onesnaženja in hrupa.

• Prometna povezava treh mestnih sosesk, Nove vasi, Lave
in Ostrožnega, bo tudi izboljšala prometno pretočnost in
zmanjšala negativne vplive na okolje.

• Rešitev za zmanjšanje tega problema je izgradnja obvozne
ceste, ki bi bila nadaljevanje obstoječega vzhodnega ali
zahodnega priključka. Obe povezavi bi vodili naprej proti
jugu, v smeri proti Laškemu, in se navezovali na predvideno
traso tretje razvojne osi.

Varen prostor za štirinožne ljubljenčke
• Vzpostaviti želimo vsaj dva pasja parka. Načrtujemo
ureditev prostora v bližini Špice ter Nove vasi, prostor pa bo
razdeljen na dva ločena dela, ki bosta namenjena za večje
oziroma manjše pse.
• Poleg nujno potrebne ograje bomo v celjskem pasjem
parku zasadili tudi drevesa za senco, postavili velik pitnik in
pasja igrala, da bo za pse poučno in igrivo.

PROSTORI ZA
LJUBITELJSKO KULTURO
• Celje ima približno več kot 40 aktivnih društev in 2100
aktivnih članov, kar je izjemno močan in raznolik nabor
ljubiteljskih ustvarjalcev.
• Zato bomo omogočili vsem ljubiteljskim društvom in
skupinam, da bodo našle svoj prostor za ustvarjanje.

KANDIDATKE IN KANDIDATI ZA MESTNI SVET
mag. Marko Zidanšek
I. VOLILNA ENOTA
Šmartno v Rožni dolini, Škofja
vas, Ljubečna, Ostrožno, Lava,
Hudinja, Trnovlje, Teharje

Melita Šendlinger

Boštjan Strnad

27. 4. 1967,
ekonomistka,
zavarovalničarka

Vlasta Majcen

Andreja Snedič Jurak

Gregor Ivič

Zlatka (Jožefa) Kač

Iztok Vukovič

Branko Nezman

Savinja, K. D. Kajuh,
S. Šlander, Medlog,
Dolgo polje, Pod Gradom

Peter Čanji

Maksimiljan Naglič

Biserka Povše Tasić
5. 9. 1970,
profesor
slovenskega in
angleškega
jezika, učitelj,
sodni tolmač,
samostojni
podjetnik prevajalec

Borislav Jagodič

Edvard Jazbinšek

mag. Sabina Lamut
12. 7. 1983,
po izobrazbi
komercialist,
aktiven v
podmladku SLS Novi generaciji

Dejan Rašević

Damjana Karner Sevčnikar
29. 8. 1988,
prometni tehnik,
aktiven v Novi
generaciji SLS

19. 1. 1965,
magistrica
managementa,
zaposlena v celjski
bolnišnici

Jana Selič

Alojz Ocvirk
31. 10. 1975,
ekonomsko
komercialni
tehnik

3. 12. 1979,
sanitarna
inženirka, aktivna
tekačica,
ljubiteljica psov

Jerneja Pišek
14. 9. 1953,
upokojenec,
podjetnik,
cvetličar

8. 10. 1985,
ekonomski tehnik

dr. Alenka Sajovic
26. 4. 1961,
dolgoletni mestni
svetnik, podpredsednik Mestnega
odbora SLS Celje,
inženir radiologije

30. 9. 1980,
doktorica znanosti
varstva naravne
dediščine, zaposlena
kot razvojna
inženirka

GLASOVNICA ZA ŽUPANA

GLASOVNICA ZA MESTNI SVET

5

PROSTOR ZA
PREFERENČNI
GLAS

mag. Marko Zidanšek
Darko Radiković

4. 6. 1973,
lastnica podjetja
LamutS, davčno
in poslovno
svetovanje, članica
upravnega odbora
Zbornice davčnih
svetovalcev Slovenije, predavateljica na Inštitutu za
računovodstvo

2. 7. 1976,
direktorica
Ljudske univerze
Celje, profesorica
matematike

8. 9. 1977,
komunalni inženir,
sindikalist

7
Slaviša Golinac

Dubravka Milovanovič
28. 11. 1970,
strojnik na
daljinskem
ogrevanju,
uspešen kegljač

27. 1. 1966,
univerzitetna
diplomirana
novinarka,
lastnica in
direktorica
podjetja Kupa
komunikacije

Natalija Teržan
5. 3. 1944,
upokojeni
magister
farmacije, zeliščar
in svetovalec
pri zdravstvenih
težavah

1. 9. 1938,
predsednik društva
upokojencev
Ljubečna in
nekdanji dolgoletni predsednik
krajevne skupnosti
Ljubečna in
društva
gasilcev

Danilo Krajnc

5. 2. 1983,
mestna svetnica,
magistrica
varstvoslovja,
vodja enote za
komercialo in
skladišče

III. VOLILNA ENOTA

17. 9. 1964,
diplomirani
ekonomist,
projektni vodja

22. 3. 1945,
upokojenka,
aktivna v krajevni
skupnosti Teharje

10. 9. 1979,
podžupanja
Mestne občine
Celje, magistrica
znanosti davčnega
prava, vodja
finančno-računovodske službe

Maja Papič Lindič
16. 9. 1967,
direktor in podjetnik,
mestni svetnik,
predsednik KS
Ostrožno,
podpredsednik OZS,
predsednik Sekcije
za promet pri OZS,
podpredsednik
Območne OZS Celje

8. 3. 1960,
magistrica
managementa,
učiteljica vožnje v
avtošoli

22. 8. 1977,
inženir
strojništva,
zaposlen v
tiskarskem
podjetju

mag. Darja Turk

Center, Aljažev hrib,
Gaberje, Nova vas,
Dečkovo naselje

Peter Pišek
7. 10. 1965,
magistrica
menedžmenta,
analitik prodaje
v Istrabenz Plini,
mestna svetnica
že tretji mandat

22. 9. 1972,
vodja strojne
delavnice in
samostojni
podjetnik,
športnik

11. 8. 1965,
samostojna
podjetnica,
vodja gostinskega
lokala

II. VOLILNA ENOTA

Jelka Čuk

11. 11. 1968,
kandidat za
župana, državni
svetnik, direktor
Simbia in
pooblaščenec
župana

KANDIDATKE IN KANDIDATI ZA MESTNI SVET
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Doroteja Štruc
15. 5. 1980,
ključavničar

Boštjan Vidmar

3. 3. 1981,
diplomirana
medicinska sestra,
vodja zdravstvene
nege v ZD Celje
(glavna sestra)

Martina Gobec
25. 12. 1981,
strojnik,
organizator
dogodkov

27. 10. 1985,
ekonomistka,
specializirana za
javne razpise

I. VOLILNA ENOTA

Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas,
Ljubečna, Ostrožno, Lava, Hudinja,
Trnovlje, Teharje

1. mag. Marko Zidanšek
2. Jelka Čuk
3. Peter Pišek
4. Melita Šendlinger
5. Boštjan Strnad
6. Andreja Snedič Jurak
7. Iztok Vukovič
8. Vlasta Majcen
9. Gregor Ivič
10. Zlatka (Jožefa) Kač
11. Maksimiljan Naglič

II. VOLILNA ENOTA

III. VOLILNA ENOTA

1. mag. Darja Turk
2. Branko Nezman
3. dr. Alenka Sajovic
4. Slaviša Golinac
5. mag. Sabina Lamut
6. Darko Radiković
7. Doroteja Štruc
8. Dejan Rašević
9. Damjana Karner Sevčnikar
10. Boštjan Vidmar
11. Martina Gobec

1. Maja Papič Lindič
2. Danilo Krajnc
3. Dubravka Milovanovič
4. Peter Čanji
5. Biserka Povše Tasić
6. Edvard Jazbinšek
7. Jana Selič
8. Borislav Jagodič
9. Natalija Teržan
10. Alojz Ocvirk
11. Jerneja Pišek

Center, Aljažev hrib, Gaberje, Nova vas,
Dečkovo naselje
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Savinja, K. D. Kajuh, S. Šlander, Medlog,
Dolgo polje, Pod Gradom

