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7. oktober: volivci, ki se zaradi bolezni ne
morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da
želijo glasovati na svojem domu; volivci, ki
želijo glasovati na posebnem volišču, dostopnem invalidom, morajo to namero sporočiti
občinski volilni komisiji.

25. september: javna objava seznamov potrjenih kandidatov ter list kandidatov; državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega imenika.
28. september: 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 imenovan v volilni odbor.

8. oktober: zaključek javne volilne propagande

5., 6., in 7. oktober: predčasno glasovanje

24. oktober: drugi krog lokalnih volitev

10. oktober: splošno glasovanje

volilni glas
September 2010

Kandidati za župane po
gorenjskih občinah
JESENICE
Tomaž Tom Mencinger
Andrej Černe
Egon Kepic
Darja Lenardič
Janko Pirc
Tomaž Stare
Roman Savinšek

RADOVLJICA
Primož Jeglič
Andrej Kokot
Ciril Globočnik
Bogomir Vnučec
Mirko Macher
Janez Potočnik

KRANJSKA GORA
Jure Žerjav
Blaž Knific
Robert Plavčak
Bogdan Janša
Matjaž Lavttižar Oman

ŽIROVNICA
Leopold Pogačar
Bernarda Resman

NAKLO
Ivan Janez Štular
Matjaž Gregorič
Marko Mravlja
Stanislav Koselj

TRŽIČ
Pavel Rupar
Borut Sajovic
Boris Tomazin
Matjaž Hrgovič
Jure Meglič
Vincenc Perne
Jože Prašnikar

GORJE
Peter Torkar
Rok Peterman
Ludvik Hajdinjak
Alojz Poklukar

KAMNIK
Julijana Bizjak Mlakar
Matej Tonin
Rudi Veršnik
Brane Golubovič
Marjan Šarec
Marjan Smole
Zvone Potočnik

ŽELEZNIKI
Mihael Prevc
Jože Prezl
Igor Nastran
Tomaž Demšar
Franc Žaberl
ŠKOFJA LOKA
Igor Draksler
Bojan Luskovec
Tina Teržan
Milenko Ziherl
Miha Ješe
Klemen Štibelj
Krištof Ramovš

PREDDVOR
Miran Zadnikar
Ivan Grginič

ŠENČUR
Miro Kozelj
Franc Kržan

BOHINJ
Janez Sodja
Marija Ogrin
Franc Kramar
Jožef Cvetek

BLED
Janez Fajfar
Miran Vovk
Franc Pavlič
Davorina Pirc
Danica Sebanc
Vinko Poklukar
Tit Potočnik

JEZERSKO
Andrej Karničar
Jure Markič
Aljaž Karničar

LUKOVICA
Matej Kotnik
Stanislav Smrkol
Mojca Stoschitzky

MORAVČE
Janez Vidic
Martin Rebolj
Roman Cerar
Franc Capuder
Miran Cerar

GORENJA VAS
-POLJANE
Milan Čadež
Janez Pilipenko

ŽIRI
Branko Jesenovec
Janez Žakelj
Milan Oblak
Viktor Žakelj
Anton Beovič ml.
Bojan Starman
Germana Pivk

CERKLJE
Franc Čebulj
Ciril Repnik
Franci Sirc

MEDVODE
Alenka Žavbi Kunaver
Saša Ciglar
Dragan Djukić
Stanislav Žagar
Jelena Aleksič
KRANJ
Darjan Petrič
Hermina Krt
Bojan Homan
Matevž Kleč
Mohor Bogataj
Pavel Okorn

KOMENDA
Tomaž Drolec
Vid Koritnik
Pavel Šmid
Igor Klun
Stanislav Zarnik

MENGEŠ
Franc Jerič
Aleš Janežič

VODICE
Anton Kokalj
Franc Stanonik
Snežana Ovijač
Aco Franc Šuštar
TRZIN
Milica Erčulj
Frane Mazovec
Tone Peršak
Romeo Podlogar
Valentin Kolenc

DOMŽALE
Peter Verbič
Anton Preskar
Peregrin Stegnar
Franc Černagoj
Toni Dragar
Robert Horvat
Katarina Karlovšek
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Kranjska Gora

Kranjska Gora

Jure Žerjav

Bogdan Janša

Devetinštiridesetletni župan Kranjske Gore, po poklicu profesor športne vzgoje, je kandidat stranke LDS, tokrat pa se poteguje že za tretji županski mandat. Če bo znova izvoljen, bo nadaljeval zastavljene projekte, njegove prve naloge, financirane
iz občinskega proračuna, pa bodo nadaljevanje obnove OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, nadaljevanje investicij v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo ter gradnja neprofitnih stanovanj v Mojstrani. "Seveda pa nas čaka trdo delo pri dogovorih
z državo za gradnjo mostu na kolesarski stezi v Gozd-Martuljku, gradnja kolesarske poti Mojstrana-Hrušica, ki jo financira država, in poti za pešce v Gozd-Martuljku," pravi Žerjav.

Triinštiridesetletni Bogdan Janša je po poklicu strojevodja, v
Zgornjesavski dolini pa znan predvsem kot teniški trener. Na
županskih volitvah bo kandidiral s podporo DSD. Verjame,
da je turizem osnovna gospodarska panoga v občini, zato si
bo, če bo izvoljen, prizadeval za večje investiranje v infrastrukturo, ki je po njegovem eden od nujnih pogojev za razvoj turizma. Med pomembnimi izzivi na tem področju vidi
tudi urejanje mirujočega prometa. V svojem programu poudarja, da so ob nespornih naravnih in kulturnih vrednotah
največje bogastvo občine ljudje. Mlade bi s štipendijami in
subvencioniranimi prevozi spodbujal k šolanju.

Kranjska Gora

Kranjska Gora

Blaž Knific

Matjaž Lavttižar Oman

Dvainštiridesetletni Blaž Knific iz Mojstrane, komunalni inženir, zaposlen kot vodja vzdrževanja javnih površin in vodja
zimske službe v podjetju Jeko-in na Jesenicah, se bo za župansko mesto potegoval s podporo stranke SD. V svojih javnih nastopih izpostavlja zlasti politiko dialoga, dogovarjanja
in konsenza, v volilnem programu pa največjo pozornost namenja področju oskrbe z vodo, mirujočega prometa, stanovanjske politike in sanacije cest. "Zavzemam se za celovito
ureditev občine od Mojstrane do Rateč, prva stvar, ki se je
bom lotil, če bom izvoljen za župana, pa bo prav realizacija že
izdelane študije oskrbe z vodo občine," še obljublja volivcem.

Leta 1971 rojeni ekonomist Matjaž Lavttižar Oman je prokurist v zasebnem podjetju, na županskih volitvah pa kandidira
s podporo liste Naprej Slovenija. Kot pravi, se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da bi bilo v občini mnogo stvari mogoče narediti hitreje, ceneje in bolje kot doslej. V svojem programu na pomembno mesto postavlja varstvo narave in reševanje problematike pitne vode, a je obenem prepričan, da
TNP omejuje prebivalce občine in da Kranjska Gora potrebuje sodobno trgovsko središče na obrobju kraja. "Občina ni
revna, a denar je treba pravično in skrajno racionalno razporediti po vseh krajih v občini," je prepričan Oman.

Kranjska Gora

Jesenice

Robert Plavčak

Tomaž Tom Mencinger

Oseminštiridesetletni pravnik je zaposlen kot direktor
občinske uprave v Gorjah, kandidira pa s podporo neodvisne liste Za našo dolino gre. Če bo izvoljen, se bo zavzel
za kvalitetnejše življenje vseh občanov, za boljšo perspektivo mladih ter za aktivno in varno življenje starejših. "Ključna in prva zadeva na nivoju občine je vsekakor čimprejšnje
sprejetje novega prostorskega akta in najnujnejših ukrepov
za ureditev boljše preskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo
ter ustanovitev gospodarskega sveta in sprejetje ukrepov za
nov zagon gospodarstva," je prepričan Plavčak.

Sedanji župan Tomaž Tom Mencinger se bo potegoval za svoj
drugi županski mandat. Štiriinpetdesetletni Mencinger
(poročen, oče enega otroka), ki je tudi poslanec v državnem
zboru, kandidira na listi stranke SD. Če bo izvoljen tudi v drugo, bo nadaljeval zastavljeno delo, med glavnimi projekti
omenja zlasti nadaljevanje urejanja območja nekdanjega
Fiproma, kjer začenjajo graditi novo mestno tržnico. Nadaljevali bodo z obnovo športne hale Podmežakla, začeli graditi
sortirnico na Mali Mežakli, v sklopu projekta GORKI tretjo fazo
centralne čistilne naprave in kanalizacije v Podmežakli.

VOLILNI PROGRAM 2010

TURIZEM

Slovenski demokrati se zavezujemo, da bomo v
primeru vašega izraženega zaupanja na lokalnih volitvah
skrbeli, da bo lokalna oblast na Jesenicah resnično delovala v korist občank in občanov Jesenic, pri čemer se
bomo z najboljšimi močmi zavzemali za realizacijo našega programa. Med področji, ki jih slovenski demokrati
nameravamo izboljšati, bi zlasti izpostavili:

●
●

●
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vzpostavitev poslovnih lokacij z namenom pridobivanja novih razvojno-raziskovalnih podjetniških investicij in posledično odpiranje novih delovnih mest,
logistični center Jesenice,
razvoj turizma v smeri razvoja turističnih produktov in
vključevanje le-teh v ponudbo širšega območja,
razvoj gospodarstva v okviru poslovnih lokacij, turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju, z vključevanjem celovite ponudbe občine,

Roman Savinšek
ENERGETIKA IN KOMUNALNE DEJAVNOSTI
je rojen 1. junija 1939 na Jesenicah. Je poročen in
oče dveh otrok. Stanuje v Planini pod Golico.
Diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti v
Ljubljani leta 1965 in pridobil naziv akademski slikar.
Je tudi oblikovalec in kipar. Imel je dve samostojni
razstavi, sodeloval pa je tudi na nekaj skupinskih
razstavah, med njimi na jesenskem salonu v Parizu.
Zaposlil se je na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Na
razstavah likovnih del so njegovi učenci dobivali nagrade doma in v tujini. Sam je za uspehe dobil najvišje občinsko priznanje Plaketo Toneta Čufarja na
kulturno prosvetnem področju za mentorsko in
pedagoško delo na likovnem področju. Nekaj let je
učil na Osnovni šoli Toneta Čufarja, v zadnjem obdobju do upokojitve pa na Srednji šoli Jesenice in na
Gimnaziji Jesenice. Bil je ustanovitelj občinskega
odbora Socialnih demokratov Slovenije - SDS na Jesenicah. V nekaj prejšnjih mandatih je bil svetnik v
občinskem svetu občine Jesenice.
Več lahko preberete na: www. jesenice.sds.si

●
●
●

●
●
●
●

razvoj in povečanje rabe obnovljivih virov energije
(deponijski plin, bioplin),
razvoj in modernizacija obstoječih sistemov komunalne energetike in zemeljskega plina,
uvajanje novih pogonskih goriv (zemeljski plin) v
transportna sredstva - predvsem v javna transportna
sredstva
pospešena obnova in razvoj kolesarske, cestne in
druge komunalne infrastrukture,
ureditev statusa in izkoriščanja razpoložljivih vodnih
virov - transparentna ponudba pri uporabi vode,
kanalizacijski sistemi na podeželju,
vzpostavitev evidence divjih odlagališč, akcijskega
načrta za njihovo odpravo in sanacijo zemljišča.

VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
●

●

●

uvajanje novih tehnologij pogonskih goriv v javni
promet s ciljem zmanjševanja emisij CO in prašnih
delcev,
program varstva okolja za občino Jesenice - dolgoročni program, katerega izvajanje je treba stalno
spremljati in ga pripraviti po principih trajnostnega
razvoja,
pospeševanje dialoga med zainteresiranimi strankami glede okoljskih problemov.

ZAKLJUČEK
Vsi skupaj želimo živeti v urejenem in prijaznem bivalnem okolju z ustreznimi prometnimi povezavami za vse
kategorije občanov. Želimo evropsko primerljivo ponudbo življenjskih potrebščin, kulture, izobraževanja, športa
... Želimo, da bi bili stroški našega bivanja čim nižji, hkrati
pa nam mora okolje ponujati možnosti, da lahko svoje
poslovne ideje razvijemo in realiziramo na čim preprostejši način.
Lokalne volitve, ki so pred nami, predstavljajo
priložnost za vse nas Jeseničanke in Jeseničane, da
naredimo korak naprej in si skupaj zagotovimo lepšo prihodnost.
Slovenski demokrati se zavezujemo, da bomo v
primeru vašega izraženega zaupanja na lokalnih volitvah
skrbeli, da bo lokalna oblast na Jesenicah resnično delovala v vašo korist. Po najboljših močeh bomo izpolnili
vaša pričakovanja.

Naročnik: Slovenska demokratska stranka, Trestenjakova 8, Ljubljana, OO Jesenice

GOSPODARSTVO

●

umestitev prenočitvenih kapacitet v mestu in okolici,
nadaljnji razvoj turističnega centra Španov vrh v
povezavi z Javorniškim Rovtom,
intenzivni razvoj ekoturizma s centri Planina pod Golico, Javorniški Rovt.
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Jesenice

Jesenice

Janko Pirc

Egon Kepic

Janko Pirc je kandidat stranke LDS in novo ime v jeseniški politiki. Po izobrazbi je diplomirani organizator menedžer, zaposlen na Občini Radovljica, star je 44 let, je poročen in oče treh
otrok. V župansko tekmo se je pognal zato, ker si želi boljše,
občanom bolj prijazne Jesenice. Po njegovem mnenju se je
doslej na Jesenicah preveč vlagalo v zidove in premalo v ljudi.
Tako si bo, če bo izvoljen, prizadeval, da bodo občinski projekti res namenjeni občanom. Med projekti so gradnja nove
knjižnice, atletskega in nogometnega stadiona z večjim otroškim igriščem, posodobitev sistema daljinskega ogrevanja in
posledično nižji zneski na položnicah.

Povsem novo ime v jeseniški politiki je 43-letni Egon Kepic,
ki za župansko mesto kandidira na listi novo ustanovljene
stranke Narcisa - Stranka rdečega prahu. Če bo izvoljen, si
bo prizadeval za izboljšanje športne in kulturne infrastrukture v občini, za boljšo povezanost društev, za dobro sobivanje različnih kultur na Jesenicah ter za pridobitev statusa
mestne občine. Prepričan je, da občina potrebuje svežo
energijo in nove obraze v občinskem svetu. Kepic je po izobrazbi komunalni inženir, zaposlen je na Centralni čistilni
napravi Zarica v Kranju, je zaprisežen športnik (ukvarja se s
skoki v vodo, tekom, nogometom ...) in oče štirih otrok.

Jesenice

Žirovnica

Roman Savinšek

Leopold Pogačar

Akademski slikar Roman Savinšek za župana Jesenic kandidira pod okriljem stranke SDS. Savinšek, na Jesenicah
znan zlasti kot avtor kipa plavžarja, je star 71 let in živi v
Planini pod Golico. Če bo izvoljen, bo glavno pozornost namenjal gospodarstvu, energetiki in turizmu. Med konkretnimi projekti bodo gradnja nove knjižnice na območju nekdanjega Fiproma, kjer bi namesto novih industrijskih objektov morali urediti prostor za druženje in srečevanje
občanov. Zavzemal se bo za posodobitev smučišča Španov
vrh, za oživitev hotela v Planini pod Golico, za ureditev
hotela in hostla na Jesenicah, oživitev železarskega doma na
Mežakli ...

Sedanji žirovniški župan Leopold Pogačar se za županski stolček poteguje drugič, kandidira pa kot neodvisni kandidat s
podporo Neodvisne liste za Žirovnico. Rojen je 12. junija 1966,
po izobrazbi je pravnik notranjih zadev, z družino - je poročen
in oče dveh otrok - pa živi na Bregu. V primeru vnovične izvolitve se bo, napoveduje, najprej lotil nadaljevanja gradnje kanalizacije in obnove vodovoda v Zabreznici, Selu, Žirovnici in
Mostah ter priprave projektov za gradnjo pločnika in obnovo
ceste do Breznice, med najpomembnejše prioritete pa uvršča
tudi sprejem občinskega prostorskega načrta, ki med drugim
predvideva umestitev doma starostnikov in obvoznice Vrba.
Žirovnica

Jesenice

Bernarda Resman

Tomaž Stare
Stranka Zares se na Jesenicah v župansko tekmo podaja s
45-letnim Tomažem Staretom, novincem na političnem prizorišču. Stare je po izobrazbi diplomirani menedžer, ob
delu obiskuje podiplomski študij, zaposlen je v Savskih elektrarnah v Ljubljani, živi v zunajzakonski skupnosti in je oče
dveh otrok. Njegova vizija je izboljšanje kakovosti življenja
na Jesenicah. V občino bi po njegovem mnenju morali privabiti nova, visoko tehnološka podjetja z inovativnimi
tehnologijami. Mladim bi morali dati več priložnosti in
možnosti za sodelovanje pri nadaljnjem razvoju občine. V
politiki stavi na dogovarjanje in sklepanje kompromisov.

Bernarda Resman z Breznice je kandidatka LDS za županjo Žirovnice. Rojena je 28. aprila 1955, je poročena in mati dveh
otrok. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka in
je ta čas zaposlena v družinskem podjetju. V Žirovnici jo dobro
poznajo, saj je bila skoraj deset let direktorica občinske uprave
(do leta 2008), vrsto let je delala v jeseniški občinski upravi, nazadnje kot vodja oddelka za finance, leto dni pa je vodila tudi
občinsko upravo v Bohinju. V primeru izvolitve za županjo bi
najprej revidirala dolgoročni razvojni načrt občine: "Lahko bi bil
zastavljen bolj ambiciozno, da bi bili nekateri projekti na področju varstva okolja in razvoja turizma prej izvedeni."
Radovljica

Jesenice

Primož Jeglič

Andrej Černe
Andrej Černe je kandidat Nove Slovenije, Krščanske ljudske
stranke. Za župansko mesto se je potegoval že na zadnjih
volitvah. Černe je po izobrazbi univerzitetni diplomirani
inženir geodezije, star je 57 let, poročen in oče štirih otrok.
Živi na Blejski Dobravi, že več kot dve desetletji je dejaven
zlasti na kulturnem področju. Kot županski kandidat stavi
predvsem na spoštovanje tradicionalnih vrednot, izpostavlja
socialni čut ter poudarja, da občanke in občani morajo ves
čas imeti občutek, da so upoštevanja vredni členi te družbe.

Dvaintridesetletni magister ekonomskih znanosti, županski
kandidat LDS, je zaposlen na Gorenjski banki, politične izkušnje pa je doslej nabiral tudi kot radovljiški podžupan. Prepričan
je, da mora Radovljica izkoristiti strateško lego ob avtocesti za
razvoj turizma in podjetništva. "Razviti moramo turistično
blagovno znamko in dograditi turistično infrastrukturo. Na področju podjetništva moramo opremiti poslovne cone in poskrbeti za podjetništvu prijazno okolje," meni. K razvoju podjetništva bi po njegovem lahko prispevala vzpostavitev visoke šole
s področja podjetništva in novih tehnologij.

Jesenice

Radovljica

Darja Lenardič

Andrej Kokot

Darja Lenardič je edina ženska, ki se poteguje za župansko
mesto na Jesenicah. Kandidira jo Komunistična partija
Slovenije. Lenardičeva je stara 64 let, po izobrazbi je profesorica germanistike, delala je kot profesorica na srednji šoli in
kot prevajalka, zdaj pa je tik pred upokojitvijo. Kot je
povedala, se je za kandidaturo odločila zato, ker si v stranki
želijo, da bi se na Jesenicah hitreje reševali problemi vseh ljudi, da bi se izboljšal standard prebivalcev in da bi bivali v čistejšem okolju. Hočemo socialno in pravno državo, enakost za
vse in predvsem socializem, je poudarila Lenardičeva.

Enainpetdesetletni novinar, direktor Linhartove dvorane, je
neodvisni županski kandidat. Če bo izvoljen, bo najprej prevetril vse investicijske projekte v občini in že v naslednjem proračunu zagotovil dovolj sredstev za normalno delovanje tistih
dejavnosti, za katere je občina zadolžena. "Za kakovost življenja ljudi so bolj kot velike stavbe pomembne urejene ceste,
redna in dobra zdravstvena oskrba, urejeno otroško varstvo,
dostop do kulturnih dobrin. Potem pa pride na vrsto prostorska strategija, v kateri bodo našli svoje mesto investitorji v
nova delovna mesta in v stanovanja za mlade," je prepričan.
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Radovljica

Bled

Ciril Globočnik

Franci Pavlič

Neodvisni kandidat s podporo strank Zares in DeSUS je rojen leta 1959. Na fakulteti za šport v Ljubljani je po višješolskem študiju zaključil še specialistični študij in postal trener
plavanja, zaposlen pa je kot športni direktor plavalnega kluba Radovljica. Zavzema se za ustvarjanje spodbudnega,
ekološko naravnanega in družbeno odgovornega poslovnega okolja, boljšo povezanost mesta s podeželjem ter več
možnosti za izobraževanje. Če bo izvoljen za župana, pravi,
bo najprej preveril finančno stanje občine in na osnovi tega
pripravil program za nadaljnja štiri leta. "Teža mojega dela
bo na ljudeh, ne na zidovih in betonu," poudarja Globočnik.

Upokojeni univerzitetni diplomirani organizator Franci
Pavlič, rojen 10. julija 1948, poročen, oče dveh otrok, je kandidat SD za župana Bleda. Pred upokojitvijo je bil vrsto let
na vodilnih mestih v Špeceriji veletrgovini Bled, vodstveni
položaj pa je obdržal tudi po prevzemu te družbe s strani
Mercatorja. Osnova za katerekoli nadaljnje razvojne poteze
na Bledu je po njegovem prepričanju ureditev prometnih
razmer, pri čemer imata prednost severna in južna obvoznica. "Severna obvoznica je že uvrščena v državne
načrte, južna pa je ta čas še zelo oddaljena. Zato bi se trudili
čim prej razrešiti lastninske odnose na parcelah na trasi
južne obvoznice," je napovedal Franci Pavlič.

Radovljica

Bogomir Vnučec
Štiriinštiridesetletni diplomirani ekonomist, zaposlen kot
vodja projektov v zasebnem podjetju, sicer pa državni svetnik, je županski kandidat stranke SDS. Za prioritetne cilje si
je zastavil enakomeren razvoj občine, močnejše krajevne
skupnosti ter približanje občinske uprave ljudem. Prepričan
je, da je v občini še veliko neizkoriščenih možnosti pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev, pri čemer je po
njegovem veliko zamujenega tudi zaradi še ne vzpostavljenih regij. Radovljico vidi kot mestno občino in center
zgornje gorenjske regije. Prepričan je, da je v časih recesije
pomembno na novo definirati prioritete: sam na prvo mesto
postavlja zagotavljanje delovnih mest.

Bled

Davorina Pirc
Univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka Davorina
Pirc, rojena 11. februarja 1959, poročena in mati dveh hčera, je
kandidatka LDS za županjo Bleda, podpira pa jo tudi Konfederacija novih sindikatov Neodvisnost gorenjske regije. Največji problem na Bledu vidi v tem, da so naravne in kulturne
danosti uspavale generacije Blejcev. "Zato bi s spremembo
načina dela, strokovnostjo, sodelovanjem in medsebojnim
spoštovanjem korak za korakom reševali nakopičene probleme. Pri tem bi se trudili iz državne in evropske malhe pridobiti največji možni del kolača za Bled, da za polnjenje občinskega
proračuna ne bi obremenjevali občanov," pravi Davorina Pirc.
Bled

Radovljica

Mirko Macher
Štiriinpetdesetletni magister organizacijskih ved se v lastnem družinskem podjetju ukvarja z raziskovanjem človeških potencialov, za radovljiškega župana pa kandidira s
podporo Demokratske stranke Slovenije. Če bo izvoljen, bo,
kot pravi, najprej opravil revizijo preteklega poslovanja občine, nato pa sestavil ekipo, ki bo sposobna vključiti bogate
občinske človeške vire v dobrobit občine in širše skupnosti.
Prizadeval si bo za ustvarjanje tehnoloških jeder, okrepil bo
vlogo krajevnih skupnosti, največ pozornosti pa posvetil
najobčutljivejšim socialnim skupinam: najmlajšim, najstarejšim, osebam z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi
zmogljivostmi in izpostavljenim talentom.

Danica Sebanc
S podporo občanov za županjo Bleda kandidira Danica Sebanc, po izobrazbi ekonomski tehnik, ki pa že dvajset let
opravlja dela, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo. Je namreč
namestnica poslovodje Družbe sv. Martina, obenem pa ima
tudi lastno podjetje za računovodske storitve. Rojena je bila
24. novembra 1954, je poročena in ima dva sinova. Največji
problem na Bledu je po njenem promet. "Na Mlinem, od
koder je najkrajša pot na otok, ni niti enega parkirnega mesta.
Zato bi se poskušala dogovoriti za najem prostora pri Vili Bled,
kjer bi uredili parkirišča," je konkretne načrte razkrila Danica
Sebanc. Pri gradnji južne obvoznice, še dodaja, pa ne bi smeli
več zamuditi niti dneva, zato bi osebno spremljala projekt.
Bled

Radovljica

Janez Potočnik

Vinko Poklukar

Šestdesetletni doktor znanosti s področja finančnega managementa Janez Potočnik je aktualni predsednik sindikata avtoprevoznikov Slovenije in od letošnje pomladi tudi arbiter,
generalni koordinator za lokalno samoupravo, pred tem je
bil državni sekretar na Ministrstvu za promet ter svetovalec
direktorja Slovenskih železnic. Kandidira s podporo stranke
Slovenska Unija. Verjame, da lahko stvari premaknejo na
bolje samo ljudje, ki so se že doslej izkazali le s svojim delom in strokovnostjo. Če bo izvoljen za župana, si bo
prizadeval za pospešitev verskega turizma na Brezjah in
izkoristil možnosti letališča v Lescah. Prizadeval pa si bo
tudi za uvajanje alternativnih virov energije.

Kot neodvisni kandidat, ki ga podpira lista Za naš kraj, se za
župansko mesto na Bledu poteguje predmetni učitelj
športne vzgoje v Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Vinko Poklukar. Rojen je 1. novembra 1956, je poročen in
oče treh otrok. Kot največji problem v občini je izpostavil
obe razbremenilni cesti, pri čemer bi sam dal prednost severni, saj bi jo po njegovi oceni lahko dokončali že v dveh
letih. "S tem bi rešili vaško jedro na Bledu, obenem pa bi
cesto proti Gorjam in Pokljuki razbremenili tovornega
prometa." Za pomoč pri gradnji severne obvoznice bi se
obrnil tudi na vlado, obenem pa bi nadaljeval s postopki za
nadaljevanje gradnje južne obvoznice.
Bled

Bled

Janez Fajfar
Sedanji župan Bleda Janez Fajfar, diplomirani etnolog in
profesor geografije, rojen 24. junija 1955, se za mesto župana znova poteguje kot kandidat DeSUS, podpira pa ga
tudi stranka SNS. Tudi v prihodnjem mandatu, pravi, glavna naloga ostaja gradnja obeh obvoznic na Bledu. Osnovo
za nadaljnje delo, ob tem poudarja Fajfar, predstavlja sprejetje podrobnega prostorskega načrta, ki bi ga po njegovi
oceni lahko sprejeli v prihodnjih štirih mesecih. "Moramo
namreč ujeti rok za pridobitev evropskih sredstev. Pri pristojnih državnih službah smo dobili zagotovilo, da nam bo to
tudi uspelo," optimistično zre v prihodnost Fajfar.

Tit Potočnik
Kandidat stranke Slovenska unija za župana Bleda Tit Potočnik, doktor pravnih znanosti, ta čas opravlja naloge direktorja zasebne letalske družbe, ki ima sedež na letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana, obenem pa vodi lastno podjetje, ki
se ukvarja s pravnim svetovanjem. Rojen je 23. oktobra
1978, je poročen in oče dveh otrok. Glavni problem na Bledu vidi v tem, da vse bolj zaostajajo v razvoju, kar vpliva na
kakovost bivanja občanov in slabši obisk turistov. "Zato si
bom prizadeval za razvoj turizma na podlagi aktivnega sodelovanja s hoteli in ponudniki zasebnih sob, da bi oblikovali celovito in med seboj povezano turistično ponudbo,
obenem pa bi spodbujal različne projekte javno-zasebnega
partnerstva," je poudaril Potočnik.

Bled

Miran Vovk
Organizator poslovanja v turizmu Miran Vovk, rojen 26. decembra 1960, oče treh otrok, je kandidat SDS za župana
Bleda. Ta čas je zaposlen kot komercialist v nepremičninskem podjetju, pred tem pa je delal na različnih delovnih mestih v Casinoju Bled, zadnjih deset let je bil član
uprave in vodja igralnice. "Če izvzamem problem obeh obvoznic, tako južne kot severne, ter ureditve pločnikov, kolesarskih stez in parkirne hiše, bi se prednostno zavzemal za
pestrejšo zabavo mladih," poudarja Miran Vovk. Mladi po
njegovem potrebujejo zabaviščni center, ki pa ga bi bilo, še
dodaja, potrebno odmakniti od spalnih objektov.

Bohinj

Janez Sodja
Strojni tehnik Janez Sodja, ki že skoraj tri desetletja vodi uspešno zasebno podjetje v Bohinjski Bistrici, za mesto župana v Bohinju kandidira s podporo Liste za bohinjski jutri in
stranke LDS. Rojen je bil 24. junija 1954, je poročen in oče
dveh hčera. V Bohinju, poudarja, nujno rabijo predvsem nov
prostorski načrt, v katerem bi bilo potrebno opredeliti tudi
zemljišče za industrijsko cono. "S tem bi v Bohinj privabili
nove vlagatelje in tako pridobili nova delovna mesta. S tem
bi zaposlitev v občini zagotovili tudi mladim, da ne bi odhajali na delo v druge občine," razmišlja Janez Sodja.
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Bohinj

Gorje

Marija Ogrin

Alojz Poklukar

Kandidatka SDS za županjo Bohinja Marija Ogrin je univerzitetna diplomirana arheologinja. S 1. oktobrom bo postala
vršilka dolžnosti direktorice Gorenjskega muzeja. Rojena je 1.
decembra 1964, je poročena in mati dveh otrok. V prihodnje bi
bilo po njenem prepričanju treba v Bohinju opredeliti prednostne projekte in omogočiti kakovostno partnerstvo z zasebnim sektorjem, pri čemer bi bilo treba pospešiti tudi pridobivanje sredstev tako na državni kot na evropski ravni. "Predvsem bi bilo treba začeti gospodarneje ravnati z javnimi sredstvi, prav tako pa bi bil poudarek na preudarnem ravnanju s
prostorom. Na podlagi tega bi bilo treba sprejeti prostorski
načrt, ki bi predstavljal dobre temelje za razvoj gospodarstva."

"Zaradi majhnosti občine ter škodljive delitvene bilance
med občinama Gorje in Bled sem se odločil, da v primeru
izvolitve za župana te funkcije ne bom opravljal profesionalno," poudarja neodvisni kandidat za župana Gorij Alojz
Poklukar, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije, rojen 15. junija 1955. Sredstva, namenjena za plačo župana, bi
po njegovih besedah nakazoval v županov sklad, namenili
pa bi jih nadarjenim otrokom revnih staršev, da bi jim
omogočili priti do želenih poklicev. Za prednostno nalogo si
je zastavil izdelavo projekta in začetek gradnje doma za
starostnike v sklopu zdravstvene in zobozdravstvene ambulante. Samo s tem bi po njegovi oceni v Gorjah pridobili
preko osemdeset novih delovnih mest.

Bohinj

Franc Kramar
Sedanji župan Bohinja Franc Kramar, univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, se bo za županski stolček znova potegoval kot nestrankarski kandidat s podporo Liste za Bohinj.
Rojen je 22. aprila 1960, je poročen in oče treh otrok. Za največji uspeh v preteklem mandatu šteje sprejetje zakona o
Triglavskem narodnem parku, pa tudi to, da še naprej ostajajo ena od dveh gorenjskih občin z najmanjšo stopnjo
brezposelnosti. "Moja naloga v prihodnje ostaja, da do konca speljem projekte pri gradnji kanalizacije, najprej pa bo
treba sprejeti občinski prostorski načrt. Od tega bo namreč
odvisen prihodnji razvoj občine," je poudaril Kramar.

Tržič

Pavel Rupar
Rojen je 21. maja 1960. Živi v Križah. Ima hčer in sina ter
dva vnuka. Po poklicu je elektrotehnik, sicer pa direktor zasebnega podjetja. Domačinom je dobro znan kot nekdanji
župan občine Tržič in tudi kot poslanec stranke SDS v
državnem zboru. S te funkcije je odstopil zaradi afer, a ga je
padec spremenil. Vnovič bo kandidiral za tržiškega župana,
ker so ga nagovarjali občani, naj to stori. Napovedal je, da
bo rešil probleme mesta, če bo prevzel vodenje občine. S
svojo ekipo namerava premakniti razvoj Tržiča naprej, kar
načrtuje s programi za vse dejavnosti. Predvsem želi, da bi
se Tržič uvrstil med osem najlepših evropskih mest.

Bohinj

Jožef Cvetek
Upokojeni profesor geografije Jožef Cvetek, rojen 28. februarja 1947, poročen, oče dveh sinov, se za župansko mesto v Bohinju poteguje kot kandidat Nove Slovenije - krščansko ljudske stranke. Največ dela, meni, jih v prihodnje čaka pri dokončanju gradnje kanalizacije, kot župan pa bi več naredil tudi za
pospešitev razvoja podjetništva in kmetijstva v kraju. Zato bi
spodbujal odpiranje novih podjetij in zagotavljanje pogojev
za njihovo delovanje. Podjetnim občanom, pravi, bi občina z
vsemi močmi pomagala pri pripravi dokumentov in tudi s
sredstvi za spodbujanje podjetništva. "Občina s trdnim gospodarstvom je tudi sicer trdna," poudarja Cvetek.

Tržič

Borut Sajovic
Rojen je 18. julija 1960. Živi na Brdu pri Kovorju. Je poročen,
z ženo Janjo imata sina in hčer. Po poklicu je doktor veterinarske medicine, magister znanosti. Dolgo je aktiven v politiki. Zadnji mandat je poslanec LDS v državnem zboru in
župan občine Tržič. Z uspešnim delom občinske uprave je
povrnil ugled občini. Ker ima veliko energije in svežih idej,
spet kandidira za župana. Z novimi projekti bo Tržič zaživel
kot sodobno mesto. Poudarek bo dal razvoju gospodarstva
in turizma, kjer so možnosti za nova delovna mesta. Poskrbel bo za gradnjo športnih objektov in razmah kulture, kjer
so dejavne vse generacije občank in občanov.

Gorje

Peter Torkar

Tržič

Sedanji župan Gorij Peter Torkar, mojster oblikovalec kovin,
rojen 17. marca 1975, se je v boj za županski stolček tudi
tokrat podal kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Je
poročen in oče hčerke. Kot največji projekt v preteklem mandatu je izpostavil ureditev pločnikov ob državni cesti, kar jih
še čaka na cesti od Spodnjih do Zgornjih Gorij. "Za prednostno nalogo v prihodnjem mandatu pa sem si zastavil gradnjo
novega vrtca v neposredni bližini osnovne šole," je razložil
Torkar in dodal, da bi se pri tem sprostili prostori v stari stavbi
vrtca, ki bi jih potem namenili za ureditev medgeneracijskega
centra, v katerem bi starejšim nudili dnevno varstvo.

Boris Tomazin

Gorje

Rodil se je 1. maja 1963. Živi v Lomu pod Storžičem. Je oče
dveh sinov. Po poklicu je strojni inženir in diplomirani ekonomist. Dela kot direktor podjetja Trifix v Tržiču. Je predsednik Športne zveze Tržič in član sveta KS Lom. Tri mandate
je bil tudi občinski svetnik. Kandidatura za župana mu
pomeni uresničitev želje, ki je dozorela po dolgoletnem delu
v družbeno korist. Je prvi kandidat N.Si za župana v Tržiču.
V politiko želi vrniti etiko in kot župan dati več poudarka
lokalni samoupravi. Bolj namerava podpreti prostovoljna
društva, več skrbi nameniti socialnemu področju, predvsem
pa izboljšati sodelovanje z gospodarstvom.

Rok Peterman

Tržič

"V svojem programu ne želim obljubljati, česar ne morem
uresničiti, prav tako pa ne želim kritizirati dosedanjega dela
občinske uprave," poudarja gimnazijski maturant Rok Peterman, rojen 13. septembra 1967. Za županski stolček v
Gorjah se poteguje kot kandidat SLS. Živi v Podhomu, zaposlen pa je na ministrstvu za okolje in prostor. Kot prednostno nalogo si je zastavil pripravo vsega potrebnega za
gradnjo sodobnega medgeneracijskega centra, v okviru
katerega bi zgradili varovana stanovanja, vsem generacijam
pa bi v sklopu centra nudili tudi zdravstveno, negovalno in
svetovalno pomoč. Sredstva za tak center, pravi Peterman,
je možno črpati tako iz evropskih skladov kot tudi iz
državnih virov.

Matjaž Hrgovič

Gorje

Tržič

Ludvik Hajdinjak

Jure Meglič

Ravnatelj Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled Ludvik
Hajdinjak, rojen 27. decembra 1952, poročen, oče dveh otrok,
ki z družino živi v Poljšici pri Gorjah, bo na lokalnih volitvah
nastopil kot neodvisni kandidat za župana Gorij. Glede na to,
pravi, da v Gorjah nimajo večjih industrijskih objektov, bi bilo
treba v občini spodbuditi predvsem turistično dejavnost v
navezavi na vaško okolje in Triglavski narodni park. "Zato bi
bilo potrebno poskrbeti za turistično infrastrukturo in oblikovati celostno turistično podobo Gorij," poudarja Hajdinjak in dodaja, da bodo na ta način v občini pridobili nova delovna mesta in ohranili življenje v teh krajih.

Rojen je 18. aprila 1975. Mladost je preživel v Bistrici pri
Tržiču. Končal je študij na Fakulteti za organizacijske vede v
Kranju. Postal je doktor znanosti, na fakulteti pa je visokošolski učitelj. Je poročen in oče sina. Deloval je pri
tabornikih in Mladinskem svetu v Kranju, je predsednik
Gorenjske turistične zveze in podpredsednik TZS ter prvi
predsednik Lions kluba Tržič. Od leta 2005 je predsednik
Socialnih demokratov v Tržiču. Naslednje leto je prvič kandidiral za župana. Sedaj je edini podžupan, ki je odgovoren
za strateški razvoj občine. Pripravljen je sprejeti odgovorno
funkcijo župana in izvesti obsežen razvojni program.

Rodil se je 1. avgusta 1963. Živi v Bistrici pri Tržiču. Je
poročen, oče sina in hčerke. Kot podjetnik se deveto leto ukvarja z zastopanjem tujih podjetij v čevljarski panogi, delati
pa je začel kot tehnolog v tovarni Peko. Tam je bil tudi
predsednik sindikata. Je eden ustanovnih članov stranke
Zares v Sloveniji in predsednik občinskega odbora v Tržiču.
Odločil se je za aktivno spreminjanje razmer v politiki. Moti
ga, da ni komunikacije med strankami v občini in sodelovanja z občani. Meni, da bi morale smer razvoja občine
sprejeti vse stranke. Z ekipo se pripravlja na nujne spremembe že dve leti, zato so sestavili obsežen program.
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Tržič

Naklo

Vincenc Perne

Stanislav Koselj

Rodil se je 1. januarja 1946. Živi v Lomu pod Storžičem. Je
poročen, ima tri otroke in tri vnuke. Po poklicu je inženir
strojništva. Je direktor družb Trio in Trio Solar, ki imata
dvanajst zaposlenih. V samostojni Sloveniji je bil član
občinskega sveta več mandatov, dvakrat pa so mu zaupali
tudi dolžnost podžupana. Na letošnjih volitvah je kandidat
Slovenske ljudske stranke za župana Občine Tržič. Kot
župan si bo prizadeval pripeljati v Tržič večjo gospodarsko
družbo, ki bo dala delo sedemsto brezposelnim. Zaveda
se, da je treba sprejeti nov prostorski načrt, izboljšati
položaj turizma in omogočiti razvoj višinskih predelov
občine.

Rojen je 22. septembra 1948 na Zgornji Dobravi. Od leta
1982 živi v Zgornjih Dupljah. Je poročen, oče štirih otrok,
ima štiri vnukinje in dva vnuka. Po poklicu je inženir strojništva, sicer pa upokojeni podjetnik. V politiki aktivno
sodeluje tri mandate kot občinski svetnik. Tretjič je kandidat
Socialnih demokratov za župana v Naklem. Ocenjuje, da bi
bila v vodstvu potrebna sprememba. Kot župan bi dal večji
poudarek reševanju socialnih vprašanj. Pomembni nalogi bi
bili gradnja stanovanj za mlade družine in gradnja vrtca v
Naklem. Pospešil bi gradnjo komunalne infrastrukture v
občini in ureditev industrijske cone pri Podbrezjah.
Preddvor

Miran Zadnikar

Tržič

Jože Prašnikar
Rodil se je 17. marca 1952 na Jesenicah. Živi v Tržiču. Je
poročen, ima dve hčerki in pet vnukov. Po poklicu je trgovec; je tudi avtomehanik in voznik težke gradbene mehanizacije. Dela kot samostojni podjetnik. Je ustanovitelj in
predsednik Šahovskega društva Tržič. Zadnji mandat je tudi
predsednik KS Tržič-mesto. Na tej dolžnosti je spoznal
probleme, ki težijo prebivalce vse občine. Za župana kandidira na listi Zelenih Slovenije, da bi nadgradil dosedanje
delo. V mesto želi vrniti življenje in rešiti pomanjkanje delovnih mest v občini. Prizadeval si bo najti nit med mlado in
starejšo generacijo ter prisluhniti slehernemu občanu.

Miran Zadnikar, rojen leta 1959, po poklicu elektrotehnikelektronik, v tem mandatu župan občine Preddvor, znova
kandidira za župana, že drugič s podpore Stranke za napredek krajevnih skupnosti. "Moj cilj za prihodnji mandat je
nadaljevanje začetih projektov, zlasti kanalizacije s čistilno
napravo in menjavo komunalne infrastrukture," pravi o svojem programu za prihodnji mandat. "Zgradili bomo nov
vrtec, ker je sedanji premajhen in energetsko potraten, večjo
pozornost bomo z novo lokacijo za nogometno igrišče dali
športu, pospešiti želim razvoj turizma, občankam in
občanom pa zagotoviti čim boljše pogoje za življenje."
Preddvor

Ivan Grginič
Naklo

Janez Štular
Rojen je bil 2. junija 1941, po poklicu je kmet, živi v Strahinju, z ženo Slavko imata sina in hčer, tri vnuke in tri vnukinje. Dvajset let se posveča politiki, župan občine Naklo pa je
že od leta 1995. Ponosen je, da je uspel uresničiti pomembne naložbe, ki služijo vsem generacijam občanov. Dobili so
večjo osnovno šolo, zdravstveni dom, knjižnico in dom
starejših občanov. Zgradili so velik del kanalizacije, obnovili
vodovode in naredili cesto v industrijsko cono. Ker bi rad
zgradil nov vrtec v Naklem, nogometno igrišče v Strahinju,
kanalizacijo v Podbrezjah in na Polici, želi nadaljevati vodenje občine. Za to ima dovolj izkušenj.

Kandidat stranke SD za župana občine Preddvor Ivan Grginič
je rojen leta 1954, je diplomirani ekonomist in dela kot samostojni podjetnik in svetovalec za nepremičnine in finance. Njegov volilni program temelji na gospodarskem razvoju občine,
saj je prepričan, da mora ustvariti dodano vrednost, če želi
ostati na seznamu občin. "Osnovna dejavnost v občini bi moral biti turizem, poudarjam tudi pomen sodobnih tehnologij v
energetiki, daljinsko ogrevanje na biomaso bi morali razviti širše, ne le za Preddvor, poudarek v občini bi morali dati programom za mladino, sicer pa naj se dokončajo že začeti projekti,
kot je denimo kanalizacija," pravi kandidat.
Cerklje na Gorenjskem

Ciril Repnik
Naklo

Matjaž Gregorič
Rojen je bil 23. junija 1967 v Kranju. Od leta 2002 živi z
družino v Zgornjih Dupljah. Ima dva osnovnošolca. Dela
kot novinar v Gorenjskem glasu, ob delu pa končuje diplomo iz tehnologije prometa. Ocenil je, da občinska oblast
nima dovolj posluha za težave, zato se je odločil kandidirati
za župana. Pridružil se je novi stranki Premik. Ustreza mu,
da ni politično usmerjena, ampak se zavzema za reševanje
težav v lokalnih okoljih. Svoj program je usmeril na tri področja: cestno in komunalno infrastrukturo, ekološke projekte in družbene dejavnosti. Podprl bi tudi izboljšanje obveščanja občanov prek spleta in novega glasila občine.

Ciril Repnik iz Zaloga, 44-letni oče hčerke, je kandidat stranke
SD za župana občine Cerklje na Gorenjskem. Po poklicu je diplomirani upravni organizator in študent 4. letnika na Pravni
fakulteti v Mariboru. Od leta 2006 dalje je vodja referata za javni red in upravne zadeve prometa na Upravni enoti Domžale.
"Kot županski kandidat in nosilec liste stranke SD na letošnjih
lokalnih volitvah se bom skupaj s kolegi zavzemal za izgradnjo
industrijske cone, informacijskega centra za mlade, brezposelne, upokojence, invalide, kmete in podjetnike, zavzemal se
bom za izgradnjo zdraviliškega centra in vodnega parka, pa
tudi za črpališče in polnilnico vode ter njeno ustekleničenje z
nazivom "Krvavški biser" ter za razvoj EKO kmetijstva."
Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj
Naklo

Marko Mravlja
Rodil se je 17. marca 1962. Mladost je preživel pri Sv. Duhu
pri Škofji Loki. Srednjo šolo je končal v Kranju. Družino si je
ustvaril v Strahinju, kjer je doma žena Janja. Imata hčer in
sina. Leta 1991 je ustanovil podjetje za prodajo rib in ribjih
izdelkov, ki zaposluje osem ljudi. Kot član SDS je kandidiral
za župana že na prejšnjih volitvah. Štiri leta je bil član
občinskega sveta. Ker ni zadovoljen z vodenjem občine, bo
spet kandidiral. Prepričan je, da ima dovolj izkušenj za uresničitev obsežnega programa, ki bo omogočil sorazmeren
razvoj vseh krajev. Meni, da bi morali zgraditi vrtec in nogometno igrišče pri Osnovni šoli Naklo.

Oseminpetdesetletni Franc Čebulj iz Adergasa za župana občine Cerklje tudi letos kandidira kot neodvisni kandidat Liste
za razvoj vasi pod Krvavcem s podporo Liste za razvoj obrti,
podjetništva in turizma, SLS in N.Si. "Zahvaljujem se vsem, ki
so mi pomagali v enem dnevu zbrati zadosti podpisov za vložitev kandidature. Moj program ima tri glavna izhodišča. To
so izgradnja vodovoda Krvavec in kanalizacije s priključkom
na ČN Domžale ter začetek gradnje kanalizacije v visokogorju. Prioriteta bo tudi gradnja doma starostnikov v Šmartnem,
za kar že tečejo resni dogovori. Skušal bom realizirati tudi
ostale projekte, ki jih zagovarjajo liste in stranke, ki me podpirajo, zato vabim vse občane na srečanja po vaseh, da bodo
sooblikovali program projektov in dela za prihodnja štiri leta."

Naročnik: Matjaž Gregorič, Zgornje Duplje 78 a, Duplje

Cerklje na Gorensjkem

Franci Sirc

PREMAKNIMO

NAKLO NA BOLJE
Matjaž Gregorič
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www.premik.org, e: matjaz.gregoric@premik.org

Franci Sirc iz Adergasa je kandidat SDS za župana občine
Cerklje. Štiridesetletni elektro tehnik je vso delovno dobo zaposlen na Elektru Gorenjske, zadnja leta kot referent za soglasja. Je poročen, z ženo Nancy imata štiri otroke. Kot
pravi, mora biti občina na razpolago svojim občanom: "Ne
župan ne občinska uprava ne smeta nikoli pozabiti, da sta
tam zaradi ljudi in za ljudi in ne obratno. Kdor to pozabi, in
nekateri so to že davno pozabili, mu tam ni več mesta. Vsak,
kdor pride na občino, mora naleteti na odprta vrata, na ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti težavam in jih tudi reševati.
Nihče ne sme naleteti na zaprta vrata, saj takšnih ljudi na
občini ne rabimo, ne rabimo take občine. Zato kandidiram."

V boj za Kranj
gremo
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Skupaj znamo in zmoremo

Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana



KANDIDAT
SOCIALNIH
DEMOKRATOV

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE NAKLO

KANDIDAT
SOCIALNIH
DEMOKRATOV

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE CERKLJE
Kandidatke in kandidati za svetnike želimo pospešiti enakomeren razvoj kraja v dobro vseh občanov ne glede na
njihovo politično ali versko pripadnost.

Kandidatna lista :
1.
2.
3.
4.
5.

Želimo, da Cerklje postanejo srce Gorenjske.

Ciril REPNIK
za župana
občine Cerklje
Kot županski kandidat in nosilec liste stranke SD
na letošnjih lokalnih volitvah se bom skupaj s
kolegi zavzemal za izgradnjo industrijske cone,
izgradnjo informacijskega centra (za mlade, brezposelne, upokojence, invalide, kmete in podjetnike), izgradnjo zdraviliškega centra in vodnega
parka, izgradnjo črpališča in polnilnice vode ter
njeno ustekleničenje z nazivom »Krvavški biser«
ter za razvoj EKO kmetijstva.

Stanislav KOSELJ
za župana
občine Naklo

Kandidatna lista :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciril Repnik
Stanislav Bernard
Gojislava Tajčman
Franc Skinder
Irena Antonija Šumi
Adam Jerič
Vladimira Bukovinski
Bojan Žvikart

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marjeta Jager
Stane Jamnik
Zvonko Erjavšek
Franc Bukovinski
Jana Petrič
Peter Polajnar
Milojka Pirih
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Cerklje naš dom

KANDIDAT
SOCIALNIH
DEMOKRATOV
Ivan GRGINIČ
za župana
občine Preddvor

To bomo naredili:

$4EBsA<>~)$4>?B
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V življenju so potrebna tudi pogumna dejanja.
Pogumne spremlja sreča.
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- Razvita turistična dejavnost bo
temelj gospodarskega in
trajnostnega razvoja
- Preddvor mora učinkoviteje izkoristiti
naravne vire za oskrbo z energijo
- Urejena cestna in komunalna infrastruktura je
osnova za kakovostno življenje
- Mladinski dom – center zabave in podjetniških
priložnosti za vse generacije
- Zagotovili bomo pogoje za delovanje društev

2. Silvester VIDIC

Ljudje smo Preddvor. Naša ponudba za odgovornost.

- pospešili razvoj gospodarstva, podjetništva
in turizma za nova delovna mesta,
- zavzemali za ureditev prometne
infrastrukture,
- dogradili komunalne infrastrukture
in širokopasovnega omrežja,
- ekološko prijazno občino,
- prisluhnili mladim, potrebam šolstva
in predšolske vzgoje, športu in kulturi,
- se zavzeli za celovito skrb za starejše
in invalidne osebe.
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Socialni demokrati in županski kandidat Stanislav
Koselj bomo uresničili razvojni program občine Naklo:
- skrb za socialo in reševanje stanovanjskih vprašanj
mladih, zato bomo gradili neprofitna stanovanja na
lokaciji v Strahinju, kjer se sedaj predvideva gradnja
nogometnega igrišča
- gradnja oddelčnega vrtca na predvideni lokaciji
in s tem trajna in najhitrejša zagotovitev varstva
predšolskih otrok
- v stavbo obstoječega vrtca se preseli občinska uprava
- Nadaljevanje gradnje kanalizacije v Zg. Dupljah s sofinanciranjem strukturnih skladov
- pridobitev evropskih sredstev za
izgradnjo kanalizacije
Podbrezje - Bistrica - Žeje

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE ŠENČUR

To bomo naredili:
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13. Zdenka KOŽELJ 2.Tatjana STRMAN 1. Mato STOJČEVIĆ 4. Marjan GORZA

6. Špela PRAVHAR
7. Žarko OKORN
8. Janez KUHAR
9. Ana PINTARIČ
10. Milan LIKOZAR
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Za boljši jutri v naši
občini NAKLO

Franc KRŽAN
za župana
občine Šenčur

Kandidatke in kandidati za svetnice in svetnike na listi Socialnih demokratov Preddvor:

Zavzemali se bomo, da se bodo sprejemale odločitve in usmeritve, ki bodo pomenile premik v naši skupnosti na poti uspeha blaginje in zadovoljstva slehernega občana in občanke. Naš razvojni program ponuja tako možnost. Prepričani smo, da so cilji sicer ambiciozni, vendar z gospodarnim, zavzetim, trdim in
poštenim delom dosegljivi in pomenijo nov odločen korak v smeri oživljanja gospodarstva. Tehnologija
mora biti prijazna okolju, ne bomo pozabili na naša naravna bogastva, na okolje zaščiteno, z Naturo 2000
in vse ostale dobre značilnosti in lastnosti naše okolice, bomo pa podpirali pretehtane odločitve, ki bodo
dale možnosti izrabe teh danosti in bodo prispevale k razvoju turistične dejavnosti. Ne smejo se opustiti
začeti projekti na infrastrukturnih naložbah, kot so ceste, kanalizacijska omrežja, vodovod in podobno, saj
so leti odraz naših odnosov do elementarnih potreb naših občank in občanov.
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KANDIDAT
SOCIALNIH
DEMOKRATOV

SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE PREDDVOR

6. Matej F INŽGAR

Županski kandidat Stanislav KOSELJ je rojen
leta 1948, stanujoč v Zg. Dupljah in je po poklicu
inženir strojništva, dolgoletni uspešni direktor,
podjetnik in poslovnež, danes pa že upokojen.
Še vedno je aktiven v gospodarstvu in v lokalni
politiki, kjer zaključuje tretji mandat funkcije
občinskega svetnika na listi Socialnih demokratov v svetu občine Naklo.
Sprejmite našo ponudbo in zagotavljamo vam,
da bomo vedno slišali vaš glas želja. Tudi v teh
nepredvidljivih časih.

Stanislav KOSELJ
Peter PRAVHAR
Lidija BALANTIČ
Miha KOSELJ
Jožef ZALETEL

Kandidatke in kandidati za svetnice in svetnike na listi Socialnih
demokratov Šenčur:
1. Mirjana Čemažar, univ. dipl. organizator, Visoko
2. Petar Potkonjak, mag. organizacijskih znanosti, Hotemaže
3. Ciril Sitar, mag. organizacijskih znanosti, Visoko
4. Breda Bregant, komercialistka, Srednja vas pri Šenčurju
5. Franci Erzin, turistični vodič, Šenčur
6. Alojz Godler, univ. dipl. organizator, Šenčur
7. Viktorija Tkalec, premoženjska svetovalka, Šenčur
8. Milan Papič, strojni delovodja, Srednja vas pri Šenčurju
9. Nataša Gros, prof. razrednega pouka, Milje
10. Alojz Kajzer, upokojenec, Šenčur
11. Miroslava Bektaš, gostinski tehnik, Hotemaže
12. Stanislav Inkret, upokojenec, Šenčur
13. Saša Bregant, gostinski tehnik, Srednja vas pri Šenčurju
14. Stanislav Sirc, upokojenec, Visoko
15. Ljubo Miloševič, upokojenec, Srednja vas pri Šenčurju
16. Ivan Balažic, univ. dipl. strojništva, Visoko
17. Luka Potkonjak, študent, Hotemaže
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Skupaj za lepšo prihodnost
v razviti in človeku prijazni
občini Šenčur

SD TRŽIČ - EKIPA ZA PRIHODNOST TRŽIČA
dr. Jure MEGLIČ
za župana
občine Tržič
Kot podžupan Občine Tržič sem dodobra spoznal želje in potenciale Tržiča. Uspešni smo lahko samo, če delujemo skupaj in povezano, omogočamo drugačnost pogledov in idej
predvsem pa, da projekte in delo znamo dobro načrtovati in
izvajati. In ker vem, kako bi Tržič lahko še hitreje in uspešneje
stopal po novi poti razvoja, z uresničevanjem naših skupnih
želja in potencialov, sem se odločil kandidirati za župana Tržiča.
Zavedam se, da ne obljubljam stvari, ki jih bo mogoče
dokončati v letu ali dveh. Nekatere že, najpomembnejše pa
bo mogoče uresničiti v treh županskih mandatih.
Zato sem pripravljen sprejeti odgovornost.

Gremo naprej! Za Tržič gre!

1

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET TRŽIČ

Jure MEGLIČ

Zdenka MAGLICA

Sebastjan GUBIČ

Marjana ZUPAN

Primož MEGLIČ

Vida RIBNIKAR

Uroš BODLAJ

Marija VODNJOV

Matjaž DOLENC

Mirjam BOŽNEK

Tržič gre naprej!
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Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana

Matjaž Šifkovič, Žaneta Jerkič, Boris Bizjak, Neža Maglica, Gregor Meglič, Katja Šifkovič, Darko Truden,
Melita Ažman, Marjan Vodnjov, Erika Gubič, Martin Šetinc, Zlata Meglič, Valjavec Marko

SLIŠIMO VSAK GLAS.
SVETNIŠKA LISTA LDS za Kranj
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Naroþnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
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Jezersko

Kranj

Aljaž Karničar

Darjan Petrič

Leta 1985 rojeni Aljaž Karničar, po poklicu vojak, kandidira
za župana s podporo Dejana Kavaša in skupine volivcev,
lista pa nosi naslov Tudi mi smo tu. "Z listo Tudi mi smo tu
bi radi povedali, da mladi nismo nezainteresirani, da nam je
mar našega kraja, naše skupnosti in skupne prihodnosti,"
pravi mladi kandidat. Mladi odhajajo iz vaških občin in ker
želijo, da večina ostane v kraju, želijo, da se rešujejo težave
mladih. Te so zelo kompleksne, od pomanjkanja stanovanj
in razpoložljivih zazidljivih površin, do odsotnosti organizirane podpore domačega okolja pri spodbujanju izobraževanja in zamiranja družabnega in kulturnega življenja.

Rojen je leta 1964 v Kranju, doštudiral je na Fakulteti za organizacijske vede, kjer je začel tudi poklicno pot. Leta 1996
je zaključil še magistrski študij, bil vmes zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, od leta 2003 na NLB, trenutno pa je samostojni svetovalec za strateško in informacijsko
svetovanje. Poleg tega je bil od osmega leta naprej športnik,
kot plavalec pa se je udeležil številnih največjih tekmovanj.
Poročen je 21 let, ima 19-letnega sina in leto dni mlajšo
hčerko. "Kranj ima precej problemov in nobenega od njih ne
bi smeli podcenjevati, vendar pa, če bi moral izbirati, bi na
prvo mesto postavil naše težave s predragim smetmi, česar
se bom kot župan zagotovo lotil," pravi Darjan Petrič.

Jezersko
Kranj

Andrej Karničar
Andrej Karničar, rojen leta 1970, kot profesor športne vzgoje poučuje na osnovni šoli v Preddvoru. "Največji izziv vidim
v sedanjem negativnem odnosu, pasivnosti in nevključenosti občanov v upravljanje in vodenje lokalne skupnosti," ob
svoji kandidaturi za župana Jezerskega razmišlja Karničar.
Za izboljšanje stanja predlaga zbore občanov ob ključnih
razvojnih vprašanjih, organiziranje odborov za posamezna
področja v pristojnosti občine ter odprt in proaktiven odnos
lokalne skupnosti do vseh občanov in organizacij. "Če
bomo uspeli razpršiti odgovornost, aktivirati potencial Jezerjanov, povrniti zaupanje in navdušenje nad lastnim
upravljanjem občine, bodo lažje rešljivi tudi vsi drugi izzivi
naše doline in občine."

Hermina Krt
Rodila se je leta 1963 v delavski družini. Po diplomi iz
ekonomije se je zaposlila v Gorenjski banki, kot direktorica
poslovne enote Probanke za območje Gorenjske pa dela od
ustanovitve enote v Kranju pred dvanajstimi leti. S študijem
od delu si je pridobila magistrski naziv. Poročena je sedemindvajset let in ima dve odrasli hčerki. Njene vrednote so:
poštenost, delavnost, solidarnost, spoštovanje in zavedanje,
da je del sebe potrebno dajati okolju, v katerem živiš. "Bistvo
dela občinske uprave mora biti racionalno upravljanje skupnega za boljšo kakovost življenja in bivanja ljudi. Mestna občina Kranj bo to lahko zagotavljala zgolj, če bomo skupaj poskrbeli za zdrave ekonomske temelje," poudarja Hermina Krt.
Kranj

Jure Markič

Mohor Bogataj

Jure Markič, rojen leta 1957, po izobrazbi gradbeni tehnik,
opravlja delo pomočnika vodje operativnega sektorja v Cestnem podjetju Kranj. "Moja želja je nadaljevati dobro zastavljeno delo dosedanjega župana, kar v specifiki jezerske občine
in v trenutni situaciji ne bo lahko. Moji cilji so: združiti staro
in mlado, spodbujati delo društev, oživiti kulturno življenje na
vasi, prek raznih programov pridobiti čim več sredstev in jih
morda vložiti v projekte javno zasebnih investicij, pritegniti
napredne krajane, da z dodano vrednostjo iz naslova lastništva bogatijo ponudbo kraja," svoje programske cilje pojasnjuje samostojni kandidat za župana občine Jezersko.

Rojen je leta 1956, diplomiral je na Fakulteti za organizacijske
vede. V Kranju je bil župan med letom 1998 in 2006. Ima dva
sinova, ki sta diplomirala na gradbeni fakulteti. Kot pravi, njegovo življenje in delo dopolnjuje življenjska sopotnica Branka
Bizjak, zdravnica v Naklem. "Med večjimi problemi MO Kranj
bi opozoril na zadolženost in začete projekte z vprašljivim
finančnim pokritjem. Projekte je potrebno revidirati in uskladiti s finančnimi zmožnostmi. Občinsko upravo z županstvom
na čelu je potrebno reorganizirati v stalno dosegljivo in
občanom prijazno. Nujno je potrebno nadaljevati strategijo na
področju urejanja prostora," pravi Mohor Bogataj.
NAROČNIK IN ZALOŽNIK - DRUŠTVO ZDRAVO MESTO, KOROŠKA CESTA 2, 4000 KRANJ
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Kranj

Škofja Loka

Bojan Homan

Bojan Luskovec

Rojen je leta 1969, po poklicu je komunalni inženir in družinski mediator. Do izvolitve za poslanca v Državnem zboru v
mandatu 2004-2008 je bil samostojni podjetnik. Leta 2007 je
bil imenovan za podžupana v Mestni občini Kranj, kjer svojo
funkcijo opravlja neprofesionalno. Je poročen, z ženo imata
dve hčerki. Aktivno je vključen v javno življenje Kranja na več
področjih. "Med drugim mi je v ponos, da pomagam na humanitarnem področju, saj sem pobudnik tradicionalnega dobrodelnega koncerta za pomoč otrokom z downovim sindromom. Že od otroških let sem dejaven tudi na področju gasilstva v Mestni občini Kranj," pravi Bojan Homan.

Kandidat strank SD in LDS za župana Škofje Loke Bojan Luskovec je rojen leta 1956, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister menedžmenta, predsednik
uprave Elektra Gorenjske. Ocenjuje, da je bilo v Škofji Loki v
minulem mandatu veliko narejenega, manj uspešna pa sta
bila župan in občinska uprava pri poslušanju občanov. Sam
namerava nameniti pozornost strpnemu dialogu z občani, v
programu pa omenja kohezijske projekte, prometno infrastrukturo, ureditev poplavnega območja obeh Sor, kakovost
življenja za vse generacije in energetske sanacije v občini.
Škofja Loka

Kranj

Pavle Okorn
Rojen je leta 1954. Ima pet otrok, tri sinove in dve hčerki. Prvo
službo je za kratek čas našel v Iskri, nato pa je postal podjetnik. Bil je tudi glasbenik, kasneje je ustanovil računalniško
podjetje Opus. "V mojem projektu županovanja je podpreti
dobre ideje, zato si želim politično nepogojeno delo, kar
pomeni prave ljudi na pravih mestih. Prav tako je pomembna
gospodarna poraba proračunskih sredstev, pa tudi, da si izborimo nove finančne vire in v občino privabimo kapital. Mislim tudi, da bi bilo treba ustvariti boljše pogoje za vse generacije, posebej mlade. Poleg tega želim, da središče Kranja
končno zaživi, kar bi lahko uspelo s pokritjem mesta, kot je to
v St. Veitu v sosednji Avstriji," pravi Pavle Okorn.
Kranj

Matevž Kleč
Rojen je leta 1951 v Celju kot šesti otrok v družini. Leta 1959
se je z družino preselil v Kranj, kjer je oče dobil službo.
Stanuje v naselju Pešnica v Spodnji Besnici, z ženo pa ima
pet otrok in že devet vnukov. Poleg tega ima v Zambiji "še"
sedem otrok, ki jim je boter in jim plačujem šolanje. "Največji problem v občini ta trenutek vidim v tem, da Kranj
izgublja na gospodarski moči in s tem tudi kot regijski center. Takoj po izvolitvi za župana bom največ časa posvetil
aktivnostim, da se na okoli 100 hektarov degradiranih
zemljišč v Mestni občini Kranj, na katerih je že bila
proizvodnja, znova začne zagon proizvodnje in se na ta
način zagotovijo nova delovna mesta," pravi Matevž Kleč.

Tina Teržan
Petinštiridesetletna univerzitetna diplomirana ekonomistka
Tina Teržan, državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo, kandidira za županjo Škofje Loke s podpisi volivcev. V svojem programu ne obljublja investicij, pač pa varčevanje. "Potrebna bo prenova poslovanja zadolžene občine, investicije
bodo morale biti skrbno izbrane in vodene, občinska uprava
pa bo morala korektneje sodelovati z občani," napoveduje
kandidatka. Med naložbami v družbeni standard kot prednostni poudarja gradnjo vrtca in knjižnice, med drugimi pa
dokončanje poljanske in severne obvoznice.
Škofja Loka

Milenko Ziherl
Milenko Ziherl, kandidat stranke SDS za župana, nastopa z
geslom Stopimo skupaj za Škofjo Loko. Rojen je leta 1955, je
univerzitetni diplomirani kemik, zadnja dva mandata pa je poslanec v državnem zboru. Kandidatu se zdi v prihodnjem
mandatu pomembno končati začete projekte in pripraviti več
projektov na zalogo, s čimer bodo že vnaprej pripravljeni na
razpise za evropska sredstva. Ureditev infrastrukture je eden
od ciljev njegovega programa, poudarja pa tudi pomen sodelovanja štirih občin na Škofjeloškem, tako pri cestah, turističnih projektih, pa tudi pri črpanju evropskega denarja.

Šenčur

Miro Kozelj
Sedanji župan Miro Kozelj iz Hotemaž, rojen leta 1946,
pravnik po izobrazbi, se bo na oktobrskih volitvah vnovič
potegoval za mesto župana občine Šenčur kot kandidat SDS
in s podporo SLS. "Kot doslej obljubljam predvsem pošteno,
vestno in dobro delo. Najpomembnejša naloga bo nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture, treba bo tudi obnoviti nekatere odseke občinskih cest. Znova bo treba
razmišljati o zagotovitvi dodatnih prostorov v vrtcu in realizaciji projekta doma starostnikov. Upam, da nam bo zanj
kmalu uspelo pridobiti primerno zemljišče. Trudili se bomo
tudi za čimprejšnjo realizacijo državnih cestnih projektov krožišča pri poslovni coni Šenčur in ceste Britof-Hotemaže."

Svoj glas zaupajte pravim kandidatom za župana. Ljudem, ki bodo vašo občino vodili strokovno in odgovorno ter se zavzemali za dobro vseh svojih občank in občanov. Županji in županom, ki resno delajo in gospodarijo ter se za
uspeh večjih projektov znajo povezati in dogovoriti.

Šenčur

Franc Kržan

Škofja Loka

Igor Draksler
Igor Draksler, štiri mandate župan v občini Škofja Loka, se poteguje še za petega. Rojen je leta 1960, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, kandidira pa s podporo SLS. Pravi,
da končuje najbolj uspešen mandat doslej, vnovič pa kandidira, ker zaradi svojih izkušenj in dela na občini zelo dobro pozna Škofjo Loko in potrebe občanov. "Čeprav imamo v občini
že veliko zadev dobro urejenih, želim v Škofjo Loko prinesti
nove priložnosti za razvoj družbenega okolja, urejenih pogojev bivanja in gospodarskega napredka," navaja kandidat v
svojem programu. "Kljub temu da imam za seboj kar nekaj
mandatov, imam tudi nove ideje, ki jih želim uresničiti."

Skupaj bomo našim občanom na Loškem zagotovili varne ceste, dobra delovna mesta, učinkovit javni servis in socialno skrbstvo, urejeno okolico naših
mest in podeželja, pestro kulturno in družabno dogajanje ter primeren prostor za dejavno preživljanje prostega časa.
10. oktobra obkrožite našo županjo in župana. SLS

Naročnik: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, Ljubljana, OO Škofja Loka

Leta 1948 rojen Franc Kržan iz Srednje vasi je kandidat SD za
župana občine Šenčur. Po poklicu je profesor zgodovine in geografije, trenutno pa je vzgojitelj v dijaškem domu Kranj. "Kot župan bom svoje delo naslonil na sodelovanje z občinskim svetom in občinsko upravo, saj bomo le na ta način pospešili razvoj gospodarstva, podjetništva in turizma v občini Šenčur, urejali prometno in komunalno infrastrukturo ter doširokopasovno omrežje. Zavzemal se bom za ekološko prijazno občino, rad
bom prisluhnil mladim ter potrebam šolstva, športa in kulture,
celovito bom poskrbel za starejše in invalidne osebe."
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Škofja Loka

Železniki

Miha Ješe

Igor Nastran

Leta 1954 rojeni Miha Ješe, univerzitetni diplomirani ekonomist in magister managementa, sedaj direktor Gorenjske
predilnice, za župana občine Škofja Loka kandidira kot neodvisni kandidat s podporo liste Prijatelji Loke. "Med najpomembnejšimi področji za enakomeren razvoj občine vidim
gospodarstvo, promet in okolje, komunalno opremljenost,
zdravstvo, družbene dejavnosti in socialo, ki zajemajo vse od
najmlajših, mladine do starostnikov. Za vse mora biti prostor
v našem mestu. Škofjo Loko želimo razvijati tudi kot mesto
kulture in športa," pravi kandidat, ki s svojimi podporniki načrtuje štirinajst konkretnih ciljev za prihodnji mandat.

Leta 1960 rojeni Igor Nastran iz Selc za železnikarskega župana kandidira kot kandidat novoustanovljene politične
stranke Premik. "Veliko stvari se dela, na koncu pa ni tistega, kar pričakujemo. In to v Železnikih najbolj manjka - stvari uspešno pripeljati do konca," meni Nastran. Po izobrazbi
je univerzitetni diplomirani organizator, zadnjih osem let je
vodja oddelka za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema v Elektru Ljubljana. Je poročen in oče dveh otrok. V
primeru izvolitve za župana med drugim obljublja pridobitev investitorjev za ureditev mestnega jedra, sanacijo dotrajanega plavalnega bazena, gradnjo mikropodjetniških con in
izboljšavo prometne infrastrukture.

Škofja Loka
Železniki

Klemen Štibelj

Franc Žaberl

Štiriintridesetletni diplomirani ekonomist Klemen Štibelj je
kandidat stranke N.Si za župana občine Škofja Loka. Njegov
volilni program temelji na štirih ključnih točkah. Napoveduje obnovo in nadgradnjo komunalne infrastrukture z gradnjo bioloških čistilnih naprav, nadaljevanje gradnje poljanske obvoznice in asfaltiranje cest do vseh krajev v občini,
na družbenem področju pa gradnjo nove knjižnice, ki bi
morala biti dokončana v štirih letih. Kot sodelavec Škofjeloškega pasijona 2009 velik pomen pripisuje tudi
pripravam na ponovno uprizoritev pasijona leta 2015, pozornost bo morala občina posvetiti mladim družinam.
Napoveduje tudi izboljšanje učinkovitosti občinske uprave
in pridobivanja evropskih virov.

Rojen je 30. decembra 1949 v Kropi, v Železnike se je preselil leta 1986. Po izobrazbi je strojni tehnik, pred upokojitvijo
(marca lani) je bil dvanajst let sekretar za Gorenjsko pri
elektrokovinskem sindikatu SKEI. Je poročen in oče petih
otrok. Že več kot 50 let je gasilec, bil je predsednik turističnega društva, vodil je tudi civilno zaščito. V iztekajočem se
mandatu je bil dve leti občinski svetnik, za funkcijo župana
Železnikov se poteguje prvič, in sicer kot samostojni kandidat. "V primeru izvolitve bom največ pozornosti posvetil napredku Železnikov, ki so gospodarsko in ekonomsko središče občine, a je bilo do sedaj narejenega bore malo," meni.
Gorenja vas-Poljane

Škofja Loka

V Škofji Loki se za županski položaj poteguje tudi 25-letni inženir multimedije Krištof Ramovš. Kandidat SNS nastopa z geslom Oživimo Škofjo Loko. Kot najmlajši kandidat se bo zavzemal predvsem za mlade, za njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa, za prostor za njihovo zabavo, kjer ne bodo motili
drugih občanov, za urejena otroška in športna igrišča, za vrtce, ki bodo odprti tudi popoldne. "Zavzemam se tudi za občanom v prometu bolj prijazna krožišča namesto semaforjev, za
bolj urejeno parkiranje v mestu in za nujno potrebno parkirno
hišo," pravi kandidat, ki poleg tega daje poudarek tudi športu,
turizmu in razvoju ostale prometne infrastrukture.

Leta 1958 rojeni kandidat SLS je diplomirani ekonomist, ki
se ukvarja z zavarovalništvom. Tri mandate je bil občinski
svetnik, enako tudi predsednik Krajevne skupnosti Javorje.
Rad je v dobri družbi, pomaga na domači kmetiji, sodeluje
v cerkvenem pevskem zboru, iz katerih izhajajo tudi Javorski
pevci. "Tako stranka kot tudi sam zagovarjam dialog z vsemi," pravi Pelipenko, ki je to v zadnjem mandatu pogrešal,
meni tudi, da župansko in poslansko funkcijo težko opravlja ena oseba. Med prednostnimi nalogami omenja oživitev
posestva Visoko, razrešitev težav s smučiščem Stari Vrh in
nemoteno delovanje čistilnih naprav. "Potrebujemo tudi
nova, kvalitetna delovna mesta," še doda.

Železniki

Gorenja vas-Poljane

Mihael Prevc

Milan Čadež

Mihael Prevc že četrtič kandidira za župana Železnikov, in sicer kot kandidat SLS. Rojen je 30. septembra 1957, po izobrazbi je učitelj zemljepisa in zgodovine, z družino - je poročen
in oče sedmih otrok - živi v Dražgošah. Za njim so že trije županski mandati, zadnji je bil zaradi poplav najtežji, za vnovično kandidaturo pa se je, kot pravi, odločil na prigovarjanje
številnih občanov in ker bi rad dokončal začete projekte. Med
prioritete uvršča zagotovitev poplavne varnosti in izgradnjo
obvoznice v Železnikih, rekonstrukcijo šol v Železnikih in
Dražgošah, ureditev komunalne infrastrukture na Racovniku,
asfaltiranje cest, zaključek gradnje kanalizacije Selca-Dolenja
vas in gradnjo vrtčevskega prizidka v Železnikih.

Sedanji župan, rojen leta 1966, ki je hkrati tudi poslanec Državnega zbora, bo kandidiral s podporo SDS. Je poročen,
oče dveh najstnikov, po izobrazbi je strojni inženir. Najbolj
ponosen je, da ima vsak otrok v občini možnost varstva v lokalnem okolju. "Smo občina z najnižjo povprečno starostjo
v državi in skrbimo, da se starši z varstvom ne obremenjujejo," pravi župan. Med največje težave v občini šteje slabe
državne ceste, kar ostaja prioriteta novega mandata. Veliko
pozornosti bo namenil varnosti občanov, uredili naj bi vaška središča, kanalizacijo in vodovod s pomočjo evropskega
denarja. V preteklem mandatu je obcina za sofinanciranje
projektov pridobila devet milijonov evrov.

Železniki

Žiri

Tomaž Demšar

Bojan Starman

Kandidat SDS za župana Železnikov je Tomaž Demšar z Rudna, novo ime v železnikarski politiki. Rojen je 6. marca 1969,
je poročen in oče štirih otrok. Že dvajset let je samostojni
podjetnik, ukvarja se z izdelavo pohištva. Zadnja tri leta je
predsednik Lesne zadruge za Selško dolino, v lasti pa ima tudi
18 hektarjev veliko kmetijo. Je član PGD Rudno, pred desetletjem je kot ustanovni član Športnega društva Buldožerji sodeloval tudi pri gradnji smučišča na Rudnem. "Ni mi vseeno za
prihodnost Selške doline, občani si zaslužijo več. Preveč je
preplačanih projektov, slabih in predolgih izvedb. Prisluhniti
moramo domačim podjetnikom, delavcem, kmetom in ostalim ter spodbuditi gradnjo in razvoj," pravi.

Sedanji župan, ki je pred kratkim praznoval 60 let, je ponosen na 16-letno županovanje, zato se je odločil za vnovično
kandidaturo. "Čeprav sem napovedal umik, kandidiram s
podporo volivcev in željo, da ti ocenijo moje delo," pravi
Starman. Je univerzitetni diplomirani ekonomist, znan krizni menedžer, ki je pred letom prevzel vodenje nekdanjega
tekstilnega velikana, sedaj novega podjetja Mura in partnerji. Zadnji mandat ocenjuje kot uspešen, saj so uresničili 90-odstotkov obljub, zataknilo se je le pri domu za starejše. "Z izdatno podporo Žirovcev," z grenkobo pove župan,
ki se bo prihodnje leto upokojil in bo imel zato več časa za
delo na občini.

Železniki

Jože Prezl
Kandidat SD za župana Železnikov Jože Prezl je rojen 28. januarja 1958. Oče dveh otrok je po izobrazbi diplomirani varnostni inženir, zaposlen je v Domelu. Dva mandata je bil član
upravnega odbora sindikalne organizacije v podjetju in dvanajst let član sveta delavcev. Prezl je predsednik občinske
organizacije SD Železniki, v tem mandatu je tudi občinski
svetnik. Za kandidaturo se je odločil, ker občina po njegovem
potrebuje spremembe in novo energijo pri snovanju novih
razvojnih načrtov. V primeru izvolitve za župana bi najprej povečal skrb za mladino in se lotil ureditve mladinskega centa.

1. Pospešiti delovanje industrijske cone in
pripeljati v Loko 1000 novih delovnih
mest.
2. Izvesti aktivne ukrepe za ohranjanje
vsakega delovnega mesta in spodbude
za nova delovna mesta z višjo dodano
vrednostjo

3. Vzpostaviti podjetniški inkubator
4. Mestni hotel in kamp v Škofji Loki
5. V najkrajšem času dokončati južno in
severno obvoznico
6. Okolju in uporabniku prijazen
mestni promet
7. Parkirna hiša v centru Škofje Loke
8. Zgraditi kakovosten vrtec z zadostno
kapaciteto v najkrajšem času
9. Ohraniti in naprej razvijati mladinski
kulturni center in mladinsko
dejavnost
10. Zgraditi dom za starejše osebe in

zagotoviti prostore za izobraževanje in
aktivnosti upokojencev
11. Zgraditi vsaj 40 občinskih stanovanj
za mlade
12. Oživitev letnega gledališča na
grajskem vrtu
13. Obnovitev nogometnih igrišč v
Gorajtah in v Puštalu
14. Ureditev varnih kolesarskih poti in
mestnega kopališča
www.mihajese.si

Naročnik: Ješe Miha, Pod Plevno 30, Škofja Loka

Janez Pelipenko

Krištof Ramovš
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Žiri

Žiri

Germana Pivk

Anton Beovič mlajši

Je prva ženska, ki kandidira za županjo Žirov. Danes dela v
kmetijsko svetovalni službi, obljublja pa, da bi delo županje
opravljala profesionalno. Je poročena, mama dveh odraslih
deklet, njena ljubezen je vnuk Maks, strast pa sadjarstvo. "Veliko projektov bo še treba speljati," pravi. Svoj program je naslovila Za ljudi, kjer veliko pozornosti namenja vsem občanom, od najmlajših do najstarejših, ter Za nove priložnosti, ki
jih vidi v zapravljenih projektih: ureditev prometa v centru Žirov in centra samega ter doma za starejše, in novih: širokopasovni internet, ureditev vseh štirih vpadnic v Žiri, nadzidava
šole, športna dvorana in seveda dokončanje že začetih del.

Leta 1970 rojeni Anton Beovič mlajši, ki uči v Šolskem centru
Škofja Loka, kandidira s podporo volivcev. Je poročen oče
dveh deklet, v kraju pa poznan kot operativni vodja gasilcev in
tudi motorist, ljubiteljsko se ukvarja s kmetijstvom in čebelarstvom. Ima svojo obrt. V kandidaturo so ga prepričali občani.
"Stranke še ne znajo stopiti skupaj, mislim pa, da mora v Žireh zapihati strankarsko neobremenjen veter," pravi Beovič.
Noče obljubljati, zagotavlja pa transparentno in odgovorno
delovanje občinske uprave, bližje občanom. "Različne interese bom povezal v skupne in uresničil nerealizirane projekte. Z
upoštevanjem žirovske zdrave pameti," dodaja.

Žiri

Žiri

Viktor Žakelj

Janez Žakelj

Leta 1943 rojeni magister ekonomskih znanosti je večji del delal v upravi, gospodarstvu in politiki. Pred dvajsetimi leti je
ustanovil podjetje, ki ga danes vodita sinova. Je poročen, dedek dveh vnukov, živi zdravo in veliko dela. "Te dni bo izšla
nova knjiga, ki bo zanesljivo spet zelo brana," je povedal. Za
kandidaturo se je odločil, ker bi tako lahko po prepričanju
mnogih prispeval k razvoju Žirov in boljšemu počutju občank
in občanov. "Stanje duha v Žireh poznam in njega kreatorje
tudi, tako da nad ničemer in nikomer nisem razočaran," pravi
Žakelj in ob izvolitvi napoveduje, da bo prijel za ralo, ki že nekaj časa rjavi: "Želel bi orati globoko in hitro. Sem optimist."

Oče štirih otrok (letnik 1964) bo kandidiral s podporo N.Si. Je
magister medicinske mikrobiologije, sicer pa diplomat, ki se je
pred dobrim letom vrnil s Kitajskega. Precej veselja, dela in
časa mu zapolni družina, sicer pa se rad ukvarja s športom in
dokončuje gradnjo hiše v Žireh. Za kandidaturo se je odločil,
ker: "Mojemu domačemu kraju lahko nekaj dam." Mladim želi
ponuditi prijaznejše mesto (dostop do interneta), stavi na javno zasebno partnerstvo in evropske projekte (varovanje okolja,
ločeno zbiranje odpadkov), tudi povezovanje društev mu ni
tuje. "Imamo vse, a smo premalo prepoznavni," pravi. Upa na
razrešitev zapletov okoli doma za starejše.

Žiri

Žiri

Milan Oblak

Branko Jesenovec

Je leta 1953 rojeni nekdanji podjetnik, poročen in oče sina in
hčere, na katera je 1. avgusta letos predal obrt. "Če bom izvoljen, se bom stoodstotno posvetil delu na občini," pravi Oblak
(SDS), ki je bil tri mandate tudi občinski svetnik. Po srcu velik
športnik, sponzor žirovskih klubov ter glasen nogometni navijač. Želi si, da bi vodenje Žirov prevzele nove moči. Njegovo
geslo je Živim za Žiri, to boste občutili tudi vi oziroma pravi:
"Zavzel se bom za dom za starejše, za motivirano delo občinske uprave, najprej pa ureditev povezave Žiri-Logatec." Zavzel
se bo za dokončanje celotnega nogometnega igrišča, zgradil
pločnik na Selu, ... Dodaja, da obljublja le izvedljivo.

Je rojen Žirovec in županski kandidat s podporo SD. Z ženo
Martino in hčerko Madejo živi v Rakulku, kjer ima že več kot
dvajset let avtomehanično delavnico. Zadnji mandat je občinski svetnik, zato lokalno politiko pozna. "Težko prenašam
sprenevedanja in prazne obljube današnje žirovske politike,"
pravi in dodaja, da bo izpeljal vse obljube, saj se je tega navadil kot podjetnik. Stavi na ureditev cestnih povezav, predvsem
vpadnic, zaradi česar Žiri danes največ izgubljajo. Urediti bo
treba industrijsko cono, pripraviti dokumente za novo šolo,
mladim pa ponuditi sklop zunajšolskih dejavnosti. Želi si dobrega sodelovanja z društvi in živo dogajanje v Stari šoli.

KANDIDAT ZA
ŽUPANA

KANDIDATI ZA SVETNICE
IN SVETNIKE NA LISTI
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Prva volilna enota
(mesto Železniki - Racovnik, Trnje, Škovine,
Na Plavžu, Jesenovec, Otoki, Na Kresu, Dašnica, Log)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Janez Ferlan, Na Kresu 30, Železniki
mag. Andreja Čufar, Jesenovec 12
Matej Šubic, Log 5, Železniki
Nataša Demšar, Dašnica 6, Železniki
Peter Benedičič, Racovnik 3, Železniki
Marija Mohorič, Na Plavžu 41, Železniki
Mirko Gaser, Trnje 24, Železniki

Mihael Prevc

Druga volilna enota

Na volilnem listu je
pod številko:

Naročnik: Premik, Češnjice 54, Železniki

3

(Studeno, Češnjica, Selca, Topolje, Zabrekve,
Kališe, Golica, Dolenja vas, Lajše)
1.
2.
3.
4.
5.

mag. Anton Luznar, Selca 166
Barbara Rant, Češnjica 12b, Železniki
Jernej Bešter, Dolenja vas 49
Mirko Berce, Lajše 12
Cecilija Pegam, Zabrekve 4

Tretja volilna enota
(Martinj Vrh, Podlonk, Prtovč, Zali Log, Potok,
Osojnik, Zala, Ravne, Torka, Davča, Smoleva, Ojstri
Vrh, Dražgoše, Rudno, Spodnja in Zgornja Sorica,
Spodnje in Zgornje Danje, Zabrdo, Podporezen)
1.
2.
3.
4.
5.

Marko Kos, Dražgoše 51
Marija Čerin, Zali Log 41a
Jurij Demšar, Martinj Vrh 37
Božo Prezelj, Podporezen 6
mag. Matjaž Čemažar , Zg. Sorica 74

Lista SLS je pod številko:

6

Naročnik: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, Ljubljana, OO Železniki

Izkušnje veljajo!
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Medvode

Medvode

Stanislav Žagar

Alenka Žavbi Kunaver

Sedanji medvoški župan Stanislav Žagar kandidira s podporo
volivk in volivcev. Rojen je bil leta 1957. Je poročen, oče štirih
hčera. Po izobrazbi je inženir strojništva. Župan Medvod je že
vse od ustanovitve občine. "To delo je zame še vedno izziv.
Pred nami je veliko nalog, katere menim, da lahko z izkušnjami, ki jih imam, dobro opravim. V občini so pomembni vsi
projekti, izpostavil pa bi ureditev centra Medvod in obrtno
cono. Zaenkrat glede tega dobro kaže. Poleg tega bi omenil še
gradnjo dveh novih vrtcev, kanalizacijskega omrežja, športni
park, ekološke projekte, nova parkirišča, turizem,... Upam, da
bomo vendarle dočakali tudi štiripasovnico."

Rojena je bila leta 1973, je poročena, mati treh hčera. Po izobrazbi je vzgojiteljica, opravlja pa delo vodje lokalne pisarne
LDS. "V Medvodah me moti, da je odločanje zaprto v ozke
kroge peščice lokalnih politikov, zato je nepregledno. Moja
prva prioriteta bo usmerjena v prizadevanje za vključitev
čim širšega kroga občank in občanov v odločanje o najbolj
pomembnih odločitvah za razvoj naše občine. Prioritete
nam narekujejo okoliščine same. Ne bo mogoče odvračati
pogleda od projektov, kot so pomanjkanje prostora v vrtcih,
neurejene ceste in ureditev mestnega središča. Medvode je
potrebno poživiti, da ne bodo več tako turobne, sive in zaspane."

Medvode

Mag. Jelena Aleksić

Medvode

Rojena je bila leta 1976. Po izobrazbi je magistrica znanosti, univ. dipl. sociologinja, zaposlena v Državnem zboru RS
kot vodja Kabineta predsednika. Je kandidatka stranke Zares
- nova politika. "V Medvodah je potrebno okrepiti duh sodelovanja. V lokalni politiki je premalo strpnosti in odprtosti.
Za prihodnost si je potrebno zastaviti drzne cilje in se ne
zadovoljiti z vsakim metrom asfalta. Imamo veliko potencialov, tako človeških kot naravnih. Vanje je treba usmeriti
več pozornosti," pravi in dodaja, da bi morale biti Medvode
bolj prijazne, ekološke, sodobne, privlačne za turiste, spodbudne za nove podjetnike in udobne za nove stanovalce.

Saša Ciglar
Rodil se je leta 1972. Je poročen in ima hčerko. Diplomiral je
na Fakulteti za strojništvo, kjer je nato vpisal še podiplomski študij. Zaposlen je kot tehnični direktor v znanem
slovenskem podjetju. Je kandidat stranke SDS. "Če bom
izvoljen, bom intenzivno delal na tem, da bo občina Medvode ustvarjala ugodne podjetniške in gospodarske pogoje
za zdrav gospodarski razvoj in pripomogla k premostitvi
krize ter ustvarjala nova delovna mesta. Glavni strateški cilji
so zame razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva. Želim,
da bi bile Medvode uspešna in prijazna občina s prebivalci,
ki živijo v blaginji, so zadovoljni in se počutijo varni."

Medvode

Dragan Djukić
Rojen je bil leta 1955. Je poročen, očeh dveh hčera. Po izobrazbi je strojni tehnik in komercialist, zaposlen je kot
varnostnik. Kandidira s podporo volivk in volivcev. "V Medvodah me najbolj moti neurejen center. Izboljšati bi bilo
potrebno tudi sodelovanje med občinsko upravo in krajevnimi skupnostmi. Slednjim bi bilo potrebno dati več veljave,
več pooblastil in tudi več denarja. Zavzemam se za uvedbo
brezplačnega javnega prometa iz krajev v občini do centra
Medvod in za uvedbo enotne mesečne vozovnice za javni
mestni in primestni avtobusni in železniški promet. Še
naprej bom delal za javni interes, za občanke in občane, za
boljši jutri."

Knjiga Pozdravljene gore II

Darila za nove
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Vzglavnik

Bon za očesno optiko
v vrednosti 20 EUR

www.gorenjskiglas.si

NAROČILNICA (ustrezno označi)
❏ Gorenjski glas želim 14 dni prejemati na ogled brez vseh obveznosti.
❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto. Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa in darilo:
- vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
- bon v vrednosti 20 EUR za gostinske usluge ali
- bon v vrednosti 20 EUR za očesno optiko ali
- knjigo Pozdravljene gore II
Vsak novi naročnik pa bo dodatno prejel še knjigo Dobra in zdrava zelenjava.
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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Županski kandidati vzhodne Gorenjske
Kamničani bodo volili
Smolnikarjevega naslednika
Za kandidaturo se je med prvimi
odločil Marjan Šarec, 33-letni lesarski tehnik in diplomirani igralec, zaposlen na RTV Slovenija,
javnosti znan kot imitator znanih
slovenskih oseb. Podpira ga Smolnikarjeva lista LTS - Za Kamnik. S
svojo družino živi v Šmarci.
Med kandidati je tudi podžupan
Brane Golubovič. Pri svoji 41 letih
ima v politiki že bogate izkušnje.
Zaposlen je bil na Uradu RS za
mladino in kot svetovalec v Državnem zboru. Kljub temu, da je že
dolgo član LDS, kandidira s podporo volivcev. Živi v Selah pri
Kamniku, kamor se je preselil z
Duplice.
Na mesto najmlajšega slovenskega župana upa mag. Matej Tonin,
ki pa ima kljub sedemindvajsetim
letom v politiki že nekaj izkušenj.
Z magisterijem iz politologije je
nekaj časa delal v poslanski skupini svoje stranke N.Si (podpirata ga
tudi SLS in SNS), zadnja leta pa
vodi svojo agencijo za komuniciranje. V zadnjem mandatu je občinski svetnik in predsednik OO N.Si
Kamnik. Živi v Zgornjem Tuhinju.
Kandidatka za županjo je mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka SD
v Državnem zboru. Magistra poslovne politike ter zavarovalnih financ svoje znanje usmerja v proučevanje zdravstvenih sistemov.
SD se je pridružila pred osmimi
leti, danes je predsednica Strokovnega sveta SD za zdravje in vodja
OO SD Kamnik-Komenda. Z družino živi v Kamniku.
Poslanske izkušnje ima tudi Rudi
Veršnik, poslanec SDS v prejšnjem mandatu. Tudi na teh volitvah ga podpira stranka. Rodil se je
leta 1950, družino si je ustvaril v
Šmarci. Zaposlen je bil v podjetjih
Induplati, Napredek Domžale in
Meso Kamnik. Je član PGD Šmarca, rad hodi in kolesari. V zadnjem
mandatu je občinski svetnik.
S svojo listo kandidira tudi Zvone
Potočnik, ki je bil pred 57 leti rojen
v Mekinjah in je oče šestih otrok.
V Kamnik je kot prvi v Sloveniji
pred leti pripeljal kebab. Vrsto let
je živel in delal v tujini, kamor je
odšel že kot najstnik. Aktiven je na
področju gostinstva in turizma.
Kandidaturo je vložil tudi Marjan
Smole, ki je za župana kandidiral
že pred štirimi leti. Takrat ga je
podprla LDS, tokrat kandidira s
podporo volivcev. Rodil se je leta
1950 na Duplici, zadnja leta živi v
Tunjicah. Vodi uspešno družinsko
podjetje z zastopstvom športnih
blagovnih znamk. Tudi prosti čas
najraje preživlja športno.

V Komendi pet kandidatov
Kandidaturo za vnovičen mandat
je vložil župan Tomaž Drolec, ki
bo ponovno kandidiral s podporo
volivcev. Drolca, ki je bil pred tremi leti razglašen za najuspešnejšega managerja med župani, Komendčanom ni potrebno posebej
predstavljati, saj je edini župan, odkar je občina postala samostojna.
Drolca bo skušal naslediti Pavel
Šmid, ki je kot edini protikandidat
nastopil že pred štirimi leti. Tudi
tokrat ga podpira SDS. Leta 1951

rojeni predsednik OO SDS Komenda prihaja iz Most. Po izobrazbi je ekonomist in je lastnik družinskega podjetja.
Kot kandidat SLS nastopa Vid Koritnik iz Most, občinski svetnik in
predsednik TD Komenda. Triinpetdesetletni Koritnik je po izobrazbi strojni ključavničar, sicer pa že
vse življenje podjetnik. Dolgo je
vodil družinsko trgovino z obutvijo, zadnja leta pa nepremičnine
oddaja.
Kandidat LDS je mag. Stanislav
Zarnik, ki ga Komendčani poznajo kot enega od pobudnikov za samostojno občino in predsednika
odbora za gradnjo kanalizacije. V
Komendi živi že vse svoje življenje. Po izobrazbi je politolog in
magister javne uprave, opravlja pa
delo sekretarja.
Za župana se poteguje tudi 45-letni mag. Igor Klun (SD), ki v Žejah
živi zadnjih deset let. Po končani
fakulteti za elektrotehniko in računalništvo je z magisterijem zaključil šolanje na ekonomski fakulteti.
Zaposlen je v podjetju Iskra zaščite, d. o. o., s politiko pa se je začel
ukvarjati šele pred štirimi leti.

Domžalske volivce nagovarja
sedem kandidatov
Boj za drugi mandat je napovedal
Toni Dragar, ki letos kandidira s
podporo volivcev in svojo Listo Tonija Dragarja. Podpirajo ga tudi
stranke DeSUS, Zares in SMS.
49-letni Dragar je oče dveh otrok,
živi v Ihanu. Preden je postal župan, je delal kot podžupan, še prej
pa je bil zaposlen v Leku.
Kot prva v Sloveniji je kandidaturo
napovedala Katarina Karlovšek
(SLS). Rojena je bila leta 1975, v
središču Domžal pa živi že vse življenje, zadnja leta skupaj s sinovoma. Ima diplomo z višje poslovne
šole, nekaj let pa vodi svojo agencijo za odnose z javnostmi. Zadnji
mandat je občinska svetnica na
neodvisni Listi Petra Verbiča.
Tako kot pred štirimi leti je svojo
kandidaturo vložil tudi Peter Verbič, ki je junija ustanovil svojo Listo za Domžale. Večini je znan kot
dolgoleten podjetnik in nekdanji
športnik. Rojen je bil v Srednjih
Jaršah, v znani gostilni Bunkež.
Predstavlja se s sloganom: Spremeniti Domžale na bolje.
Kandidat politične stranke Zelena
koalicija je Franc Černagoj, ki je
bil rojen leta 1959 in živi v Domžalah, pred dvema letoma pa je že
kandidiral za poslanca v Državni
zbor. Je občinski svetnik in goreč
zagovornik varovanja okolja.
Na listi SDS se predstavlja Robert
Hrovat, poslanec SDS in predsednik KS Dob, kjer tudi živi z družino. Rojen je bil leta 1971. Po izobrazbi je kemijski tehnik, pred službo poslanca pa je opravljal delo poklicnega gasilca. Je družinski človek, navdušen nogometaš, gasilec
in ljubitelj smučanja.
Strankarski kandidat je tudi šestdesetletni Anton Preskar (LDS).
Ima univerzitetno izobrazbo in je
večji del svoje poklicne poti delal v
gospodarstvu. Vseskozi je bil vpet
v delo občine, nekaj let tudi kot
predsednik izvršnega sveta. Je
član KS Simona Jenka, Športne
unije Slovenije in Rotary kluba
Domžale.
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V občinah t. i. Podjetne regije se za osem županskih mest poteguje 38 kandidatov - največ v Domžalah in Kamniku, najmanj pa v Mengšu. Najmlajši ima
sedemindvajset let, ženskih kandidatk pa je zgolj za vzorec.

Na seznamu je tudi Peregrin Stegnar (N.Si). Po izobrazbi je diplomirani inženir elektrotehnike,
končal je tudi katehetsko šolo na
teološki fakulteti. Že 22 let je samostojni podjetnik, živi v Turnšah, dopolnil je 61 let. Že od mladosti je aktiven v domači župniji.

Mengšani bodo izbirali le med
dvema
Za svoj drugi mandat se poteguje
župan, 52-letni Franc Jerič, avtomehanik po izobrazbi. V otroštvu
je živel v Šinkovem Turnu, kasneje se je skupaj s starši preselil v
Mengeš, kjer z ženo in dvema sinovoma živi še danes. Občani ga
poznajo tudi kot člana številnih
društev.
Jeriča bo na volitvah izzval le en
kandidat - podžupan in član LDS
Aleš Janežič, ki se je za mesto župana potegoval že na zadnjih lokalnih volitvah. 42-letni Janežič z
družino živi v Mengšu, po končani
gimnaziji pa se je zaposlil v Heliosu, kjer dela že 22 let. Mengšani
ga poznajo tudi kot predsednika
nogometnega kluba.

V Trzinu en strankarski
kandidat in štirje neodvisni
SDS za trzinsko županjo predlaga
Milico Erčulj. Zaposlena je na
Upravni enoti Domžale, dejavna je
tudi v nekaterih trzinskih društvih. Prihaja iz družine, ki je že
dolgo aktivna v SDS, saj je na
prejšnjih volitvah za župana kandidiral njen sin, ki je bil dva mandata tudi občinski svetnik.
Med neodvisnimi kandidati je
mladi pravnik mag. Frane Mazovec. V začetku leta je ustanovil
Društvo za napredek in razvoj Trzina, katerega predsednik je. Med
drugim je pripravil svojo proslavo
ob kulturnem prazniku, izdal pa je
že tudi dve številki svojega časopisa Trzinci.
Za že četrti mandat se bo potegoval edini dosedanji trzinski župan
Tone Peršak, ki pa je v javnosti
znan tudi kot režiser, predavatelj
na AGRFT in pisatelj ter vodja Liste za trajnostni razvoj Trzina. Prisega na izkušnje, v prihodnje si bo
prizadeval predvsem za energetsko varčne naložbe.
Kot neodvisni kandidat nastopa
tudi podjetnik Romeo Podlogar, ki
je bil v prvih dveh mandatih svetnik Liste za zeleni Trzin. Med ob-

čani je znan kot goreči nosilec odpora proti gradnji trzinskega pokopališča v gozdu. Zavzema se za
varovanje narave in je proti večjim
pozidavam v občini.
Vodja liste Trzin je naš dom in
kandidat za župana je tudi 60-letni podjetnik Valentin Kolenc. Na
poklicni poti se je uveljavil z izdelavo gumiranih izdelkov v družinskem podjetju, politične izkušnje
pa je pred leti nabiral kot podžupan, zadolžen za gospodarske naložbe.

Lukovškega župana izzivata
kandidat in kandidatka
Župan Matej Kotnik se poteguje
za nov mandat, tudi tokrat s podporo volivcev. Po izobrazbi je arhitekt, svojo lokalno politično kariero pa je začel že pri 25 letih, ko je
postal takrat najmlajši podžupan v
Sloveniji. Z ženo in hčerko živi v
Imovici.
Kandidat SLS je Stanislav Smrkol,
ki v Lukovici že petindvajset let
vodi svojo gostilno, v kateri so zaposleni tudi njegova žena in otroka. V domačem okolju je znan kot
podjetnik in član številnih društev,
dvanajst let je predsednik krajevne
skupnosti, član SLS pa je že vse od
njene ustanovitve.
Med kandidati je tudi Mojca Stoschitzky (N.Si), rojena leta 1963,
po izobrazbi pravnica. Leta 1995
se je zaposlila v občinski upravi
nove občine Lukovica, kjer je delala dvanajst let. Kratek čas je bila direktorica občinske uprave v Moravčah, zdaj pa je zaposlena na
Rdečem križu Slovenije.

V Moravčah vsi kandidati
strankarski
Martina Rebolja, sedanjega župana, ki se bo za nov mandat potegoval s podporo SD, občanom ni potrebno posebej predstavljati, saj obljublja, da bo nadaljeval začeto delo.
Po izobrazbi je letalski tehnik, s
svojo družino živi v Podstranu, konec leta pa do dopolnil 62 let.
SLS podpira Janeza Vidica, občinskega svetnika v zadnjih dveh
mandatih in predsednika OO SLS
Moravče. Zdaj je v pokoju, dolgo je
bil uspešen podjetnik. Štirinajst
let je bil predsednik PGD Krašce
in enajst let predsednik GZ Moravče. Star je 62 let, z družino pa
živi v Dolah pri Krašcah.
Kot kandidat SDS se predstavlja

Roman Cerar, v zadnjem mandatu
in do pred nekaj dnevi še podžupan občine Moravče. Rodil se je
pred 51 leti, z družino pa živi v
Češnjicah pri Moravčah. Po izobrazbi je gimnazijski maturant,
dela pa v Banki Slovenije v Ljubljani.
Kot strankarski kandidat nastopa
tudi mag. Franc Capuder (N.Si).
Po poklicu je gradbenik, zaposlen
na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Z ženo imata pet otrok, deluje v pihalni godbi in pevskih zborih. Bil je že državni poslanec, tri
mandate je tudi član občinskega
sveta.
Za župana se poteguje tudi Miran
Cerar (Zares), ki se je rodil leta
1956. Po poklicu je papirničar, zaposlen v papirnici Količevo. Z družino živi v Dolah pri Krašcah. Včasih je bil v stranki LDS, po ustanovitvi stranke Zares pa je bil pobudnik za ustanovitev občinskega odbora v Moravčah.

V Vodicah bodo dobili novega
župana ali županjo
Aktualni župan Brane Podboršek
se za vnovično kandidaturo ni odločil, bo pa zato župan znova skušal postati Anton Kokalj, ki je občino dva mandata že vodil. Je član
N.Si, tudi podpredsednik stranke,
a se je na letošnjih volitvah odločil
kandidirati s podporo volivcev.
Vlogo je oddal tudi Aco Franc Šuštar (SDS), rojen leta 1968. Z družino živi v Bukovici, po poklicu pa
je komercialist, zadnjih petnajst
let dela v svojem podjetju. Občani
so ga že spoznali kot občinskega
svetnika, svoj prosti čas pa namenja predvsem rekreaciji.
Edini neodvisni kandidat je 43-letni Franc Stanonik. Po izobrazbi je
profesor zgodovine in sociologije,
je oče dveh sinov, z družino živi v
Vodicah. Poklicno pot je začel kot
radijski novinar, trenutno pa je sekretar na Ministrstvu za okolje in
prostor. Dva mandata je bil svetnik, en mandat nepoklicni podžupan, je pa tudi predsednik nadzornega odbora Občine Vodice.
Kot edina ženska kandidatka se v
Vodicah predstavlja Snežana Ovijač (SD), rojena leta 1968. Zaključila je srednjo gradbeno in geodetsko šolo, v tem obdobju pa zaključuje diplomo na fakulteti za organizacijske vede. Je poročena, mati
dveh otrok, v Vodicah živi slabo
desetletje.

