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ŽELIMO GOSPODARNO IN POŠTENO DELATI ZA VSE.

ŽELIMO PREVZEMATI ODGOVORNOST ZA 
PRIHODNOST NAŠE DOLINE, DA BI V NJEJ VARNO, 
V MIRU ŽIVELI SREČNI IN DOBRI LJUDJE, KI BI 
PONOSNI NA SVOJO DOMOVINO OHRANJALI 
IDEJO SLOVENSKE POMLADI!
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SODELUJMO, 
ZA DRUŽINE GRE.

mag. ANDREJA RAVNIHAR MEGUŠAR
PETER KREK
METKA ŠOLAR
ROMAN MEGUŠAR
ROBERT MARKELJ 
mag. IVANA TAVCAR 2

2
1. VOLILNA ENOTA 

ROMAN MEGUŠAR
mag. IVANA TAVČAR
ROBERT MARKELJ

2. VOLILNA ENOTA

mag. ANDREJA RAVNIHAR MEGUŠAR
PETER KREK
METKA ŠOLAR

ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo, 18. novembra, 
smo za vas pripravili posebno volilno izdajo Ratitovških obzo-
rij. V osrednjem delu si lahko ogledate seznam potrjenih kan-
didatur in list kandidatov. V Železnikih je županski kandidat 
le aktualni župan Anton Luznar; pogovor z njim objavljamo 
na zadnji strani. Na naslednjih straneh si lahko preberete 
tudi pogovore s predstavniki šestih strank, ki se želijo prebiti 
v občinski svet. To so Slovenska demokratska stranka (SDS), 
Glas za otroke in družine, Nova Slovenija – Krščanski demo-
krati (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS), Levica in Socialni 
demokrati (SD). Na vseh šestih listah se za sedemnajst sve-
tniških mest skupaj poteguje 63 kandidatov. Občina Železniki 
je sicer razdeljena na tri volilne enote: v prvi se voli sedem 
članov občinskega sveta, v drugih dveh pa po pet.
Obenem bodo potekale tudi volitve članov svetov vseh šestih 
krajevnih skupnosti (KS). Največ članov ima svet KS Železni-
ki – enajst, KS Selca jih ima devet, sveti preostalih KS Draž-
goše - Rudno, Sorica, Dolenja vas in Davča pa po sedem. KS 
Dražgoše - Rudno, Selca in Železniki so razdeljene na več vo-
lilnih enot, predvsem zaradi enakomerne zastopanosti vseh 
občanov, je povedal predsednik občinske volilne komisije 
Anže Kavčič.

V nedeljo, 18. novembra, na lokalne volitve
Znova bomo volili župana, občinske svetnike in predstavnike krajevnih skupnosti. 

Glasovanje bo v nedeljo, 18. novembra, na petnajstih voliščih, ki 
bodo odprta med 7. in 19. uro. Predčasno glasovanje bo možno v 
sredo, 14. novembra, na volišču v Kulturnem domu Železniki, prav 
tako med 7. in 19. uro. 

SODELUJMO, ZA DRUŽINE GRE.
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Naslednja redna številka bo predvidoma izšla 14. decembra. Prispevke lahko pošljete do 2. decembra na naslov: ana.subic@g-glas.si ali  
valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si. 

ANA ŠUBIC

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"V osnovi občina Železniki potrebuje dol-
goročno strategijo razvoja. Samo z dol-
goročnim načrtovanjem se občina lahko 
celovito razvija brez nepotrebnih stresov 
in projektov na hitro, ki so potem običaj-
no preplačani, slabše izvedeni in povzro-
čajo slabo voljo med krajani. 
Trenutno so zelo aktualni projekti: pro-
tipoplavna varnost, obvoznica in Dom 
starostnikov. Smo mnenja, da bi te pro-
jekte ob predhodnem usklajevanju s 
krajani lahko veliko bolje izpeljali.
Člani SDS smo imeli aktivno vlogo pri 
pisanju razvojnega programa od 2009 
do 2015. Žal ključne stvari razvojnega 
programa še danes niso realizirane. 
Smo pa pripravljeni sodelovati pri pri-
pravi nove strategije. 
Vseskozi zagovarjamo skrb za enako-
merno urejanje cest, predvsem ko gre 
za najbolj oddaljene prebivalce naše ob-
čine."

 Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Občina Železniki potrebuje pošteno in 
gospodarno ravnanje z denarjem obča-
nov – za vse občane enako!
Prizadevali si bomo, da se osrednji del 
Železnikov okrog Mercatorja primerno 
uredi. V občini potrebujemo tudi ure-
jen tržni prostor na lokaciji, ki je blizu 
največje poseljenosti in ima zagotovlje-
na parkirna mesta. Hkrati poudarjamo 
varnost otrok in ostalih udeležencev 
v prometu in drugje. Po dolgih letih je 
treba pristopiti k ureditvi parkirišč pri 
smučišču Rudno. Čimprej želimo za-

gotoviti novega zdravnika (ob predvi-
deni upokojitvi dosedanjega) pa tudi 
pediatra, ki bo skrbel za zdravje naših 
otrok! Predvsem želimo občanom nu-
diti osnovne pogoje (zdravstvo, šolstvo, 
infrastruktura), da bodo še naprej uspe-
šno ustvarjali na delovnih mestih in 
doma."

 Po kakšnem kriteriju ste izbirali 
kandidate/kandidatke?
"Slovenska demokratska stranka izbira 
kandidate s potrebnimi kompetencami 
za konstruktiven prispevek k razvoju 
občine Železniki. Kandidati morajo tudi 
izraziti voljo za aktivno delo v občin-
skem svetu." 

 V čem se razlikujete od ostalih 
strank?
"Želimo uravnotežen razvoj občine. Na
ša velika želja je, da bi pri nas varno in 
v miru živeli srečni in dobri ljudje, ki bi 
sledili moralnemu kompasu v sebi, bili 
ponosni na svojo domovino (ki bi z ve-
seljem razobesili slovensko zastavo in 

tudi vedeli, zakaj hodimo na volitve)."
 Glede na to, da je kandidat za župa-

na samo eden, me zanima, ali ga pod-
pirate oz. ali ste pripravljeni sodelova-
ti z njim in na kakšen način.
"Slovenska demokratska stranka je bila 
in je vedno pripravljena na sodelovanje 
v dobro vseh. Naše izhodišče je bilo in 
bo tudi ostalo pošteno in gospodarno 
ravnanje z denarjem občanov brez poli-
tičnih preračunavanj."

 Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Člani Slovenske demokratske stran-
ke smo odprti in vedno pripravljeni na 
pogovore z občani, ne glede na politič-
no usmeritev. Občani nas nagovarjajo, 
povedo svoje mnenje in želijo, da ga pri 
svojem delu v občinskem svetu povemo 
in tudi zagovarjamo. To se lahko opazi 
tudi pri naših pobudah in komentarjih, 
ki jih zelo aktivno posredujemo na ob-
činskih sejah, kjer so svetniki Slovenske 
demokratske stranke med aktivnejšimi 
svetniki."

Slovenska demokratska stranka – SDS
Na naša vprašanja je odgovorila Branka Krek Petrina, predsednica Občinskega odbora 
SDS Železniki in kandidatka za članico občinskega sveta.

Branka Krek Petrina
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"Občina Železniki ima priložnost, da po-
stane vodilno območje v slovenskem 
prostoru z visoko kulturo bivanja, spod-
budnim okoljem za mlade družine in 
podjetne ter privlačen cilj za obiskovalce. 
Kandidati liste Glas za otroke in družine 
se bomo odločno zavzemali za izgradnjo 
obvoznice in urejeno občinsko kolesar-
sko pot, ki bo povezana s Škofjo Loko 
in bo vključena v gorenjsko kolesarsko 
omrežje. Ker podjetja nimajo možnosti 
za širitev svojih dejavnosti, bomo odločno 
pospešili intenzivnost sprejemanja pro-
storskih aktov in takoj začeli pridobivati 
nove pobude za spremembe in zainteresi-
ranim omogočili nadaljnji razvoj. Želimo 
privabiti nove investitorje, za zagotavlja-
nje pestre izbire bomo spodbujali razvoj 
konkurenčnega trgovskega centra. Danes 
se srečujemo s pomanjkanjem zazidljivih 
zemljišč, tako v občinski, storitveni kot 
osebni lasti. Prav tako je povpraševanje po 
stanovanjih večje od ponudbe. Ker želimo 
biti razvojno naravnana občina, se bomo 
posebej zavzeli za naše družine, da jim 
bodo na voljo nova zazidljiva in komu-
nalno opremljena zemljišča za izgradnjo 
lastnega doma. Seveda po dostopnejših 
cenah. Naša občina nujno potrebuje dom 
starejših, zato bi bilo treba pregledati vse 
primerne lokacije. Še posebej bomo okre-
pili postavko za organizirano pomoč na 
domu družinam in starejšim."

 Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Začrtani razvoj mora biti oblikovan kar 
najbolj po meri naših občanov, usklajen 
z evropskimi smernicami in uspešnim 
črpanjem evropskih in drugih nepovra-
tnih virov. Zavzemali se bomo za dialog 
med vsemi odločevalci, z vsemi svetniki 
in županom – brez izključevanja. Vse-
kakor pa moramo skrbeti za enakomer-
no in pravično vlaganje proračunskih 
sredstev v mesto in na podeželje.
Naši glavni cilji so spodbudna stano-
vanjska politika (omogočiti investicije 
v komunalno opremljena zemljišča po 
dostopnejših cenah), izboljšanje prome-

tne povezave (gradnja kolesarke poti, 
obnova regionalnih cest in navezava na 
slovensko avtocesto) ter razvoj podeže-
lja in turističnih kmetij s prepoznavno 
turistično ponudbo. 
Glas za otroke in družine bo odločno gla-
soval za višjo enkratno pomoč vsakega 
novorojenčka v naši občini. Za denar-
na nadomestila tistim družinam, ki se 
bodo odločile, da bo predšolski otrok v 
varstvu doma. Finančno bomo podpirali 
programe, ki bodo krepili medgeneracij-
sko sodelovanje, organizirano pomoč na 
domu in skrb za starejše. Dodatno bomo 
podprli programe vseh neprofitnih, kul-
turnih, športnih in drugih prostovoljnih 
organizacij. Vsekakor pa bomo odločno 
finančno podprli programe mladinskih 
projektov, saj je posebna skrb namenje-
na našim mladim in njihovemu kvalite-
tnemu preživljanju prostega časa."

 Po kakšnem kriteriju ste izbirali 
kandidate/kandidatke?
"Na prvem mestu naše stranke so naši 
otroci, mladi, naše družine in stari 
starši. Oni so temelj našega naroda in 
naše občine. Naši člani so verodostojni 
kandidati z vsemi potrebnimi znanji in 
svežino za uspešno delovanje občine. 
Vsi kandidati se že dolgo zavzemamo za 
vrednote in kulturo življenja, smo izku-
šeni na področju pridobivanja sredstev 
iz evropskih projektov za ohranjanje 
naše izjemne kulturne dediščine. Naša 
občina si zasluži postati prepoznavna 
turistična destinacija. Naš kriterij je 

poštenost in pravičnost, posebno po-
zornost pa namenjamo družinam. Smo 
glas za Selško dolino."

 V čem se razlikujete od ostalih 
strank?
"Smo odgovorni in delamo za druge. Od-
govorno opravljanje dela za skupno dobro 
je vodilo našega delovanja. V naši občini 
je prav model zadrug – po dr. Kreku – naj-
uspešnejši model poslovanja, ki je zgled 
za celo Slovenijo. Naši kandidati so dobro 
pripravljeni za uresničitev občinske ra-
zvojne strategije. Spodbujali bomo mlade, 
da aktivno sooblikujejo svojo prihodnost. 
Sprejete odločitve na ravni občine danes 
pomembno vplivajo na njihovo življenje 
jutri. Naše vodilo je: Politika je kul." 

 Glede na to, da je kandidat za župa-
na samo eden, me zanima, ali ga pod-
pirate oz. ali ste pripravljeni sodelova-
ti z njim in na kakšen način.
"Županskega kandidata podpiramo in 
pričakujemo, da bo sodelovanje oboje-
stransko. Le z enakopravno obravnavo 
vseh občanov in preudarnim vodenjem 
bodo ti cilji uresničeni." 

 Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Z vsemi občani želimo sodelovati, pri-
sluhnili bomo prav vsakemu. Sodeluj-
mo, za naše družine gre. Skupaj bomo 
gradili in uresničili izjemen razvojni po-
tencial občine. Zaupajte nam svoj glas, 
dajte nam priložnost. Naše mobilne šte-
vilke in elektronski naslovi bodo na vo-
ljo vsem občanom. V vsakem primeru pa 
bomo dostopni tudi za osebni stik."

Glas za otroke in družine
Pogovor z Andrejo Ravnihar Megušar, kandidatko za članico občinskega sveta

Andreja Ravnihar Megušar
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ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"Trenutno je največji problem pomanj-
kanje aktivnega delovanja vseh segmen-
tov občine. To bomo odpravili z aktivnim 
ravnanjem za dosego ciljev našega pro-
grama, in sicer preko delovanja v občin-
skem svetu in s spodbujanjem aktivno-
sti vodstva ter uprave občine."

 Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Občinski odbor Nove Slovenije se bo v 
prihodnjem mandatu občinskega sveta 
najbolj prizadeval za vzpostavitev aktiv-
nejšega delovanja in sodelovanja vseh 
segmentov občine. Zagotoviti je treba bolj 
aktivno odločanje tako na ravni občin-
skega sveta in župana kakor tudi občin-
ske uprave. Zavzemali se bomo tudi za 
večje vključevanje zainteresirane javnosti 
pri podaji predlogov za uvedbo potrebnih 
sprememb. Vzpostaviti je treba aktivno 
sodelovanje vodstva občine in uprave s 
krajevnimi skupnostmi, občinskimi in 
medobčinskimi javnimi zavodi, mini-
strstvi, sosednjimi občinami, razvojnimi 
agencijami in drugimi subjekti.
Omenili bi še druge konkretne cilje, za 
katere se bomo primarno zavzemali.
Na področju zdravstvene in socialne 
oskrbe se bomo zavzemali za zagotovitev 
ustreznega števila zdravnikov družinske 
medicine in pediatra. Glede na sedanje 
število zdravnikov zagotavljanje zdra-
vstvenih storitev našim občanom ni za-
gotovljeno v zadostni meri. Zaradi tega je 
kritično tudi izvajanje nujne medicinske 
pomoči v naši občini, ki je preveč odda-
ljena od centra NMP v Škofji Loki. Pose-
bej problematična je zdravstvena oskr-
ba naših najmlajših občanov. Vztrajali 
bomo, da se zagotovi prisotnost pediatra 
v našem zdravstvenem domu.
Prizadevali si bomo, da se čim prej zgra-
di dom starejših in onemoglih. Poleg 
tovrstne oskrbe se bomo zavzeli tudi za 
alternativne metode varstva in pomoči, 
s katero bi omogočili dostopnost do po-
trebne pomoči tudi tistim, ki si domske 
oskrbe ne bi mogli privoščiti, kakor tudi 
za reševanje nenadnih kriznih situacij. 

S predvidenimi alternativnimi načini 
varstva bi družinam pomagali pri iz-
vajanju varstva starostnika na domu v 
krogu najbližjih, kar je tudi najbolj hu-
mano in pomembno pripomore h gra-
dnji medčloveških odnosov. 
Na področju turizma se bomo osredoto-
čili najprej na rešitev dostopnosti naše 
najbolj obiskane točke – Ratitovca. Za raz-
rešitev prometne obremenjenosti Prtovča 
bomo predlagali ukrep, s katerim želimo 
zagotoviti pozitivne učinke domačinom, 
planincem kakor tudi ponudnikom go-
stinskih storitev v dolini. Naš cilj je v tem 
mandatu doseči dodatne prenočitvene 
kapacitete. Za ta namen bomo predlagali 
spodbude za ureditev novih prenočišč. Ak-
tivno pa bomo spodbujali tudi izgradnjo 
infrastrukture, ki bo omogočila razvoj 
turizma. Predvsem je to posodabljanje 
regionalnih cest, kar je sicer naloga drža-
ve. Prepričani smo, da bomo z aktivnim 
dialogom s pristojnimi ministrstvi našli 
predloge (naše zahteve) in jih s proaktiv-
nim ravnanjem in iskanjem rešitev čim 
prej udejanjili. Druga enako pomembna 
infrastruktura pa je kolesarska povezava 
preko celotne Selške doline ter posodo-
bitev občinskih cest. Zavzemali se bomo 
tudi za več aktivnosti na področju razvoja 
promocije in trženja kulturne dediščine.
Poleg navedenega bomo izvajali aktivno-
sti v smeri pospeševanja gradnje obvoz-
nice skozi staro jedro Železnikov, izvedbe 
ukrepov poplavne varnosti; iskanja in 
razvijanja novih območij, namenjenih 

stanovanjski in storitveni rabi skozi vidik 
trajnostnega razvoja celotne občine; omo-
gočanja razvoja lokalne pridelave hrane z 
zagotavljanjem možnosti za prodajo (ure-
ditev tržnice) in zagotavljanja programov 
mladim (tudi v času poletnih počitnic)."

 Po kakšnem kriteriju ste izbirali 
kandidate/kandidatke?
"Z našo listo smo v občinski svet želeli 
vnesti izkušenost starejših, mladostno 
zagnanost in odprtost."

 V čem se razlikujete od ostalih 
strank?
"V tem, da smo odprti za ideje, ki prina-
šajo razvoj v korist občine in občanov, 
in smo aktivni pri iskanju priložnosti 
za našo občino. Zavzemali se bomo, da 
se naša občina prebudi in stopi naprej z 
večjim ter odločnejšim korakom."

 Glede na to, da je kandidat za župa-
na samo eden, me zanima, ali ga pod-
pirate oz. ali ste pripravljeni sodelova-
ti z njim in na kakšen način.
"Naša prioriteta je uresničitev ciljev, ki 
smo si jih zastavili. Seveda pa smo pri-
pravljeni podpreti tudi tiste ukrepe žu-
pana, ki bodo zasledovali dosego najšir-
še javne koristi."

 Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Naši kandidati so odprti za nova po-
znanstva, pobude in pojasnila. Nanje se 
lahko vedno obrnete. Kontaktni podatki 
naših svetnikov bodo objavljeni na sple-
tni strani naše stranke. Tam bodo obja-
vljene tudi aktualne novice, ki se bodo 
nanašale na delo v občinskem svetu."

Nova Slovenija – krščanski demokrati
V imenu stranke NSi je odgovarjal kandidat za občinskega svetnika Janez Trojar.

Janez Trojar
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KANDIDATURE IN LISTE KANDIDATOV

JAVNA OBJAVA
I. Na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ, Ur. l. RS, št. 109/2006 – UPB1, 54/2007 – odl.  
US in 23/2017) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Ur.l.RS, št. 94/2007 – 
UPB3, 45/2008, 83/2012 in 68/2017) Občinska volilna komisija občine Železniki objavlja seznam potrjenih 
kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018.

Kandidature in liste kandidatov so navedene po izžrebanem vrstnem redu. 

V javni objavi uporabljen izraz kandidat, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni 
za ženske in za moške. 

Uradna javna objava kandidatur in list kandidatov je objavljena tudi na spletni strani Občine Železniki 
www.zelezniki.si ter na oglasni deski Občine Železniki. Ti objavi se štejeta za javno objavo v smislu določila 
61. člena Zakona o volitvah v državni zbor.

Glasovanje bo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

II. Predčasno glasovanje bo v sredo, 14. novembra 2018, med 7. in 19. uro, na volišču, ki bo v Kulturnem 
domu Železniki (Trnje 39, Železniki).

III. Volivke in volivci lahko najpozneje do srede, 14. novembra 2018 na sedežu občinske volilne komisije 
(Češnjica 48, Železniki) uredijo vse potrebno, v kolikor se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na 
volišču (glasovanje na domu).

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasovanje za župana: Glasuje se za enega kandidata. Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži številka 
pred njegovim imenom in priimkom.

Glasovanje za člane občinskega sveta: Glasuje se samo za eno listo kandidatov. Za listo se glasuje tako, da 
se obkroži številka liste.

Z liste, za katero je glasoval, lahko volivec izbere enega kandidata, kateremu daje prednost pred  
ostalimi kandidati s te liste (preferenčni glas). Ta glas odda volivec tako, da na glasovnici v za to določen  
prostor pri listi, za katero je glasoval, vpiše zaporedno številko tistega kandidata s te liste, kateremu daje  
preferenčni glas. 

Glasovanje za člane sveta krajevnih skupnosti: Glasuje se za največ toliko kandidatov, kot se jih voli  
v posamezni volilni enoti. Za kandidata(e) se glasuje tako, da se obkroži številka pred imenom in  
priimkom kandidata.
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1. Za župana občine Železniki je bila potrjena naslednja kandidatura:

1. Anton LUZNAR, roj. 5. 4. 1961, SELCA 166, SELCA  
 izobrazba: magister; delo: župan
 predlagatelj: SLS

2. Za člane občinskega sveta občine Železniki so bile potrjene naslednje liste kandidatov:

1.  VOLILNA ENOTA: mesto Železniki, razen Češnjice

Številka liste: 1
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

1.  Miran ŠTURM, roj. 25. 10. 1970, DAŠNICA 47, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mag. elektrotehnike; delo: produktni vodja

2.  Anita GASER, roj. 1. 8. 1975, NA KRESU 15, ŽELEZNIKI
 izobrazba: univ. dipl. ekonomist; delo: finančni kontrolor svetovalec 

3.  Alojz DEMŠAR, roj. 9. 1. 1964, LOG 36, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mag. poslovnih ved; delo: direktor 

4.  Kristina GARTNER, roj. 24. 1. 1945, LOG 56, ŽELEZNIKI
 izobrazba: /; delo: upokojenka 

5.  Klemen VEBER, roj. 3. 10. 1977, NA KRESU 19, ŽELEZNIKI
 izobrazba: inženir strojništva; delo: višji tehnolog

Številka liste: 2 
Ime liste: GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Predlagatelj: Stranka Glas za otroke in družine

1.  Roman MEGUŠAR, roj. 2. 9. 1963, NA KRESU 11, ŽELEZNIKI
 izobrazba: inženir informatike; delo: tehnolog

2.  mag. Ivana TAVČAR, roj. 5. 6. 1978, OTOKI 9, ŽELEZNIKI
 izobrazba: magistrica farmacije; delo: farmacevtka

3.  Robert MARKELJ, roj. 2. 7. 1973, LOG 100, ŽELEZNIKI
 izobrazba: strojni tehnik; delo: podjetnik

Številka liste: 3
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati

1.  Franc TUŠEK, roj. 8. 3. 1959, DAŠNICA 100, ŽELEZNIKI
 izobrazba: prodajalec; delo: upokojenec

2.  Minka ŠMID, roj. 7. 6. 1956, DAŠNICA 128, ŽELEZNIKI
 izobrazba: višja medicinska sestra; delo: upokojenka

3.  Janez TROJAR, roj. 14. 4. 1982, NA PLAVŽU 70, ŽELEZNIKI
 izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik; delo: višji svetovalec



LOKALNE VOLITVE 2018 | 9 

Številka liste: 4
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS

1.  Matej ŠUBIC, roj. 12. 9. 1968, LOG 5, ŽELEZNIKI
 izobrazba: oblikovalec kovin; delo: strugar, podžupan

2.  Uršula BERNIK, roj. 20. 7. 1985, DAŠNICA 162, ŽELEZNIKI
 izobrazba: univ. dipl. bibl.; delo: bibliotekarka

3.  Tomaž WEIFFENBACH, roj. 23. 10. 1982, NA PLAVŽU 11, ŽELEZNIKI
 izobrazba: komercialist; delo: vodja skladiščnega sistema

4.  Alenka KUHAR, roj. 10. 7. 1972, NA PLAVŽU 11, ŽELEZNIKI
 izobrazba: prof. mat. in fiz.; delo: učiteljica mat. in fiz.

5.  Peter ARKO, roj. 7. 5. 1980, NA PLAVŽU 50, ŽELEZNIKI
 izobrazba: gostinski tehnik; delo: kuhar

6.  Jožefa RANT, roj. 31. 12. 1956, OTOKI 4, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ing. radiologije; delo: upokojenka

7.  Iztok GARTNER, roj. 2. 8. 1964, LOG 56, ŽELEZNIKI
 izobrazba: strojni  mehanik; delo: montažer

Številka liste: 5
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: Levica

1.  Matej MARKELJ, roj. 18. 8. 1988, LOG 31, ŽELEZNIKI
 izobrazba: magisterij stroke (2. bol. st.); delo: svetovalec

2.  Maja JELENC, roj. 2. 7. 1976, LOG 40, ŽELEZNIKI
 izobrazba: diplomirana ekonomistka; delo: administrator

3.  Blaž VRHUNC, roj. 11. 1. 1970, JESENOVEC 13, ŽELEZNIKI
 izobrazba: obratni strojni tehnik; delo: vodja lakirne linije

Številka liste: 6 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: Socialni demokrati

1.  Leopold NASTRAN, roj. 24. 9. 1946, NA KRESU 22, ŽELEZNIKI
 izobrazba: predmetni učitelj telesne vzgoje; delo: upokojenec

2.  Zora BONČA, roj. 3. 4. 1956, DAŠNICA 122, ŽELEZNIKI
 izobrazba: predmetna učiteljica; delo: upokojenka

3.  Peter GORTNAR, roj. 30. 9. 1963, NA PLAVŽU 39, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: višji kalkulant

4.  Kristina GERGAR, roj. 5. 10. 1966, NA KRESU 18, ŽELEZNIKI
 izobrazba: osnovna šola; delo: upokojenka

5.  Boštjan GARTNAR, roj. 30. 6. 1981, NA KRESU 23, ŽELEZNIKI
 izobrazba: dipl. organizator informatike; delo: brez službe

6.  Brigita KEMPERLE, roj. 13. 8. 1965, NA KRESU 20, ŽELEZNIKI
 izobrazba: osnovna šola; delo: montaža

V 1. volilni enoti se voli 7 članov občinskega sveta.
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2. VOLILNA ENOTA: Kališe, Lajše, Topolje, Zabrekve, Golica, Selca, Studeno, Češnjica in Dolenja vas

Številka liste: 1
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

1.  Branka KREK PETRINA, roj. 20. 3. 1956, SELCA 11a, SELCA
 izobrazba: doktor medicine; delo: zdravnica ORL

2.  Marko KLEMENČIČ, roj. 1. 3. 1969, TOPOLJE 8, SELCA
 izobrazba: /; delo: / 

3.  Andreja PINTAR, roj. 14. 2. 1990, DOLENJA VAS 44, SELCA
 izobrazba: univerzit. izobrazba; delo: asistentka evropske poslanke

4.  Blaž MARENK, roj. 5. 10. 1972, SELCA 169, SELCA
 izobrazba: avtomehanik – šofer; delo: skladiščnik

5.  Uršula ALIBEŠTER, roj. 14. 5. 1985, SELCA 2, SELCA
 izobrazba: dipl. ing. agronomije in hortikulture; delo: samostojna podjetnica

Številka liste: 2 
Ime liste: GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Predlagatelj: Stranka Glas za otroke in družine

1.  mag. Andreja RAVNIHAR MEGUŠAR, roj. 16. 12. 1974, DOLENJA VAS 22, SELCA
 izobrazba: magistrica mednarodnih odnosov, profesor ruskega jezika in geografije; delo: javni uslužbenec

2.  Peter KREK, roj. 30. 4. 1959, SELCA 11a, SELCA
 izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike; delo: kmetovalec

3.  Metka ŠOLAR, roj. 12. 5. 1969, TOPOLJE 7, SELCA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: gospodinja – kmetovalka

Številka liste: 3
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati

1.  Janez THALER, roj. 28. 9. 1963, SELCA 7, SELCA
 izobrazba: diplomirani inženir strojništva; delo: tehnolog

Številka liste: 4
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS

1.  Aleš BERTONCELJ, roj. 6. 2. 1985, LAJŠE 17, SELCA
 izobrazba: elektrotehnik – elektronik; delo: elektronik

2.  Julijana PREVC, roj. 14. 5. 1969, DOLENJA VAS 80, SELCA
 izobrazba: univ. dipl. zgodovine; delo: knjižničarka

3.  Aleksander HAJDINJAK, roj. 22. 12. 1975, STUDENO 35, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mizar; delo: vzdrževalec

4.  Barbka RANT, roj. 9. 12. 1965, ČEŠNJICA 12b, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mag. zdr. – soc. manag.; delo: zdravstveni sodelavec

5.  Janez PEGAM, roj. 23. 8. 1980, ZABREKVE 4, SELCA
 izobrazba: inž. strojništva; delo: kmet
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Številka liste: 5
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: Levica

1.  Miša HAFNER, roj. 11. 5. 1992, SELCA 125, SELCA
 izobrazba: diplomirani designer; delo: proizvodna delavka

Številka liste: 6 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: Socialni demokrati

1.  Jože PREZL, roj. 28. 1. 1958, STUDENO 1, ŽELEZNIKI
 izobrazba: diplomirani varnostni inženir; delo: vodja oddelka

2.  Jerneja TOLAR, roj. 29. 7. 1965, ČEŠNJICA 51, ŽELEZNIKI
 izobrazba: profesorica razrednega pouka; delo: učitel. razred. pouka

3.  Borut ŠMID, roj. 14. 4. 1968, ČEŠNJICA 52, ŽELEZNIKI
 izobrazba: elektrotehnik; delo: sistemski inženir

4.  Daša PRIMOŽIČ, roj. 11. 10. 1979, ČEŠNJICA 49, ŽELEZNIKI
 izobrazba: frizerka; delo: montaža

5.  France BENEDIK, roj. 31. 1. 1941, SELCA 92, SELCA
 izobrazba: diplomirani organizator; delo: upokojenec

V 2. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

3. VOLILNA ENOTA: Davča, Podporezen, Dražgoše, Rudno, Zg. Sorica, Sp. Sorica, Sp. Danje, Zg. Danje,  
Zabrdo, Zali Log, Martinj Vrh, Podlonk, Prtovč, Potok, Ojstri Vrh, Smoleva, Osojnik, Ravne, Torka in Zala

Številka liste: 1
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

1.  Tomaž DEMŠAR, roj. 6. 3. 1969, RUDNO 13, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mizarski mojster; delo: samostojni podjetnik

2.  Irena POTOČNIK, roj. 19. 7. 1977, ZABRDO 1, SORICA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: administracija, organizacija dela

3.  Peter PREZELJ, roj. 19. 12. 1970, DAVČA 46a, ŽELEZNIKI
 izobrazba: /; delo: /

4.  Valentina DEMŠAR, roj. 5. 8. 1972, RUDNO 13, ŽELEZNIKI
 izobrazba: socialna gerontologija – PEF; delo: dipl. vzgojiteljica

Številka liste: 3
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati

1.  Brigita PREVC, roj. 13. 2. 1995, DRAŽGOŠE 6a, ŽELEZNIKI
 izobrazba: diplomirana fizioterapevtka; delo: študent 2. stopnje (mag.)

2.  Gregor BEVK, roj. 15. 10. 1991, DAVČA 60, ŽELEZNIKI
 izobrazba: lesarski tehnik; delo: samostojni podjetnik

3.  Ivanka REJC, roj. 24. 12. 1956, SMOLEVA 12, ŽELEZNIKI
 izobrazba: osnovna šola; delo: upokojenka
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Številka liste: 4
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS 

1.  Primož PINTAR, roj. 18. 4. 1979, SPODNJA SORICA 8, SORICA 
 izobrazba: gostinski tehnik; delo: samostojni podjetnik

2.  Erika DROBNIČ, roj. 13. 5. 1971, ZALI LOG 63, ŽELEZNIKI
 izobrazba: univ. dipl. ekonomije; delo: vodja prodajnega centra

3.  Jurij DEMŠAR, roj. 1. 4. 1973, MARTINJ VRH 37, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ing. usnjarsko predelovalne tehnologije; delo: kmet

4.  Alenka LOTRIČ, roj. 31. 1. 1972, DRAŽGOŠE 32a, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: obutveni tehnolog; delo: delavka v montaži 

5.  Božo PREZELJ, roj. 25. 12. 1965, PODPOREZEN 6, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: mizar – kmetovalec; delo: mizar – kmetovalec 

Številka liste: 5
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: Levica

1.  Gašper PODLIPNIK, roj. 7. 10. 1984, ZALI LOG 36, ŽELEZNIKI
 izobrazba: /; delo: /

Številka liste: 6 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: Socialni demokrati

1.  Janez HABJAN, roj. 28. 9. 1974, ZALI LOG 33b, ŽELEZNIKI
 izobrazba: inženir strojništva; delo: tehnolog

2.  Darja ČERIN, roj. 31. 8. 1984, ZALI LOG 3, ŽELEZNIKI
 izobrazba: osnovna šola; delo: izdelava kablov

3.  Gregor ŽBONTAR, roj. 17. 10. 1965, ZALI LOG 22, ŽELEZNIKI
 izobrazba: gostinec; delo: gostinec

V 3. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

3. Za člane sveta krajevnih skupnosti so bile potrjene naslednje kandidature:

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DAVČA

1. VOLILNA ENOTA: Davča (razen h.št. 55-58) in Podporezen (h.št. 6)

1.  Branka PETERNELJ, roj. 26. 11. 1981, DAVČA 9, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: profesor nemščine in sociologije; delo: poučevanje
 Predlagatelj: Franc Prezelj in skupina volivcev 

2.  Igor KEJŽAR, roj. 18. 3. 1976, DAVČA 72, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: orodjar; delo: strugar
 Predlagatelj: SLS

3.  Gregor KODER, roj. 3. 5. 1970, DAVČA 10, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: kmet; delo: kmetovanje
 Predlagatelj: Franc Prezelj in skupina volivcev
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4.  Boštjan BEVK, roj. 4. 2. 1994, DAVČA 60, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: gimnazijski maturant; delo: pomočnik vodje kakovosti
 Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati

5.  Jožica BEVK, roj. 19. 3. 1974, DAVČA 26, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: frizerka; delo: kontrolor na liniji
 Predlagatelj: SLS

6.  Klavdija KEJŽAR, roj. 9. 2. 1995, DAVČA 71, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: kmetijsko podjetniški tehnik; delo: proizvodna delavka
 Predlagatelj: SLS

7.  Tina JEMEC, roj. 6. 10. 1986, DAVČA 25b, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: univ. ing. gozdarstva; delo: samostojni strokovni sodelavec na GIS
 Predlagatelj: SLS

8.  Aleš ČEMAŽAR, roj. 1. 9. 1989, DAVČA 49, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: avtomehanik; delo: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: SLS 
 
V 1. volilni enoti se voli 7 članov sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA VAS

1. VOLILNA ENOTA: Dolenja vas

1.  Boris EGART, roj. 9. 6. 1979, DOLENJA VAS 110, SELCA 
 izobrazba: inženir lesarstva; delo: referent za kuhinje
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka 

2.  Janez RAKOVEC, roj. 8. 8. 1980, DOLENJA VAS 46, SELCA 
 izobrazba: inženir lesarstva; delo: vodja salona pohištva
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka

3.  Tomaž RAKOVEC, roj. 3. 3. 1979, DOLENJA VAS 86, SELCA
 izobrazba: elektrotehnik; delo: direktor
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka

4.  Jernej BEŠTER, roj. 20. 8. 1958, DOLENJA VAS 49, SELCA 
 izobrazba: mizar; delo: upokojenec
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka 

5.  Julijana PREVC, roj. 14. 5. 1969, DOLENJA VAS 80, SELCA
 izobrazba: zgodovinarka; delo: knjižničarka
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka 

6.  Irena RIHTARŠIČ, roj. 11. 8. 1984, DOLENJA VAS 59, SELCA 
 izobrazba: univ. dipl. socialna delavka; delo: socialna delavka
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka 

7.  Tjaša GUZELJ, roj. 27. 2. 1976, DOLENJA VAS 50, SELCA 
 izobrazba: poslovni sekretar; delo: višji komercialist prodaje
 Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka 

V 1. volilni enoti se voli 7 članov sveta.
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KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DRAŽGOŠE – RUDNO

1. VOLILNA ENOTA: Dražgoše – vzhod

1.  Alenka LOTRIČ, roj. 31. 1. 1972, DRAŽGOŠE 32a, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: obutveni tehnolog; delo: delavka v proizvodnji
 Predlagatelj: Katarina Peternelj in skupina volivcev

2.  Primož JELENC, roj. 13. 5. 1983, DRAŽGOŠE 28, ŽELEZNIKI
 izobrazba: kmetijski tehnik; delo: kmetovalec
 Predlagatelj: Katarina Peternelj in skupina volivcev

V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta.

2. VOLILNA ENOTA: Dražgoše – zahod

1.  Andraž VALCL, roj. 17. 5. 1980, DRAŽGOŠE 15, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof; delo: kmetovalec
 Predlagatelj: Branko Kavčič in skupina volivcev

2.  Ana JELENC, roj. 27. 5. 1986, DRAŽGOŠE 3a, ŽELEZNIKI
 izobrazba: tehnologinja poštnega prometa; delo: delavka v proizvodnji
 Predlagatelj: Branko Kavčič in skupina volivcev

3.  Jure KAVČIČ, roj. 27. 7. 1990, DRAŽGOŠE 13, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: kmetijski tehnik; delo: gozdar
 Predlagatelj: Andreja Šolar in skupina volivcev

V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta.

3. VOLILNA ENOTA: Rudno

1.  Ivana KELC, roj. 22. 12. 1959, RUDNO 28, ŽELEZNIKI
 izobrazba: prodajalka; delo: upokojenka
 Predlagatelj: Tomaž Demšar in skupina volivcev

2.  Marjeta DEMŠAR, roj. 27. 2. 1967, RUDNO 26, ŽELEZNIKI
 izobrazba: profesorica; delo: učiteljica
 Predlagatelj: Tomaž Demšar in skupina volivcev

3.  Pavel SELJAK, roj. 20. 1. 1973, RUDNO 3, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: inženir logistike; delo: razpored voznikov
 Predlagatelj: Tomaž Demšar in skupina volivcev

V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SELCA

1. VOLILNA ENOTA: Kališe

1.  Sandi DOLENC, roj. 29. 11. 1963, KALIŠE 12, ŽELEZNIKI
 izobrazba: mag. elektrotehnike; delo: produktni vodja
 Predlagatelj: Anton Šolar in skupina volivcev 

V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta.
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2. VOLILNA ENOTA: Lajše

1.  Blaž RIHTARŠIČ, roj. 6. 12. 1982, LAJŠE 5, SELCA 
 izobrazba: univ. dipl. inž. strojništva; delo: razvoj izdelkov
 Predlagatelj: Mirko Berce in skupina volivcev 

V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta.

3. VOLILNA ENOTA: Topolje in Zabrekve

1.  Simon POTOČNIK, roj. 22. 1. 1988, ZABREKVE 11, SELCA 
 izobrazba: orodjar; delo: voznik
 Predlagatelj: SLS 

V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta.

4. VOLILNA ENOTA: Golica

1.  Andrej GARTNER, roj. 8. 1. 1968, GOLICA 10, SELCA 
 izobrazba: mizar; delo: proizvodni delavec
 Predlagatelj: SLS 

V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta.

5. VOLILNA ENOTA: Selca – del

1.  Peter KREK, roj. 30. 4. 1959, SELCA 11a, SELCA
 izobrazba: dipl. ing. elektrotehnike; delo: kmet
 Predlagatelj: SDS

2.  Tomaž HABJAN, roj. 26. 10. 1971, SELCA 149, SELCA 
 izobrazba: ing. strojništva; delo: vodja laboratorija
 Predlagatelj: SLS

3.  Branka KREK PETRINA, roj. 20. 3. 1956, SELCA 11a, SELCA
 izobrazba: dr. med.; delo: zdravnik – ORL
 Predlagatelj: SDS 

V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta.

6. VOLILNA ENOTA: Selca – del

1.  Janez ŠTIBELJ, roj. 28. 4. 1980, SELCA 68a, SELCA
 izobrazba: /; delo: /
 Predlagatelj: SDS

2.  Marija DEMŠAR, roj. 20. 6. 1971, SELCA 172, SELCA
 izobrazba: /; delo: /
 Predlagatelj: SDS 

3.  Julijana GARTNER, roj. 21. 2. 1945, SELCA 128, SELCA 
 izobrazba: /; delo: upokojenka
 Predlagatelj: SDS 

V 6. volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
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KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SORICA

1. VOLILNA ENOTA: Zg. Sorica, Sp. Sorica, Sp. Danje, Zg. Danje, Zabrdo in Podporezen (h.št. 1-5)

1.  Matej PINTAR, roj. 10. 8. 1984, ZGORNJA SORICA 1a, SORICA
 izobrazba: magisterij znanosti; delo: direktor informatike
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev 

2.  Tina ŠUBIC, roj. 6. 6. 1988, SPODNJA SORICA 4, SORICA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: administrator
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

3.  Jerneja FAJFAR, roj. 8. 6. 1989, SPODNJA SORICA 30, SORICA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: delo v proizvodnji
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev 

4.  Gregor GASSER, roj. 23. 6. 1971, SPODNJA SORICA 14, SORICA
 izobrazba: /; delo: voznik avtobusa
 Predlagatelj: SDS

5.  Bernard DROL, roj. 4. 7. 1970, ZGORNJA SORICA 75, SORICA
 izobrazba: ing. strojništva; delo: vodja proizvodnje
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

6.  Polona KENDA, roj. 16. 12. 1985, ZGORNJA SORICA 18, SORICA
 izobrazba: vzgojitelj predšolskih otrok, pomočnik; delo: pomočnica vzgojiteljice
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev 

7.  Andrej JENSTRLE, roj. 20. 1. 1983, PODPOREZEN 3, PODBRDO
 izobrazba: lesarski tehnik; delo: kmet
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev

8.  Klemen ŠUBIC, roj. 10. 12. 1985, SPODNJA SORICA 4a, SORICA
 izobrazba: lesarski tehnik; delo: delo na žagi, prevoz lesa
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

9.  Erika TAVČAR, roj. 13. 11. 1989, ZGORNJA SORICA 60, SORICA
 izobrazba: dipl. ekon. (univ.); delo: finančno računovodski delavec
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev

10. Matija OKORN, roj. 14. 2. 1962, SPODNJA SORICA 1, ŽELEZNIKI
 izobrazba: /; delo: revirni gozdar
      Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev

11.  Leon KEJŽAR, roj. 19. 4. 1975, SPODNJE DANJE 10a, SORICA
 izobrazba: univ. dipl. ing. živilske tehnologije; delo: proizvodnji tehnolog
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

12.  Marjetka ULBL, roj. 21. 7. 1978, SPODNJA SORICA 25, SORICA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: administrator
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev 

13.  Roman KEJŽAR, roj. 11. 2. 1966, ZGORNJA SORICA 17a, SORICA
 izobrazba: lesar širokega profila; delo: samostojni podjetnik – trener atletike
 Predlagatelj: Primož Pintar in skupina volivcev
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14.  Gašper GASSER, roj. 22. 10. 1988, ZABRDO 7, SORICA
 izobrazba: lesarski tehnik; delo: zaposlen na kmetiji
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

15.  Maja KEJŽAR, roj. 2. 2. 1987, SPODNJA SORICA 20, SORICA
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: pisarniško delo
 Predlagatelj: Janez Markelj in skupina volivcev

V 1. volilni enoti se voli 7 članov sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽELEZNIKI

1. VOLILNA ENOTA: Na plavžu (razen h.št. 1-8, 11-26 in 94) in Jesenovec

1.  Blaž VRHUNC, roj. 11. 1. 1970, JESENOVEC 13, ŽELEZNIKI
 izobrazba: obratni strojni tehnik; delo: vodja lakirne linije
 Predlagatelj: Levica

2.  Peter ARKO, roj. 7. 5. 1980, NA PLAVŽU 50, ŽELEZNIKI
 izobrazba: gostinski tehnik; delo: kuhar
 Predlagatelj: SLS

V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta.

2. VOLILNA ENOTA: Na plavžu – del (h. št. 1-8, 11-26 in 94), Racovnik, Trnje in Škovine

1.  Janez RAKOVEC, roj. 20. 9. 1946, NA PLAVŽU 18, ŽELEZNIKI
 izobrazba: elektro ing.; delo: upokojenec
 Predlagatelj: SLS 

V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta.

3. VOLILNA ENOTA: Otoki, Na Kresu in Dašnica

1.  Niko ŠUBIC, roj. 4. 12. 1971, DAŠNICA 60a, ŽELEZNIKI
 izobrazba: orodjar; delo: vzdrževalec
 Predlagatelj: SLS 

2.  Boštjan GARTNAR, roj. 30. 6. 1981, NA KRESU 23, ŽELEZNIKI
 izobrazba: dipl. organizator informatike; delo: brez službe
 Predlagatelj: Socialni demokrati

V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta.

4. VOLILNA ENOTA: Log in Češnjica

1.  Urh DEMŠAR, roj. 18. 6. 1989, LOG 64, ŽELEZNIKI
 izobrazba: dipl. zdravstvenik; delo: operacijski zdravstvenik
 Predlagatelj: SLS 

2. Ni kandidata.

V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta.
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5. VOLILNA ENOTA: Studeno

1.  Stanislav HAJDINJAK, roj. 11. 5. 1953, STUDENO 35, ŽELEZNIKI
 izobrazba: avtomehanik; delo: upokojenec
 Predlagatelj: SLS

V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta.

6. VOLILNA ENOTA: Zali Log, Davča (h.št. 55-58), Osojnik, Potok, Ravne, Torka in Zala

1.  Anita DERLINK, roj. 3. 11. 1981, OSOJNIK 1, ŽELEZNIKI 
 izobrazba: kmetijski tehnik; delo: delavka
 Predlagatelj: SLS 

V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta.

7. VOLILNA ENOTA: Martinj Vrh (razen h. št. 1-3)

1.  Jurij DEMŠAR, roj. 1. 4. 1973, MARTINJ VRH 37, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ing. usnjarsko predelovalne tehnologije; delo: kmet
 Predlagatelj: SLS 
      
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta.

8. VOLILNA ENOTA: Ojstri Vrh, Smoleva in Martinj Vrh – del (h.št. 1-3)

1.  Anže ČIKIČ, roj. 29. 4. 1988, OJSTRI VRH 3, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo: vodja voznega parka in logistika
 Predlagatelj: Borut Mohorič in skupina volivcev

V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta.

9. VOLILNA ENOTA: Podlonk in Prtovč

1.  Simon TOLAR, roj. 31. 3. 1981, PRTOVČ 6a, ŽELEZNIKI
 izobrazba: ing. mehatronike; delo: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: SLS

V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta.

Železniki, 2. 11. 2018
Št.: 041-1/2018-238

  Predsednik OVK občine Železniki: 
  Anže KAVČIČ l.r.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ALEKSANDER ČUFAR

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"Največji problem občine je še vedno po-
plavna varnost v Selški dolini. Železniki 
še vedno niso varni pred stoletnimi vo-
dami. V naslednji finančni perspektivi 
so zagotovljena evropska sredstva za 
poplavno varnost, skupaj z zadrževal-
nikom pod Sušo, in državna sredstva 
za obvoznico mimo starega dela Žele-
znikov. Za rešitev teh problemov je po-
trebno veliko pogovorov z domačini in z 
uradniki na državnih institucijah."

 Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Slovenska ljudska stranka bo v nasle-
dnjem mandatu podpirala izgradnjo 
in obnovo cestne in komunalne infra-
strukture v vseh šestih krajevnih sku-
pnostih. Občine, kot je naša, ki je teren-
sko zelo zahtevna in velika, bi morale 
imeti s strani države več posluha. Pri 
nas kar nekaj cest še vedno nimamo 
asfaltiranih, veliko tistih, ki so se gra-
dile pred 25 ali 30 leti, pa je potrebnih 
temeljite obnove. Prizadevali si bomo za 
izgradnjo krožišča s postajališči na Če-
šnjici, gradnjo varnih poti, pločnikov in 
kolesarske steze od Škofje Loke do Za-
lega Loga. Potrebna bo ustrezna uredi-
tev celotne infrastrukture okoli novega 
doma starostnikov Na Kresu. Zgradila 
se bo nova povezovalna cesta med ba-
zenom in Mercatorjem, okoli stolpnic 
pa bo treba urediti parkirna mesta, peš-
poti, kanalizacijo, vodovod in vse, kar 
spada zraven. Dokončati moramo tudi 
stavbo, ki smo jo letos kupili za potrebe 
Vrtca Železniki. Vemo tudi, da so potreb-
na marsikatera obnovitvena dela. Na 
športnem področju bo to menjava par-
keta v športni dvorani Železniki in ob-
nova savn v bazenu. V občini Železniki 
bi potrebovali tudi pediatra in še enega 
zdravnika. Želja in potreb je veliko."

 Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate/kandidatke?
"Vedno smo si prizadevali, da so naše 
kandidatke in kandidati ljudje, ki so v 

svojem okolju prepoznavni, pošteni in 
delavni na svojih področjih. Velika ve-
čina sodeluje v krajevnih skupnostih, 
aktivni so pri gasilcih in delujejo na po-
dročju športa, kulture in turizma. Pri-
zadevamo si, da s kandidati pokrivamo 
celotni teritorij občine. Na ta način smo 
veliko bolje seznanjeni z delovanjem in 
posebnostmi vseh 29 naselij po občini. 
Tudi tokrat smo k sestavi liste za občin-
ski svet in krajevne skupnosti pristopili 
z vso resnostjo in zavzetostjo. Sestavlja-
li smo jo štiri leta in prepričan sem, da 
imamo za te volitve odlično ekipo kan-
didatk in kandidatov."

 V čem se razlikujete od ostalih  
str ank?
"Slovenska ljudska stranka je zmerna, 
ljudska, desno sredinska stranka. Zna-
mo sklepati kompromise in sodelovati z 
vsemi strankami, saj nam je na prvem 
mestu cilj, da delamo dobro za občan-
ke in občane. Ponosni smo, da iz naše 
stranke prihaja župan Železnikov mag. 
Anton Luznar. Na tokratnih volitvah 
smo edini ponudili polno listo 17 kan-
didatk in kandidatov. Trudimo se tudi 
na področju krajevnih skupnosti in sku-
pnem oblikovanju lokalnega delovanja."

 Županski kandidat stranke SLS An-
ton Luznar je edini na tokratnih voli-

tvah za župana Železnikov. Kako oce-
njujete dosedanje sodelovanje z njim?
"V tem mandatu sem kot podžupan z žu-
panom mag. Antonom Luznarjem veli-
ko in odlično sodeloval. Prepričan sem, 
da je bila občina pri svojem delovanju 
uspešnejša tudi zaradi dejstev, da je imel 
župan ob sebi močno svetniško ekipo, ki 
se je trudila povezovati z ostalimi stran-
kami in iskati širok konsenz, kar se je 
pokazalo pri veliki večini glasovanj ob-
činskega sveta. Župan, občinski svet, vsi 
trije odbori in občinska uprava so se na 
ta način veliko lažje posvečali delu in 
nalogam. Verjamem in obljubljam, da 
se bomo trudili, da bi bilo v naslednjem 
sklicu občinskega sveta podobno."

 Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Z občani skušamo vzdrževati neposre-
den stik skozi cel štiriletni mandat. Na-
vadno so to razni dogodki, kot so kul-
turne in športne prireditve ali pa zbori 
krajanov. Na teh srečanjih je z ljudmi 
najlažje dobiti stik in jim prisluhniti. 
Naš kandidat za župana in vsi kandida-
ti za občinski svet se bomo že pred voli-
tvami srečali z občani po njihovih vaseh 
in krajih. Pomembno sredstvo za obve-
ščanje in stik z občani pa so tudi naš lo-
kalni časopis Ratitovška obzorja, Loški 
utrip, Gorenjski glas in Radio Sora."

Slovenska ljudska stranka – SLS
Pogovarjali smo se z Matejem Šubicem, predsednikom Občinskega odbora SLS 
Železniki in kandidatom za občinskega svetnika.

Matej Šubic
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ANA ŠUBIC

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"Glede na to, da občina pokriva več de-
javnosti na področju družbe in gospo-
darstva, je težko izpostaviti en problem. 
Dejstvo je, da se pripravljata dva veli-
ka investicijska projekta v naslednjem 
mandatu. Prvi je protipoplavna ureditev 
obrežja Sore z glavnimi pritoki in izgra-
dnja obvoznice mimo starega mestnega 
jedra Na Plavžu in drugi projekt graditve 
doma za ostarele, ki bo potreboval tudi 
prometno ureditev naselja Na Kresu ter 
hkratno ureditev sistema kanalizacij-
skih in meteornih voda na tem območju. 
Projekta sta sicer večinsko financirana s 
strani države in zunanjega izvajalca, a 
bodo posledično stroški nastali tudi za 
Občino Železniki. S to predpostavko upa-
mo, da bosta župan in občinska uprava 
uspešno sodelovala z občani. Mogoče bi 
bilo treba tudi premisliti o večji vključe-
nosti občanov območja, kjer se izvajajo 
večje investicijske gradnje in adaptacije, 
ki vplivajo na njihovo vsakdanje življe-
nje. Kljub večjima investicijama si želi-
mo, da bi v naslednjem mandatu pro-
račun lahko uravnotežili brez najemov 
kredita. S tem si želimo, da bi občina v 
prihodnosti povečala finančno fleksibil-
nost za čas, ko bodo gospodarske razme-
re slabše, kot so trenutne. Vse skupaj bi 
radi vključili v strateško planiranje obči-
ne, iz katerega bi bilo razvidno, kakšna 
občina želimo postati v naslednjih 10–20 
letih in na kakšen način lahko to izvede-
mo. Strateški načrt je kasneje lepa osno-
va za izdelavo projektnih dokumentacij, 
primerno vključitev javnosti in pridobi-
vanje nepovratnih sredstev iz državnega 
ali evropskega proračuna."

  Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Naša stranka je svoje cilje vključila v 
program za obdobje od 2018–2022. Pro-
gram je razdeljen na več različnih po-
dročij, ki jih občina Železniki pokriva. 
Predvsem si prizadevamo za povečanje 
družbenega dogajanja tako za mlade kot 
tudi za starejše z reorganizacijo Kultur-

nega doma Železniki v sistem samou-
pravljanja s strani društev in zaintere-
sirane javnosti. Želimo si izdelati tudi 
projektno dokumentacijo za kolesarsko 
stezo Železniki–Škofja Loka do te faze, 
da bi lahko kandidirali za nepovratna 
sredstva. Zavzemamo se za vrednotenje 
investicijskih načrtov po ekonomski in 
družbeni smotrnosti z večjo vključitvijo 
zainteresiranih občanov. Želimo si po-
stati občina, ki bo imela vizijo razvoja 
za prihodnost, ki ji bodo občina, gospo-
darstvo in družba aktivno sledili. Eden 
od vzvodov za povečanje družbene ak-
tivnosti bi bila tudi uvedba participativ-
nega proračuna, v katerem o določenih 
investicijskih sredstvih občine odločajo 
neposredno občani. Želimo si povečanja 
turistične prepoznavnosti preko glavnih 
dveh etnoloških prireditev ter koncen-
tracijo in razvoj turizma na območja s 
kvalitetno ponudbo turističnega pro-
grama in prenočitvenimi kapacitetami. 
Na področju zdravstva bi se zavzemali 
za pridobitev pediatrinje v Zdravstveni 
dom Železniki. Na področju športa že-
limo pridobiti ustrezno lokacijo za pre-
stavitev teniškega igrišča, spodbujanje 
panoge gorskega kolesarstva, spodbuja-
nje rekreacije s fitnesom na prostem in 
pa pridobitev kegljišča v Športni dvorani 
Železniki."

 Po kakšnem kriteriju ste izbirali 
kandidate/kandidatke?

"Stranka Levica prvič nastopa s svetniško 
listo v občini Železniki. Kandidate za sve-
tnike smo nabrali iz kar se da različnih 
družbenih in gospodarskih slojev občine. 
V primerjavi z ostalimi strankami ima-
mo v povprečju dokaj mlado svetniško 
listo z novimi idejami in zagonom. Kljub 
mladosti imamo znotraj liste tudi ljudi z 
izkušnjami v občinskem svetu in večle-
tnimi izkušnjami s sodelovanjem ali vo-
denjem družbenih organizacij v občini."

 V čem se razlikujete od ostalih  
str ank?
"Naša prednost je nedvomno neobre-
menjenost s preteklostjo in nove ideje. 
Navsezadnje se soočamo s podobnimi 
problemi kot večina naših občanov, 
zato si želimo uspešnega sodelovanja 
pri izvedbi zastavljenih ciljev."

  Glede na to, da je kandidat za žu-
pana samo eden, me zanima, ali ga 
podpirate oz. ali ste pripravljeni sode-
lovati z njim in na kakšen način.
"V stranki menimo, da je sedanji in bodoči 
župan g. Luznar oseba, s katero je možno 
ustrezno sodelovati v občinskem svetu."

  Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Želimo si močnejšega sodelovanja ter 
prizadevanja občanov in občank za po-
dajanje pobud in ustvarjanje kvalite-
tnejšega okolja za vse v naši občini. S 
tem namenom smo odprli elektronski 
naslov zelezniki@levica.si, na katerem 
zbiramo predloge za spremembe."

Levica
Na vprašanja odgovarja kandidat za občinskega svetnika na listi Levice Matej Markelj.  

Matej Markelj
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ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

 Kateri je trenutno po vašem mnenju 
največji problem v občini in kako bi ga 
rešili?
"Širša razmišljanja, ki so se pokazala pri 
umestitvi doma za starostnike, so nakaza-
la na dolgoletno nereševanje sprotnih pro-
blemov stanovalcev in uporabnikov pro-
stora okoli stolpnic. Člani stranke, ki bodo 
izvoljeni v občinski svet, bodo zagovarjali 
ustrezno rešitev vse problematike Na Kre-
su pred stolpnicami: zagotoviti ustrezno 
število parkirišč, obnoviti vodovod in nare-
diti hidrantno omrežje, zgraditi meteorno 
in fekalno kanalizacijo, obnoviti elektriko 
in javno razsvetljavo, narediti varno peš-
pot s prometno ureditvijo in umestiti dom 
za starostnike. Poiskati pa bo treba rešitev 
plačevanja najemnin športnih društev, ki 
uporabljajo dvorano v Dašnici. Dosedanje 
prekladanje denarja iz enega žepa v dru-
gega ni ustrezno."

 Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v naslednjem občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
"Poleg že omenjenega bo naša glavna na-
loga, da se bodo projekti, ki jih izvaja ob-
čina, naredili kvalitetno in s pogledom 
skrbnega gospodarja. Ureditev prome-
tnih poti, kot so pločnik na Studenem, 
kolesarske poti, asfaltiranje makadam-
skih cest. Preko odbora za komunalo 
bomo zagovarjali pošteno kategorizacijo 
cest in vrstni red asfaltiranja, ki ne bo 
temeljil na strankarski pripadnosti."

 Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate/kandidatke?
"Člani, ki so v OO SD aktivni in so bili 
pripravljeni kandidirati, so imeli na 

naši listi prednost. Seveda je tudi nekaj 
somišljenikov, ki niso člani stranke, 
vendar so pripravljeni delovati v korist 
občine. Tu je priložnost, da se zahvalim 
nekaterim ženskam na naši listi, ki so 
nam zagotovile žensko kvoto."

 V čem se razlikujete od ostalih strank?
"Tri mandate smo bili edina stranka 
levega pola v občinskem svetu in edina 
stranka s predstavniki v vladi, kar se 
je poznalo zlasti pri lobiranju za cesto 
v Davčo. Je pa tako, da državna politika 
nima nikakršnega vpliva na delovanje 
občinskega sveta, saj so občinski pro-
blemi izključno komunalni."

 Glede na to, da je kandidat za župa-
na samo eden, me zanima, ali ga pod-
pirate oz. ali ste pripravljeni sodelova-
ti z njim in na kakšen način.

"Župana podpiramo in smo pripravlje-
ni sodelovati z njim, zlasti pri dobrih 
projektih. Glede na to, da smo edina 
stranka, ki ima predstavnika v vladi, 
od teh, ki sedaj kandidirajo za občinski 
svet, računamo, da nam bo v sodelova-
nju z županom in našimi predstavniki 
v vladi lažje uspelo rešiti določene pro-
blematike in pripeljati več sredstev v 
občino. Naša stranka je tudi garant, da 
bodo županovi projekti bolj občinski in 
manj strankarski."

 Kako boste vzdrževali stik z občani?
"Z občani smo v stalnem stiku, saj nas 
za vsak problem, ki se pojavi, občani 
pokličejo ali kako drugače navežejo stik, 
da se pristopi k reševanju. Za uspešno 
rešitev problema pa mora biti, seveda, 
širši konsenz."

Socialni demokrati – SD
Odgovarja predsednik občinskega odbora SD Železniki in kandidat za občinskega 
svetnika Jože Prezl.

Jože Prezl

ANA ŠUBIC

Za lokalne volitve, ki bodo 18. novem-
bra, je občinska volilna komisija določila 
petnajst volišč in volišče za predčasno 
glasovanje. Ker morajo biti vsa volišča 
dostopna invalidom, je prišlo do nekate-
rih sprememb. Volivci iz naselij Češnji-
ca, Log in Studeno, ki so običajno volili v 

dvorani na Češnjici, bodo po novem vo-
lili v Restavraciji Lušina, na Zalem Logu 
je novo volišče v gasilskem domu, volivci 
iz naselij Podlonk in Prtovč bodo volili v 
objektu pri šoli v Podlonku, volivci iz Do-
lenje vasi pa v objektu na tamkajšnjem 
športnem igrišču. Pri ostalih voliščih ni 
sprememb. Predčasno glasovanje bo na 
volišču v Kulturnem domu Železniki v 

sredo, 14. novembra, med 7. in 19. uro.
Občinsko volilno komisijo v obdobju 
2017–2021 sestavljajo predsednik Anže 
Kavčič, njegova namestnica Tatjana Šu-
štar, prva članica Zofka Vrhunc, njen na-
mestnik Franc Pfajfar, drugi član Alojzij 
Štravs, njegova namestnica Irena Megu-
šar, tretja članica Bojana Kavčič in njena 
namestnica Ada Prezel.

Spremenili lokacije nekaterih volišč
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ZA ŽELEZNIKE

MISLIMO RESNO
NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

VOLILNA ENOTA 1
1. FRANC TUŠEK,  Železniki

2. MINKA ŠMID, Železniki

3. JANEZ TROJAR, Železniki

VOLILNA ENOTA 2
1. JANEZ THALER, Selca

VOLILNA ENOTA 3
1. BRIGITA PREVC, Dražgoše

2. GREGOR BEVK, Davča

3. IVANKA REJC, Smoleva

SEZNAM KANDIDATOV IN KANDIDATK  
ZA OBČINSKE SVETNIKE OBČINE  
ŽELEZNIKI PO VE:
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DNEVNO VARSTVO STAREJŠIH IN NAJMLAJŠIH
Dnevno varstvo starejših bi se uredilo na podstrehi zdravstvenega doma, kjer je že nameščeno 
dvigalo.  Razširitev vrtca pri osnovni šoli.

SKRB ZA OKOLJE IN POPLAVNO VARNOST
Ozaveščanje občanov o okoljskih problemih in črpanje sredstev iz državnih in evropskih razpisov.

ZAPOSLITEV PEDIATRA V ŽELEZNIKIH
Glede na veliko število otrok v občini predlagamo, da se zaposli pediater.

EKOLOŠKO KMETOVANJE IN SAMOOSKRBA S HRANO
Lokalno pridela hrana v lokalne obrate prehrane (osnovna šola in podjetja). 

NADZOR NAD IZVAJANJEM GRADBENIH DEL, KI JIH FINANCIRA OBČINA  
IN KRAJEVNE  SKUPNOSTI
Bolj natančen nadzor pred izdelavo projektov, med izdelavo, kakor tudi po končanju del.

TURIZEM IN OBRT
Organizirati pomoč za odprtje in vodenje apartmajev, sob ter pridobiti obrtno cono v občini.  
Začetek gradnje kolesarske steze proti Škofji Loki.

ŠPORTNA IGRIŠČA
Ureditev igralnih in športnih površin v vsako vas. 

REDARSKA SLUŽBA
Da bodo občinski redarji merili hitrost na mestih, kjer so nevarnosti.
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ANA ŠUBIC

 Zakaj ste se odločili, da ponovno 
kandidirate za župana občine Žele-
zniki?
"Občanke in občani so me na volitvah že 
dvakrat podprli in izbrali za župana. Z 
vključevanjem vseh in s strpnim dialo-
gom smo se povezali s skupnim ciljem, 
da najdemo dobre, napredne in celovi-
te rešitve tako za občane kakor tudi za 
naše lepe kraje v občini Železniki. Po-
novno kandidiram, ker je izzivov in na-
log še veliko in ker imam široko podpo-
ro volivcev z različnih območij občine."   

 Kateri so najpomembnejši občinski 
projekti, ki jih nameravate realizirati 
v naslednjem mandatu in kako?
"Najpomembnejša projekta, ki sta hkra-
ti tudi največji izziv, sta zagotovitev po-
plavne varnosti za Železnike z gradnjo 
zadrževalnika pod Sušo ter obvozne 
ceste mimo starega dela Železnikov in 
gradnja doma za starejše v Železnikih. 
Za prvega so za poplavno varnost zago-
tovljena evropska in državna finančna 
sredstva v tej finančni perspektivi, ob-
vozno cesto bo financiralo ministrstvo 
za infrastrukturo. Za Dom Železniki 
smo v okviru Grozda občin poiskali sku-
pnega investitorja, ki se je prijavil na 
razpis za podelitev koncesij in bil pri 
tem tudi uspešen. Občina bo z dodatno 
cestno povezavo mimo bazena razbre-
menila dostop do tega območja in pri-

stopila k urejanju infrastrukture na 
tem območju. Zelo pomemben je tudi 
projekt sanacije plazu v Dražgošah, kjer 
je ogroženih šest hiš. Pomembni pa so 
tudi projekti s področja vzgoje in izobra-
ževanja, cestnega in komunalnega po-
dročja, področja gospodarstva, turizma, 
športa, kulture."

 Kako boste poskrbeli za enakome-
ren razvoj vseh krajev v občini? 
"V tako raznoliki občini, kot je naša, je 
zelo pomembno, da se vsi kraji razvija-
jo enakomerno. Enakomerno moramo 
razvijati cestno, komunalno in komu-
nikacijsko infrastrukturo, gospodarstvo 
in turizem, kmetijstvo, na družbenem 
področju pa moramo ustvariti dobre 
pogoje za razvoj vzgojno-izobraževal-
nih, kulturnih in športnih dejavnosti. V 
naslednjem letu bomo ponovno začeti 
spremembo občinskega prostorskega 
načrta, s katerim bomo vsem zainte-
resiranim omogočili razvoj, zlasti mla-
dim družinam pa nove gradnje."

 Kateri so ključni projekti, ki jih bo 
treba izpeljati v sodelovanju z državo?
"V sodelovanju z državo bomo izpeljali 
projekt zagotovitve poplavne varnosti 
Železnikov skupaj z gradnjo obvozne 
ceste. Prav tako bomo sanirali plaz v 
Dražgošah in si prizadevali pridobiti 
finančna sredstva za sanacijo drugih 
plazov. V naslednjih letih bomo zgradili 
kolesarsko povezavo od Dolenje vasi do 
Plenšaka. Prizadevali si bomo za obno-
vo državne ceste od Rudna skozi Draž-
goše do Krope, za obnovo državne ceste 
od Sorice do Soriške planine in obnovo 
državne ceste od Praprotna do Škofje 
Loke. Pristopili pa bomo tudi k izdela-
vi projektne dokumentacije za krožišče 
na Češnjici in kasneje k sofinanciranju 
tega z državnimi sredstvi."

 Kako ocenjujete opravljeno delo v 
zadnjem mandatu?
"Ocenjujem, da smo v zadnjem mandatu 
zelo dobro sodelovali z občani, krajevnimi 
skupnostmi, občinskim svetom, občinsko 
upravo in zato smo bili uspešni tudi pri iz-
vedbi različnih projektov. Najbolj ponosen 
sem na izvedbo tistih projektov, ki smo jih 
oplemenitili z evropskimi ali državnimi 
finančnimi sredstvi. Dokončali smo ener-
getske sanacije šol in bazena, kjer smo v 
večini primerov dosegli sofinanciranje sto 

odstotkov upravičenih stroškov. Bazen je 
bilo možno prijaviti samo na prvi razpis, 
kasneje ne več. Uspešno smo sodelovali 
tudi z drugimi občinami škofjeloškega ob-
močja, kjer smo v okviru urejanja porečja 
Sor dokončali izgradnjo čistilne naprave 
na Studenem. Zelo pomemben je bil pro-
jekt zamenjave starih dotrajanih vodovo-
dnih cevi v skupni dolžini 6,8 kilometra. S 
pomočjo državnih sredstev smo sanirali 
tudi več plazov, med katerimi je bil naj-
večji plaz v Dražgošah. Ogrožal je tri hiše, 
za sanacijo smo namenili 500 tisoč evrov. 
Zelo podoben po višini finančnih sredstev 
je tudi največji letošnji projekt – ureditev 
uvoza v Poslovno cono Alples. Z državnimi 
sredstvi smo sofinancirali obnove različ-
nih odsekov lokalnih cest. Veseli smo tudi, 
da je direkciji za infrastrukturo uspelo za-
gotoviti denar za dokončanje obnove ceste 
v Sorico."

 Kako komentirate dejstvo, da ste 
edini kandidat za župana?
"V iztekajočem se mandatu so volivci Slo-
venski ljudski strani in meni namenili 
visoko volilno podporo, kar nam je omo-
gočilo lažje sodelovanje z občani, občin-
skim svetom in občinsko upravo. Zato 
smo se lahko osredotočili na vsebino, 
na različne projekte in jih veliko uresni-
čili. Verjamem, da so bili volivci z našim 
delom zadovoljni in mogoče tudi zato ni 
protikandidata. Pred nami sta tudi dva 
zahtevna projekta. To sta zagotovitev po-
plavne varnosti Železnikov z gradnjo ob-
vozne ceste in gradnja doma za starejše. 
Pri prvem projektu bo pri gradnji obvozne 
ceste treba nekaj objektov porušiti in zato 
je na tem odseku zelo težko pridobiva-
ti pravico graditi. Tudi pri gradnji doma 
starejših nekaj prebivalcev tega območja 
nasprotuje gradnji. Mogoče je tudi to koga 
odvrnilo od kandidature."

 Kako bi povabili volivce, da kljub 
dejstvu, da ste edini županski kandi-
dat, pridejo na volitve in vas podprejo?
"Vse volivke in volivce vabim, da se ude-
ležijo volitev in nas podprejo na teh vo-
litvah. S tem bodo podprli naša priza-
devanja pri izvedbi projektov, ki so zelo 
pomembni za nas vse. Le s skupnimi 
močmi bomo uspešni in naredili veli-
ko dobrega drug za drugega, za lokalno 
skupnost, našo prihodnost in priho-
dnost naših otrok."

Izzivov je še veliko
Edini županski kandidat v Železnikih je aktualni župan Anton Luznar, podpira ga SLS.

Anton Luznar


