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7. november: volivci, ki so v priporu, zavodu
za prestajanje kazni, bolnišnici ali zavodu, ter
invalidi, ki želijo glasovati po pošti na območ
ju RS, to sporočijo občinski volilni komisiji;
14. november: volivci, ki se zaradi bolezni
ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahte
vo, da želijo glasovati na svojem domu;
13., 14. in 15. november:
predčasno glasovanje;
16. november: zaključek javne volilne propa
gande;
18. november: splošno glasovanje;
2. december: drugi krog lokalnih volitev.

2. november: javna objava seznamov potrjenih
kandidatov ter list kandidatov; državljani lahko
do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek
volilnega imenika;
5. november: zadnji dan, ko lahko član volilnega
odbora obvesti pristojno volilno komisijo
o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom,
o katerem se glasuje na volišču, za katerega je ime
novan v volilni odbor;
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Časopis občine Radovljica, letnik 22, 6. novembra 2018, izredna volilna številka

Lokalne volitve bodo
v nedeljo, 18. novembra

Seznam volišč

V nedeljo, 18. novembra, se bo po vsej občini odprlo 26 volišč, na katerih se bo pet kandidatov
potegovalo za mesto župana, 13 list oziroma strank pa za sedeže v občinskem svetu.

volišče 1
Klub upokojencev Begunje
Begunje na Gorenjskem 23
Begunje

volišče 10
Turistična kmetija
Pr' Grom
Hraše 17c, Lesce

volišče 2
Stanovanjska hiša
Grilc
Zapuže 1a, Begunje

volišče 11
Stanovanjska hiša pri Čopu
Studenčice 4a, Lesce

Marjana Ahačič

Glasujete lahko za eno
listo, in sicer tako, da
obkrožite zaporedno
številko liste
kandidatov, za katero
glasujete. Če želite
dati posameznemu
kandidatu z liste, za
katero ste glasovali,
preferenčni glas,
vpišite v prostor pri
listi zaporedno
številko kandidata s te
liste, ki mu dajete
preferenčni glas.

volišče 3
Gasilsko orodišče Dvorska
vas
pri hiši Konc
Dvorska vas 20a, Begunje
volišče 4
Gasilski dom Slatna
Slatna 15, Begunje
Foto: Gorazd Kavčič

Tokrat se je v tekmo za
župana občine Radovljica
spet spustilo več kandidatov
(na volitvah pred štirimi leti
sta bila le dva, pred osmimi
pa kar šest): sedanji župan
Ciril Globočnik, ki se za svoj
tretji županski mandat pote
guje s podporo volivcev,
Andrej Potočnik, ki kandidi
ra s podporo Slovenske
demokratske stranke, Bran
ko Fajfar, ki kandidira s pod
poro volivcev, Dalibor Šolar,

volišče 5
Kulturni dom Brezje
Brezje 80b, Brezje

ki kandidira na listi Social
nih demokratov, in Vojka
Jesenko, ki je kandidatka
Liste Marjana Šarca.
Za 26 mest v občinskem sve
tu se potegujejo kandidati iz
trinajstih strank oziroma list
(enako kot pred štirimi leti).
Po vrstnem redu, kot ga je
določila občinska volilna
komisija, so to: LMŠ – Lista
Marjana Šarca, LKS – Lista
krajevnih skupnosti, SDS –
Slovenska demokratska
stranka, DeSUS – Demokra
tična stranka upokojencev,
Glas mladih Radovljica, Do

Vrstni red kandidatur in list kandidatov, kakor
bodo navedeni na volilnih lističih in kakor so
tudi objavljeni v volilni izdaji Deželnih novic, je
bil določen z žrebom.
bra država, Lista Cirila Glo
bočnika, Lista za šport in
prostovoljstvo, Levica, Prijaz
na lista, NSi – Nova Slovenija
– Krščanski demokrati, SMC
– Stranka modernega centra
in SD – Socialni demokrati.
Vsem kandidatom za župa
na smo za predstavitve, ki

jih objavljamo na 2. in 3.
strani Deželnih novic, po
stavili enaka vprašanja in
jim namenili enako prosto
ra. Prav tako smo enaka
vprašanja postavili listam
oziroma strankam, ki se
potegujejo za mesta v
občinskem svetu.

PREDSTAVITVE

PREDSTAVITVE

PREDSTAVITVE

ZADNJA

Predstavitve
kandidatov za župana
občine Radovljica

Predstavitve
kandidatov za
člane občinskega sveta

Oglasi s
predstavitvami
kandidatov za župana
in občinske svetnike

Pred lokalnimi
volitvami 2018

stran 2

V občini Radovljica bomo tudi na tokratnih
rednih volitvah župana, člane občinskega sveta
in člane krajevnih skupnosti volili na 26 voliščih.
Volišča se bodo odprla ob 7. uri zjutraj in zaprla
ob 19. uri zvečer.

strani 3–5

strani 6 in 7

stran 8

volišče 6
Dom krajanov
Kamna Gorica
Kamna Gorica 58
Kamna Gorica

volišče 12
Družbeni center Lesce
Alpska cesta 58, Lesce
volišče 13
Osnovna šola F. S. Finžgarja
Lesce
Begunjska cesta 7, Lesce
volišče 14
Dom ŠD Ljubno
Ljubno 114, Podnart
volišče 15
Vrtec Posavec
Posavec 86, Podnart
volišče 16
Kulturni dom Mošnje
Mošnje 41, Radovljica

volišče 7
Sindikalni dom Kropa
Kropa 3, Kropa

volišče 17
Gasilski dom Podnart
Podnart 13, Podnart

volišče 8
Zadružni dom Lancovo
Lancovo 30, Radovljica

volišče 18
Šporni park Radovljica
Poslovalnica Dominvest
Ulica S. Žagarja 2b
Radovljica

volišče 9
Gasilski dom Hlebce
Hlebce 9, Lesce

48. stran

volišče 901 – za predčasno glasovanje
Mala sejna soba Občine Radovljica
Gorenjska cesta 19, Radovljica
13., 14. in 15. september od 9. do 19. ure
volišče 997 – za glasovanje po pošti
z območja Slovenije
Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo svojo
namero sporočiti najkasneje do četrtka,
8. novembra.
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Volitve 2018
Ciril Globočnik, št. 1 Andrej Potočnik, št. 2 Branko Fajfar, št. 3
Ciril Globočnik, zadnjih osem let župan
Radovljice, tudi tokrat kandidira s podporo
volivcev. Cilj: še boljša kvaliteta bivanja občanov.

Mag. Andreju Potočniku, kandidatu SDS, je skrb
za enakomeren razvoj celotne občine med najbolj
pomembnimi nalogami.

Branko Fajfar, ki kandidira s podporo volivcev,
kot najbolj pomembno področje dela vidi
cestno-komunalno infrastrukturo.

Ciril Globočnik

Andrej Potočnik

Branko Fajfar

Marjana Ahačič
Aktualni župan, leta 1959
rojeni Ciril Globočnik, je
poročen in oče odraslega sina
Mateja. Po izobrazbi je predmetni učitelj športne vzgoje
in trener plavanja, po poklicu
župan. "Rad kolesarim, planinarim in vodim prvo gorenjsko vinogradniško društvo
Šparon. Imam krasne sosede
in sem rad v Radovljici. Podpora družine mi pomeni največ, zato večino prostočasnih
opravil počnem v krogu
domačih," je povedal o sebi.
Kakšne so vaše izkušnje v
lokalni politiki?
"V preteklih osmih letih sem
si nabral veliko izkušenj v
lokalni politiki, kamor sem
vstopil politično neobremenjen. Danes lahko rečem, da
je bila pot polna presenečenj,
a večinoma dobrih. Ker se z
vprašanji ukvarjam sproti in
pri tem težav ne odrivam na
rob, mi to ne predstavlja večjih obremenitev. In ker si ne
predstavljam, da bi pri tem
držal fige v žepu, se stvari
precej hitro postavljajo na
svoje mesto. V našem občinskem svetu si nismo pogledovali prek ramen, delali za
hrbti kolegic in kolegov. In
vedno, ko smo znali stopiti
skupaj, ne glede na politično
pripadnost, nam je uspelo
delati velike korake. Prepričan sem, da je takšen pristop
osnova dela za dobrobit
občank in občanov."
Zakaj ste se odločili, da
ponovno kandidirate za
župana občine Radovljica?
"Izkušnje so pokazale, da je
na način, kakršnega sem opisal, mogoče zares veliko
narediti. Ker pa je seveda še
vedno veliko področij, kjer bi
lahko opravili izboljšave,
postavili nekaj na novo, kaj
začeli, sem se odločil, da se
potegujem za še en mandat.
Podpora ljudi okoli mene in
kasneje Deželank in Deželanov pri zbiranju podpisov je
moje razmišljanje samo še
potrdila. Ko smo se s predsedniki krajevnih skupnosti
pogovarjali o odprtih zadevah, smo med doslej že uresničenimi projekti našli še
nekaj vrzeli, ki jih je mogoče
dokaj hitro rešiti. Na podobne ideje smo naleteli v pogo-

vorih s kandidati Liste Cirila
Globočnika. Prepričan sem,
da lahko projekte, ki smo jih
po teh pogovorih zapisali v
program, izpeljemo. Jasno
vidim tudi pot do cilja."
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejša naloga župana?
"Župan je prvi med enakimi
– občan torej, ki živi v okolju, do katerega mora čutiti
odgovornost. Županova
odgovornost do kraja in ljudi je najodgovornejša naloga
od vseh. Pri tem mora biti
dober in moder, da daje
odličen zgled. Menim, da se
pri vsaki skupnosti stvari
začnejo in prepoznajo po
njenem vodstvu."
Kaj je tisto, kar vam je osebno v občini najbolj všeč?
"Rad sem v naravi in narava
občine Radovljica je nekaj, kar
mi polni pljuča, da sem lahko
med ljudmi, kjer se vedno
dobro počutim. Tega ne bi
zamenjal za nič na svetu."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji izziv v občini?
"Seveda je mogoče še veliko
narediti. V prihajajočem
mandatu bo večji poudarek
na projektih prometne infrastrukture, uvajati pa bomo
začeli tudi participativni proračun, saj želimo aktivnejše
sodelovanje ljudi pri izbiri
dela občinskih investicij.
Čakajo nas tudi še projekti
olepšav, zaključki začetih projektov ter projekti, ki so odvisni od sodelovanja z državo
ali vezani na razpise. Dialog z
državo je v preteklih dveh
mandatih dobro stekel in večjih težav tu ne pričakujem.
Morda v večji aktivnosti in
vpetosti mladih v razvoj Dežele vidim še največji izziv."
Katera so tista področja, za
katera si boste, če boste
ponovno izvoljeni, posebej
prizadevali?
"Moj cilj je jasen – zagotoviti še boljšo kvaliteto bivanja
Deželank in Deželanov ter
pri tem ohranjati varnost ter
gostoljubnost naše Dežele,
zato Deželanke in Deželane
vljudno vabim, da se udeležijo volitev in med županskimi kandidati obkrožijo
številko 1 pred mojim imenom in številko 7 pred Listo
Cirila Globočnika."

Marjana Ahačič
Leta 1961 rojeni Andrej
Potočnik iz Zaloš je po izobrazbi magister agronomije,
trenutno zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je poročen,
oče treh odraslih otrok.
Kakšne so vaše izkušnje v
(lokalni) politiki?
"Pred leti sem bil član Sveta
KS Podnart in večkrat član
Sveta OŠ Staneta Žagarja Lipnica, sem član Odbora za
kmetijstvo radovljiškega
Občinskega sveta ter član
Izvršilnega odbora Občinskega odbora SDS Radovljica."
Zakaj ste se odločili, da kandidirate za župana občine
Radovljica?
"O finančnih tokovih, prostorski problematiki in kadrovskih
vprašanjih se že predolgo
odloča na podlagi istih pristopov ter svetovalcev. Največ se
je vlagalo v šport, prosti čas in
urejanje mestnega središča.
Po vseh letih delovanja na različnih področjih sem si nabral
toliko izkušenj, da bi lahko
skupaj z ekipo, ki me je predlagala in me podpira, ter njenimi dosedanjimi občinskimi
svetniki uspešno spremenili
pristop vodenja naše občine."
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejša naloga župana?
"Najpomembnejša naloga
župana je skrb za enakomeren razvoj celotne občine,
pregledno upravljanje
občinskega premoženja,
njegova verodostojnost in
enak odnos do vseh občanov
in občank. Uspešna infrastruktura se ne dela samo v
občinskih pisarnah, ampak
tudi na terenu v neposrednem stiku z ljudmi. Župan
mora delovati povezovalno."
Kaj je tisto, kar vam je osebno v občini najbolj všeč?
"Naše kraje in ljudi imam
rad in sem nanje ponosen
že vse od otroštva. Glede na
svoj poklic svojega dela še
nikoli nisem opravljal bliže
od 25 kilometrov. Velikokrat
mi je moči povrnilo že to, da
sem se vrnil v domačo vas in
med domače ljudi. Moji
sodelavci z različnih koncev
Slovenije nam našo Radovljico in okoliške kraje zavidajo in pravijo, da jih radi

obiščejo. Ponosni smo lahko tudi na naše staro mestno jedro."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem/
izziv v občini?
"Največji problem so slabe
ceste, ki med drugim onemogočajo otrokom varno
pot v šolo, veliko je še zastarelega vodovoda, marsikje je
še slab dostop do interneta.
Problem je nepregledno ravnanje z občinskim premoženjem. Več bi lahko »iztržili«
npr. iz radovljiške deponije,
kamnogoriškega kamnoloma, leškega letališča. Imamo predraga stanovanja."
Katera so tista področja, za
katera si boste, če boste izvoljeni, posebej prizadevali?
"Prizadeval si bom za kakovostno bivalno okolje, za boljše
ceste, dostop do interneta
tudi na obrobju, za posodabljanje vodovodov in prijaznejše cene komunalnih storitev.
Potrudili se bomo izboljšati
dostopnost do stanovanj. Prizadeval si za bolj transparentno upravljanje občinskega
premoženja. Večjo preglednost in tudi večji prihodek bi
dosegli z ustanovitvijo posebne gospodarske družbe, ki bi
upravljala to premoženje.
Kmetovanje naj bi postalo
bolj privlačno in rodovitna
zemlja spet vrednota.
Pomembna je oživitev Poljč v
povezavi z začetkom samostojne Slovenije in dvigovanjem domovinske zavesti.
Zagovarjam enakomeren razvoj vseh osnovnih šol ter
ohranjanje njihovih podružnic. Ne bomo zanemarili
iskanja sinergije z državo pri
iskanju lokacije regijske bolnišnice. Podpiram obnovo
sedanjega bazena; rekonstrukcijo vidimo v smeri ločenosti
tekmovalnega od rekreativnega dela. S celotnim usmerjanjem občinske politike moramo stremeti k medgeneracijskemu sožitju. Podpirali
bomo dejavnosti, ki medgeneracijsko sožitje krepijo in
nadgrajujejo ter bodo zagotavljale prijetno življenje vsem
starostnim skupinam. Posebno pozornost moramo namenjati mladim, ki se osamosvajajo. Po najboljših močeh ne
bomo delali zanje, ampak z
njimi."

Marjana Ahačič
Leta 1958 rojeni Branko Fajfar iz Ljubnega je bil več kot
trideset let zaposlen v Plant
inženiringu, Savatech, d. o.
o., kot konstruktor projektant, zdaj pa se posveča skrbi za kmetijo in njeni dopolnilni dejavnosti. Od mladosti je vsestransko aktiven v
krajevnih organizacijah. Je
gasilski častnik, član PGD
Ljubno 49 let, 11 let poveljnik. V krajevni skupnosti je
aktiven od leta 1986; od leta
2002 je predsednik sveta
KS. Kandidira s sloganom
Župan za vse občane.
Kakšne so vaše izkušnje v
(lokalni) politiki?
"Kot predsednik KS Ljubno
sem bil član Odbora krajevnih skupnosti od leta 2002
dalje. Nekaj let sem bil predsednik tega odbora, sodeloval sem na sejah občinskega
sveta in se tako dodobra seznanil z njegovim delovanjem, zdaj sem na LKS – Lista krajevnih skupnosti že
osem let občinski svetnik. V
prvem mandatu sem bil
posebno dejaven pri oblikovanju novega statuta občine
in poslovnika občinskega
sveta. V tem mandatu sem
podpredsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, podpredsednik časopisnega sveta in
predstavnik občine v Svetu
Doma dr. Janka Benedika v
Radovljici. V šestnajstletnem obdobju sem spoznal
več plati delovanja lokalne
politike. "
Zakaj ste se odločili, da kandidirate za župana občine
Radovljica?
"Kot občinski svetnik sem
se vedno zavzemal za zakonito delovanje občinskega
sveta. Opozarjal sem na
nepravilnosti in težil k enakomernemu razvoju občine.
To je mogoče s krepitvijo
krajevnih skupnosti in vpliva krajanov pri odločanju.
Spoznal sem, da se slabo
gospodari z davkoplačevalskim denarjem, da ni interesa zagotoviti urejeno cestno
komunalno infrastrukturo v
celi občini. Da se povečuje
javna poraba, da ni dovolj
sredstev za projekte, s katerimi bi lahko storili več za

vse občane. Sedanji župan
se je odločil, da prestavi projekt čiščenja odpadnih voda
na levem bregu Save za 15
let! Rešitev za težnjo občanov po večjem in enakomernem razvoju občine vidim
prav v zamenjavi župana."
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejša naloga župana?
"Župan mora v prvi vrsti biti
pošten, odkrit in iskren,
mora biti župan za vse občane. To se mora odražati v
delu občinske uprave. Skupaj z njo mora strmeti k pridobivanju prepotrebnih
sredstev iz raznih skladov.
Osebne interese in projekte,
ki so v interesu le peščice,
mora podrediti širšim interesom večine občanov."
Kaj je tisto, kar vam je osebno v občini najbolj všeč?
"Naša občina je ena izmed
tistih, ki je ohranila krajevne
skupnosti kot pravne osebe.
S tem imajo svoje podračune in premoženje, kar ni
pogodu županu. Brez naše
liste LKS bi bil status KS
drugačen."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem/
izziv v občini?
"Nezadovoljstvo občanov na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zaradi
slabih občinskih cest."
Katera so tista področja, za
katera si boste, če boste izvoljeni, posebej prizadevali?
"Posebej pomembna bo cestno-komunalna infrastruktura. Treba je narediti čistilno napravo v Podnartu v
dveh letih, nanjo pa priključiti objekte iz KS Podnart,
Ljubno, Brezje, Mošnje in
delno Begunje. V Kamni
Gorici pa takoj začeti dela
na kanalizaciji. Tudi KS
Lancovo in Dobrava jo potrebujeta. V KS Lesce in
Radovljica se dogradi manjkajoči del kanalizacije. Takoj
je treba pripraviti projekte
in dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev.
Obnova občinskih cest se
začne takoj. Kmetijstvu in
gospodarstvu bodo znatno
povečane denarne spodbude. Vrtec v Radovljici se bo
obnovil in povečal. Nosilcem razvoja turizma se bo
omogočil hitrejši razvoj."
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Volitve 2018
Dalibor Šolar, št. 4 Vojka Jesenko, št. 5
Kandidat Socialnih demokratov – SD Dalibor
Šolar si bo prizadeval za večje vključevanje in
enakovredno obravnavo občanov.

Kandidatka Liste Marjana Šarca – LMŠ se
zavzema, da se izpeljejo infrastrukturno
pomembni ter vitalni razvojni projekti.

Dalibor Šolar

Vojka Jesenko

Marjana Ahačič
Leta 1970 rojeni Dalibor
Šolar iz Lipnice je poročen
in ima z ženo Špelo tri otroke. Po poklicu je profesor
matematike in fizike na Srednji šoli Jesenice. Kot pravi,
se je z mladimi vedno dobro
razumel. "Ponosen sem
nanje, saj velika večina
uspešno opravi maturo, kar
mi daje vedeti, da je pristop
mojega kolektiva pri poučevanju učinkovit. Za osebno
veselje predavam astronomske vsebine po slovenskih
šolah, obiskujem koncerte
skupine Depeche Mode, za
sprostitev pa pomagam ženi
na vrtu in v kuhinji pri izdelavi pikantnih omak Chili
Garden," je povedal o sebi.
Kakšne so vaše izkušnje v
lokalni politiki?
"Izkušenj v lokalni politiki,
razen aktivnega spremljanja
stanja v njej, nimam. To
jemljem kot prednost, saj bi
kot župan lahko videl širšo
sliko o stanju v občini in
potrebah ljudi, ker nisem
omejen samo na politično
razmišljanje. Seveda pa povsem brez izkušenj in poznavanja področja ne gre, zato
imamo v ekipi ljudi, ki imajo te vrline."
Zakaj ste se odločili, da kandidirate za župana občine
Radovljica?
"Ko sem spoznal ekipo radovljiških Socialnih demokratov, sem med pogovori o
političnih problematikah
ugotovil, da so naša razmišljanja zelo podobna, in se
jim pridružil. Ekipa SD je
delovna, motivirana, polna
idej, predvsem pa željna
sprememb v naši občini.
Zato sem ponujeno priložnost, da se kot kandidat SD
za župana Občine Radovljica
aktivneje vključim v sooblikovanje vsem ljudem prijazne lokalne politike, sprejel z
veseljem, odgovornostjo in
zavedanjem, da le s sodelovanjem lahko premaknemo
stvari na bolje."
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejša naloga župana?
"Najpomembnejša naloga
župana je poslušati občanke
in občane ter jih vključevati
v projekte in spremembe,

saj so namenjene vsem nam
ter financirane z našim
denarjem. Pomembno je, da
se v vsak načrtovan izdatek
občine poglobi, se nadzoruje in ne dovoli, da se davkoplačevalski denar investira
neučinkovito. To je naloga, s
katero se redko kateri župan
ukvarja. Župan ne sme postati lokalni 'šerif', temveč
mora biti koordinator, ki
dela v dobro vseh in prevzema odgovornost."
Kaj je tisto, kar vam je osebno v občini najbolj všeč?
"V občini mi je všeč marsikaj, osebno predvsem to, da
imam možnost živeti v
zame najlepši občini, kjer
nam ne manjka lepe pokrajine, bogate kulturne dediščine in dobrih ljudi. Sam v
tem rad uživam, saj redno
zahajam v naravo ter se udeležujem kulturnih prireditev, predvsem kulinaričnih,
kjer z ekipo sodelujemo z že
omenjenimi pikantnimi čili
omakami."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji izziv v občini?
"Problemov in izzivov je kar
nekaj, gotovo jih je tudi
nekaj, za katere ne vem, zato
tudi poudarjam, da je vključevanje občank in občanov
ključno pri odkrivanju in
kasnejšem reševanju problemov. V ospredje bom postavil cestno infrastrukturo, ki
se ta pomanjkljivo ali neprimerno sanira po večini občine, običajno le proti obdobju
volitev, kar je pogost pojav po
vsej Sloveniji. Ceste morajo
biti redno in ustrezno vzdrževane po celotni občini, za
varnost in učinkovitejše
povezovanje."
Katera so tista področja, za
katera si boste, če boste
izvoljeni, posebej prizadevali?
"Prizadeval si bom za večje
vključevanje občank in občanov v napredek in spremembe ter enakovredno
obravnavanje pri projektih
po vsej občini, spodbujal
medgeneracijsko sodelovanje in poudarjal pomen krajevnih skupnosti, ki so v
zadnjih letih močno izgubile svojo veljavo in pomen,
kljub temu da so ključne za
napredek občine."

Marjana Ahačič
Vojka Jesenko je 44-letna
Leščanka, ki kot pravi prihaja iz stare leške rodbine,
zadnjih deset let pa z družino živi v Radovljici. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani organizator dela in
ima dvajset let delovnih
izkušenj v zasebnem in javnem sektorju. V državni
upravi je opravljala naloge
na področju informatike,
kadrov ... pa tudi pri pripravi
zakonodaje oziroma prenosu evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Trenutno je zaposlena kot sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve.
Kakšne so vaše izkušnje v
(lokalni) politiki?
"Izkušenj v lokalni politiki
nimam prav veliko. Politika
je res več kot le stati na nasprotni strani občinskega
okenca, ampak na koncu
politiko krojimo ljudje. Glede na izkušnje, pridobljene
na državni ravni, ugotavljam,
da bi moral biti vsak izvoljeni
politik najprej Človek z integriteto in visokimi moralno
etičnimi načeli, z veliko
mero empatije in zmožnostjo sodelovanja, predvsem pa
z zavedanjem, da, ne glede
na to, ali so volili zanj ali ne,
nosi odgovornost in posledice svojih odločitev napram
vsem volivkam in volivcem."
Zakaj ste se odločili, da kandidirate za župana občine
Radovljica?
"Kandidatura ni bila lahka
odločitev, znana sem kot
človek dejanj in ne praznih
obljub, zagovarjam trdo
delo, zakonitost, strokovnost, integriteto, poštenost
in enakovredno obravnavo.
Imam srečo, da za menoj
stoji izjemna strokovna in
projektno naravnana ekipa
kandidatk in kandidatov za
občinske svetnike LMŠ."
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejša naloga župana?
"Najpomembnejša naloga
župana je, da prisluhne vsem
občanom enako, da deluje
nesporno zakonito in transparentno v dobro vseh.
Naloga ni lahka, vedno obstajajo različni interesi, zato je
nesporna transparentnost in

zakonitost ključ do realizacije posamičnega cilja."
Kaj je tisto, kar vam je osebno v občini najbolj všeč?
"Za vse, ki živijo v centru
mesta Radovljice, je že sama
geografska lega mesta komfort, saj je vse na dosegu v
največ desetih minutah
hoje, avtocesta je blizu, vsake pol ure pa vozi čez dan
avtobus do Ljubljane. Sem
pa najbolj ponosna, ko me v
tujini ob omembi Slovenije
povežejo s pesmijo »Na
Golici« in s članki o čisti in
zeleni deželi."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem/
izziv v občini?
"Največji izziv trenutno z
ekipo vidimo v vseh neizpolnjenih obljubah in nedokončanih projektih, ki se
vlečejo desetletja ter v vseh
zamujenih priložnostih za
pridobivanje povratnih in
nepovratnih evropskih sredstev, ki so bila na voljo –
med drugim – tudi za obnovo lokalne infrastrukture.
Teh sredstev je vedno manj
in sedaj bo treba participirati več lastnih sredstev, ki pa
so morebiti hudo potrebna
na drugih področjih."
Katera so tista področja, za
katera si boste, če boste
izvoljeni, posebej prizadevali?
"S celotno ekipo se bomo
predvsem zavzemali, da se
izpeljejo varnostno in infrastrukturno pomembni in
vitalni projekti za razvoj
celotne občine, za ponovno
vzpostavitev in povrnitev
pomena lokalne skupnosti
– krajevnih skupnosti, saj so
ključni partner razvoja, za
celostne spodbude mladim,
da se vrnejo v domače okolje, za povezovanje starih in
novih znanj, za medgeneracijsko sodelovanje tudi na
način, da se vzpostavi neke
vrste lokalni občinski javni
prevoz tudi v času počitnic
in koncev tedna, da bodo
imeli vsi občani vsaj možnost samostojnega dostopa
do obiska zdravnika ali trgovine, ker je marsikje nimajo
več. Med drugim se bomo
zavzemali tudi uresničitev že
zdavnaj danih obljub gasilcem, ker jih potrebujemo
večkrat, kot bi si sami želeli."

Nosilka liste: Vojka Jesenko

Lista Marjana Šarca –
LMŠ, št. 1
Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša stranka?
"Cilji stranke LMŠ, za katere si bomo v občinskem svetu prizadevali, so predvsem uresničitev pozabljenih vitalnih ciljev
in projektov za razvoj celotne občine, tudi preko večje učinkovitosti pri črpanju evropskih sredstev, in da občina postane
predvsem partner lokalnim krajevnim skupnostim. Zavzemali se bomo tudi za to, da se mladi po šolanju vrnejo v domače
okolje (preprečitev bega možganov iz občine), ob tem za
medgeneracijsko sodelovanje, in da se hkrati nameni več
socialne skrbnosti bolj ranljivim skupinam, mlajšim, upokojenim ali invalidnim občanom. Vsekakor pa je zelo pomembna enakopravna obravnava vseh občanov, dvig varnosti
občanov tudi preko izpolnitve obljub, danih gasilcem, kot
tudi spodbujanje lokalnih podjetnikov, da ostanejo v domačem okolju in da zaposlujejo občane ter se tako ustavi tudi
nadaljnje propadanje proizvodnih in gospodarskih objektov."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Kriteriji za kandidatke/kandidate so bili predvsem, da imajo v prvi vrsti čut do sočloveka in narave. Pomembno je tudi
poznavanje problematike v občini, kot tudi, kako se kandidati/kandidatke soočajo s problemi ter kako pristopajo k
reševanju problemov. Pri tem je bila pomembna tudi pripravljenost za sodelovanje in strokovne kvalitete ter njihova
predanost slediti zastavljenim ciljem. Lista je polna, kandidati, ki so pristopili, so aktivni na mnogih področjih, zato
verjamemo, da bodo izbrani kandidati s svojimi znanji in
izkušnjami prispevali k uresničitvi ciljev celotne občine ter
se spopadli z izzivi, ki nas čakajo."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Ne oziramo se nazaj, gledamo in stremimo naprej, saj želimo za občane Radovljice le najboljše in v dostopnem času,
ne dajemo praznih obljub in se ne ukvarjamo s preteklostjo.
Zavedamo se, da ima vsak občan pravico in dolžnost do
lastnega mnenja, do lastne iniciative soodločanja pri razvoju občine. Tako ga imamo tudi mi, pripravljeni, da popeljemo našo občino naprej. Zato je naš slogan »Naprej Radovljica« po celi občini."

Nosilec liste: Branko Fajfar

Lista krajevnih
skupnosti – LKS, št. 2
Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Predvsem se bomo še naprej zavzemali za zakonito delo na
vseh področjih. Krajevne skupnosti morajo ponovno postati
mesto, kjer bodo ljudje prepoznali svoje interese in bodo
lahko vplivali na okolje, v katerem živijo. Še naprej bomo
nasprotovali vsakršnemu grupiranju svetnikov v občinskem
svetu, ki bo sledilo delitvi na naše in ne naše. Prepričani
smo, da je treba prekiniti investiranje v velike milijonske
»požrešne investicije« in začeti s takimi, ki bodo vsem občanom zagotovili boljši osnovni življenjski standard.
Dolgoročni razvojni plan občine je treba spremeniti in na
prvo mesto uvrstiti popravilo vseh občinskih cest, graditev
pločnikov, kolesarskih stez, kanalizacij in čistilnih naprav po
vsej občini. Prostorski red občine je treba revidirati. Denarne spodbude za gospodarstvo in kmetijstvo je treba znatno
povečati! Obnoviti in povečati je treba otroški vrtec v Radovljici. Sedanjim nosilcem razvoja turizma je treba omogočiti
njihov hitrejši razvoj. Omogočiti je treba gradnjo stanovanjskih objektov in pravih oskrbovanih stanovanj. Pri urejanju
prostora in spreminjanju namenske rabe je treba upoštevati
mnenje ožjih delov občine – krajevnih skupnosti in tam
živečih prebivalcev."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Lista LKS je popolnjena s 26 članicami in člani, za katere je
značilno: poštenost, da niso koruptivni, da jim je mar za
ljudi, da želijo ustvariti boljše pogoje vsem občanom. Članstvo na listi nima politične opredelitve, temveč projektno.
Na listi je osem novih imen: pravnica Nana Jauk, vzgojiteljica Špela Udir, podjetnik Jože Mlinarič, plezalec Domen Škofic, upokojenec Jože Zima, pediatrinja Milena Vrečko Tolar,
upokojenka Jožica Hrovat in inženir Branko Kavčič. Z novimi člani je lista pridobila dodano vrednost."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Z večjo skrbjo za vse ljudi!"
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Volitve 2018
Nosilec liste: Mark Toplak

Nosilec liste: Anton Fister

Nosilec liste: Gorazd Fajfar

Slovenska demokratska DeSUS, št. 4
Glas mladih
stranka – SDS, št. 3
Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu pri- Radovljica, št. 5
zadevala vaša lista/stranka?
Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Lista Slovenske demokratske stranke si bo prizadevala za
enakomeren razvoj občine, pri čemer bomo upoštevali
mnenja različnih deležnikov, kot so krajevne skupnosti,
društva, zavodi. Prizadevali si bomo za krepitev vloge civilne družbe, s ciljem krepitve vzajemne družbe z visoko stopnjo medgeneracijskega sožitja, za kakovostno bivalno okolje s premišljenim urbanizmom, za zagotovitev večje varnosti v prometu, oskrbe s kvalitetno vodo, za dostopnost do
telekomunikacijske, energetske in komunalne infrastrukture
ter za lažjo dostopnost do stanovanj. Prizadevali si bomo za
transparentno in učinkovito gospodarjenje z občinskim premoženjem. Prizadevali si bomo ustvariti pogoje za inovativno gospodarstvo, za razvoj pametnega mesta in vasi ter za
nadaljnji razvoj turizma. Ne nazadnje želimo, da tudi zemlja
in kmetovanje postaneta bolj privlačna. V občinskem svetu
bomo podpirali vse razvojne iniciative in projekte, ki bodo
koristni za razvoj občine."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Pri izboru nas je vodila želja po raznolikosti kandidatov
glede izkušenj, izobrazbe, starosti. Prizadevali smo si vključiti kandidatke in kandidate iz različnih krajev in vasi v občini, s ciljem, da bi čim bolj prepoznali različne potrebe občanov. Listo sestavljajo gospodarstveniki, delavci, upokojenci
in študenti. Odlikuje nas pošten odnos do dela, povezuje
nas korekten odnos do soljudi. Skupen nam je cilj, da s svojim znanjem, izkušnjami in voljo, vsak po svojih najboljših
močeh in na svojem področju, prispevamo h kakovostnemu
življenju v občini. Sestavili smo polno listo, a je nato en
kandidat iz osebnih razlogov odstopil."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"V kampanjo se podajamo s sloganom liste in našega
županskega kandidata »V dobrobit vseh občank in občanov,
da bo dovolj za vse« ter sloganom Slovenske demokratske
stranke »SDS zate«. Naj dodamo, da našega županskega
kandidata podpira tudi Slovenska ljudska stranka."

"Lokalne volitve 2018 so blizu. Iskanje primernih kandidatov
za občinski svet ni enostavno. Med množico starejših oseb je
sodelovanje z upokojenci preko društev in različnih srečanj
olajšalo odločitve. DeSUS si je s svojimi kandidati izbral glavne cilje, za katere si bodo prizadevali v občinskem svetu. Na
osnovi naših izkušenj se bodo usklajevali v dobro vseh občanov, ne glede na politično usmerjenost. Ker gre za vse generacije na našem območju, bomo podprli temeljne programe
kakovosti življenja, gospodarski razvoj občine in pravni red. V
dobro starejšim osebam je poseben poudarek na medgeneracijskem sodelovanju – na realizaciji Centra. Nadaljevali bomo
z ohranjevanjem kvalitetne sociale, z razvojem zdravstva, promoviranjem zdravega načina življenja, s pomočjo ostarelim in
invalidnim osebam. Konkretno bo angažiranje v programih pri
določanju cen v domovih in negi na domu, pomoči pri dostopu storitev na občinskem in širšem nivoju. Športno-rekreacijsko udejstvovanje, iskanje možnosti na področju turizma,
znižanje cen ali brezplačno udejstvovanje na določenih prireditvah, obiskovanje muzejev ipd. so cilji za vzor uspešnosti.
Podprli bomo dosedanjo uspešnost pri urejanju in uvajanju
prilagojenih izobraževalnih programov in skrb za vseživljenjsko učenje. Na področju gospodarstva si želimo izboljšanje
prometne infrastrukture, skrb za varovanje okolja, oskrba s
pitno vodo in podobno. Posebno pozornost bomo posvetili
učinkovitemu upravljanju z občinskim premoženjem. Transparentno delovanje na področju občinske politike naj bi bil
eden od glavnih ciljev kandidatov – bodočih svetnikov. Upokojenke in upokojence ima vsaka občina, le-ti vedo in so pozorni
na to, kakšne pristojnosti in možnosti imajo občine."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Naša stranka DeSUS je med svojimi člani na kandidacijskem zboru izbrala 22 kandidatov. Vsak ima določene kvalitete in znanja; verjamemo, da bi njihova izvolitev doprinesla
k boljšemu življenju občanov in občank v občini Radovljica."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Stranka DeSUS še vedno deluje pod sloganom Za vse
generacije – za območje Radovljice. Želimo uspeti, zato nas
volite pod številko 4."

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Glavno sporočilo liste Glas mladih Radovljica je 'za mlade'.
Smo lista mladih, a naše ideje in prizadevanja so namenjena vsem generacijam, tako mladim kot mladim po srcu.
Želimo soustvarjati prijetno okolje za življenje in delo za
mlade in starejše, za ženske, moške in otroke, za kmete,
podjetnike, obrtnike in delavce. Naši glavni cilji so: medgeneracijsko sodelovanje, ureditev športnih in rekreacijskih
objektov, ureditev otroških igrišč, zagotoviti prostor v vrtcih
za vse otroke, zagotoviti zadostno število socialnih in neprofitnih stanovanj, reševanje problematike mladih družin in
zaposlovanja mladih, zavzemanje za hitrejši in enakomernejši razvoj podeželja, zagotoviti pomoč ostarelim na domu
in zadostno število postelj v domu za starejše, zagotoviti
zadostno število novih zdravnikov v zdravstvenem domu
Radovljica in Kropa, skrb za bolj čisto okolje, ureditev razpadajočih občinskih cest, izgradnja pločnikov, kolesarskih stez
in javne razsvetljave, nameniti več sredstev enotam za zaščito in reševanje, nadaljnji razvoj turizma in s turizmom
povezanih dejavnosti ..."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Lista Glas mladih Radovljica je skupina znancev, mlajših in
starejših, fantov in deklet, ki si želi živeti v občini, prijazni do
vseh. Smo skupina motiviranih mladih, polni idej, znanja, želja in pričakovanj. Skupaj z vami hočemo graditi in razvijati občino. Nismo obremenjeni s preteklostjo, gledamo v
prihodnost. Ne rušimo, ampak gradimo. Smo nestrankarski. Znamo upoštevati nasvete starejših in hkrati prisluhniti
drugače mislečim, saj je to edina prava pot, ki vodi k skupnemu cilju – razvoju občine. Vseh 26 kandidatk in kandidatov na listi Glas mladih Radovljica ima le en cilj, to je sodelovati in sprejemati odločitve, ki bodo dobre za ljudi in za
okolje, v katerem živimo."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Na mladih svet stoji."

Nosilec liste: Branko Marš

Nosilec liste: Miran Rems

Nosilec: Darko Marolt

Dobra država, št. 6

Lista Cirila
Globočnika, št. 7

Lista za šport in
prostovoljstvo, št. 8

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista?
"Kandidati Liste Cirila Globočnika smo aktivno sodelovali
pri pripravi programa Cirila Globočnika in Liste Cirila Globočnika, zato je program dela, ki smo ga predstavili javnosti, skupen ter predstavlja tudi najpomembnejše cilje delovanja Liste Cirila Globočnika. Program sestavljajo povsem
konkretni projekti in naloge, zato bo naš skupni glavni cilj
prihajajočega mandata uresničitev projektov, ki smo jih
navedli v programu. Velik poudarek smo namenili uvajanju
participativnega proračuna, ki bo omogočil, da bodo lahko
občanke in občani neposredno odločali o nekaterih občinskih investicijah, obnovitvi in izboljšavah prometne infrastrukture, ter ustanovitvi Športne fundacije."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Na Listi Cirila Globočnika je vseh 26 kandidatk in kandidatov za občinski svet, ki smo jih lahko razporedili v zadrgo
vse do zadnjih dveh mest na listi, saj imamo na listi 14 moških in 12 žensk. Ekipa kandidatov za občinski svet ostaja
zelo motivirana, zato je praktično enaka kot na volitvah
2010 in 2014. Edina sprememba je, da se nam je letos pridružila še dr. Maja Kolar, avtorica biodinamičnega šolskega
vrta v Radovljici."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"V nobeni od dosedanjih kampanj niti županski kandidat
Ciril Globočnik niti kandidatke in kandidati Liste Cirila Globočnika nismo čutili potrebe po nastopanju s slogani ali
podobnimi praznimi frazami. Volivkam ter volivcem ponujamo konkretne vsebine ter pošteno trdo delo za blaginjo
Deželank in Deželanov, saj so nas tudi rezultati preteklih
volitev prepričali, da to ljudje znajo ceniti. Želel bi izkoristiti
to priložnost, da tudi sam povabim Radovljičanke in Radovljičane, da se udeležijo letošnjih lokalnih volitev ter da na
glasovnicah obkrožijo številko 1 pred županskim kandidatom Cirilom Globočnikom in številko 7 pred Listo Cirila Globočnika."

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista?
"Še izboljšati pogoje za razvoj športa v občini; ustanovitev
sklada za pomoč socialno šibkim, ki se mnogokrat ne morejo vključiti v razne programe športa in kulture; športna infrastruktura naj se še naprej gradi z javnimi sredstvi in mora
biti dostopna vsem; Občina Radovljica naj odkupi ter revitalizira dom TVD Partizan v Radovljici; sprejeti je treba merila
za večje družbeno priznanje prostovoljnega dela; prostovoljno delo naj se prizna kot dodatna izkušnja pri pridobivanju
zaposlitve; še naprej bomo podpirali predloge, ki bodo pripomogli k razvoju občine."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate?
"Lista je polna, prednost pa so dobili kandidati, ki so športniki, prostovoljci, večinoma pa oboje. Darko Marolt – predsednik NK Lesce, Barbara Sitar – Taekwon-Do klub Radovljica,
Tomislav Kržišnik – ŠD Kropa in predsednik kroparskih
odbojkarjev, Zlata Horvat – predsednica leškega hortikulturnega društva, Igor Dornik – predsednik slovenske prstometne organizacije in koordinator čistilnih akcij, Nuša Tulipan
– "sestra Nuša", prostovoljka, Andrej Jožef – profesionalni
nogometni trener, Barbara Prešeren – bivša smučarska reprezentantka, Anže Bagi – športni mecen, Bojana Domevščik
– prostovoljka pri Anini zvezdici, Borut Marter – Trim Krpin,
Petra Grahovac – bivša plavalka, odbojkarica, prostovoljka,
Sadik Mujkič – veslač z dvema olimpijskima medaljama, trener in atletski sodnik, Saša Petrovič – rekreativna tekačica in
prostovoljka, Gašper Potočnik – športni mecen, Nina Zaplotnik – gasilka in prostovoljka RK, Roman Podlipnik – smučarski trener, Žiga Kapus – športni mecen, Rok Vidic – rokometni trener, Tine Peternel – ŠD Kropa, Karin Jeglič – trenerka v plesnem društvu BPS Radovljica, Mirko Janjatovič –
vrhunski gorski tekač in maratonec, Jana Remic – gorska
vodnica, Fredi Krnc – rekreativni športnik, Alja Štendler –
prostovoljka pri Slovenski karitas, Robert Božič – košarkar."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Ne zanima nas državna politika in delitve na vaše in naše
ter kaj je bilo, zato je naš slogan: Za občino brez politike!"

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Zavzemali se bomo za:
– podporo lokalnim podjetnikom pri širjenju dejavnosti
(zmanjšanje dajatev, davkov, nižje plačilo komunale, ki je
v Radovljici najdražja, in nižje ostale pristojbine), s tem se
odpirajo nova delovna mesta;
– da občina Radovljica ne bo zgolj spalna občina; prednost
lokalnih pridelovalcev, obrtnikov in podjetnikov na lokalnih razpisih in lokalnih prireditvah;
– za ustanovitev krajevne skupnosti Predtrg, ki si jo želijo
starejši Predtržani;
– za ureditev infrastrukture cest (Lesce, Begunje), telekomunikacij, kanalizacije (zamenjava azbestnih cevi);
– za rekonstrukcijo sramotne železniške postaje v Radovljici;
– izgraditev kvalitetnega hotela za goste, ki nekaj potrošijo;
– ureditev tržnice, da bodo domači proizvajalci imeli na njej
vidno mesto;
– ureditev parkirnega prostora pri Osnovni šoli Lipnica za
potrebe osnovne šole;
– sprememba lokacije avtobusne postaje v Kropi iz centra
proti zdravstvenemu domu;
– označitev kolesarskih poti;
– ureditev ujemanja voznih redov vlakov in lokalnih avtobusov."
Pod kakšnim kriterijem ste izbirali kandidate/kandidatke in
ali je lista nepopolna:
"Ker smo čisto sveža politična stranka, nam manjka žensk,
zato so vse vljudno vabljene v delovanje našega občinskega
odbora."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Naš slogan je: Dobra država za boljšo kvaliteto življenja ljudi."
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Volitve 2018
Nosilka: Mateja Potočnik

Nosilec: Simon Zore

Nosilec liste: Simon Resman

Levica, št. 9

Prijazna lista, št. 10

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"V Levici zagovarjamo enake možnosti za vse občane Radovljice, ne glede na starost in njihov socialni položaj. Zavzemamo se za uvedbo participativnega proračuna in krepitev
neposredne demokracije preko zborov občanov in krajevnih
skupnosti. Zagovarjamo sodelovanje med občinami – predvsem na področju kmetijstva, turizma in kulture. E
 den glavnih ciljev naše lokalne politike je s prejetje programa za enakomerno vzdrževanje in obnovo občinskih cest v vseh delih
občine, saj je trenutno stanje na njeni periferiji nesprejemljivo. Razvoj občine v mestih Radovljica in Lesce mora biti
usmerjen predvsem v gradnjo neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade. V javnih vrtcih je treba zagotoviti zadostno
število mest za vse otroke, prav tako mora biti občina zelo
aktivna na področju starejših, za katere bo treba v prihodnosti povečati kapacitete v javnih domovih za starostnike. Prepričani smo, da je za dvig kvalitete bivanja v občini treba
zagotoviti lokalno samooskrbo s hrano, gradnjo trajnostne
prometne infrastrukture, energetsko prenovo stavb v občinski lasti ter spodbujanje kooperativnih, inovativnih in zelenih
delovnih mest v kulturi in čedalje pomembnejšem turizmu.
Pomemben del našega okolja so tudi hišni ljubljenčki, zato
smo prepričani, da je čas, da v Radovljici vzpostavimo tudi
javni pasji park."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Lista Levice v občini Radovljica obsega 15 kandidatov in kandidatk. Prepričani smo, da je občinska politika mesto za sodelovanje in sobivanje različnih družbenih skupin, tako je tudi
lista Levice sestavljena iz različnih profilov kandidatov – od
študentov, upokojencev, zaposlenih v javnem in zasebnem
sektorju, umetnikov in samostojnih podjetnikov. Kar nekaj
kandidatov velja za strokovnjake na svojih področjih, prav vsi
so aktivni na različnih družbenih področjih. Smo ena izmed
dveh list v občini Radovljica, katere nosilka je ženska."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Slogan je Občina za vse, kar tudi najbolje oriše naš program, ki stremi k zmanjševanju razlik med prebivalstvom z
željo po dvigu kvalitete življenja, tako znotraj občine Radovljica kot tudi širše."

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Naše glavno vodilo je, da ustvarimo občino, ki bo prijazna
do svojih občank in občanov. To pomeni, da bomo svojo
energijo usmerjali v ustvarjanje primernih pogojev za prijetno
počutje vseh generacij v vseh delih občine, v upoštevanje čim
širšega kroga želja in potreb naših občank in občanov ter v
zagotavljanje trajnostnega razvoja občine. Glavni poudarki iz
našega programa pa so: spodbujanje zaposlovanja mladih in
reševanje stanovanjske problematike mladih družin, reševanje problematike starejših, invalidov in socialno šibkih občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanje trajnostnega turizma v občini, spodbujanje podjetništva
in zagotavljanje novih delovnih mest, težnja k čim večji samooskrbi občine ter spodbujanje ekološkega kmetovanja in
kmečkega turizma, lokalni pridelki v šole in vrtce, spodbuda
trajnostnemu razvoju v občini z uporabo obnovljivih virov
energije, spodbujanje energetskih sanacij stavb, zagotavljanje
ustreznega števila parkirnih mest v Radovljici (parkirna hiša)
in prilagoditev javnega prometa potrebam občanov, dostopna zdravstvena oskrba za vse občane, ustreznejša in dostopnejša lokacija za glasbeno šolo, graščino prepustiti muzejski,
razstavni in turistični dejavnosti, več podpore športnim društvom in drugim organizatorjem športnih aktivnosti, spodbujanje občanov k zdravemu življenjskemu slogu, širitev mreže
kolesarskih poti, ureditev prometa v Lescah z razširitvijo ožin,
nivojskim prehodom čez železniško progo ..."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Našim kandidatkam in kandidatom je osnovno vodilo v življenju pozitiven pristop in prijaznost. Kandidatke in kandidati
prihajajo iz različnih poklicnih področij. Med nami so učitelji,
kustosinja, direktorji, zobozdravnik, policist, študenti, upokojenci, delavci. Večina jih je v svojem prostem času tudi aktivnih v različnih društvih, kot so Košarkarsko društvo Radovljica, Rokometno društvo Radovljica, Gasilsko društvo Radovljica, pevski zbori, turistična društva, potapljaško društvo …. Na
listi je 26 kandidatk in kandidatov."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Prijazno. Za vse."

Nova Slovenija –
Krščanski demokrati –
NSi, št. 11

Nosilec liste: Gregor Remec

Nosilec liste: Nejc Kliček

Stranka modernega
centra – SMC, št. 12

Socialni demokrati –
SD, št. 13

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Lista SMC si bo prizadevala za trajnostno naravnano in
okoljsko osveščeno, podjetno, varno, kulturno in športno
bogato ter vsem generacijam prijazno občino in odlično
turistično destinacijo na Gorenjskem. Občina Radovljica naj
bo: učinkovita na področju varstva voda in ravnanja z odpadki, bolj energijsko učinkovita in odprta za rabo obnovljivih
virov energije; s sosednjimi občinami naj se povezuje za skupne projekte pri koriščenju evropskih sredstev; usmeri naj se
v obnovo prometne in komunalne infrastrukture po vseh KS,
naj bo prijazno življenjsko okolje za vse generacije; zagotavlja
naj urejeno socialno okolje s pestro ponudbo socialnih storitev; ima naj Regijski reševalni center; naj bo prostor za podjetne in inovativne z zagotavljanjem novih zemljišč in prostorov za izvajanje gospodarskih dejavnosti, zagotavlja naj lokalno pridelano hrano in ohranja kulturno krajino s podporo
kmetijstvu v njegovi pridelovalni in okoljski funkciji, bogati
naj jo pestra kulturna in športna oziroma rekreacijska ponudba."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate?
"Na listi SMC je vseh 26 kandidatk in kandidatov za občinski
svet, na listi si izmenično sledita moški in ženska, imamo 14
moških in 12 žensk. Pri kandidatih in kandidatkah gre za preplet izkušenj in usposobljenosti, saj so bili nekateri v prejšnjem mandatu že občinski svetniki/ce in poslanke Državnega
zbora, na listo pa smo uvrstili tudi nove, ki prinašajo strokovno znanje iz državne uprave in novo energijo, ki bo pripomogla k razvoju občine. Naši kandidati in kandidatke zastopajo
vse generacije, prihajajo pa z vseh koncev občine."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Pojdite na volišča in izberite najboljše možnosti za občino.
Obkrožite listo SMC, da bo bolje za vse. Dane obljube smo
izpolnili. Tudi v prihodnje obljubljamo zavzetost in pošteno
delo. Pričakujemo, da bomo v sodelovanju z vlado, v kateri
SMC zaseda tudi resor, pristojen za regionalni razvoj, in
županom, ki smo mu izrekli podporo, občini zagotovili
dodatna sredstva za razvoj."

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"Radovljiški Socialni demokrati si bomo prizadevali za enakovreden razvoj občine, pri čemer je ključno povečanje pristojnosti in proračuna krajevnih skupnosti, vključevanje
društev, podjetij, civilnih iniciativ ipd. ter seveda občank in
občanov v vse spremembe in projekte na področju občine.
Trudili se bomo za bolj učinkovito izrabo občinskih sredstev
v dobro občanov in optimizacijo financiranja vseh interesnih združenj oz. društev, ki v naši občini zagotavljajo varnejše, kulturno in naravno bogatejše ter lepše življenje. Pri vseh
projektih je ključnega pomena temeljito načrtovanje in
posvetovanje z vsemi, ki jim ta projekt služi, skrbno pripravljen finančni načrt in izbira zanesljivih izvajalcev – v izogib
dolgim časovnim zamudam ter finančno obremenjujočim
aneksom. Verjamemo, da lahko vsi skupaj z novimi pristopi
izboljšamo stanje v občini in postanemo vzor drugim."
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"Lista šteje 26 kandidatov, sestavili pa smo jo tako, da je
približno enaka zastopanost iz tako imenovanih levega in
desnega brega naše občine. Glavni cilj pa je bil, da listo
sestavljajo pripadniki različnih generacij. V svojem programu namreč poudarjamo medgeneracijsko sodelovanje, kjer
mladi mislijo na starejše in obratno, ter da združevanje drznih zamisli mladih z modrostjo starejših, saj le tako lahko
zagotovimo tako napredek družbe kot občine. Na listi imamo deset kandidatov pod 30 let, devet med 30 in 50 let ter
sedem nad 50 let, tako da lahko trdimo, da predstavljamo
glas mladih, glas generacije srednjih let ter glas starejših."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Odločili smo se za slogan, ki ga Socialni demokrati na teh
lokalnih volitvah uporabljamo na nacionalnem nivoju, in
sicer se glasi 'Slovenija enakih možnosti'. Razlog za to je ta,
da stanje v posamezni občini ne vpliva samo na ljudi znotraj
njenih meja, temveč tudi na ostale državljane. Tako da poudarjamo enakost vseh krajev in ljudi v Sloveniji, prav tako pa
vseh kotičkov naše občine."

Kateri so glavni cilji, za katere si bo v občinskem svetu prizadevala vaša lista/stranka?
"1. Soodločanje krajanov za vlaganja v lastnem kraju: uvedba
t. i. participativnega proračuna je v nekaterih občinah prinesla dobre rezultate in nove ideje; participativni proračun smo
predlagali že pri sprejemanju zadnjega občinskega proračuna; pri sprejemanju proračuna za leto 2019–2020 bomo pri
tem vztrajali!; 2. Ureditev parkiranja v Radovljici – brez parkomatov: s pobiranjem parkirnine ne bomo rešili težave pomanjkanja parkirnih mest v Radovljici in Lescah; ponosni smo,
da je Radovljica ena izmed redkih občin, kjer je parkiranje
brezplačno, zato bomo postavitvi parkomatov še naprej glasno nasprotovali; 3. Kolesarska pot med Lescami, Begunjami
in Radovljico: kolesarske poti so v Evropi sinonim za razvitost
kraja; v naših krajih se lahko pohvalimo z ohranjeno pokrajino, žal pa je bila gradnja kolesarskih poti zapostavljena, kar je
treba nadoknaditi; 4. Baročni grajski park: čudovit gabrov in
bukov drevored v grajskem parku priča o ostankih mogočnega srednjeveškega kraja; nujno potrebujemo podzemno parkirišče, obenem pa je treba urediti baročni grajski park – prijazen za krajane in atraktiven za turiste; 5. Spodbujanje butičnega turizma in obnova kulturne dediščine: Ker živimo v
najlepši Deželi na svetu, ne podpiramo množičnega turizma:
nujno potrebujemo nadgradnjo turistične infrastrukture
(obnoviti grad Kamen, Vilo Rustica, trg v Kamni Gorici, parkirišča za avtodome in avtobuse, kolesarske poti …). Celoten
program si lahko ogledate na Facebook strani NSi Radovljica.
Po kakšnem kriteriju ste izbirali kandidate/kandidatke in ali
je lista polna?
"NSi ima v Radovljici vedno polno listo. Naši kandidati so
zastopani iz vseh krajev naše občine. Smo skoraj edini, ki
predlagamo kandidate tudi za krajevne skupnosti. Verjamemo v odgovornost posameznika do najnižjih nivojev odločanja."
Pod kakšnim sloganom nastopate v predvolilni kampanji?
"Odgovorni za razvoj Dežele!"

Krajevne skupnosti
Občina Radovljica ima 12 krajevnih skupnosti
(KS). Vodijo jih sveti KS; člane, ki med seboj
izvolijo predsednika in predlagajo predstavnike v
občinski odbor krajevnih skupnosti, bomo prav
tako volili 18. novembra.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica ima 12
krajevnih skupnosti; glede
na to, da se po velikosti in
številu prebivalcev zelo razlikujejo, imajo tudi različno
število članov svetov KS. Kot
je zapisano v občinskem
odloku iz leta 2002, ima svet
KS Begunje 11 članov, KS
Brezje 7, KS Kamna Gorica
7, Kropa 9, Lancovo 7, Lesce
11, Ljubno 9, Mošnje 7, Otok
7, Podnart 9, Radovljica 15 in
krajevna skupnost Srednja
Dobrava 7 članov sveta krajevne skupnosti.
Ko je svet izvoljen, člani med
seboj izglasujejo predsednika sveta pa tudi predstavnike
v občinski odbor krajevnih
skupnosti. Svet obravnava
zadeve in daje mnenja ter
predloge ukrepov, ki se

nanašajo na interese krajevnih skupnosti. Njegove naloge so, da pripravlja predloge
proračunskih sredstev v
delu, ki se nanaša na interese krajevnih skupnosti; daje
občinskem svetu predloge in
mnenja glede razvoja in prostorske usmeritve občine ter
ostalih področij, ki se nanašajo na interese krajevnih
skupnosti; obravnava ureditev vprašanj s področja gospodarjenja z občinskim premoženjem, s katerim upravljajo krajevne skupnosti;
oblikuje predloge ukrepov na
področju spodbujanja gospodarskega, komunalnega,
infrastrukturnega, kulturnega, prostorskega, vzgojno-varstvenega razvoja krajevnih skupnosti in opravlja
druge zadeve, ki so povezane
s področjem dela odbora.

Svet KS Begunje ima 11 članov, KS Brezje 7, KS
Kamna Gorica 7, Kropa 9, Lancovo 7, Lesce 11,
Ljubno 9, Mošnje 7, Otok 7, Podnart 9,
Radovljica 15 in krajevna skupnost Srednja
Dobrava 7 članov sveta krajevne skupnosti.
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Župan predstavlja in
zastopa občino
Marjana Ahačič
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Seje sklicuje v skladu z določbami
statuta občine in poslovnika
občinskega sveta, mora pa jih
sklicati najmanj štirikrat letno. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni
račun proračuna, odloke in
druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta ter skrbi za
izvajanje odločitev občinskega sveta. Skrbi tudi za objavo statuta, odlokov in drugih
splošnih aktov občine. Kot
opredeljuje zakon o lokalni
samoupravi, je županova
dolžnost tudi, da zadrži
objavo splošnega akta občine, če meni, da je ta neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o
njem ponovno odloči. Prav
tako lahko zadrži izvajanje
odločitve občinskega sveta,
če meni, da je nezakonita ali
v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom
občine.

za:

Kandidira s podporo

Slovenska demokratska stranka
OO Radovljica

www.sds.si
www.sds.si.zate

LISTA CIRILA GLOBOČNIKA, STANETA ŽAGARJA 22 B, RADOVLJICA

»Prišel je čas za spremembe tudi v naši občini. Po vseh svojih
močeh bom deloval verodostojno in povezovalno ter skrbel
za enak odnos do vseh občanov in občank. Prizadeval si bom
za enakomeren razvoj celotne občine, kakovostno bivalno
okolje in pregledno upravljanje z občinskim premoženjem.
Podpiral bom dejavnosti, ki medgeneracijsko sožitje krepijo
in nadgrajujejo ter bodo zagotavljale prijetno življenje vsem
starostnim skupinam.«

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA; OO RADOVLJICA

mag. ANDREJ POTOČNIK za župana

Občina ima najmanj enega
podžupana, v Radovljici je bil
na tem mestu zadnjih osem
let Miran Rems. Podžupana
imenuje izmed članov
občinskega sveta župan, ki
ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pris-

tojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti. Podžupan
nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do
nastopa mandata novoizvoljenega župana podžupan.
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Občinski svet je najvišji
organ odločanja v občini

V občini je dvanajst
krajevnih skupnosti
Vodijo jih sveti krajevnih skupnosti, ki imajo
različno število članov. Člani med seboj izvolijo
predsednika in predlagajo predstavnike v
občinski odbor krajevnih skupnosti.

Radovljiški občinski svet je konec septembra z 29. redno sejo zaključil svoj štiriletni mandat.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

Sočasno z volitvami županov in predstavnikov v
občinski svet bodo v nedeljo,
18. novembra, potekale tudi
volitve v svete krajevnih skupnosti (KS) v občini. Občina
Radovljica ima 12 krajevnih
skupnosti; glede na to, da se
po velikosti in številu prebivalcev zelo razlikujejo, imajo
tudi različno število članov
svetov KS. Kot je zapisano v
občinskem odloku iz leta
2002, ima svet KS Begunje
11 članov, KS Brezje 7, KS
Kamna Gorica 7, Kropa 9,
Lancovo 7, Lesce 11, Ljubno
9, Mošnje 7, Otok 7, Podnart
9, Radovljica 15 in krajevna
skupnost Srednja Dobrava 7
članov sveta krajevne skupnosti.
Ko je svet izvoljen, člani med
seboj izglasujejo predsednika sveta pa tudi predstavnike
v občinski odbor krajevnih

Foto: Gorazd Kavčič

Radovljiški občinski svet je
svoje delo v tem mandatu
zaključil 20. septembra, ko
so se svetniki sestali na 29.
redni seji v tem štiriletnem
mandatu. Izredna seja je bila
v štirih letih sklicana samo
enkrat, in sicer avgusta 2015,
ko so svetniki po hitrem postopku potrdili spremembo
proračuna in občini omogočili uveljavljanje predkupne
pravice na zemljiških parcelah ob centralni čistilni na
pravi Radovljica.
V Občinskem svetu Občine
Radovljica sedi 26 svetnikov; v zadnjem mandatu je
bilo v njem devet predstavnikov Liste Cirila Globočnika, po trije svetniki z Liste
krajevnih skupnosti – LKS
in SDS, po dva predstavnika
so imele stranke SMC, NSi
in lista Glas mladih Radovljica. Po enega predstavnika
v občinskem svetu so imeli:
SD, DeSUS, Levica, Lista za
šport in prostovoljstvo ter

akte, prostorske in druge
plane razvoja občine ter
sprejema občinski proračun. Prav tako občinski svet
imenuje in razrešuje člane
nadzornega odbora ter člane
komisij in odborov občinskega sveta – teh je v radovljiški občini štirinajst, v njih
pa so tako predstavniki
občinskega sveta kot občani.
Svet tudi nadzoruje delo
župana, podžupana – v iztekajočem se mandatu je imela Občina Radovljica enega
podžupana – in občinske
uprave glede izvrševanja
odločitev občinskega sveta.
Odloča o pridobitvi in odtu-

Lista za šport in rekreacijo.
Slednje tokrat ni med kandidati za občinski svet.
Občinski svet je najvišji
organ odločanja v občini.
Kot pravi Zakon o lokalni
samoupravi, občinski svet
sprejema statut občine,
odloke in druge občinske

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru
svojega delovnega področja v skladu s statutom
občine in poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega
sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.

2018

jitvi občinskega premoženja, imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter o
drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine.
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska
uprava. Občinska uprava
opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne
naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb
iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo usmerja in
nadzira župan, njeno delo
pa vodi direktor občinske
uprave.

skupnosti. Svet obravnava
zadeve in daje mnenja ter
predloge ukrepov, ki se
nanašajo na interese krajevnih skupnosti. Njegove naloge so, da pripravlja predloge
proračunskih sredstev v
delu, ki se nanaša na interese krajevnih skupnosti; daje
občinskemu svetu predloge
in mnenja glede razvoja in
prostorske usmeritve občine
ter ostalih področij, ki se
nanašajo na interese krajevnih skupnosti; obravnava
ureditev vprašanj s področja
gospodarjenja z občinskim
premoženjem, s katerim
upravljajo krajevne skupnosti; oblikuje predloge ukrepov
na področju spodbujanja
gospodarskega, komunalnega, infrastrukturnega, kulturnega, prostorskega, vzgojno-varstvenega razvoja krajevnih skupnosti in opravlja
druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.

Doslej trije župani
Prvi župan Občine Radovljica, kakršna je zadnjih dvajset let
po osamosvojitvi Slovenije, je bil Vladimir Černe. Na neposrednih splošnih volitvah leta 1990 je bil kot kandidat
Demosa izvoljen za predsednika tedanje Skupščine občine
Radovljica, ki je tedaj še vključevala Bled in Bohinj. Leta
1994 je bil kot samostojni kandidat s podporo volivcev izvoljen za župana nove Občine Radovljica. Nasledil ga je Janko
Sebastijan Stušek, ki je bil župan Občine Radovljica dvanajst let, tri mandate torej. Zadnjih osem let je Občino
Radovljica vodil Ciril Globočnik.

2
NSi RADOVLJICA

NOVA SLOVENIJA LOKALNE VOLITVE 2018, DVORAKOVA ULICA 11 A, LJUBLJANA; OO RADOVLJICA

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS, LJUBNO 145, PODNART

BRANKO FAJFAR - KANDIDAT ZA ŽUPANA, LJUBNO 145, PODNART

Odgovorni
za razvoj Dežele!
Naš program:

NSi-Radovljica
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41. stran

volišče 23
Stanovanjska hiša Jensterle
Nova vas 45
Radovljica

volišče 19
Srednja gostinska
in turistična šola
Kranjska cesta 24
Radovljica

volišče 24
Kmetija Avsenek
Pr' Marofar
Vrbnje 1
Radovljica

volišče 20
Avla Občine Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica

volišče 25
Gasilski dom
Srednja Dobrava
Srednja Dobrava 7
Kropa

volišče 21
Ekonomska gimnazija
in srednja šola
Gorenjska cesta 13
Radovljica

volišče 26
Prostor KS Otok
Zgornji Otok 6a
Radovljica

volišče 22
Dom upokojencev
Ljubljanska cesta 4
Radovljica

Vsa volišča so dostopna inv
alidom.

Kaj storiti, če nas ni v volilnem imeniku
V primeru, da državljan RS ali državljan EU ni vpisan v volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz stalne evidence volilne pravice, ki mu ga izda upravna
enota, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Če
državljan RS ni vpisan v volilni imenik državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mu potrdilo
izda ministrstvo za notranje zadeve.

Kdo lahko voli?
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima
vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja
dopolnil 18 let starosti. Pravico voliti in biti voljen za člana
občinskega sveta ima tudi državljan druge države članice
Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico voliti člana občinskega sveta imajo tudi tujci, ki
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; vsi navedeni
le v občini, kjer ima volivec stalno prebivališče.

Občinska volilna komisija
V času volitev so uradne ure za Občinsko volilno komisijo ob
ponedeljkih od 8. do 11. in od 12. do 15. ure, ob sredah od 8.
do 11. in od 12. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 11. in od 12.
do 13. ure v prostorih Občine Radovljica, pisarna št. 1. Predsednica občinske volilne komisije je Karmen Vnučec, njen
namestnik pa Jakob Demšar. Člani so: Matilda Reš, članica,
Nina Zadravec, članica, Franci Kacin, namestnik članice,
Zvonka Fajrar, članica, Tina Primc, namestnica članice.

Splača se biti naročnik

www.gorenjskiglas.si
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Kmalu gremo na
lokalne volitve
Na volišča bomo odšli tretjo novembrsko nedeljo, ko bomo po štirih letih spet izbirali župane, člane
občinskih svetov ter krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, kjer je tako določeno z občinskimi statuti.
Drugi krog volitev za župane, kjer ti še ne bodo izvoljeni v prvem, bo prvo nedeljo v decembru.
Danica Zavrl Žlebir
Radovljica – Letošnje volilno
leto ni tako intenzivno, kot
je bilo ob zadnjih lokalnih
volitvah pred štirimi leti, ko
smo šli na volišča vsaj štiri
krat. A tudi letos imamo
občutek, da kar naprej nekaj
volimo, čeprav so bile pred
sedniške volitve že lani, prav
tako prvi referendum o dru
gem tiru, letos pa se je volil
na zgodba nadaljevala spo
mladi s predčasnimi parla
mentarnimi volitvami in
ponovnim referendumom.
Jeseni so torej lokalne volit
ve in najkasneje 2. decem
bra bomo v vseh občinah
dobili župane, občinske sve
te pa že po prvem krogu
volitev 18. novembra.
Prihodnje leto pa bomo voli
li poslance v Evropski parla
ment. Potem bo spet nekaj
let premora, če se namreč
spet ne zgodijo predčasne
volitve. Te smo doslej doži
veli le za državni zbor, tudi
letošnje, ko je zgodaj spom
ladi nenadoma odstopila vla
da Mira Cerarja in je bil raz
puščen prejšnji državni
zbor. A tudi sicer bi se man
dat državnemu zboru in vla
di iztekel letos, na predčasne
volitve smo tako šli le nekaj
tednov prej, kot bi šli sicer
na redne. Državni zbor ima
štiriletni mandat, enako ve
lja za lokalne skupnosti,
predsednik države in evrop
ski poslanci pa so na položa
ju pet let.

Tretja nedelja v novembru
Pred koncem minulega leta
je državni zbor sprejel
zakonsko novelo, ki določa
stalni termin lokalnih voli
tev, in sicer tretjo nedeljo v
novembru. Tako letos prvič
volimo po tem načelu, voli
tve pridejo na nedeljo, 18.
novembra. O stalnem datu
mu volitev je bilo kar nekaj
pomislekov. Najprej so pre
dlagali, da bi bila to druga
novembrska nedelja, ven
dar bi bila to Martinova
nedelja, ki je za veliko ljudi
nekakšen družinski dan,
zato je obveljal predlog o
tretji nedelji v novembru.
Zakaj je sploh potreben
stalni datum volitev? Omo
goča večjo predvidljivost in
tudi pravno varnost, so zatr
jevali predlagatelji. Na pre
teklih lokalnih volitvah se je
datum nenehno premikal
na zgodnejši termin. Prve
lokalne volitve so bile 4.
decembra 1994, zadnje 5.
oktobra 2014. Letošnje so z
novo ureditvijo torej 18.
novembra, kar šest tednov

kasneje kot pred štirimi leti.
Drugi krog volitev je bil leta
2014 19. oktobra, letošnji
bo šele 2. decembra. V obči
nah se porajajo pomisleki,
saj bodo občinski sveti kon
stituirani razmeroma po
zno in jim najbrž ne bo
uspelo do konca leta spreje
ti občinskih proračunov.
Kakor koli že bo, počakaj
mo, kaj bo prinesla praksa.
Stalni termin volitev ima 15
evropskih držav, torej se
verjetno obnese.

V bitko večina sedanjih
županov
Tokratne lokalne volitve so
že sedme po vrsti. Župane
in občinske svete bomo
volili v 212 slovenskih obči
nah. Za županska mesta se
poteguje 688 kandidatov,
od tega sto žensk; 87 je kan
didatov v mestnih občinah,
601 v ostalih. Najstarejši
kandidat ima 78 let, naj
mlajši 24. Za občinske sve
te kandidira 22.306 kandi
datov, ženske so tu še naj
bolj enakomerno zastopa
ne, saj jih je 10.198. Starost
ni razpon kandidatov je od
18 do 96 let, podobno je
tudi pri kandidatih za kra
jevne, vaške in četrtne sku
pnosti, kjer je najmlajši
kandidat star 18, najstarejši
pa 94 let. V 27 občinah šir
še Gorenjske smo našteli
devetdeset kandidatov za
župane. Kandidira 23 dose
danjih županov, v štirih
občinah pa »stari« župani
ne kandidirajo več in bodo
te občine zagotovo dobile
nove. Za osem občin, kjer
je županski kandidat samo
po en, je že danes jasno,
kdo bo naslednja štiri leta
vodil lokalno skupnost. Že
18. novembra pa bo to zna
no tudi v treh občinah, kjer
sta kandidata le dva in dru
gi krog ne bo potreben.
Povsod drugje, kjer je kan
didatov več in absolutnega
zmagovalca v prvem krogu
ne bo, se bosta kandidata z
najboljšima rezultatoma
pomerila 2. decembra v
drugem krogu. Največ kan
didatov za župane je v mes
tnih okoljih. Na Gorenj
skem sicer ni take gneče
kot denimo v Ljubljani ali

Foto: Gorazd Kavčič

Seznam volišč

Mariboru, se pa v Kranju za
županski stolček poteguje
osem kandidatov, po sedem
jih je v Kamniku in na Jese
nicah, v Tržiču šest, v
Radovljici pet in v Škofji
Loki trije.
V občini Radovljica so kan
didature poleg aktualnega
župana Cirila Globočnika
(predlagatelj Miran Rems
in skupina volivcev) vložili
še: Andrej Potočnik (SDS),
Branko Fajfar (Branko Faj
far in skupina volivcev),
Vojka Jesenko (Iniciativni
odbor Liste Marjana Šarca v
občini Radovljica 1) in Dali
bor Šolar (predlagatelj
Volilna konvencija Social
nih demokratov Radovlji
ca). Za 26 mest v občin
skem svetu kandidirajo
kandidati 13 strank in list.
Na volitvah bodo občani
izbirali tudi člane 12 svetov
krajevnih skupnosti.

Volilni rokovnik
Julija letos je začasni predse
dnik državnega zbora Matej
Tonin razpisal redne volitve
za župane in občinske svete.
Rok za začetek volilnih opra
vil je začel teči 3. septembra.
Kandidati so že lahko začeli
z zbiranjem podpisov pod
pore. Predvolilne aktivnosti
pa so se zgostile sredi okto
bra. Do 18. oktobra so nam
reč lahko predstavniki
strank in list pri občinskih
volilnih komisijah vložili
kandidature. Nato so se vra
ta zaprla in komisije so si
vzele deset dni časa za preiz
kus zakonitosti kandidatur.
Ko so bile te potrjene, so
sestavili seznam potrjenih
list, razvrstili so jih po vrst
nem redu, kakor so bile

Župane in občinske svete bomo volili v 212
slovenskih občinah. Za županska mesta se
poteguje 688 kandidatov. V 27 občinah širše
Gorenjske smo našteli devetdeset kandidatov za
župane, med njimi kandidira 23 dosedanjih
županov. V osmih občinah imajo le po enega
kandidata.

izžrebane, in jih do 2.
novembra javno objavile. Od
19. oktobra naprej pa poteka
volila kampanja, ko kandi
date lahko spoznavamo prek
plakatov, javnih objav v
medijih, soočenj, javnih tri
bun in različnih dogodkov,
ko prihajajo do volivcev in
jim predstavljajo svoje pro
grame. V veliki prednosti pri
tem so dosedanji župani, saj
jih lahko volivci najbolje
ocenijo po njihovem delu. V
tem času pa se v mnogih
občinah zaključujejo tudi
gradbena dela in predajajo
namenu dokončani objekti,
kar aktualnim županom v
očeh volivcev lahko še dvig
ne vrednost. Novi kandidati
pa s svojimi programi trkajo
na srca volivcev tam, kjer
dosedanjim županom mor
da ni uspelo ali kjer si obča
ni česa že dolgo želijo, pa se
jim s sedanjimi občinskimi
oblastmi ni izpolnilo. Volil
na kampanja se mora kon
čati v petek, 16. novembra,
opolnoči, ko nastopi volilni
molk in traja vse do konca
splošnega glasovanja 18.
novembra.
Na volilno nedeljo bodo voli
šča odprta od 7. do 19. ure. V
tednu pred splošnim glaso
vanjem pa lahko volimo tudi
predčasno, in sicer 13., 14. in
15. novembra, prav tako od 7.
do 19. ure. Za volivce pa so
pomembni še nekateri datu
mi. Do 7. novembra namreč
lahko tisti, ki so v priporu, na
prestajanju kazni, v bolniš
nici ali prebivajo v socialno
varstvenem zavodu in želijo
glasovati po pošti, to sporoči
jo na občinsko volilno komi
sijo, na enak način lahko
glasujejo tudi invalidi. Do
14. novembra volivci, ki se
osebno ne morejo zglasiti na
volišču, na katerem so vpisa
ni v volilni imenik, sporočijo
OVK, da želijo glasovati pred
volilnim odborom na svo
jem domu.
In naj še enkrat spomnimo
na 2. december, ko bo drugi
krog volitev za župane, ki
ne bodo izvoljeni v prvem
krogu.

