Spoštovane članice, člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke –
končuje se volilna kampanja pred drugim krogom volitev. Lokalne volitve
so se sicer že končale v 134 občinah, kjer so poleg občinskih svetnikov in
predstavnikov četrtnih, krajevnih oz. vaških skupnosti 10. oktobra izvolili
tudi župane. Med njimi je 32 županov Slovenske ljudske stranke.
In v Slovenski ljudski stranki smo ponosni na vse vas – kandidatke in
kandidate za člane mestnih oz. občinskih svetov, krajevnih in vaških
skupnosti, še posebej pa na vas, ki ste se odločili, da s SLS vstopite v
tekmo za županske stolčke. Iskrena zahvala vsem, ki ste ob tem žrtvovali
svoj prosti čas in dobro voljo. Prepričani smo, da ni bilo zaman. Zato vas v
nedeljo, 24. oktobra, ponovno vabimo, da se udeležite volitev in s svojim
glasom podprete kandidatke in kandidate Slovenske ljudske stranke za
župane!
REZULTATI 1. KROGA LOKALNIH VOLITEV 2010
Po številu mandatov za občinske svete SLS zaseda drugo mesto. V prvem krogu smo dobili 32 županov, v bitki za 2.
krog pa jih je še 18 na listi SLS. V SLS smo pripravili slikovni pregled rezultatov naših županskih kandidatov. Če
kliknete na spodnjo sliko, vas bo ta popeljala na zemljevid, kjer si lahko podrobneje ogledate, kako so se odrezali
kandidatke in kandidati SLS na letošnjih lokalnih volitvah, in tudi, kdo so naši kandidati v 2. krogu LV 2010.

Kandidati SLS za županje in župane na letošnjih lokalnih volitvah so ljudje, ki verjamejo, da je lahko življenje tudi v
našem malem okolju, v slovenskih občinah, še bolj ustvarjalno, razvojno usmerjeno, z več delovnimi mesti in socialno
prijazno. Da lahko v naših krajih, kjer prebivamo, ustvarimo prostor za vse generacije, mlade, družine, otroke ter
starejše. Prostor, kjer bomo spodbujali kulturo, šport in skrbeli za varovanje našega okolja. V spodnjih vrsticah s
fotografijami predstavljamo kandidate Slovenske ljudske stranke oz. s podporo SLS za župane.

KANDIDATI SLS ZA ŽUPANE – 2. KROG VOLITEV

Jurij Kavčič - Cerkno

Andrej Maffi - Kanal

Primož Čuček - Cekvenjak

Janez Nagode - Logatec

Franc Leskovšek - Dobje

Franc Kekec - Markovci

Andreja Grabner – Dobrova-Polh
Gradec

Janez Praper – Mežica

Venčeslav Senekovič - Pesnica

Janez Rihtarič - Radenci

Aleksander Abraham - Šalovci

Polona Kambič - Semič

Franc Hudoklin - Šentjernej

Franc Horvat - Tišina

dr. Ivan Žagar – Slovenska Bistrica

Igor Draksler – Škofja Loka

Slavko Vetrih - Vitanje

Frančišek Fužir – Šmartno
Paki

KANDIDATI S PODPORO SLS ZA ŽUPANE – 2. KROG
VOLITEV

Boris Jež - Ajdovščina

Franjo Naraločnik - Ljubno

Andrej Fabjan - Črnomelj

Viktor Robnik – Mislinja

Ludvik Obran - Hodoš

Alojz Glavač - Moravske Toplice

Mirk

Majda Podkrižnik - Nazarje

Alojz Muhič – Novo mesto

Darko Rojs – Sveti Andraž

***
SLS NA SVETOVNEM SPLETU
V SLS smo se odločili, da razširimo svojo dejavnost na spletu tudi s sodelovanjem v spletni skupnosti Twitter, kjer
boste lahko redno spremljali naše »twite«, v katerih se bomo odzivali na aktualno politično dogajanje. Spremljajte nas
torej na Twitterju – tudi mi se veselimo branja vaših »twitov«!

Še vedno pa vas vabimo, da postanete oboževalec Slovenske ljudske stranke tudi na Facebooku in tudi, da se
pridružite
skupini podmladka SLS Nove generacije »Zahtevamo čimprejšnjo ureditev ceste Ljubljana – Kočevje«.

dr. Jože

