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30. september, 1. in 2. oktober:
predčasno glasovanje;
1. 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;
3. oktober: zaključek javne volilne
propagande;
5. oktober: splošno glasovanje;
19. oktober: drugi krog lokalnih volitev.

19. september: javna objava seznamov potrjenih
kandidatov ter list kandidatov; državljani lahko
do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek
volilnega imenika;
22. 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;
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Lokalne volitve bodo
5. oktobra

Seznam volišč

V nedeljo, 5. oktobra, se bo po vsej občini odprlo 26 volišč, na katerih se bosta dva kandidata
potegovala za mesto župana, 13 list oziroma strank pa za sedeže v občinskem svetu.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Tokrat sta se v tekmo za
župana občine Radovljica
spustila le dva kandidata (na
volitvah pred štirimi leti jih
je bilo kar šest): sedanji
župan Ciril Globočnik, ki se
za svoj drugi županski mandat poteguje s podporo volivcev, ter Mark Toplak, ki
kandidira s podporo Slovenske demokratske stranke.
Za 26 mest v občinskem
svetu se potegujejo kandidati iz trinajstih strank oziroma list (pred štirinajstimi
leti jih je bilo devetnajst). Po
vrstnem redu, kot ga je določila občinska volilna komisija, so to: Lista Cirila Globočnika (skupina volivcev), Solidarnost (politična stranka),

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.
Volišča se bodo v nedeljo, 5. oktobra, odprla ob 7. uri in
zaprla ob 19. uri. Predčasne volitve bodo 30. septembra ter
1. in 2. oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič
Lista za šport in rekreacijo
(skupina volivcev), Lista za
prihodnost Dežele (skupina
volivcev), Lista za šport in
prostovoljstvo predlagatelja
Darka Marolta (skupina
volivcev), IDS – Iniciativa za
demokratični socializem
(politična stranka), Nova
Slovenija – Krščanski demokrati (politična stranka),
Lista krajevnih skupnost –
LKS (skupina volivcev),

SMC – Stranka Mira Cerarja
(politična stranka), DESUS
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije (politična
stranka), Glas mladih Radovljica (skupina volivcev); SDS
– Slovenska demokratska
stranka (politična stranka),
SD – Socialni demokrati
(politična stranka).
Vrstni red kandidatur in list
kandidatov, kakor bodo
navedeni na volilnih lističih

in kakor so tudi objavljeni v
volilni izdaji Deželnih novic,
je bil z žrebom določen 16.
septembra.
Na 26 voliščih lahko glasujete le 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.

PREDSTAVITVE

PREDSTAVITVE

VOlITVE V SVET KS

ZADnjA

Predstavitve
kandidatov za župana
Občine Radovljica

Predstavitve
kandidatov za
člane občinskega sveta

V nedeljo, 5. oktobra,
bomo volili tudi
predstavnike v svete
krajevnih skupnosti.

Pred lokalnimi
volitvami 2014

Vrstni red kandidatur
in list kandidatov,
kakor bodo navedeni
na volilnih lističih in
kakor so tudi
objavljeni v volilni
izdaji Deželnih novic,
je bil z žrebom
določen 16.
septembra.
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V občini Radovljica bomo za tokratne redne
volitve župana, članov občinskega sveta ter
članov krajevnih skupnosti volili na 26 voliščih.
Volišča se bodo odprla ob 7. uri zjutraj in zaprla
ob 19. uri zvečer.

volišče 1
Klub upokojencev Begunje
Begunje na Gorenjskem 23,
Begunje

volišče 7
Sindikalni dom Kropa
Kropa 3, Kropa
volišče 8
Zadružni dom Lancovo,
Lancovo 30, Radovljica

volišče 2
Poslovni prostor
(bivše Tapetništvo)
Zapuže 16, Begunje

volišče 9
Gasilski dom Hlebce
Hlebce 9, Lesce

volišče 3
Stanovanjska hiša
pri Zupanu
Dvorska vas 12, Begunje

volišče 10
Turistična kmetija
Pr© Grom
Hraše 17/c, Lesce

volišče 4
Gasilski dom Slatna
Slatna 15, Begunje

volišče 11
Stanovanjska hiša pri Čopu
Studenčice 4/a, Lesce

volišče 5
Dom krajanov Brezje
Brezje 80/b, Brezje

volišče 12
Družbeni center Lesce
Alpska cesta 58, Lesce

volišče 6
Dom krajanov
Kamna Gorica
Kamna Gorica 58,
Kamna Gorica

volišče 13
Osnovna šola F. S. Finžgarja
Lesce
Begunjska cesta 7, Lesce
48. stran

volišče 901 – za predčasno glasovanje
Mala sejna soba Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, Radovljica
30. septembra ter 1. in 2. oktobra od 9. do 17. ure
volišče 950 – volišče, dostopno invalidom
Avla Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, Radovljica
(Na tem volišču volijo volivci, ki bodo svojo
namero sporočili občinski volilni komisiji
najkasneje do četrtka, 2. oktobra 2014.)
volišče 997 – za glasovanje po pošti
iz območja Slovenije
Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo svojo
namero sporočiti najkasneje do četrtka,
25. septembra.

Deželne novice, petek, 26. septembra 2014

2

Občina
Župan poklicno,
svetniki ne
Člani občinskega sveta, župan in podžupan
občine so občinski funkcionarji. Svetniki svojo
funkcijo opravljajo nepoklicno, župan pa se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Marjana Ahačič
V soglasju z županom se
lahko tako odloči tudi podžupan. V tem primeru ima
pravico do plače, sicer, če
funkcijo opravlja nepoklicno, pa do plačila za opravljanje funkcije.
Če župan opravlja funkcijo
nepoklicno, mu pripada plačilo v višini polovice plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno, enako je
s podžupanom. Članu
občinskega sveta, razen podžupanu, pa pripada sejnina
za udeležbo na seji občin-

skega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta,
ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne
sme presegati 15 odstotkov
plače župana.
Merila za izplačilo sejnin za
člane občinskih svetov, za
člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih
občinskih organov kakor
tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine
s svojim aktom določi občinski svet.

Doslej trije župani

Radovljiški občinski svet je v sredo z 31. redno sejo zaključil svoj štiriletni mandat. Letos se je 26
svetnikov občinskega sveta sestalo na štirih sejah, ki jih je vodil župan Ciril Globočnik.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet se
je letos sestal na štirih rednih
sejah in svoje delo v tem
mandatu zaključil v sredo,
ko so se svetniki sestali na 31.
redni seji v tem štiriletnem
mandatu. V občinskem sve-

Občinski svet Občine
Radovljica se je v
lanskem sestal na 7
rednih sejah, ki so
trajale od tri do sedem
ur, skupaj to
predstavlja 32 ur sej
občinskega sveta.
Letos so se sestali na
štirih sejah, zadnja, 31.
v tem mandatu, je bila
v sredo.

tu Občine Radovljica sedi 26
svetnikov; v zadnjem mandatu so bili v njem štirje predstavniki Liste Cirila Globočnika, po trije svetniki z Liste
krajevnih skupnosti, LDS in
SD, po dva predstavnika so
imele stranke SDS, NSi in
lista Glas mladih Radovljica.
Dva svetnika sta med mandatom izstopila iz svetniške
skupine in do konca mandata delovala kot neodvisna
svetnika. Po enega predstavnika v občinskem svetu so
imeli: Lista za šport in rekreacijo, Lista za našo Deželo
ter stranka Zares.
Občinski svet je najvišji
organ odločanja v občini.
Kot pravi Zakon o lokalni
samoupravi, občinski svet
sprejema statut občine,
odloke in druge občinske
akte, prostorske in druge
plane razvoja občine ter
sprejema občinski prora-

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.
čun. 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 odtujitvi občinskega premožen-

ja, 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.

Foto: Gorazd Kavčič

Prvi župan občine Radovljica, kakršna je zadnjih dvajset let
po osamosvojitvi Slovenije, je bil lani preminuli 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. Zadnja štiri leta je občino
Radovljica vodil Ciril Globočnik.

Občinski svet je najvišji
organ odločanja v občini

Občinska volilna komisija
V času volitev ima občinska volilna komisija v prostorih
Občine Radovljica, pisarna št. 7, uradne ure v ponedeljek,
torek, četrtek od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in
ob petkih od 8. do 13. ure. Predsednica občinske volilne
komisije je Karmen Vnučec, njen namestnik pa Jakob Demšar. Člani so Jasminka Kličić, članica, Ervin Bec, namestnik
članice, Elvisa Halačević, članica, Zvonka Fajfar, namestnica
članice, ter Franci Pogačnik, član.

V radovljiškem občinskem svetu sedi 26 svetnikov, ki so se v tem mandatu v štirih letih sestali na 31 sejah; letos na štirih.

Župan predstavlja
in zastopa občino
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
nima pa pravice glasovanja.
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 župa-

nova 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 statu-

tom ali drugim splošnim
aktom občine.
Občina ima najmanj enega
podžupana, v Radovljici je
bil na tem mestu zadnja
štiri leta 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 pristojnosti
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.

ZMOREMO VEC
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Mark Toplak,
kandidat za župana Radovljice
Mark Toplak se je rodil leta 1963. Po končani gim
naziji v Šentvidu in odsluženi vojski je nadaljeval
študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in
diplomiral na visokošolskem univerzitetnem pro
gramu s področja konstrukterstva.
Prvič se je redno zaposlil leta 1988 v podjet
ju Intertrade, v IBM Izobraževalnemu Centru v
Radovljici, kjer se je začel ukvarjati z informacijski
mi tehnologijami, kar je postala njegova poklic
na specializacija. Njegovo poslovno delovanje je
močno povezano z multinacionalko IBM, v kateri
je bil največji del kariere tudi zaposlen. Večino
časa je deloval v mednarodnem okolju. V začetku
na tehničnem področju kot sistemski inženir –
specialist za programsko opremo, nato v prodaji
in v nadaljevanju na vodstvenih položajih s pod
ročja storitvenih dejavnosti, vodenja poslovanja
in ljudi.
Sodeloval je v različnih projektih in skupinah tako
doma kot v tujini.
V zadnjem obdobju je aktiven kot neodvisni svetova
lec s področja informacijskih tehnologij, upravljanja
poslovnih procesov in razvoja poslovanja. Pri svojem
delovanju je še vedno povezan z IBMom in s poslov
nimi partnerji ter deluje v mednarodnem okolju.

@ Mark_Toplak

MARK TOPLAK
za župana Radovljice

Ves čas se tudi dodatno izobražuje na različnih
področjih. Formalno izobrazbo in delovne izkuš
nje je nadgradil z študijem MBA v tujini, ki ga je
zaključil z disertacijo na temo korporativnega
upravljanja, s poudarkom na problematiki korpo
rativnega upravljanja v tranzicijskih ekonomijah.
Lokalno je družbeno aktiven v svetu krajevne
skupnosti Begunje na Gorenjskem ter občinskem
odboru SDSa.

Živi v Zapužah, je poročen, oče treh otrok: dveh
odraslih – arhitektke in zdravnika – ter enega
odraščajočega. Prosti čas rad preživlja v naravi, se
ukvarja z raznimi športi ter potuje.
»Kandidaturo za župana sem sprejel, ker sem pre
pričan, da z novo vizijo razvoja, z novim progra
mom, s svojim znanjem in izkušnjami lahko pri
pomorem, da razvijemo potenciale, ki jih imamo
in ki jih še nismo znali ali zmogli izkoristiti. Verja
mem, da zmoremo več.«

Vizija
Živimo na enem najlepših koščkov Slovenije.
Predstavljajmo si, kakšno skupnost si želimo, v
kakšnem okolju, v kakšnem mestu si želimo živeti.
V okolju …
 ki ga gradimo in ustvarjamo skupaj,
 v katerem imajo mladi možnost zaposlitve,
 ki ima dovolj delovnih mest,
 ki je okolje gospodarskega napredka,
 v katerem živimo varno,
 ki nudi številne možnosti za vse,
 ki spoštuje in poskrbi za starejše prebivalce, da
se ne počutijo odrinjene in zapostavljene,
 v katerem uresničujemo sebe ter radi in z vese
ljem živimo,
 na katerega smo ponosni,
 v katerem živimo v sožitju z naravo,
 v katerem znamo prisluhniti drug drugemu in
cenimo sočloveka,
 kjer grejo mladost in starost, zagnanost in mod
rost, idealizem in izkušenost z roko v roki.
Verjamem, da si takega mesta in takšnih vasi želi
mo vsi.

Občina enakih možnosti za vse
Prizadevali si bomo za prijaznejše ter pravičnejše razmere za življenje vseh občanov in občank, za
njihove enake možnosti. Prizadevali si bomo za polnopravno vključevanje vseh v smislu razvijanja
medsebojne solidarnosti in pomoči.
Občina zadovoljnih in zdravih ljudi
Staranje prebivalstva bo v prihodnosti za Slovenijo eden večjih izzivov. Za medgeneracijsko solidarnost v starajoči se družbi je zlasti treba ustvariti pogoje, ki bodo omogočili večjo neodvisnost starejših. Zato si bomo prizadevali zagotavljati ustrezno dostopnost in kakovost socialnih in zdravstvenih
storitev.
Občina športa in rekreacije
Šport je pomembna dejavnost družbe, ki bogati kakovost življenja posameznika. Gibanje pa predstavlja tudi enega od temeljev za zdravje. Zato bomo skrbeli za množično rekreacijo, s čimer bomo
krepili zdravje občanov vseh starosti. Znotraj športnih programov bomo posebno pozornost posvetili
programom športne vzgoje otrok in mladine, kar bo pripomoglo k večji množičnosti vključevanja
otrok in mladine v šport in jih odvrnilo z ulic. Nasploh pa si bomo prizadevali, da bo občina mesto,
kjer vsak najde športno dejavnost zase.
Turistično in kulturno vitalna občina
Kulturna in naravna dediščina sta vrednoti, ki jih je treba varovati, a hkrati predstavljata strateško
prednost, ki jo občina lahko izkoristi za povezavo s podjetništvom in turizmom. Cilj razvoja je atraktivno in kulturno vitalno mesto in njegovo mestno jedro, ki je povezano s podeželjem. Občina bo
pridobila novo knjižnico, ki bo vplivala na samo podobo mesta in postala osrednji prostor kulturnega
središča lokalne skupnosti in ustvarjala sinergije z drugimi kulturnimi institucijami.
Okoljsko osveščena občina
Ohranjeno okolje in narava sta vrednoti, ki zagotavljata kakovost bivanja in zdravja občanov. Zato
si bomo prizadevati za učinkovit in trajnosten promet, učinkovito rabo energije, ravnanje z odpadki,
ravnanje z vodami in odpadnimi vodami.
Prometno povezana in dostopna občina
Prometna lega in dostopnost občine je ugodna, za razvoj, ki ga omenjena ugodna lega omogoča, pa
bo potrebna tudi priprava programa obnove cestnih povezav znotraj občine.
Energetsko učinkovita občina
Uresničili smo številne projekte na področju energetske prenove javnih stavb, pred nami pa ostajajo
izzivi: postati energetsko neodvisna občina; v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne
partnerje in izpeljati modele energetskega pogodbeništva; pristopiti k novim investicijam za izboljšanje energetske učinkovitost.
Povezano mesto in podeželje
Ohranjali in razvijali bomo tako identiteto in podobo mesta kot tudi podeželja, pri tem pa preprečevali konflikte med njima. Prizadevali si bomo za enakomeren razvoj vseh delov občine, iskali njihove
potenciale in jih funkcionalno povezovali.
Sodelovanje med politiko in občani
Demokracija se danes sooča z enim od največjih izzivov. Že dlje časa prihaja do upada tradicionalnega sodelovanja občanov in občank v mehanizmih predstavniške demokracije. Zato je treba
občane in občanke bolj vključevati v procese upravljanja javnih oziroma lokalnih zadev. Prizadevali
si bomo, da bi občina v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja volilnih sistemov in predstavniške demokracije razvila in izvajala pilotni projekt lokalnega modela e-demokracije.

Za pravično družbo.
Kandidati liste Solidarnost Radovljica:
Vincenc Faladore
Ines Gregorič
Stanislav Kramar
Vesna Rodman
Anton Rotar
Alma Murič
Boris Mencinger
Simona Vidmar
Alojz Mihelčič
Petra Kavčič
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Solidarnost povezuje ljudi, ki se zavzemajo za socialno pravičnost in za večjo
demokracijo. Naši cilji so:

Reševanje mladinskih problematik.
Ureditev samooskrbnega nastanitvenega centra za
ostarele.
Ustanovitev šolskega centra za ohranjanje starih
obrti na nivoju poklicnega šolstva za mlade in
prekvalifikacija nezaposlenih (pekarstvo, kovaštvo,
usnjarstvo, čebelarstvo itd.).
Zagotovitev ugodnih pogojev za delo v industrijskoobrtnih conah.
Varstvo okolja.
Spodbujati razvoj povezovalnega turizma.
Spodbujati samooskrbo (energetika, kmetijstvo).
Urediti sprehajalne poti v dolini Drage, gozdne učne
poti v Radovljici in vodne učne poti v Lipnici.
Urediti avtokamp na Črnivcu za gostilno Adrian.
Zagotoviti varne kolesarske poti in površine za pešce.
Ureditev športnih parkov (letnih in zimskih).
Vse KS opremiti s širokopasovnim kabelskim omrežjem.

Člani liste:
Jon Medved, Ana Vidic, Boštjan Pogačnik,Tamara Pogačar, Ernest Noč,
Jasmina Pogačar, Davor Kunčič, Petruša Rozman, Žan Dolenc,
Sonja Legat, Jan Kozinc, Alenka Rozman, Andrej Vurnik, David Medved,
Aleš Pogačnik, Žan Kunčič, Marija Mohorič, Miha Oštir, Jurij Legat,
Ksenja Zrimc Ahac, Matej Tušek, Barbara Črv, Nace Kapus,
Blaž Rihtaršič, Polona Oštir, Barbara Ulčar.

OBKROŽI

ZA
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SKUPAJ ZA BOLJŠO SKUPNOST

- participativni proračun
- več javnih del

- zbore krajanov

- delo mladim, oskrba starejšim
- lokalno ekološko samooskrbo
- kulturo in turizem kot potencial razvoja občine

- trajnostni ekološki razvoj turizma

DEMOKRATIČNI EKOSOCIALIZEM
PROTI - privatizaciji občinskih podjetij in objektov
- selitvi mladih iz podeželja
- kričečim fasadam

Blaž, Mateja, Klemen, Darja, Klemen, Alja, Anri, Lucija

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS

SODELOVANJE OBRODI SADOVE

OBKROŽITE
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● KRAJEVNE SKUPNOSTI OKREPITI IN POVEČATI VPLIV KRAJANOV V NJIH PRI ODLOČANJU – DA
● SODELOVATI Z VSEMI, KI JIM JE BOLJ ZA SKUPNO KOT POSAMIČNO DOBRO – DA
● ZMANJŠATI PORABO V OBČINSKI UPRAVI IN V BIROKRATSKEM DELU DRUŽBENIH

DEJAVNOSTI TER ZNIŽATI CENE KOMUNALNIH STORITEV, DEL PRIHRANKOV PA VLOŽITI
V NALOŽBE IN IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA GOSPODARSTVO - DA
● ODPRAVITI ADMINISTRATIVNE IN BIROKRATSKE OVIRE, KI DUŠIJO GOSPODARSKI
RAZVOJ, ZNIŽATI DAVKE IN PRISPEVKE TER TAKSE IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI, ZAGOTOVITI
INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKI RAZVOJ - DA

KS LESCE

BRANE FAJFAR
ANITA VIDIC ● IZIDOR ARIH
SANDRA ZADNIKAR ● DRAGO FINŽGAR
URŠKA KAVAR ● BRANKO BRINŠEK
TATJANA JUSTIN ● JANEZ GALE ● SONJA RESMAN
MIROSLAV ALBININI ● TADEJA KUNČIČ ● JANEZ LAVRIČ
HELENA POGAČNIK TANCAR ● BLAŽ CVETKO
MARIJANA RAVNIHAR KUNSTELJ ● JOŽE BEŠTER
KLARA NOVAK ● JURE VREČEK ● JANEZ ZUPAN
URŠKA JEČNIK ● ZLATKO KAVČIČ
PETER RAVNIHAR ● HELENA POKLUKAR
VLADIMIR KOVAČ ● TOM POTOČAR
KS RADOVLJICA

KS BEGUNJE

KS PODNART

KS BREZJE

KS LJUBNO

KS LANCOVO

KS KROPA

KS KAMNA
GORICA

KS MOŠNJE
KS OTOK

Za župana podpiramo Cirila Globočnika.
več na: www nsi.si/radovljica

KS SREDNJA
DOBRAVA

Z večjo skrbjo za vse ljudi

Naročnik oglasa: LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS

1. Ureditev vaških jeder (v dogovoru s krajevnimi skupnostmi) in
obnova cestne infrastrukture.
2. Izgradnja Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Radovljica.
3. Dokončati energetsko obnovo vrtcev, šol in ostalih občinskih
stavb.
4. Izgradnja kolesarske steze ob Savi z navezavo na bodočo
medobčinsko kolesarsko stezo proti Kranjski Gori. Zavzemanje za
kvalitetne kolesarske steze, vodene ločeno od cest.
5. Spodbujanje in razvoj gospodarstva. Spodbujanje zelenih
delovnih mest in razvoj turizma v občini.
6. Dokončanje knjižnice .
7. Zaključiti kanalizacijo v Kropi, Kamni Gorici in Begunjah in začeti
gradnjo v preostalih krajih.
8. Podjetniški inkubator.
9. Ureditev dostopa do pokopališča Radovljica.
10. Spodbujanje kulturnih in športnih prireditev.
11. Ureditev parka pred Grajskim dvorom vključno s parkiriščem pod
njim in s tem rešitev večine parkirnih zadreg centra Radovljice.
12. »Hišni mojster«, pomoč starejšim občanom na domu.

Simon Resman, Radovljica
Ana Urbanija, Zgornja Dobrava
Avguštin Mencinger, Radovljica
Natalija Šimunović Cilenšek, Zgoša
Matjaž Geršič, Lesce
Andreja Mauko, Vrbnje
Ivan Andres Arnšek, Slatna
Ana Cecilija Prenz Kopušar, Kamna Gorica
Tomaž Frelih, Posavec
Petra Weiss, Radovljica

ORGANIZATOR KAMPANIJE : Iniciativa za demokratični socializem.

- povezovanje

DeSUS – demokratična stranka upokojencev Slovenije
Občinska organizacija DeSUS
Radovljica

»ZA NAŠ KRAJ«
Pred nami so lokalne volitve. Odločali bomo o tem, kdo bo sodeloval pri odločitvah
na občinskem nivoju.
Sodeloval bo tudi DeSUS s kandidati svoje občinske organizacije. Odločitev je bila
lahka, saj je v občini množica starejših oseb, ki se na različne načine borijo za lepše
življenje. Sodelovanje z upokojenci preko društev ali različnih srečanj bo olajšalo
odločitve. Delovanje v občinskem svetu bomo usklajevali na osnovi naših izkušenj,
znanj, v dobro vseh občanov, ne glede na politično usmerjenost.
Ker gre za vse generacije v našem mestu in vaseh, bomo podprli temeljne programe kakovosti življenja, gospodarski razvoj občine in pravni red. V dobro starejšim
osebam bo tudi skrb za delovanje medgeneracijskega centra, ki je ob pomoči LU
že pričel uspešno delovati. Poudarek bo na medsebojnem povezovanju generacij.
Skrb za napredek na področjih gospodarstva, zdravstva, šolstva, kulture … bomo
sprotno reševali na sejah občinskega sveta ob predhodni pridobitvi mnenj populacije
starejših.
V turizmu – na tem področju so v veliki meri udeleženi starejši – se bomo tako v občini kot tudi na nivoju države zavzeli za znižanje ali brezplačno obiskovanje muzejev,
prireditev ipd. Ker radi citiramo, kako je v tujini, si za vzor vzemimo države, kjer imajo
starejši nad 65 let to urejeno.
Konkretne projekte krepitve mreže prostovoljcev v pomoči ostarelim in invalidom,
zagotovitve varnosti v prometu, angažiranja pri določanju cen v domovih starostnikov
in negi na domu, omogočanja športno-rekreacijskega udejstvovanja, zmanjševanja
zdravstvene ogroženosti bomo podprli v skladu s pristojnostmi in možnostmi občine.
Upokojenke in upokojence ima in potrebuje vsaka občina. V njih so življenjske izkušnje in znanje generacije. Zato na volitvah podprimo stranko DeSUS pod št. 10 in si
zagotovimo programe, ki bodo doprinesli k boljšemu življenju občank in občanov v
občini Radovljica.
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Občinska organizacija DeSUS
Radovljica
Predsednik Franc Markelj

GLAS
11
MLADIH
RADOVLJICA
OBKROŽI

DGORAZD FAJFAR DMARUŠA ŠOLAR ČUDEN DGAŠPER ALBININI
DKATJA KNIFIC DTADEJ VIDIC DTAMARA LAZAR DPETER MIHELIČ
DMANCA ZUPAN DTOMAŽ DEBELAK DSAŠA FRELIH
DMATEVŽ MOHORIČ DNINA ZAPLOTNIK DANDREJ ČUDEN
DEVA ŠKOF DALEŠ BERTONCELJ DŠPELA MARINŠEK
DGAŠPER ZUPAN DBARBARA KOSELJ DMILE LAZAREVIČ
DEVA KLAVŽAR DMATIJA ROZMAN DJASNA OVSENIK
DALEŠ AŽMAN DJARO SEVER TORKAR DUROŠ PERNUŠ
DALOJZ ROZMAN
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DRŽIMO
BESEDO
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Predstavitev, krajevne skupnosti

Volitve v svete KS
Sočasno z volitvami županov in predstavnikov v občinski svet bodo v
nedeljo, 5. oktobra, potekale tudi volitve v svete vseh dvanajstih krajevnih
skupnosti v občini.
Marjana Ahačič
KS Begunje
V prvi volilni enoti, ki obsega del naselja Begunje, se
lahko voli tri kandidate. Na
listi so: Klemen Štefelin,
Božica Kokalj, Milenko Gregorič in Marija Kavčič –
Zupan. V drugi volilni enoti,
ki prav tako obsega del naselja Begunje, se voli en kandidat izmed treh na listi: Mojca Bulovec, Drago Finžgar
in Franc Hrovat. V tretji
volilni enoti (Poljče) bodo
volivci izbrali enega od dveh
kandidatov, to sta Gregor
Korošec in Jože Hajnrihar, v
četrti volilni enoti (Zgoša)
pa dva, na listi so: Monika
Štefelin, Blaž Finžgar in
Andrej Čufer.
Tudi v peti volilni enoti
(Zapuže) se lahko voli dva
kandidata med tremi, to so:
Marko Zupančič, Mateja Petrič in Marko Prešeren. V
šesti volilni enoti (Dvorska
vas) je na listi le en kandidat,
in sicer Jani Rozmanič, prav
tako v sedmi (Mlaka, Slatna,
Srednja vas, Zadnja vas), kjer
je kandidat Matevž Langus.

KS Brezje
V prvi volilni enoti KS Brezje
(Brezje, Noše) se lahko voli tri
kandidate, predlagani pa so:
Lidija Slak, Sandi Antolič,
Barbara Kocjančič, Matjaž
Dežman, Mladen Stunkovič,
Janez Cvenkelj, Silva Potočnik, Jože Rožič in Slavko Škofic. V drugi volilni enoti (Črnivec) se lahko voli dva kandidata. Predlagani so: Manca Pajk,
Izidor Arih, Ida Kavčič in Primož Škofic, v tretji (Dobro
Polje) enega od dveh predlaganih, ki sta: Edvard Podpečan in Bernarda Podlipnik. V
četrti volilni enoti (Peračica)
se lahko voli en kandidat. Na
listi sta Robert Meglič, Alojz
Rozman.

KS Kamna Gorica
KS Kamna Gorica je v eni
volilni enoti, kandidati za člane v občinskem svetu pa so:
Eva Potočnik, Vlasta Lukan,
Blaž Cvetko, Andrej Potočnik, Dušan Beton, Nataša
Jenko, Franc Eržen. Voli se
lahko sedem kandidatov.

KS Kropa
V prvi volilni enoti (del naselja
Kropa) se lahko voli tri kandidate, listo pa sestavljajo: Saša
Pavlič, Metka Kavčič in Jože
Eržen. Enako je v drugi volilni
enoti, kjer so na kandidatni
listi Marko Smrekar, Branko
Kavčič in Katica Zera. V tretji
volilni enoti se lahko voli dva
kandidata; na listi so Milorad
Ralić, Dalibor Štikić in Simonka Zupan, v četrti volilni enoti
(Brezovica) pa enega z liste,

na kateri sta Urška Kavar in
Branko Maček.

KS Lancovo
Tudi KS Lancovo ima le eno
volilno enoto, v kateri se voli
sedem kandidatov, na kandidatni isti pa so: Mojca
Mubi, Mihael Intihar, Gregor Remec, Jernej Koselj,
Mojca Kržišnik, Jože Mrak
(z Ravnice), Nika Prevec in
Jože Mrak (iz Vošč).

KS Lesce
V prvi enoti (Hlebce) se lahko volita dva kandidata, predlagani pa so: Tatjana Justin, Ivan Damjan Mašič,
Andrejka Kristan in Bojan
Kristan. V drugi volilni enoti
(Hraše) se prav tako volita
dva kandidata, na listi pa so:
Marija Benedik, Ludvik Lindič, Nataša Muhovec, Branko Rupar in Franci Kapus. V
tretji volilni enoti (Studenčice) se lahko voli en kandidat, na listi sta Boštjan
Mulej in Damir Maltarić. V
četrti volilni enoti (del naselja Lesce) se lahko voli tri
kandidate, predlagani pa so
Anita Vidic, Vladimir Kovač,
Miha Gluščič, Maksimiljana
Pogačnik, Zdenko Perko,
Marjan Jauševec, Srečko
Toman in Matjaž Geršič.
Enako je tudi v peti volilni
enoti (del naselja Lesce),
kjer so na listi kandidatov
Jože Mlinarič, Zlatica Demšar, Tanja Ipavec, Janko
Sebastijan Stušek, Rajko
Hrovat in Rudolf Carotta.

KS Ljubno
V KS Ljubno so štiri volilne
enote. V prvi (Ljubno) se
lahko voli tri kandidate, na
listi pa so: Vilko Praprotnik,
Matej Krajnc, Bernarda
Šolar, Marija Cvenkel, Branko Fajfar in Rok Marčun. V
drugi volilni enoti (Praproše) se voli en kandidat, na
listi je Matjaž Jeglič. V tretji
volilni enoti (Otoče) se volita
dva kandidata, na listi sta
Irena Cvenkel in Aleš Ješe, v
četrti volilni enoti (Posavec)
pa trije, na kandidatni listi
so: Urška Ječnik, Pavel Lamberger in Grega Hajne.

KS Mošnje
Tudi KS Mošnje zajema le
ena volilna enota, ki obsega
naselji Mošnje in Globoko,
volivci pa lahko volijo sedem
kandidatov. Na listi so:
Damjana Pangerc, Helena
Kolarič, Franc Peternel,
Zdravko Mohorič, Dušan
Jelovčan. Marjana Sitar in
Danilo Korošec.

KS Otok
Enako je v KS Otok, kjer lahko volivci volijo sedem kan-

didatov, med katerimi so:
Neža Mezeg, Ažbe Štalc,
Jožef Bešter, Damjan
Tonejc, Mateja Žlogar, Iztok
Meglič in Mojca Levstik.

KS Podnart
V prvi volilni enoti (Podnart
in Zaloše) se lahko voli tri
kandidate, na listi so Cvetka
Ješe, Sandra Zadnikar in
Franc Faganel, enako v drugi (Ovsiše, Poljšica, Prezrenje), kjer kandidirajo Janja
Faganel, Renata Zadnikar,
Janez Rakovec in Sašo Finžgar, v tretji volilni enoti
(Češnjica, Dobravica in Rovte) pa enega; kandidati so
Breda Gladek, Igor Dornik
in Nejc Šter.

KS Radovljica
V KS Radovljica je šest volilnih enot. V prvi (Gradnikova ulica) se lahko voli tri
kandidate, na listi so: Andrej
Golčman, Ivana Varl in
Romuald Jovan. V drugi
volilni enoti (Gorenjska,
Prešernova, Kopališka, Ulica St. Žagarja, Tavčarjeva,
Triglavska, Cankarjeva,
Roblekovo naselje) se lahko
voli dva kandidata, na listi
pa so: Slavko Kunčič, Barbara Viki Šubic in Marko Markelj. V tretji volilni enoti
(Cankarjeva, Janševa, Prešernova, Jelovška in Poljska
pot) se lahko voli tri kandidate, na listi so: Jana Kolman, Boris Sodja in Vesna
Goričan. V četrti volilni enoti (Cesta svobode, Gorenjska, Gubčeva, Kajuhova,
Kolodvorska, Kranjska, Ljubljanska, Partizanska pot,
Cesta na Jezerca, Poljska
pot, Gradiška pot, Linhartov
trg, Trubarjeva, Na Mlaki)
se lahko volita dva kandidata, predlagani sta Irena Resman in Januša Avguštin. V
peti volilni enoti (Gubčeva,
Jalnova, Jurčičeva, Kopališka, Kosovelova, Kranjska,
Ljubljanska, Šercerjeva,
Žale, Bevkova, Maistrova,
Bazoviška ulica, Gradiška
pot, Špicarjeva, Štrukljeva,
Ulica Simona Gregorčiča,
Ulica Stanka Lapuha, Langusova) se lahko voli en kandidat, na listi sta Rok Andres
in Tatjana Marina Ravnik,
prav tako v šesti volilni enoti
(Nova vas), kjer je na listi
Marko Podržaj, ter v sedmi
volilni enoti (Gorica, Vrbnje), kjer je na listi Stanislav
Rozman.

KS Srednja Dobrava
KS Srednja Dobrava ima le
eno volilno enoto, voli se
lahko sedem kandidatov. Na
listi so: Rajko Mikolič, Jože
Šlibar, Verica Justin, Žiga
Sitar, Samo Krč, Urška Blaznik, Biserka Kalan in Julijana Debeljak Jelenc.

Občina Radovljica ima
dvanajst krajevnih skupnosti
Vodijo jih sveti KS, ki imajo različno število članov. Člani med seboj izvolijo
predsednika in predlagajo predstavnike v občinski odbor krajevnih
skupnosti.
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

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.

Za člane svetov krajevnih skupnosti se glasuje
tako, da se obkroži zaporedno številko pred
kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se
lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je
določeno v posamezni volilni enoti.

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.
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deželne novice
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.

Seznam volišč
31. stran
volišče 21
Ekonomska gimnazija
in srednja šola,
Gorenjska cesta 13,
Radovljica

volišče 14
Dom ŠD Ljubno
Ljubno 114, Podnart
volišče 15
Vrtec Posavec,
Posavec 86, Podnart
volišče 16
Kulturni dom Mošnje
Mošnje 41, Radovljica

volišče 22
Dom upokojencev,
Ljubljanska cesta 4,
Radovljica

volišče 17
Gasilski dom Podnart,
Podnart 13, Podnart

volišče 23
Stanovanjska hiša Jensterle,
Nova vas 45,
Radovljica

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

volišče 24
Stanovanjska hiša
pri Tomažu Ankerstu
Vrbnje 9b,
Radovljica

volišče 19
Srednja gostinska
in turistična šola,
Kranjska cesta 24,
Radovljica

volišče 25
Gasilski dom
Srednja Dobrava,
Srednja dobrava 7
Kropa

volišče 20
Avla Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19,
Radovljica

volišče 26
Prostor KS Otok,
Zgornji Otok 6a,
Radovljica

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.
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Kmalu bomo šli na
lokalne volitve
Lokalne volitve so vse bližje, na volišča bomo odšli v nedeljo, 5. oktobra, ko bomo po štirih letih
znova izbirali župane in občinske svetnike. Volili pa bomo tudi člane svetov krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti.
Danica Zavrl Žlebir
Radovljica – Tako kaže, da
bomo oktobra še zadnjič v
tem letu obiskali volišča.
Letos smo jih že nekajkrat:
najprej smo volili poslance v
Evropski parlament, zatem
so nas vabili na zakonodajni
referendum o arhivih, sredi
poletja so bile predčasne
parlamentarne volitve, ko
smo dobili nove poslance
državnega zbora in prav
pred kratkim tudi novo vlado. Oktobra pa se bomo
odločali o županih, občinskih svetnikih, pa tudi o svetih krajevnih in vaških ter
četrtnih skupnostih, kjer
imajo le-te ustanovljene.
Imen, o katerih bomo odločali prvo oktobrsko nedeljo,
je res veliko in od minulega
petka so tudi že javno znana
in uradno objavljena.
Volimo v 212 slovenskih
občinah: za razliko od leta
2010 je še ena več, in to
občina Ankaran, ki jo je
ustanovilo ustavno sodišče.
Na širšem Gorenjskem, ki
obsega 27 občin, smo našteli več kot sto kandidatov za
župane. V treh občinah
(Jezersko, Žiri in Žirovnica)
imajo kandidati že zagotovljeno zmago v prvem krogu,
saj nimajo protikandidatov,
v prvem krogu pa bomo
dobili župane tudi v občinah
s samo dvema kandidatoma.
To so občine Gorje, Bled,
Bohinj, Železniki, Gorenja
vas - Poljane, Vodice, Moravče, Lukovica, pa tudi Radovljica, kjer ob sedanjem
županu Cirilu Globočniku
kandidira še Mark Toplak.
Največ županskih kandidatov imajo v občinah Škofja
Loka, Kamnik, Trzin in
Domžale, po osem. Pa smo
Gorenjci še skromni po številu kandidatov v primerjavi
s prestolnico, kjer si županskega položaja želi ducat
kandidatov, v Mariboru pa
jih za ta položaj tekmuje kar
sedemnajst. Konkurenca je
velika in možnost, da eden
od kandidatov zmaga že v
prvem krogu, v občinah z
velikim številom kandidatov
ni prav velika. Pač pa se bosta kandidata, ki bosta v
prvem krogu prejela največji
delež volilnih glasov, znova
pomerila v drugem krogu,
ki bo 19. oktobra. Glavnina
kandidatov je nestrankarskih, za kandidaturo so pridobili podpise volivk in volivcev. Kot neodvisen kandidira tudi sedanji župan občine
Radovljica, medtem ko se
njegov protikandidat za
županski mandat poteguje s
podporo stranke SDS.

V Volilnem glasu smo prejšnji teden predstavili
kandidate za župane v gorenjskih občinah. V teh
dneh pa Klicni center iz Škofje Loke izvaja
javnomnenjsko anketo na širšem območju
Gorenjske, v kateri bo sodelovalo več kot šest
tisoč ljudi. Anketarji bodo vpraševali, koga od
ponujenih kandidatov bodo volili v posameznih
občinah. Rezultati ankete bodo objavljeni v
petek pred volitvami in bodo pokazali, kateremu
kandidatu kaže najbolje.
Mesec dni volilne
kampanje
Že od 5. septembra poteka
volilna kampanja, v kateri
skušajo kandidati prepričati
volivke in volivce, naj volijo
prav njih. Videvamo jih na
plakatih, kjer se predstavljajo s svojimi fotografijami in
slogani, pojavljajo se na javnih prireditvah, predstavljajo svoje programe, ob koncih tedna pa jih srečujemo
tudi ob stojnicah. Za vse to
pa imajo sedaj časa samo še
teden dni, kajti prihodnji
petek, 3. oktobra, opolnoči
se bo javna volilna propaganda končala in napočil bo
volilni molk. Zapišimo še,
da tokratna lokalna volilna
kampanja prvič poteka po
spremenjeni zakonodaji, ki
prepoveduje donacije pravnih oseb, povečuje nadzor
in sankcije za kršitelje.
Organizatorji so morali za
financiranje aktivnosti v
tem času odpreti poseben
račun in bodo morali vse
stroške kampanje tudi poravnati izključno s tega računa. Zakon o volilni in referendumski kampanji pa glede na število volivcev v občini določa tudi zgornjo mejo
sredstev, ki je stroški kampanje ne smejo preseči.
Morda je tudi zaradi tega
volilna kampanja tokrat

videti manj razkošna, kandidati pa se v največji meri
zanašajo na brezplačna plakatna mesta in na brezplačna soočenja v javnih občilih.
In še ena novost je pri teh
lokalnih volitvah: volilno
kampanjo letos v več slovenskih občinah spremlja Transparency International Slovenia – društvo Integriteta.

Zapleti pri kandidaturah
Pretekli teden je bil v volilnem rokovniku precej intenziven. Po preizkusu vloženih
kandidatur so občinske volilne komisije določile sezname kandidatov in list, izžreban je bil tudi vrstni red,
kako se bodo kandidati oziroma liste pojavljali na glasovalnih lističih. Kot rečeno, so
sezname potrjenih kandidatov minuli petek tudi javno
objavili. Zatem so imeli predstavniki list kandidatov še 48
ur časa za vložitev ugovora. V
nekaterih gorenjskih občinah je prišlo tudi do zapletov.
V Radovljici je denimo občinska volilna komisija med petnajstimi vloženimi zavrnila
dve kandidatni listi, kjer niso
bile izpolnjene kvote po spolih. Ena od list se je pritožila
na upravno sodišče, a jo je to
zavrnilo in tako potrdilo
odločitev občinske volilne
komisije.

Tudi ponudba kandidatnih
list je po občinah različno
pisana. S svojimi listami
kandidirajo tradicionalne
stranke, pa tudi nove, ki so
se uveljavile na državnozborskih volitvah. Slednje
povsod še niso vzpostavile
lokalnih odborov in so imele
pri sestavi list ponekod težave. Za člane občinskih svetov pa kandidira tudi več
nestrankarskih list. Občanke in občani jih bodo lahko v
dobrem tednu, kolikor je še
do volitev, natančno prebrali
in ocenili, katerim bodo v
volilni kabini dali svoj glas.
Seznami so bili objavljeni v
nekaterih časopisih, ponekod so jih volivke in volivci
dobili v nabiralnike, lahko
pa si jih ogledajo tudi na
spletnih straneh državne in
občinskih volilnih komisij.

Še zadnji ključni datumi
Glavnina volivk in volivcev
bo za prihodnje lokalne
oblasti glasovala v nedeljo
na voliščih, kjer so vpisani v
volilni imenik. Nekateri glasujejo po pošti, toda rok, do
katerega so lahko to namero
sporočili občinski volilni
komisiji, je potekel že v sredo. Zato pa še vedno lahko
volivci, ki pričakujejo, da
zaradi bolezni prihodnjo
nedeljo ne bodo mogli na
volišče, vložijo zahtevo za
glasovanje na svojem domu.
To lahko storijo do 1. oktobra. Isti datum velja za volivce, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem invalidom.
V petek, 3. oktobra, se opolnoči konča volilna kampanja in začne volilni molk. Ta
traja vso soboto in volilno
nedeljo, torej do 5. oktobra,
do zaprtja volišč ob 19. uri.
Nova volilna nedelja pa je
19. oktober, ko bo drugi
krog županskih volitev.

