
SPOŠTOVANE SOOBČANKE IN SOOBČANI, DOVOLITE, DA SE VAM PREDSTAVIM 

Sem Dušan Hedl, ing. elektroteh, dipl.ekon., rojen 5. 12. 1961 v Mariboru. Odraščal  

sem v vasi Selnica ob Muri v družini z materjo Ano Marijo, očetom Jožetom ter 

mlajšim bratom Brankom.                                                                                       

Osnovno šolo sem obiskoval na Vranjem Vrhu, šolanje pa nato nadaljeval na Srednji 

elektro-tehniški šoli v Mariboru.                                                                                                                      

Želja po znanju me je vodila k vpisu na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru, kjer sem leta 1984 diplomiral in si pridobil naziv 

inženir elektrotehnike. 

V najstniških letih sem bil aktivni »rocker«, danes pa sem manager v kulturi. Delujem 

v zasebnem sektorju in menim, da sem uspešen, saj mi uspeva s svojimi aktivnostmi 

krojiti tudi del mariborske in slovenske kulture, kljub temu da je danes zasebni sektor 

v primerjavi z javnimi zavodi izredno zapostavljen. Po duši in v srcu pa sem ostal 

rocker. 

Izobraževanje sem kasneje nadaljeval ob delu in se vpisal na Gea College, visoko 

šolo za podjetništvo, ter jo leta 2006 tudi uspešno končal, ter si pridobil še strokovni 

naziv diplomirani ekonomist. Na Gea Collegu so me v študijskem letu 2005/2006, pri 

izboru Študent leta, izbrali za drugega najboljšega študenta. Tudi nadalje sem se 

izobraževal in usposabljal. Na Univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti, so mi po 

opravljenem izpitu podelili spričevalo o aktivnem znanju angleškega jezika.         

Od Gospodarske zbornice Slovenije sem po izobraževanju in usposabljanju pridobil 

potrdilo o veščinah javnega nastopanja. Združenje članov nadzornih svetov me je 

potrdilo kot usposobljenega za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb v 

lasti Republike Slovenije. 

Skozi celotno profesionalno kariero sem vedno deloval na vodilnih delovnih mestih, 

kjer sem dobro spoznal gospodarstvo in javno upravo. Včasih je delovno mesto 

zahtevalo več delovanja na gospodarskem, podjetniškem področju, včasih več 

prefinjenih kontaktov in poznavanje ustroja občinskih uprav in ministrstev. Zmeraj 

sem na prvo mesto postavljal odličnost delovanja organizacije, ki jo vodim, 

korektnost in etičnost poslovanja. Pravno formalni okvirji so zame vedno zavezujoči in 

jih vestno upoštevam. Pri vodenju organizacije pa se trudim najti dobro mero med 

formalnim in neformalnim vodenjem in dobro komunikacijo z vsemi deležniki. 

 

1986–1990 sem sodeloval z iniciativno skupino za ustanovitev Mariborskega radia 

Študent. V tem času sem soustanovil kulturno ustanovo MKC Maribor, ki sem jo nato 

programsko in poslovno vodil do začetka devetdesetih. 

1991–1995 sem bil vodja Novinarskega kluba Maribor. 

1995–1997 sem bil direktor Mariborskega radia Študent (MARŠ), kjer sem uvedel kar 

nekaj programskih novosti. 



V začetku  90-ih let sem ustanovi knjižno zbirko Frontier, ki deluje še danes in redno 

izdaja knjige s področja humanistike in leposlovja (80 izdanih knjig študijske in druge 

literature).                                                                                                                                                                                                              

2006–2007 sem bil na delovnem mestu direktorja Radia Študent Ljubljana. 

V sredini 80-ih let sem sodeloval s časopisoma 'Katedra' in 'Kmečke in rockodelske 

novice',  vodil sem svojo avtorsko oddajo na Radiu Maribor, pisal za Večer in Mladino.                                                                                                                              

Sem avtor knjige Podjetništvo v kulturi, kjer sem podrobno proučil in analiziral 

delovanje Mestne občine Maribor. Sem soavtor tudi mnogih drugih knjižnih izdaj. 

Pri svojem delu na vseh funkcijah sem vedno zagovarjal individualno odgovornost in 

nasprotoval kolektivni, skupni odgovornosti. Skupnost moramo vzdrževati in jo 

plemenititi z lastnimi deli. Pri tem sem vedno izredno načelno in varčno ravnal z 

javnim denarjem. Transparentnost sem zmeraj postavil na prvo mesto, da so 

sodelavci in javnost vedno vedeli, kam smo vložili in zakaj porabili (besedna zveza 

„porabljanje javnih sredstev“ mi nikoli ni bila všeč) javni denar. 

Do sedaj se s politiko nisem ukvarjal, čeprav sem imel pogosto, tako kot mi vsi, 

opravka z njo.  

Živim v Ceršaku in želim vse svoje znanje ter izkušnje, ki sem si jih pridobil na svoji 
dosedanji življenjski poti, vložiti v prizadevanje za RAZVITO, USPEŠNO, DOSTOPNO, 
PRIJAZNO, POVEZANO IN ODPRTO LOKALNO SKUPNOST, z županom V SLUŽBI 
OBČANOM.  
Pozdravljam vašo udeležbo na volitvah in se vam zahvaljujem za vaš glas zame in 
mojo svetniško listo. 
    
 
S spoštovanjem, 
        Dušan Hedl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program 
PODJETNIŠTVO  

Ustanovitev industrijsko podjetniške cone (tovarna Ceršak ali mejni prehod Šentilj)  

Zagotavljanje pogojev za razvoj podjetništva z enakimi možnostmi za vse  

Popis občinske lastnine (objekti, zemljišča), možnost najema za proizvodnjo in storitve  

Razpis za podjetniške ideje  

Strokovna pomoč podjetnikom, kmetom in samozaposlenim 

KMETIJSTVO  

Ekološka sanacija vodotokov, javnih poti, plazov;  

Reševanje problema zapuščenih kmetij in zaraščenosti travnikov in gozdov  

Podpora kmetijam za možnost prodaje viškov kmetijskih pridelkov  

Pridobivanje evropskih sredstev za samostojne čistilne naprave  

Širše povezovanje z drugimi občinami glede kmetijske pridelave 

INFRASTRUKTURA  

Internetna (optika) ter telefonska (mobi) pokritost celotne občine  

Ureditev krajevne hiše v Ceršaku  

Ureditev javne razsvetljave, kjer je to potrebno  

Ureditev cest, kjer so uničene in pločnikov, kjer so šolske poti  

Sanacija elektro omrežja oz. okolice omrežja  

Komunikacija z državo za ureditev starega mejnega prehoda in državnih cest  

Plinifikacija 

SOCIALA  

Večja skrb za ostarele in socialno šibke (javna dela)  

Izgradnja doma za starejše občane  

Odpiranje novih delovnih mest na področju sociale  

Pomoč socialnošibkim, starejšim, pomoči potrebnim ljudem 

TURIZEM, KULTURA, EKOLOGIJA  

Finančna in strokovna pomoč društvom in interesnim skupnostim  

Ureditev obrežja reke Mure v turistične namene  

Oživitev turističnih kmetij  

Ureditve keltske, šentiljske in zdravilne poti  

Skupen nastop društev pri prireditvah v občini  

Aktiviranje in obnova vseh obstoječih mladinskih klubov 

OBČINSKA UPRAVA  

Prijazna občinska uprava kot podpora občanom  

Prijazno in kulturno obravnavanje vseh problemov  

Zastopanje interesov občanov na državnem nivoju  

Boljša komunikacija občinske uprave z občani, enakovredna obravnava vseh občanov  

Gradbena dovoljenja enakovredno in hitro vsem  

Večje in uspešnejše črpanje evropskih sredstev 

 

 


