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 Ͱ Se lahko v uvodu na kratko pred-
stavite občanom?
Moje ime je Anton Luznar, prijatelji me 
kličejo Tone. Po izobrazbi sem magister 
informacijskih znanosti. Z ženo Majdo 
imava štiri otroke. Trije so že samostojni 
in imajo družine. Najstarejša hči Meta je 
doktor medicine, starejši sin Mitja je uni-
verzitetni diplomirani inženir elektroteh-
nike, mlajši sin Janez je doktor strojni-
štva, najmlajša hči Katja pa je študentka 
tretjega letnika magistrskega študija ve-
terine. Z ženo imava že osem vnukov.

 Ͱ Zakaj ste se odločili kandidirati za 
župana Občine Železniki?
Ponovno kandidaturo za župana spreje-
mam kot velik izziv, z odgovornostjo po 
tehtnem premisleku in ob podpori Slo-
venske ljudske stranke, prijateljev, sode-
lavcev, znancev in razumevanju mojih 
najbližjih. Dodatno spodbudo mi je dalo 
tudi nedavno sprejetje razvojne strategi-
je občine, ki daje usmeritve za nadalje-
vanje tistega, kar smo uspešno zastavili 
v preteklih letih. V številnih občinah pa 
lahko vidimo, da so uspešnejše tiste z 
daljšo kontinuiteto vodenja.

 Ͱ Kakšne izkušnje imate v (lokalni) 
politiki?
Izkušnje v lokalni politiki sem začel na-
birati v mandatu 2006–2010, ko sem bil 
predsednik Krajevne skupnosti Selca. V 
mandatu 2010–2014 sem bil izvoljen v 
občinski svet. Na nadomestnih volitvah 
za župana v letu 2012 pa sem bil izvo-
ljen za župana Občine Železniki. Zave-
dal sem se številnih obveznosti, ker pa 
so bili otroci skoraj že samostojni, sem 
lahko sprejel ta izziv.

 Ͱ Kaj je po vašem najpomembnejša 
naloga župana?
Najpomembnejša naloga župana je, da 
vodi občino in usmerja njeno delovanje 
po sprejeti razvojni strategiji. S podpiso-
vanjem različnih listin župan sprejema 
veliko odgovornost. Občino zastopa na 
različnih dogodkih v lokalni skupnosti 
na regijski, državni ravni in širše. Po-
membno je, da na različnih dogodkih 
zna prisluhniti željam občanov in jih 
poskuša v okviru zakonskih danosti in 
proračunskih zmožnosti uresničevati.

 Ͱ Največji plus in največji minus za-
dnjega mandata?
Največji plus je, da se je po različnih za-
pletih začel uresničevati projekt zagoto-
vitev poplavne varnosti Železnikom in 
nižje ležečim krajem skupaj z gradnjo 
zadrževalnika pod Sušo in gradnjo ob-
vozne ceste mimo starega jedra Žele-
znikov.
Največji minus pa je, da nam ni uspelo 
zgraditi doma starejših v Železnikih, za 
kar je bila investitorju podeljena konce-
sija. Dogovarjamo se z javnim domom, 
da bi v Selcih gradil dislocirano enoto 
doma za starejše. V naslednjih mesecih 
pričakujemo navodila pristojnega mi-
nistrstva in objavo razpisa, na katerega 
se bo prijavil javni dom, s katerim se 
dogovarjamo za sodelovanje.

 Ͱ Kaj je trenutno po vašem največji 
problem oziroma izziv v občini?
Največji izziv v občini je uresničitev 
projekta zagotovitev poplavne varnosti 
Železnikom in nižje ležečim krajem. Ta 
projekt je v finančni perspektivi, ki se 
zaključuje konec leta 2023, sofinanciran 
z evropskimi denarnimi sredstvi v viši-
ni 18 milijonov evrov, preostalih 16 mi-
lijonov evrov pa bo prispevala država. 
Skupaj je vreden 34 milijonov evrov. Vsi 
se moramo potruditi, da se bo ta projekt 
odvijal kar najbolj uspešno in da zago-
tovimo poplavno varnost krajanom in 
gospodarstvu.

 Ͱ Kateri so najpomembnejši projek-
ti/cilji, ki jih nameravate uresničiti v 
naslednjem mandatu?
Prisluhnil bom gospodarstvenikom, 
turističnim delavcem in kmetom, da 
ohranimo delovna mesta in ustvarimo 
pogoje za nova. Izkoristiti moramo ra-
zvojna sredstva, ki so na razpolago v EU, 
za vzpostavitev čim boljše infrastrukture. 
Prizadeval si bom za zagotovitev dobrih 
pogojev za razvoj na področju vzgoje in 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, 
kulture, športa in drugih dejavnosti. V 
naslednjem mandatu bomo dokončali 
poplavno varnost Železnikov z izgradnjo 
obvozne ceste, prenovili bomo ceste sko-
zi Sorico in do Soriške planine, od Logu 
do Rudna, pa tudi od Praprotna do Ško-
fje Loke, nadaljevali gradnjo kolesarskih 
povezav in tržnice na Češnjici, povečali 
bomo obrtno cono Alples, uredili prostore 
Osnovne šole Železniki in dodatni prostor 
za vrtec, zgradili dom starejših v Selcih …

 Ͱ Kakšne bodo vaše prve poteze v pri-
meru izvolitve?
Postavitev vseh občinskih delovnih te-
les in krajevnih skupnosti za čim hi-
trejši začetek sprejemanja odločitev ter 
izvrševanje že sprejetega proračuna in 
zastavljenih ciljev, določenih z razvojno 
strategijo občine.
Še naprej se bom trudil, da bo občina 
Železniki ostala med vodilnimi v Slove-
niji po kakovosti življenja.

Anton Luznar
Anton Luznar je kandidat Slovenske ljudske stranke za župana Občine Železniki.

ANA ŠUBIC

Anton Luznar / Foto: Aleksander Čufar
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 Ͱ Se lahko v uvodu na kratko pred-
stavite občanom?
Rojen sem leta 1980. Po izobrazbi sem 
inženir kmetijstva in krajine, sem po-
ročen in oče treh sinov. Z družino živim 
na hribovski kmetiji v Zgornjih Da-
njah. Izkušnje sem pridobival v različ-
nih civilnih združenjih, organizacijah 
in podjetjih, v zadnjem obdobju pa na 
poti lastne podjetniške poti. Po mnenju 
predlagateljev in podpornikov, zaradi 
katerih sem se za kandidaturo za žu-
pana Občine Železniki tudi odločil, sem 
aktiven in odgovoren občan, ki mu ni 
vseeno, kako se vodijo in upravljajo jav-
na sredstva.

 Ͱ Zakaj ste se odločili kandidirati za 
župana Občine Železniki?
V naši občini sem bil aktiven v različnih 
mladinskih društvih. V lokalni samou-
pravi sem imel, vodil ali upravljal raz-
lične naloge, od vaškega odbora do sve-
tniškega mandata. Dobro sem spoznal, 
kako se vodi in upravlja naša lokalna 
samouprava. Zaradi slednjega imam še 
veliko predlogov za optimizacijo delova-
nja organov in gospodarnejše trošenje 
javnih sredstev. Ob široki podpori volivk 
in volivcev odločitev ni bila težka.

 Ͱ Kakšne izkušnje imate v (lokalni) 
politiki?
S politiko sem praktično odrasel, spo-
znal sem jo na vseh področjih (na kra-
jevni, občinski, državni in evropski rav-
ni). Pomembno mi je, da dobro poznam 
delovanje državnih in evropskih pod-
pornih programov, saj občinski prora-
čun nujno potrebuje dodatna sredstva 
za razvoj projektov in idej, ki jih potre-
bujejo naši občani. Menim, da imamo 
na tem področju veliko neizkoriščenih 
potencialov in možnosti, kar daje upa-
nje za realizacijo projektov, ki jih pred-
hodniki niso izpeljali.

 Ͱ Kaj je po vašem najpomembnejša 
naloga župana?
Župan mora stopiti do ljudi in skupaj 
z njimi razvijati projekte, obnove, no-
vogradnje. V svoji kampanji sem se že 
srečal in pogovoril z mnogimi občani. 
Ugotavljam, kako pomembna je komu-
nikacija s prebivalci pri razvoju projek-

tov in obnov naše infrastrukture. Zdi se 
mi, da župan, ki ne prisluhne prebival-
cem, ne more biti uspešen. Prav tako 
ne more biti uspešen, če organi lokalne 
samouprave ne delujejo optimalno, eki-
pa mora biti sproščena, proaktivna in 
zavzeta, potem so tudi rezultati dobri.

 Ͱ Največji plus in največji minus za-
dnjega mandata?
Želim si, da bi se občina Železniki raz-
cvetela, zato kandidiram. Kot zelo pozi-
tivno ocenjujem dejstvo, da Občini Že-
lezniki ni uspelo prodati Toplarne, d. d. 
Družinsko srebrnino je treba plemeniti-
ti. Pozitiven je tudi začetek gradnje pro-
tipoplavnih ukrepov, ki pa bi se lahko 
ob večji aktivnosti lokalne samouprave 
začel izvajati prej, kljub temu da gre za 
državni projekt, investicijo.
O minusih bodo odločali občani na voli-
tvah. Če so zadovoljni z obstoječim sta-
njem, ne bom izvoljen, če pa se da na-
rediti nekaj več in s trenutnim stanjem 
niso zadovoljni, bodo podprli mojo eki-
po in program. Precej neposrečena oz. 
neustrezna je po mojem mnenju ume-
stitev kolesarske poti, projekt obvoznice 
v Železnikih, kjer gradbeno dovoljenje 
še vedno ni pravnomočno, dom starej-
ših občanov, ki bi lahko bil že zgrajen, 
če bi izbrali ustrezno lokacijo, ki jih je 
v naši občini kar nekaj. Počasno je tudi 
sprejemanje občinskega prostorskega 
načrta, ki naj bi bil sprejet že v letu 2021, 

pa še do danes ni. Pomanjkljiv je tudi 
nadzor nad občinskimi investicijami.

 Ͱ Kaj je trenutno po vašem največji 
problem oziroma izziv v občini?
V zadnjih štirih letih smo lahko izkusili, 
kaj pomeni pomanjkanje komunikacije z 
občani. Projekti, ki bi se lahko izvedli ali 
bi se trenutno izvajali, so obstali, stroški 
pa kljub temu rastejo, saj so cene izvedbe 
vsak dan višje. Največji problemi so slaba 
cestna povezava v Selško dolino predvsem 
za gospodarstvo v Selški dolini, obvoznica 
skozi Železnike, pomanjkanje vrtčevskih 
kapacitet, nedostopnost kvalitetne pedia-
trične oskrbe z ustreznim kadrom in sis-
tematskimi preventivnimi pregledi otrok 
in mladostnikov v zdravstvenem domu v 
Železnikih in tako dalje.

 Ͱ Kateri so najpomembnejši projek-
ti/cilji, ki jih nameravate realizirati v 
naslednjem mandatu?
Izvedba zastavljenega programa v volil-
ni kampanji.

 Ͱ Kakšne bodo vaše prve poteze v pri-
meru izvolitve?
Revizija preteklih odločitev in projek-
tov, v katere je občinska uprava vlagala 
energijo in proračunska sredstva. Na-
tančno bomo proučili smotrnost odlo-
čitev začetih projektov, zavedam pa se, 
da bo kljub ne najbolj optimalnim re-
šitvam treba investicije zaključiti, pri 
tistih, kjer bo to mogoče, pa bomo poi-
skali najboljšo rešitev.

Marko Gasser
Marka Gasserja za župana Občine Železniki predlaga Janez Habjan s skupino volivcev.

ANA ŠUBIC

Marko Gasser
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Rok Bajželj
Rok Bajželj je kandidat stranke Levica za župana Občine Železniki.

ANA ŠUBIC

 Ͱ Se lahko v uvodu na kratko pred-
stavite občanom?
Rojen sem leta 1971 v Kopru staršem, 
ki so sredi petdesetih let odšli s trebu-
hom za kruhom v Tomos, od leta 1986 
pa živim v Železnikih. Po poklicu sem 
inženir strojništva. Petnajst let sem bil 
zaposlen v Domelu, dve leti v podjetju 
Siga, tri leta v podjetju Litostroj Jeklo, 
zadnjih deset let pa sem zaposlen v 
Lotrič Meroslovju. Na zadnjih treh de-
lovnih mestih delam kot odgovorni za 
prodajo produktov. Tekoče govorim in 
pišem angleško in italijansko, tudi pri 
nemščini sem višje od pasivnega nivoja 
znanja.
Najbolj dejaven sem na področju kul-
ture. Za seboj imam več kot dvajset let 
sodelovanja pri organizaciji festivala 
Krawal, sodelujem tudi pri skupnem 
projektu Javnega zavoda Ratitovec in 
Kulturnega društva ROV Vidra NI riba.
Sem tudi velik avtošportni navdušenec. 
Sodeloval sem pri organizaciji gorske 
hitrostne dirke za državno prvenstvo 
GHD Sorica v letih 2001, 2002, 2003 in 
2005. Veseli me, da imamo v kraju or-
ganizatorja Rallyja Železniki, ki je letos 
doživel že deveto ponovitev. Ker gre za 
mednarodno prireditev, je to vsekakor 
velika priložnost za lokalno gostinstvo 
in turizem, pa tudi za lokalna podjetja, 
katerih večina je že tako dobavitelj ali 
poddobavitelj v avtomobilski industriji.

 Ͱ Zakaj ste se odločili kandidirati za 
župana Občine Železniki?
Ker nisem želel več biti samo pasiv-
ni opazovalec. Že na prejšnjih volitvah 
sem razmišljal o kandidaturi.

 Ͱ Kakšne izkušnje imate v (lokalni) 
politiki?
Sem popolnoma brez političnih izkušenj.

 Ͱ Kaj je po vašem najpomembnejša 
naloga župana?
Župan mora biti vezni člen med občin-
sko upravo, državo in občani. Moja ve-
lika želja je, da bi bila občina ustanova, 
v katero ljudje prihajajo in iz katere od-
hajajo z nasmehom in dobre volje.

 Ͱ Največji plus in največji minus za-
dnjega mandata?
Končno se je začel izvajati projekt po-
plavne varnosti Železnikov, minus pa 
je slaba komunikacija med občinsko 
upravo, županom in občani.

 Ͱ Kaj je trenutno po vašem največji 
problem oziroma izziv v občini?
Dokončanje projekta poplavne varno-
sti in pomanjkanje stanovanj za mlade 

družine, ki imajo poleg tega tudi težave 
z varstvom otrok zaradi nezadostnih 
kapacitet lokalnih vrtcev.

 Ͱ Kateri so najpomembnejši projek-
ti/cilji, ki jih nameravate uresničiti v 
naslednjem mandatu?
Izboljšanje komunikacije med občani 
in občinsko upravo, transparentno iz-
vajanje projektov in izboljšanje nadzora 
kvalitete izvedbe projektov.

 Ͱ Kakšne bodo vaše prve poteze v pri-
meru izvolitve?
Pospešiti projekte, ki so že v teku, da se 
zaključijo na gospodaren in transparen-
ten način. Zelo pomembna se mi zdita 
komunikacija z vsemi občani in nadzor 
nad kakovostjo izvedbe poplavne varno-
sti. Glede na to, da živim neposredno ob 
reki Sori, bom temu vsekakor posvečal 
veliko pozornosti.

Rok Bajželj

Za lokalne volitve, ki bodo 20. novem-
bra, je občinska volilna komisija do-
ločila 15 rednih volišč s sedežem na 13 
lokacijah in volišče za predčasno glaso-
vanje. V primerjavi z lokalnimi volitva-
mi leta 2018 se je spremenilo le volišče 
na Zalem Logu, kjer volivci ne volijo več 
v gasilskem domu, ampak v kulturnem 

domu. Volivci so sicer na to volišče že 
navajeni, saj so tam volili že na držav-
nozborskih volitvah, volitvah za pred-
sednika države … Lokacije ostalih volišč 
so: Kulturni dom Železniki, Restavracija 
Lušina, Osnovna šola Železniki, Krajev-
na skupnost Sorica, Etnografski muzej 
Davča, osnovna šola v Martinj Vrhu, 

objekt pri šoli v Podlonku, osnovna 
šola v Dražgošah, Gasilski dom Rudno, 
objekt na športnem igrišču v Dolenji 
vasi, osnovna šola v Selcih in pri Mirku 
Bercetu (Lajše 12). Za predčasno glaso-
vanje, ki bo 16. in 17. novembra med 7. 
in 19. uro, bo na voljo volišče na Občini 
Železniki.

Za izvedbo volitev šestnajst volišč
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 y Za zeleno-rdecE Zeleznike 

 

• Zora Bonča,                          
nosilka liste 

• Boštjan Gartnar 

• Leopold Nastran 

Prva volilna enota 

3 

Program Socialnih demokratov                                
za zeleno-rdeče Železnike 

⦁ izgradnja neprofitnih stanovanj in                              
pogoji za individualno gradnjo                                                        

⦁ dodatna obrtno-industrijska cona                            
⦁ več vključevanja mladih v                                     

razvoj Železnikov in povečanje                                         
sredstev za družbene dejavnosti                                                             

⦁  dom za starejše občane                                          
⦁ kolesarska pot do Škofje Loke                                

⦁ boljša kontrola pri izvedbi projektov                                                               
⦁ razširitev trgovinske ponudbe                                   

⦁ ohranjanje naravnih danosti in                              
obalne krajine Selške Sore 

tretja volilna enota 

druga volilna enota 

• Gregor Žbontar,                          
nosilec liste 

 

• Gregor Habjan,                          
nosilec liste 

• Terezija Prezelj 

• Jože Prezl 

Kandidati SD za Občinski svet                       
Občine Železniki 

DOSTOPNA STANOVANJA
 – povečanje fonda neprofitnih občinskih stanovanj

 – ugoden najem stanovanj za mlade in mlade družine

 – skupni projekt občin in Stanovanjskega sklada

JAVNO ZDRAVSTVO
 – izgradnja novih javnih zdravstvenih domov

 – okrepitev javnega zdravstva na primarni ravni

JAVNI PROMET
 – dostopen in učinkovit javni prevoz

 – urejene kolesarske steze

SKRB ZA OKOLJE
 – spodbujanje trajnostnih oblik pridobivanja energije 

 – energetska sanacija javnih objektov

 – ohranjanje čiste narave z opuščanjem umazane 
industrije 

Rok Bajželj
KANDIDAT ZA ŽUPANA

KANDIDATNA  
LISTA LEVICE
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

LOKALNE VOLITVE  2022
KANDIDATURE IN LISTE KANDIDATOV

JAVNA OBJAVA

Na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l.RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. 
US, 23/17 in 29/21) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Občine Železniki objavlja 
seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022.

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, 20. novembra 2022, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

I. Predčasno glasovanje bo v sredo, 16. novembra in v četrtek, 17. novembra 2022, med 7. in 19. uro, na volišču, 
ki bo na sedežu Občine Železniki (Češnjica 48, Železniki).

II. Volivke in volivci, ki jim je bila po sredi, 9. novembra 2022, nepredvideno odvzeta prostost oziroma so bili 
(bodo) nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega 
zavoda ali bodo prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji 
najpozneje do ponedeljka, 14. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).
Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom 
glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem 
testu).

III. Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 16. 
novembra 2022, pri občinski volilni komisiji uredijo vse potrebno, da glasujejo pred volilnim odborom na svojem 
domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Kot zdravniško potrdilo se upošteva 
vsaka pisna potrditev zdravnika (elektronska pošta ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, 
da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.

Na enak način lahko glasujejo volivke in volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni 
pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo 
o pozitivnem testu).

NAVODILA ZA GLASOVANJE:

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

1. Za župana Občine Železniki so bile potrjene naslednje kandidature:

1.   Anton LUZNAR, roj. 5. 4. 1961, SELCA 166, Selca  
 izobrazba: magister znanosti; delo, ki ga opravlja: župan Občine Železniki
 predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

2. Marko GASSER, roj. 6. 8. 1980, ZGORNJE DANJE 3, Sorica  
 izobrazba: ing. kmetijstva in krajine; delo, ki ga opravlja: kmetovalec
 predlagatelj: Janez Habjan in skupina volivcev

3. Rok BAJŽELJ, roj. 26. 11. 1971, NA PLAVŽU 88, Železniki
 izobrazba: inženir strojništva; delo, ki ga opravlja: vodja prodaje produkti
 predlagatelj: LEVICA

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

VOLILNA ENOTA 1: 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: magister znanosti; delo, ki ga opravlja: produktni vodja

2. Anita GASER, roj. 1. 8. 1975, NA KRESU 15, Železniki
 izobrazba: univ. dipl. ekonomist; delo, ki ga opravlja: finančni kontrolor višji svetovalec 

3. Matija TOLAR, roj. 26. 9. 2000, JESENOVEC 6a, Železniki
 izobrazba: gimnazijski maturant; delo, ki ga opravlja: / 

4. Mateja BOGATAJ, roj. 10. 7. 1978, LOG 75, Železniki
 izobrazba: dipl. organizator manager; delo, ki ga opravlja: komercialistka

5. mag. Alojz DEMŠAR, roj. 9. 1. 1964, LOG 36, Železniki
 izobrazba: mag. poslovnih ved; delo, ki ga opravlja: direktor 

6. Kristina GARTNER, roj. 24. 1. 1945, LOG 56, Železniki
 izobrazba: telefonistka; delo, ki ga opravlja: upokojenka 

7. mag. Janez JELENC, roj. 28. 2. 1942, DAŠNICA 55, Železniki
 izobrazba: magister znanosti s področja strojništva; delo, ki ga opravlja: upokojenec

Številka liste: 2
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: LEVICA

1. Rok BAJŽELJ, roj. 26. 11. 1971, NA PLAVŽU 88, Železniki
 izobrazba: inženir strojništva; delo, ki ga opravlja: vodja prodaje produkti

2. Mojca BENEDIČIČ, roj. 31. 7. 1969, NA PLAVŽU 93, Železniki
 izobrazba: računovodja; delo, ki ga opravlja: računovodkinja

3. Blaž VRHUNC, roj. 11. 1. 1970, JESENOVEC 13, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: samostojni orodjar

4. Maja JELENC, roj. 2. 7. 1976, LOG 40, Železniki
 izobrazba: diplomirana ekonomistka; delo, ki ga opravlja: administratorka
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5.  Robert PREZELJ, roj. 8. 4. 1970, DAŠNICA 104, Železniki
 izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike; delo, ki ga opravlja: IT inženir tehničnih strok

Številka liste: 3 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1. Zora BONČA, roj. 3. 4. 1956, DAŠNICA 122, Železniki
 izobrazba: predmetna učiteljica; delo, ki ga opravlja: upokojenka

2. Boštjan GARTNAR, roj. 30. 6. 1981, NA KRESU 23, Železniki
 izobrazba: diplomirani organizator informatike; delo, ki ga opravlja: brezposeln

3. Leopold NASTRAN, roj. 24. 9. 1946, NA KRESU 22, Železniki
 izobrazba: visokošolska; delo, ki ga opravlja: upokojenec

Številka liste: 4
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. Franc TUŠEK, roj. 8. 3. 1959, DAŠNICA 100, Železniki
 izobrazba: trgovska šola prodajalec; delo, ki ga opravlja: upokojenec

2. Katja MOČNIK, roj. 24. 4. 1977, NA PLAVŽU 3, Železniki
 izobrazba: kozmetični tehnik; delo, ki ga opravlja: kozmetičarka

3. Janez TROJAR, roj. 14. 4. 1982, NA PLAVŽU 70, Železniki
 izobrazba: univ. dipl. pravnik; delo, ki ga opravlja: svetovalec

Številka liste: 5
Ime liste: ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA 
Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

1. Matija BENEDIČIČ, roj. 3. 2. 1981, NA PLAVŽU 16, Železniki
 izobrazba: diplomirani inženir gozdarstva; delo, ki ga opravlja: vodja gozdne proizvodnje

2. Vanja HABJAN, roj. 1. 12. 1967, DAŠNICA 159, Železniki
 izobrazba: višji poslovni sekretar; delo, ki ga opravlja: vodja kadrovsko prav. področja 

3. Denis PEJIĆ, roj. 16. 11. 1992, NA KRESU 20, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: inženir za kakovost 

4. Sabina MOHORIČ, roj. 21. 8. 1984, DAŠNICA 68, Železniki
 izobrazba: univerzitetni diplomirani sociolog; delo, ki ga opravlja: strokovni sodelavec v kadrovski službi

5. Dejan LOTRIČ, roj. 3. 3. 1986, DAŠNICA 73, Železniki
 izobrazba: gimnazijski maturant; delo, ki ga opravlja: direktor 

6. Katarina KEMPERLE, roj. 14. 11. 1971, OTOKI 3, Železniki
 izobrazba: diplomirani ekonomist; delo, ki ga opravlja: direktorica 

7. Jože TAVČAR, roj. 1. 5. 1966, OTOKI 9, Železniki
 izobrazba: doktor znanosti; delo, ki ga opravlja: visokošolski učitelj

Številka liste: 6
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Matej ŠUBIC, roj. 12. 9. 1968, LOG 5, Železniki
 izobrazba: oblikovalec kovin; delo, ki ga opravlja: strugar, podžupan

2. Petra ŠMID, roj. 27. 7. 1985, DAŠNICA 37, Železniki
 izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist; delo, ki ga opravlja: računovodja

3. Tomaž WEIFFENBACH, roj. 23. 10. 1982, NA PLAVŽU 11, Železniki
 izobrazba: komercialist; delo, ki ga opravlja: vodja skladiščnega sistema
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4 Alenka KUHAR, roj. 10. 7. 1972, NA PLAVŽU 11, Železniki
 izobrazba: profesorica matematike in fizike; delo, ki ga opravlja: učiteljica matematike in fizike

5. Franci LUKANČIČ, roj. 24. 2. 1969, LOG 19, Železniki
 izobrazba: elektrotehnik; delo, ki ga opravlja: vodja skupine

6. Jožefa RANT, roj. 31. 12. 1956, OTOKI 4, Železniki
 izobrazba: ing. radiologije; delo, ki ga opravlja: upokojenka

7. Simon TOLAR, roj. 23. 3. 1966, LOG 6, Železniki
 izobrazba: tehnolog prometa; delo, ki ga opravlja: voznik avtobusa

V 1. volilni enoti se voli 7 članov občinskega sveta.

VOLILNA ENOTA 2: 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. Peter KREK, roj. 30. 4. 1959, SELCA 11a, Selca
 izobrazba: dipl. ing. elektrotehnike; delo, ki ga opravlja: kmet

2. Darja ŠTIBELJ, roj. 5. 6. 1980, SELCA 68a, Selca
 izobrazba: univerzitetni dipl. pedagog, prof. slovenskega jezika; delo, ki ga opravlja: učiteljica

3. Marko KLEMENČIČ, roj. 1. 3. 1969, TOPOLJE 8, Selca
 izobrazba: oblikovalec kovin; delo, ki ga opravlja: podjetnik

4. Uršula ALIBEŠTER, roj. 14. 5. 1985, SELCA 2, Selca
 izobrazba: dipl. inženir kmetijstva – agronomije in hortikulture; delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica

5. Janez RIHTARŠIČ, roj. 22. 9. 1948, STUDENO 7, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: upokojenec

Številka liste: 2
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: LEVICA

1. Miša HAFNER, roj. 11. 5. 1992, SELCA 125, Selca
 izobrazba: diplomirani oblikovalec; delo, ki ga opravlja: proizvodna delavka

Številka liste: 3 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1. Gregor HABJAN, roj. 2. 6. 1973, SELCA 78, Selca
 izobrazba: profesor športne vzgoje; delo, ki ga opravlja: direktor JZR

2. Terezija PREZELJ, roj. 8. 10. 1933, STUDENO 1, Železniki
 izobrazba: /; delo, ki ga opravlja: upokojenka

3. Jože PREZL, roj. 28. 1. 1958, STUDENO 1, Železniki
 izobrazba: diplomirani varnostni inženir; delo, ki ga opravlja: upokojenec

Številka liste: 4
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. Janez THALER, roj. 28. 9. 1963, SELCA 7, Selca
 izobrazba: dipl. ing. strojništva; delo, ki ga opravlja: tehnolog

2. Marija BOŽIČ, roj. 13. 3. 1956, SELCA 134, Selca
 izobrazba: univ. dipl. org. dela; delo, ki ga opravlja: upokojena JU višja svetovalka
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Številka liste: 5
Ime liste: ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA 
Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

1. Matjaž PODREKAR, roj. 29. 9. 1980, SELCA 90, Selca
 izobrazba: kmetijski tehnik; delo, ki ga opravlja: poslovodja

2. Andreja PRODAN, roj. 14. 2. 1990, DOLENJA VAS 44, Selca
 izobrazba: magisterij stroke; delo, ki ga opravlja: asistentka evropske poslanke

3. Anton GLOBOČNIK, roj. 23. 7. 1976, STUDENO 17a, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: prodaja in servis CNS strojev

4. Metka ŠOLAR, roj. 12. 5. 1969, TOPOLJE 7, Selca
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: gospodinja, socialni oskrbovalec na domu

5. Anton ŠOLAR, roj. 18. 1. 1962, KALIŠE 9, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: upokojenec

Številka liste: 6
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Jernej BEŠTER, roj. 20. 8. 1958, DOLENJA VAS 49, Selca 
 izobrazba: mizar – tehnik; delo: upokojenec

2. Barbka RANT, roj. 9. 12. 1965, ČEŠNJICA 12b, Železniki
 izobrazba: mag. zdrav. – soc. managementa; delo, ki ga opravlja: dipl. med. sr. s spec. znanji

3. Aleksander HAJDINJAK, roj. 22. 12. 1975, STUDENO 35, Železniki
 izobrazba: mizar; delo, ki ga opravlja: poslovodja

4. Julijana PREVC, roj. 14. 5. 1969, DOLENJA VAS 80, Selca
 izobrazba: univ. dipl. zgodovinar; delo, ki ga opravlja: knjižničarka

5. Bojan PFAJFAR, roj. 8. 9. 1977, LAJŠE 3, Selca
 izobrazba: inženir lesarstva; delo, ki ga opravlja: pomočnik vodje oddelka

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

VOLILNA ENOTA 3: 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, ki ga opravlja: samostojni podjetnik

2. Valerija ČEMAŽAR ČIKIČ, roj. 16. 7. 1958, OJSTRI VRH 3, Železniki
 izobrazba: univ. dipl. prav.; delo, ki ga opravlja: upokojenka

3. Gregor GASSER, roj. 23. 6. 1971, SPODNJA SORICA 14, Sorica
 izobrazba: voznik – avtomehanik; delo: voznik avtobusa

4. Marinka KAVČIČ, roj. 16. 8. 1965, DRAŽGOŠE 17, Železniki
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: gospodinja

5. Maks DEBELJAK, roj. 5. 10. 1965, MARTINJ VRH 10, Železniki
 izobrazba: /; delo, ki ga opravlja: preglednik – vzdrževalec cest
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Številka liste: 2
Ime liste: LEVICA
Predlagatelj: LEVICA

1. Gašper PODLIPNIK, roj. 7. 10. 1984, MARTINJ VRH 27, Železniki
 izobrazba: orodjar; delo, ki ga opravlja: orodjar

Številka liste: 3 
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1. Gregor ŽBONTAR, roj. 17. 10. 1965, ZALI LOG 22, Železniki
 izobrazba: gostinski tehnik; delo: samostojni podjetnik

Številka liste: 4
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1. Gregor BEVK, roj. 15. 10. 1991, PRTOVČ 4, Železniki
 izobrazba: lesarski tehnik; delo, ki ga opravlja: gradbene storitve

2. Ivanka REJC, roj. 24. 12. 1956, SMOLEVA 12, Železniki
 izobrazba: /; delo, ki ga opravlja: upokojenka

Številka liste: 5
Ime liste: ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA 
Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

1. Marko GASSER, roj. 6. 8. 1980, ZGORNJE DANJE 3, Sorica  
 izobrazba: inženir kmetijstva in krajine; delo, ki ga opravlja: kmetovalec

2. Erika ŠTREMFELJ, roj. 6. 5. 1970, MARTINJ VRH 6, ŽELEZNIKI
 izobrazba: strojni tehnik, računovodja; delo: vodja računovodskega servisa

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

4. Tina JEMEC, roj. 6. 10. 1986, DAVČA 25b, ŽELEZNIKI
 izobrazba: univ. dipl. inž. gozdarstva; delo: vodilni strokovni sodelavec na Gozdarskem inštitutu

5. Andraž VALCL, roj. 17. 5. 1980, DRAŽGOŠE 15, Železniki 
 izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof; delo, ki ga opravlja: kmetovalec

Številka liste: 6
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
Predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Božo PREZELJ, roj. 25. 12. 1965, PODPOREZEN 6, Železniki 
 izobrazba: mizar; delo, ki ga opravlja: mizar – kmetovalec 

2. Erika DROBNIČ, roj. 13. 5. 1971, ZALI LOG 63, Železniki
 izobrazba: univerzitetna diplomirana ekonomistka; delo, ki ga opravlja: vodja področja

3. Primož PINTAR, roj. 18. 4. 1979, SPODNJA SORICA 8, Sorica 
 izobrazba: gostinski tehnik; delo, ki ga opravlja: kuhar

4. Alenka LOTRIČ, roj. 31. 1. 1972, DRAŽGOŠE 32a, Železniki 
 izobrazba: obutveni tehnolog; delo, ki ga opravlja: kuharica in čistilka 

5. David BENEDIČIČ, roj. 15. 12. 1988, MARTINJ VRH 17, Železniki
 izobrazba: lesarski tehnik; delo, ki ga opravlja: konstrukter, projektant v strojegradnji

V 3. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
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3. Za člane sveta krajevnih skupnosti so bile potrjene naslednje kandidature:

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DAVČA

VOLILNA ENOTA 1: Davča (razen h. št. 55 – 58) in Podporezen (h. št. 6)
1. Miha KEJŽAR, roj. 21. 4. 1999, DAVČA 17, Železniki 
 izobrazba: kmetijsko podjetniški tehnik; delo: skladiščenje
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

2. Tomaž DERLINK, roj. 20. 12. 1972, DAVČA 18, Železniki 
 izobrazba: obdelovalec kovin; delo: kmet, gozdar
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

3. Jožica BEVK, roj. 19. 3. 1974, DAVČA 26, Železniki 
 izobrazba: frizerka; delo: delavec
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

4. Klavdija KEJŽAR, roj. 9. 2. 1995, DAVČA 71, Železniki 
 izobrazba: kmetijsko-podjetniški tehnik; delo: skladiščnik
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

5. Agata FRELIH, roj. 11. 7. 1995, DAVČA 42, Železniki 
 izobrazba: gimnazijski maturant; delo: /
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

6. Klara KODER, roj. 10. 4. 2001, DAVČA 19a, Železniki 
 izobrazba: hortikulturni tehnik; delo: administracija
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

7.  Boštjan BEVK, roj. 4. 2. 1994, DAVČA 60, Železniki 
 izobrazba: inženir strojništva; delo: trgovec v trgovini s hidravliko
 Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati

8. Uroš ČERIN, roj. 9. 3. 1993, DAVČA 61, Železniki 
 izobrazba: gradbeni tehnik; delo: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

9. Andrej BEVK, roj. 16. 2. 1996, DAVČA 63, Železniki 
 izobrazba: mizar; delo: izdelava lesnoobdelovalnih strojev 
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

10. Aleš ČEMAŽAR, roj. 1. 9. 1989, DAVČA 49, Železniki 
 izobrazba: avtomehanik – voznik; delo: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

11. Simon ŠUBIC, roj. 14. 6. 1968, DAVČA 45, Železniki 
 izobrazba: strugar; delo: upokojenec
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

12. Maša PETERNELJ, roj. 29. 1. 1996, DAVČA 7, Železniki 
 izobrazba: gostinski tehnik; delo: delo v proizvodnji
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

13. Urban JEMEC, roj. 18. 12. 1986, DAVČA 25b, Železniki 
 izobrazba: uni. dipl. inž. gozdarstva; delo: gospodar na kmetiji, kmetovalec
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

V volilni enoti 1 se voli 7 članov sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLENJA VAS
VOLILNA ENOTA 1: Dolenja vas
1. Boris EGART, roj. 9. 6. 1979, DOLENJA VAS 110, Selca 
 izobrazba: inženir lesarstva; delo: konstruktor tehnolog
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
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2. Irena RIHTARŠIČ, roj. 11. 8. 1984, DOLENJA VAS 59, Selca 
	 izobrazba:	univ.	diplomirana	socialna	delavka;	delo:	referent	službe	ZUPJS
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

3. Andreja PRODAN, roj. 14. 2. 1990, DOLENJA VAS 44, Selca
	 izobrazba:	magisterij	stroke;	delo,	ki	ga	opravlja:	asistentka	evropske	poslanke
	 	Predlagatelj:	Marko	Gasser	in	skupina	volivcev

4. Janez RAKOVEC, roj. 8. 8. 1980, DOLENJA VAS 46, Selca 
	 izobrazba:	inženir	lesarstva;	delo:	komercialist
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

5. Matjaž PINTAR, roj. 1. 12. 1978, DOLENJA VAS 44, Selca
	 izobrazba:	oblikovalec	kovin;	delo,	ki	ga	opravlja:	CNC	operater
	 Predlagatelj:	Marko	Gasser	in	skupina	volivcev

6. Jernej BEŠTER, roj. 20. 8. 1958, DOLENJA VAS 49, Selca 
	 izobrazba:	mizar	–	tehnik;	delo:	upokojenec
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka	

7. Tomaž RAKOVEC, roj. 3. 3. 1979, DOLENJA VAS 86, Selca
	 izobrazba:	elektrotehnik	energetik;	delo:	elektroinštalater	–	monter
	 Predlagatelj:	Marko	Gasser	in	skupina	volivcev

8. David ODAR, roj. 22. 3. 1993, DOLENJA VAS 32, Selca 
	 izobrazba:	strojni	tehnik;	delo:	delovodja
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

9. Jana LAVTAR BERNIK, roj. 22. 12. 1972, DOLENJA VAS 111, Selca
	 izobrazba:	strojni	tehnik;	delo,	ki	ga	opravlja:	vodja	proizvodnje
	 Predlagatelj:	Marko	Gasser	in	skupina	volivcev

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

11. Julijana PREVC, roj. 14. 5. 1969, DOLENJA VAS 80, Selca
	 izobrazba:	univ.	dipl.	zgod.;	delo:	knjižničarka
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

V	volilni	enoti	1	se	voli	7	članov	sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DRAŽGOŠE – RUDNO

VOLILNA ENOTA 1:	Dražgoše	–	vzhod
1. Primož JELENC,	roj.	13.	5.	1983,	DRAŽGOŠE	28,	Železniki
	 izobrazba:	kmetijski	tehnik;	delo,	ki	ga	opravlja:	kmetovalec
	 Predlagatelj:	Branko	Kavčič	in	skupina	volivcev

2. Alenka LOTRIČ,	roj.	31.	1.	1972,	DRAŽGOŠE	32a,	Železniki	
	 izobrazba:	obutveni	tehnolog;	delo,	ki	ga	opravlja:	kuharica
	 Predlagatelj:	Branko	Kavčič	in	skupina	volivcev

V	1.	volilni	enoti	se	volita	2	člana	sveta.

VOLILNA ENOTA 2:	Dražgoše	–	zahod
1. Jure KAVČIČ,	roj.	27.	7.	1990,	DRAŽGOŠE	13,	Železniki	
	 izobrazba:	kmetijski	tehnik;	delo,	ki	ga	opravlja:	delo	v	gozdarstvu
	 Predlagatelj:	Rok	Kavčič	in	skupina	volivcev

2. Tajda MARENK,	roj.	10.	7.	1998,	DRAŽGOŠE	16,	Železniki
	 izobrazba:	kmetijsko	podjetniški	tehnik;	delo,	ki	ga	opravlja:	delo	v	strežbi
	 Predlagatelj:	Branko	Kavčič	in	skupina	volivcev
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3. Andraž VALCL, roj. 17. 5. 1980, DRAŽGOŠE 15, Železniki 
 izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof; delo, ki ga opravlja: kmetovalec
 Predlagatelj: Branko Kavčič in skupina volivcev

V volilni enoti 2 se volita 2 člana sveta.

VOLILNA ENOTA 3: Rudno
1. Marjeta DEMŠAR, roj. 27. 2. 1967, RUDNO 26, Železniki
 izobrazba: profesorica razrednega pouka; delo, ki ga opravlja: pomočnica ravnatelja
 Predlagatelj: Mirko Gartner in skupina volivcev

2. Pavel SELJAK, roj. 20. 1. 1973, RUDNO 3, Železniki 
 izobrazba: inženir logistike; delo, ki ga opravlja: prometnik – razporednik
 Predlagatelj: Mirko Gartner in skupina volivcev

3. Helena HABJAN, roj. 23. 4. 1983, RUDNO 2b, Železniki
 izobrazba: univerzitetna diplomirana politologinja; delo, ki ga opravlja: vodja projektov
 Predlagatelj: Mirko Gartner in skupina volivcev

V volilni enoti 3 se volijo 3 člani sveta.

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SELCA

VOLILNA ENOTA 1: Kališe
1. Nejc KOKALJ, roj. 30. 7. 1996, KALIŠE 19, Železniki
 izobrazba: prvostopenjski un. študijski program ewlektrotehnike; delo, ki ga opravlja: razvoj elektronike
 Predlagatelj: Sandi Dolenc in skupina volivcev 

V volilni enoti 1 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 2: Lajše
1. Blaž RIHTARŠIČ, roj. 6. 12. 1982, LAJŠE 5, Selca 
 izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir strojništva; delo, ki ga opravlja: razvoj elektromotorjev
 Predlagatelj: Mirko Berce in skupina volivcev 

V volilni enoti 2 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 3: Topolje in Zabrekve
1. Marko KLEMENČIČ, roj. 1. 3. 1969, TOPOLJE 8, Selca 
 izobrazba: oblikovalec kovin; delo, ki ga opravlja: podjetnik
 Predlagatelj: Alojzij Kokalj in skupina volivcev 

V volilni enoti 3 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 4: Golica
1. Andrej GARTNER, roj. 8. 1. 1968, GOLICA 10, Selca 
 izobrazba: mizar; delo, ki ga opravlja: delo v proizvodnji
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

V volilni enoti 4 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 5: Selca – del
1. Peter KREK, roj. 30. 4. 1959, SELCA 11a, Selca
 izobrazba: dipl. ing. elektrotehnike; delo, ki ga opravlja: kmet
 Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

2. Petra LORBER, roj. 14. 4. 1979, SELCA 104, Selca
 izobrazba: univerzitetna; delo, ki ga opravlja: zdravnica
 Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

V volilni enoti 5 se volita 2 člana sveta.
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VOLILNA ENOTA 6: Selca – del
1. Marko NASTRAN, roj. 26. 3. 1979, SELCA 32, Selca 
 izobrazba: diplomirani organizator; delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

2. Janez ŠTIBELJ, roj. 28. 4. 1980, SELCA 68a, Selca
 izobrazba: dipl. ekon.; delo, ki ga opravlja: referent za rezervne dele
 Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

3. Miha TUŠEK, roj. 11. 9. 1995, SELCA 81, Selca
	 izobrazba:	avtomehanik;	delo,	ki	ga	opravlja:	popravilo	in	vzdrževanje	motornih	vozil
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

4. Marija DEMŠAR, roj. 20. 6. 1971, SELCA 172, Selca
	 izobrazba:	univerzitetna	diplomirana	inženirka	elektrotehnike;	delo,	ki	ga	opravlja:	
 višji razvijalec programske opreme
 Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS

V	volilni	enoti	6	se	volijo	3	člani	sveta.		

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SORICA

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

1. Martin TAVČAR, roj. 24. 8. 1990, SPODNJE DANJE 14, Sorica
 izobrazba: oblikovalec kovin – orodjar; delo, ki ga opravlja: strojni orodjar – brusilec 
 Predlagatelj: Bernard Drol in skupina volivcev

2. Tjaša GASER, roj. 27. 4. 2003, SPODNJE DANJE 10, Sorica
 izobrazba: gostinski tehnik; delo, ki ga opravlja: študent
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

3. Rudi PINTAR, roj. 21. 3. 1999, ZGORNJA SORICA 2, Sorica
	 izobrazba:	diplomirani	inženir	strojništva;	delo,	ki	ga	opravlja:	/
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev 

4. Klemen ŠUBIC, roj. 10. 12. 1985, SPODNJA SORICA 4a, Sorica
 izobrazba: lesarski tehnik; delo, ki ga opravlja: delo v proizvodnji, šofer
 Predlagatelj: Bernard Drol in skupina volivcev

5. Anže ČEMAŽAR, roj. 27. 9. 1999, ZGORNJA SORICA 74, Sorica
	 izobrazba:	gozdar	sekač;	delo,	ki	ga	opravlja:	gradbeništvo
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

6. Andrej FRELIH, roj. 31. 7. 1995, ZGORNJA SORICA 42, Sorica
 izobrazba: avtoserviser; delo, ki ga opravlja: kmet
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev 

7. Tina ŠUBIC, roj. 6. 6. 1988, SPODNJA SORICA 4, Sorica
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: administrativna dela
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

8. Jaka GASER, roj. 23. 11. 1999, SPODNJE DANJE 10, Sorica
	 izobrazba:	sekač;	delo,	ki	ga	opravlja:	kmetovalec,	gozdar
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

9. Jaka KENDA, roj. 18. 4. 1988, ZGORNJA SORICA 18, Sorica
	 izobrazba:	inženir	strojništva;	delo,	ki	ga	opravlja:	tehnolog
 Predlagatelj: Bernard Drol in skupina volivcev

10. Maja KEJŽAR, roj. 2. 2. 1987, SPODNJA SORICA 20, Sorica
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: administrator
 Predlagatelj: Bernard Drol in skupina volivcev
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11. Polona FRELIH, roj. 11. 3. 1999, ZGORNJA SORICA 42, Sorica
 izobrazba: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: /
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev 

12. Maruša ŽELE ĆIRKOVIĆ, roj. 24. 6. 1997, SPODNJA SORICA 11, Sorica
 izobrazba: medicinska sestra; delo, ki ga opravlja: medicinska sestra
 Predlagatelj: Klemen Šubic in skupina volivcev

13. Klara MARKELJ, roj. 4. 5. 1983, ZGORNJA SORICA 5, Sorica
	 izobrazba:	vzgojiteljica	predš.	otrok;	delo,	ki	ga	opravlja:	pomočnica	vzgojiteljice
 Predlagatelj: Bernard Drol in skupina volivcev

14. Tomaž JEMEC, roj. 26. 12. 1984, SPODNJA SORICA 10, Sorica
	 izobrazba:	inženir	elektrotehnike;	delo,	ki	ga	opravlja:	vzdrževanje
 Predlagatelj: Klemen Šubic in skupina volivcev

15. Matjaž EGART, roj. 17. 4. 1989, SPODNJA SORICA 9, Sorica
	 izobrazba:	strojni	tehnik;	delo,	ki	ga	opravlja:	žičničar
 Predlagatelj: Klemen Šubic in skupina volivcev

V	volilni	enoti	1	se	voli	7	članov	sveta.	

KANDIDATI ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽELEZNIKI

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

1. Mojca BENEDIČIČ,	roj.	31.	7.	1969,	NA	PLAVŽU	93,	Železniki
	 izobrazba:	računovodja;	delo,	ki	ga	opravlja:	računovodkinja
 Predlagatelj: Levica

2. Peter ARKO,	roj.	7.	5.	1980,	NA	PLAVŽU	50,	Železniki
 izobrazba: gostinski tehnik; delo, ki ga opravlja: kuhar
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

V	volilni	enoti	1	se	voli	1	član	sveta.

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

1. Tomaž WEIFFENBACH,	roj.	23.	10.	1982,	NA	PLAVŽU	11,	Železniki
	 izobrazba:	komercialist;	delo,	ki	ga	opravlja:	vodja	skladiščnega	sistema
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

V	volilni	enoti	2	se	voli	1	član	sveta.

VOLILNA ENOTA 3: Otoki, Na Kresu in Dašnica

1. Robert PREZELJ,	roj.	8.	4.	1970,	DAŠNICA	104,	Železniki
	 izobrazba:	univerzitetni	diplomirani	inženir	elektrotehnike;	delo,	ki	ga	opravlja:	IT	inženir	tehničnih	strok
 Predlagatelj: Levica

2. Niko ŠUBIC,	roj.	4.	12.	1971,	DAŠNICA	60a,	Železniki
	 izobrazba:	orodjar;	delo,	ki	ga	opravlja:	vzdrževalec	strojev
	 Predlagatelj:	SLS	–	Slovenska	ljudska	stranka

3. Franc TUŠEK,	roj.	8.	3.	1959,	DAŠNICA	100,	Železniki
 izobrazba: trgovska šola; delo, ki ga opravlja: upokojenec
	 Predlagatelj:	Nova	Slovenija	–	krščanski	demokrati

V	volilni	enoti	3	se	volita	2	člana	sveta.

VOLILNA ENOTA 4:	Log	in	Češnjica

1. Danilo GORENC,	roj.	4.	2.	1974,	ČEŠNJICA	16,	Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
 Predlagatelj: Levica 
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2. Matej ŠUBIC, roj. 12. 9. 1968, LOG 5, Železniki
 izobrazba: oblikovalec kovin; delo, ki ga opravlja: strugar, podžupan
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

V volilni enoti 4 se volita 2 člana sveta.

VOLILNA ENOTA 5: Studeno

1. Stanislav HAJDINJAK, roj. 11. 5. 1953, STUDENO 35, Železniki
 izobrazba: avtomehanik; delo, ki ga opravlja: upokojenec
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

V volilni enoti 5 se voli 1 član sveta.

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

1. Janez HABJAN, roj. 28. 9. 1974, ZALI LOG 33b, ŽELEZNIKI
 izobrazba: inženir strojništva; delo: tehnolog
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

2. Simon ČEMAŽAR, roj. 17. 4. 1991, POTOK 10, Železniki 
 izobrazba: mag. elektrotehnike; delo, ki ga opravlja: razvojni inženir
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

V volilni enoti 6 se voli 1 član sveta.

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

1 David BENEDIČIČ, roj. 15. 12. 1988, MARTINJ VRH 17, Železniki
 izobrazba: lesarski tehnik; delo, ki ga opravlja: konstrukter, projektant v strojegradnji
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

V volilni enoti 7 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 8: 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, ki ga opravlja: samostojni podjetnik, trgovina, storitve
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

V volilni enoti 8 se voli 1 član sveta.

VOLILNA ENOTA 9: Podlonk in Prtovč

1. Simon TOLAR, roj. 31. 3. 1981, PRTOVČ 6a, Železniki
 izobrazba: inženir mehatronike; delo, ki ga opravlja: samozaposlen
 Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka

2. Janez ŠMID, roj. 20. 3. 1987, PODLONK 13, Železniki
 izobrazba: strojni tehnik; delo, ki ga opravlja: orodjar
 Predlagatelj: Marko Gasser in skupina volivcev

V volilni enoti 9 se voli 1 član sveta.

Železniki, 3. 11. 2022
Št.: 041-2/2022-194

 Predsednik OVK Občine Železniki: 
 Anže KAVČIČ, l.r.
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 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešil SDS?
En problem je težko posebej omeniti. 
Trenutno v občini poteka veliko projek-
tov v zvezi s poplavno varnostjo, ki jih 
vodi država, in tu bi se lahko občina ve-
liko aktivneje vključila. Eden večjih iz-
zivov pa so ceste, nekatere so v zelo sla-
bem stanju. Posebno poglavje je varstvo 
starejših, tako dnevno kot domsko var-
stvo, za kar smo se svetniki SDS zavze-
mali cel prejšnji mandat, tudi umesti-
tev doma starostnikov na primernejšo 
lokacijo je bila naša prioriteta. Ume-
stitev kolesarske steze v prostor bi bila 
lahko boljša, predvsem je tu manjkal 
dialog med občinsko upravo in lastni-
ki zemljišč. Tudi sprejetje občinskega 
prostorskega načrta se vleče predolgo, 
posledično ni novih zazidljivih površin 

za družine in gospodarstvo. Predvsem 
»Bolje naprej«, kot pravi tudi naše geslo.

 Ͱ Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v občinskem svetu prizadeval SDS?
Posebno poglavje je trajnostna mobil-
nost: varne kolesarske poti in ceste (ob-
činske in državne), zagotavljanje šol-
skih in vrtčevskih kapacitet čim bližje 
koristnikom, predvsem pa ne smemo 
zanemarjati gospodarstva in nudenje 
možnosti za širitev dejavnosti in s tem 
zmanjšati dnevno migracijo in odselje-
vanje občanov. Posebno skrb bomo na-
menili starejšim, družinam, pomembni 
se nam zdijo čisto okolje, urejeni vodo-
toki, čiščenje odpadnih voda, dokončna 
obnova vaških jeder. Na športnem in 
kulturnem področju se bomo zavzemali 
za podporo društvom in širitev dejavno-
sti v športni dvorani (kegljišče).

 Ͱ Kako ste izbrali kandidate?
Kandidati SDS so ljudje z izkušnjami in 
širino.

 Ͱ V čem ste različni od ostalih strank?
Že pri delu v občinskem svetu smo s 
predlogi pokazali, da nam je mar za 
skupnost in ne za osebno okoriščanje 
preko proračuna občine. Letošnji nabor 
kandidatov za svetnike to potrjuje.

 Ͱ Ali vaša stranka podpira katerega 
od županskih kandidatov?
Podpiramo Marka Gasserja, ki je doka-
zal, da se s pravilnim vodenjem in so-
delovanjem lahko veliko doseže. Prav to 
pogrešamo pri sedanjem županu.

Slovenska demokratska stranka 
– SDS
Za Slovensko demokratsko stranko (SDS) je odgovoril 
kandidat za občinskega svetnika Tomaž Demšar.

Tomaž Demšar

Levica
Na zastavljena vprašanja odgovarja kandidat za 
občinskega svetnika na listi Levice Blaž Vrhunc.

 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešila Levica?
V občini Železniki imamo več »najve-
čjih problemov«. Eden je pomanjkljiva 
komunikacija med občinsko upravo in 
županom ter občani. Projekti, ki poteka-
jo v občini Železniki, so največkrat po-
manjkljivo in prepozno predstavljeni, 
zato pri občanih pride do neodobrava-
nja, slabe volje, celo jeze. To se odraža 
v težavah pri pridobivanju soglasij, od-
kupih zemljišč in zaradi tega se postop-
ki zavlečejo. Projekte je treba občanom 
predstaviti že na začetku, jih vključiti 
vanje, upoštevati mnenja in zahteve ob-
čanov, zlasti tistih, ki so vpleteni.
Tržnico gradimo že vsaj dvajset let, gle-
de neprofitnih stanovanj nismo naredili 
nič že od »Jazbinška« naprej. Sredstva 
od prodaje stanovanj v lasti KS Železni-
ki so se porazgubila predvsem v vzdrže-
vanju cest. Polnjenje proračuna preko 

medobčinskega inšpektorata tudi ni v 
interesu občanov. Taborniki še vedno 
nimajo ustreznega prostora. Racovnik že 
šest let čaka na dokončanje del. Kolesar-
ska povezava je na več mestih nevarna. 
Toplarno smo skoraj prodali »strateške-
mu« investitorju … Marsikaj bi lahko 
bilo že zdavnaj realizirano.

 Ͱ Kateri so glavni cilji/projekti, za 
katere si bo v občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
Interes Levice v občini Železniki je 
predvsem v kvaliteti življenja vseh ob-
čanov. Kakšen zrak dihamo, kakšno 
vodo pijemo, kakšna hrana nam je 
(tudi finančno) dostopna, kakšne ceste 
imamo. Nimamo namena graditi leta-
lišča in železnice v občini, prizadevali 
pa si bomo, da bo to, kar imamo, ostalo 
naše.

 Ͱ Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate za občinski svet?

V Levici se nismo izbirali, ampak smo 
se zbrali. Vsi (kot mnogi drugi) nezado-
voljni z dogajanjem v občini. Vsi imamo 
željo po spremembah na bolje, pred-
vsem pa povabiti občane k aktivnemu 
sodelovanju v lokalni skupnosti.

 Ͱ V čem se razlikujete od ostalih strank?
Smo alternativa, ki želi delati v dobro 
vseh, predvsem pa nismo nikomur dol-
žni uslug, da bi nas kdo lahko izsiljeval.

 Ͱ Levica se na volitve tokrat odpra-
vlja s svojim kandidatom za župana ...
Po dolgih letih je čas, da občino vodi člo-
vek, ki živi in dela v Železnikih in mu ni 
vseeno za Železnike. Rok Bajželj je tak.

Blaž Vrhunc
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 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešil SD?
Največji problem v naši občini je, da pri-
manjkuje stanovanj ter ni dovolj parcel 
za individualno gradnjo. Prav tako manj-
ka industrijska in obrtna cona oz. bi le-
-to morali povečati v smeri proti Selcam. 
Individualno gradnjo bi rešili tako, da bi 
na platoju Kresa (Hujska) pripravili pro-
stor za gradnjo hiš. Plato je na sončni legi, 
območje ni plazovito, ima dovolj vodnih 
virov, lepota narave je v vsakem pogle-
du. Na tem platoju je toliko prostora, da 
bi lahko naredili nove Železnike (osnov-
no šolo, pošto, banko …). V dolini pa bi se 
sprostil prostor za industrijo in obrt.

 Ͱ Kateri so glavni cilji/projekti, za 
katere si bo v občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
Naš program zajema: širšo trgovsko 
ponudbo, boljšo kontrolo pri izvedbi 
projektov in boljšo oz. strokovnejšo pri-

pravo projektov, vključevanje mladih 
v razvoj Železnikov ter jim omogočiti 
kakovostne pogoje za delovanje, pove-
čanje stanovanjskih kapacitet, obrtno 
in industrijsko cono, dom za starejše 
občane, kolesarsko stezo do Škofje Loke, 
pridobitev novih prostorov za društvene 
dejavnosti in povečanje proračunskih 
sredstev za družbene dejavnosti, kar je 
zelo pomembno za razvoj občine, sode-
lovanje, naravnanost, povezovanje in 
druženje občanov in občank.

 Ͱ Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate za občinski svet?
Kandidati, ki so na naši listi, morajo 
izpolnjevati socialno demokratske vre-
dnote in morajo biti prepoznavni.

 Ͱ V čem se razlikujete od ostalih 
strank?
Z vstopom Levice v občinski politični pro-
stor nismo več edina leva politična opci-
ja. Občino že od ustanovitve vodi SLS, ki 

pa v zadnjih mandatih ni bil nikoli v vla-
di ali parlamentu, in tu bi lahko mi za-
polnili vrzel. Primer dobre prakse je bila 
izvedba davške ceste. Občinska oblast se 
premalo povezuje z ostalimi strankami 
za doseganje višjih ciljev v občini.

 Ͱ Ali vaša stranka podpira katerega 
od županskih kandidatov in zakaj?
Kot stranka se še nismo opredelili za 
posamezno podporo. Namen imamo, 
da se nam kandidati s svojimi progra-
mi predstavijo, in se bomo nato odloči-
li, kako bo s podporo. Načeloma pa pri-
čakujemo, da se bomo tudi po tem kot 
vsak posameznik odločali po svoji vesti.

Socialni demokrati – SD
Na vprašanja odgovarja predsednik SD Železniki in 
kandidat za občinskega svetnika Jože Prezl.

Jože Prezl / Foto: Tina Dokl

Nova Slovenija – Krščanski  
demokrati
Za stranko Nova Slovenija – Krščanski demokrati (NSi) 
odgovarja kandidat za občinskega svetnika Janez Trojar.

 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešil NSi?
Varnost je bila doslej v središču naših 
prizadevanj. Ko bo projekt protipoplav-
nega urejanja Selške Sore zaključen, se 
bo treba lotiti reševanja problema odda-
ljenosti naše občine od drugih območij 
in lažje dostopnosti do storitev, ki jih 
v naši občini ni. Glavna ovira so slabe 
državne ceste, zato bo naša prioriteta 
aktivno opozarjanje državnih organov 
na to težavo. Pri tem nam bo pomagala 
matična stranka in njeni poslanci.

 Ͱ Kateri so glavni cilji, za katere si bo 
v občinskem svetu prizadeval NSi?
Prizadevali si bomo za hitrejši razvoj obči-
ne. Tega vidimo predvsem v: posodobitvi 
regionalnih cest, razvoju turizma (usta-
novitev podporne točke, povezovanje po-
nudnikov), širitvi in reorganizaciji indu-

strijske cone, zagotovitvi doma starejših 
občanov, krepitvi kvalitetnih programov 
za mlade, prenovi vseh javnih razpisov 
(spodbujanje usmerjenosti v razvoj in 
njegova merljivost); reorganizaciji kra-
jevnih skupnosti (usmeritev v primarne 
naloge in razbremenitev neprimernih 
strokovnih nalog); prenovi prostorskega 
načrta (nove stanovanjske enote za mla-
de); razvoju starega jedra Železnikov kot 
najbolj prepoznavne točke občine; učin-
kovitejšem delu občinskih zavodov (ime-
novanje aktivnih in kompetentnih oseb v 
svete zavodov); ureditvi razmerij v občin-
ski upravi, za njeno večjo učinkovitost.

 Ͱ Kako ste izbrali kandidate?
Vabili smo soobčane, ki so pripravljeni 
z izkušnjami, poznavanjem različnih 
področij in delom pomagati usmerjati 
občino v smer hitrejšega razvoja.

 Ͱ V čem ste različni od drugih strank?
Posebnosti naše stranke so: usmerje-
nost v iskanje priložnosti za našo obči-
no, sposobnost sodelovanja ter poudar-
janje odkritega in kulturnega dialoga. 
Naša prednost je tudi podpora v parla-
mentarni stranki, ki bo na ravni države 
nudila pomoč pri realizaciji ciljev.

 Ͱ Ali vaša stranka podpira katerega 
od županskih kandidatov?
Nismo se odločili podpreti nobenega 
od kandidatov, smo pa z izvoljenim 
županom pripravljeni sodelovati pri 
projektih z razvojnim potencialom za 
občino.

Janez Trojar
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 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešila vaša lista?
Volitve naj ostanejo praznik demokra-
cije, naj bodo tekmovanje v delu, idejah 
in programih, ne v kritiziranju in bla-
tenju drugače mislečih. Rešitev težav 
in problemov, ki jih je treba realizirati 
v naši občini, bo vedno veliko. Infra-
struktura se stara ter kliče po obnovah 
in novogradnjah. V pogovorih z občani 
je bil velikokrat poudarjen problem ne-
aktivnega in nefleksibilnega vodenja 
naše občine. Zamujene in spregledane 
ostajajo številne priložnosti, občinska 
uprava pa včasih daje občutek, da se 
ukvarja z lastnimi birokratskimi po-
stopki. Občina Železniki je ena najpri-
jetnejših občin za bivanje, a prepričani 
smo, da lahko ponudi še mnogo.

 Ͱ Kateri so glavni cilji/projekti, za 
katere si bo v občinskem svetu priza-
devala vaša lista?

Ciljev je ogromno, predstavljeni so tudi 
v ločenem prispevku, zato omenimo le 
nekaj glavnih: sprejemanje občinske-
ga prostorskega načrta vsaka štiri leta, 
dom starejših, ureditev prometne in-
frastrukture, gradnja obrtne cone, po-
večanje deleža sofinanciranja investicij 
iz državnega in evropskega proračuna 
ter zagotovitev pediatrične oskrbe.

 Ͱ Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate za občinski svet?
Našo listo sestavljamo zavzeti in uspo-
sobljeni posamezniki, ki smo s srcem v 
Selški dolini. Prihajamo iz vse doline, 
profesij, interesov in prepričanj. Dobro-
došli smo bili vsi, ki smo pripravljeni 
aktivno delati v dobro vseh občanov.

 Ͱ V čem se razlikujete od ostalih 
strank?
Naša lista ni strankarska, so pa na njej 
tudi posamezniki, ki so člani drugih 
strank, ki kandidirajo na tokratnih vo-

litvah. Menimo, da je treba strankarske 
delitve preseči in delati skupaj. Če bo 
mogoče, bomo prekinili trenutni na-
čin delovanja, da se občinski svet deli 
na koalicijo in opozicijo. Težili bomo k 
oblikovanju občinske politike brez iz-
ključevanja idej in dobrih zamisli.

 Ͱ Na volitve se odpravljate tudi s svo-
jim kandidatom za župana ...
Naš kandidat Marko Gasser bo prine-
sel aktivno in odgovorno vodenje, iskal 
nove priložnosti, prisluhnil občanom 
in tistim, ki v Selški dolini ustvarjajo 
delovna mesta, ter naredil vse, kar je v 
njegovi moči, da slišano tudi udejanji.

Županova lista Marka Gasserja
V imenu Županove liste Marka Gasserja je odgovarjal 
kandidat za občinskega svetnika Matjaž Podrekar.

Matjaž Podrekar

Slovenska ljudska stranka – SLS
Odgovarja predsednik občinskega odbora SLS Železniki 
in kandidat za občinskega svetnika Matej Šubic.

 Ͱ Kateri je trenutno največji problem 
v občini in kako bi ga rešil SLS?
V zadnjem letu se je po večletnih pri-
pravah v naši občini začela gradnja 
protipoplavnih ukrepov na Selški Sori s 
pritoki in zadrževalnika pod Sušo. Pod-
pisana je tudi pogodba za gradnjo ob-
voznice mimo starega mestnega jedra 
v Železnikih. Vsi upamo, da pri daleč 
največjem projektu v zgodovini občine 
ne bo večjih zapletov, da bomo občani 
po opravljenih delih bolj varno živeli. 
Gospodarska in tudi druge dejavnosti se 
bodo zaradi teh ukrepov lažje razvijale, 
saj se z zadostnim številom delovnih 
mest in urejeno infrastrukturo poveču-
je tudi kvaliteta življenja v občini.

 Ͱ Kateri so glavni cilji/projekti, za 
katere si bo v občinskem svetu priza-
devala vaša stranka?
Med pomembnejše projekte uvršča-
mo rekonstrukcije cest od Praprotna 

do Škofje Loke, skozi Sorico do Soriške 
planine ter od Rudna skozi Dražgoše do 
Krope. Nadaljevali bomo gradnjo ko-
lesarskih stez ter tržnice na Češnjici. 
Uredili bomo prostore v Osnovni šoli 
Železniki ter dodatne prostore za vrtec. 
V SLS bomo sledili strategiji Občine Že-
lezniki, ki smo jo sprejeli aprila.

 Ͱ Po kakšnem kriteriju ste izbrali 
kandidate za občinski svet?
Ponosen sem na vse kandidatke in 
kandidate, ki sestavljajo listo SLS z žu-
panom na čelu. So delavni, zavzeti in 
pošteni. V svojem okolju so zelo aktivni, 
pa naj bo to v krajevnih skupnostih, va-
ških odborih, pri gasilcih, civilni zaščiti, 
kulturi, športu, turizmu ali v lovski dru-
žini. Zelo dobro poznajo utrip življenja v 
občini, kar je velika prednost za delo v 
občinskem svetu.

 Ͱ V čem se razlikujete od ostalih 
strank?

SLS je zmerna, ljudska, desnosredinska 
stranka. Naša vrlina je strpen dialog 
z vsemi, znamo poslušati in sklepati 
kompromise. Na prvem mestu nam je 
dobrobit vseh naših občank in občanov.

 Ͱ Na volitve se znova odpravljate tudi 
s kandidatom za župana ...
Naš kandidat za župana mag. Anton 
Luznar ima našo polno podporo. S svo-
jo strokovnostjo, znanjem in povezova-
njem že ves čas dokazuje, da je vreden 
zaupanja in je pravi človek na pravem 
mestu. Pozna celotno občino, zna pri-
sluhniti vsem in se trudi za razvoj vseh. 
Z modrostjo naprej!

Matej Šubic / Foto: Aleksander Čufar
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Marko Gasser: Čas je za župana

volilna kampanja je v polnem teku, z mnogimi izmed vas 
smo se že srečali, pogovorili in izmenjali mnenja. Z obiski 
bomo nadaljevali, kmalu boste obveščeni o terminu obis-
ka tudi v vašem kraju. Na voljo vam bomo za vprašanja, 
pobude, predloge, vaša razmišljanja. 
Vsak dan prejemamo vaše pozdrave in podporo. Veseli nas, 
da nas spodbujate na tej poti. Presenečeni smo, da imamo 
toliko somišljenikov, da naša lokalna skupnost potrebuje 
nov veter, nov zagon, svežo energijo, nov način dela. Lahko 
bi enostavno rekli, da si želimo sprememb. Dan odločitve o 
tem bo takoj tu, da pa bo 20. novembra 2022 pred volilnim 
lističem odločitev še lažja, vam v nadaljevanju predstavlja-
mo programske točke razvoja naše Selške doline. Želimo si, 
da nam pri tem pomagate tudi z vašimi pogledi, razmišl-
janji, izkušnjami in idejami.
Ob tej priložnosti vam predstavljamo tudi listo kandidatov 
za člane občinskega sveta. Naša ekipa je mlada, polna en-
ergije, v lokalnem področju je lahko prepoznati posamezni-
ke, ki so z delom dokazali, da znajo in zmorejo. Pripravljeni 
smo, usposobljeni za nov začetek s srcem v Selški dolini. 
Prihajamo iz vseh delov naše doline, naše izkušnje so ses-
tavljene iz različnih veščin in znanj, profesij in interesnih 
dejavnosti. Skupaj z vami bomo iskali priložnosti za razvoj, 
za prijetno bivanje in sobivanje. Želimo si stalne komunik-
acije s tistimi, ki v naši občini ustvarjajo delovna mesta ali 
ponujajo storitve. 
Zavzemali se bomo, da bo občina Železniki aktivna, strokov-
na in odločna pri vodenju, s tem jo bomo naredili še prijet-
nejšo za bivanje in delo.

1. SPREJEMANJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA VSAKA 4 LETA: 
Poleg večje fleksibilnosti se bomo trudili za zagotavl-
janje večje učinkovitosti pri delovanju občinskih or-
ganov, s tem bomo zagotovili boljše pogoje za gradnjo 
stanovanj in tako omogočili mladim družinam, da 
si ustvarijo svoj dom v domačem okolju. Dolgotrajno 
sprejemanje OPN ne sme biti razlog, da družine do-
move iščejo drugje. Trudili se bomo zmanjšati odha-
janje mladih izobraženih ljudi. Nataliteta v naših kra-
jih je po statističnih podatkih vedno visoka glede na 
slovensko povprečje, zaradi rasti števila otrok v pro-
gram uvrščamo tudi izgradnjo dodatne enote vrtca.

ZA KAJ SE BOM KOT VAŠ ŽUPAN ZAVZEMAL?

NA VOLILNEM LISTKU ME NAJDETE POD ŠTEVILKO

Spoštovane občanke in občani Občine Železniki,

Več o mojem programu boste lahko izvedeli tudi 
na nocojšnjem pogovornem omizju:

“EVROPSKA PERSPEKTIVA: PRILOŽNOST ZA 
RAZVOJ SELŠKE DOLINE”

ki bo nocoj, v petek, 11. novembra 2022 ob 19. uri,
v Restavraciji Lušina na Češnjici 54 v Železnikih.

Z nami bodo:
• MARKO GASSER, neodvisni kandidat za župana 

Občine Železniki;
• ROMANA TOMC, evropska poslanka, 

podpredsednica odbora za socialo v Evropskem 
parlamentu;

• MARKO LOTRIČ, direktor podjetja Lotrič 
Meroslovje, predsednik Območno obrtne – 
podjetniške zbornice Škofja Loka;

Na omizju bomo veseli tudi vaših mnenj in 
predlogov. Veselimo se srečanja!

2. DOM STAROSTNIKOV: 
Občina Železniki potrebuje dom starostnikov. Ne želimo zamu-
diti edinstvene priložnosti, trudili se bomo, da bomo z gradnjo 
pričeli v tem mandatu, seveda v soglasju z lastniki zemljišč in 
lokalnega prebivalstva.

3. SELŠKA KOLESARSKA POT: 
Ločili jo bomo od stalnega motoriziranega prometa, ter umes-
tili v bolj prijetno in primerno okolje ob reki Sori, s čimer bomo 
dosegli tudi večjo varnost. Skupaj z lastniki zemljišč bomo 
poiskali najboljšo možno lokacijo in se dogovorili za souporabo. 
Trudili se bomo za povezovanje Selške kolesarske poti v državno 
oziroma regijsko kolesarsko omrežje. Poleg kolesarske poti bomo 
uredili tudi pumptrack poligon.
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VESEL SEM ŠIROKE PODPORE 
MOJI KANDIDATURI! 

Polona Golija, direktorica Turističnega centra Soriš-
ka planina d.o.o.
V Občini Železniki potrebujemo svež veter, ambiciozne 
načrte in vizijo za prihodnost ter razvoj Občine. To 
nam ponuja program Marka Gasserja, kjer so zajete 
ključne točke, pri katerih je trenutno opazna stagnaci-
ja občine. Občani in podjetja potrebujemo dinamičen 
in fleksibilen občinski servis, spodbujanje tudi drugih 
panog podjetništva in hitrejše urejanje prostorskih in 
infrastrukturnih zahtev.  Marko Gasser s svojimi iz-
kušnjami, vztrajnostjo in ambicioznimi načrti prinaša 
svežino in spremembe, ki jih potrebujemo, da bo obči-
na Železniki lahko dosegla svoj potencial in postala 
privlačna občina za vse občane ter podjetnike. 

Franc Pogačnik, univ.dipl.inž. gozdarstva, Upravnik 
gozdov Nadškofije Ljubljana
Marku Gasserju izražam svojo podporo pri županski 
kandidaturi in trdno verjamem, da bo Občino Železni-
ki znal popeljati na še višji nivo gospodarskega in 
obenem dolini ter domačinom prijaznega razvoja. 
Naše sodelovanje z njim na področju gospodarjenja 
z gozdom je vedno potekalo na visokem nivoju pro-
fesionalnosti in korektnosti. Dela, ki jih je prevzel, je 
pravočasno in kvalitetno izvedel.

4. IZGRADNJA NOVE OBRTNE CONE: 
V dogovoru s podjetniki bomo uredili novo obrtno cono, ki bo 
nudila ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva in v občino 
prinesla dodatna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in 
s tem povezano višjo plačo.

5. OBNOVA CEST PODLUBNIK – PRAPROTNO ter 
SORICA – SORIŠKA PLANINA: 
Pot v svet je pomemben korak v podporo gospodarstvu Selške do-
line in vsem, ki se dnevno vozijo na delo v našo občino in iz nje. 
Z obnovo odseka Sorica – Soriška planina bomo omogočili tudi 
nadaljnji razvoj turizma ter zimsko letnega športnega središča 
Soriška planina.

6. IZGRADNJA OBVOZNE CESTE SKOZI STARO MEST-
NO JEDRO ŽELEZNIKOV: 
Izpeljali bomo vse potrebne postopke, da bo gradbeno dovoljenje 
za gradnjo obvozne ceste skozi Železnike postalo pravnomočno. 

7. NADZOR NAD POTEKOM INVESTICIJ: 
Vztrajamo, da so dela narejena kvalitetno po projektantskih 
načrtih, zagotovili bomo ustrezne nadzorne inštitucije, ki bodo 
za to skrbele
. 
8. IZGRADNJA TRŽNEGA PROSTORA: 
V skladu z urbanističnimi smernicami bomo smiselno umestili 
pokrit tržni prostor med bazenom in Mercatorjem ob predpogo-
ju - skupnem projektu Občine Železniki in Mercatorja za izgrad-
njo parkirne hiše. Investicija bo potekala sočasno s prenovo tr-
govskega centra Mercator.

9. PEDIATER: 
Zagotovili bomo kvalitetno zdravstveno oskrbo z ustreznim 
kadrom in sistematske preventivne preglede otrok in mladost-
nikov v zdravstvenem domu v Železnikih. 

10. PODPORA GASILCEM, CIVILNI ZAŠČITI, PRVIM 
POSREDOVALCEM IN OSTALIM SLUŽBAM:
 Število intervencij in večjih posredovanj se je v zadnjem obdobju 
močno povečalo, s tem pa tudi zahteve po usposobljenih članih, 
dragi opremi in odrekanju prostovoljcev. Prizadevali si bomo, sk-
upaj z vodstvi vseh organov, to je Gasilskim poveljstvom Občine 
Železniki, usklajevati plan razvoja za prihajajoče obdobje. 

KDO SO KANDIDATI ŽUPANOVE 
LISTE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA?

1.VOLILNA ENOTA
MATIJA BENEDIČIČ je dipl. ing. gozdarstva, priha-
ja iz Železnikov, zaposlen pa je v večjem gozdarskem 
podjetju na Bledu. Sam sebe bi opisal kot delovnega, 
odgovornega, kreativnega in natančnega človeka, kar 
so vrline, ki jih ceni tudi pri drugih. Že dolga leta je ak-
tiven tudi v lokalnem okolju kot član lovskega društva. 
Meni, da je v Občini Železniki čas za spremembe, za 
ekipo, ki bo občanke in občane ponovno postavila na 
prvo mesto.

VANJA HABJAN prihaja iz Dašnice, kjer sta z možem 
zgradila hišo in ustvarila družino. Po poklicu je viš-
ji poslovni sekretar, zaposlena v NIKO Železniki, kjer 
vodi kadrovsko pravno področje. Je članica nadzornega 
sveta Toplarne Železniki. V lokalno politiko se vrača z 
namenom, da s svojo energijo in vztrajnostjo, ter željo 
po spreminjanju podobe mesta Železniki, pripomore k 
razvoju še lepšega, sodobnejšega in prijaznejšega kraja.  

DENIS PEJIĆ je zaposlen kot inženir kakovosti, ima že 
10 letne izkušnje na področju elektro ter avtomobilis-
tične industrije. Ob študiju strojništva bo v prihodnjem 
letu začel tudi z študijem managementa na mednarod-
ni šoli IEDC za bodoče managerje. Vse te izkušnje, ki jih 
ima in jih bo še pridobil, pa želi usmeriti tudi v svoj 
domači kraj. Kot oseba, ki je zaljubljena v hribe Selške 
doline si želi predvsem izboljšav na področju turizma, 
kjer vidi odlične priložnosti, prav tako pa si želi več ak-
tivnosti na področju stanovanjske problematike.  

SABINA MOHORIČ prihaja iz Dašnice. V uspešnem 
škofjeloškem podjetju je zaposlena kot strokovna 
sodelavka v Kadrovsko pravni službi, kjer veliko dela 
z mladimi – štipendisti, vajenci in praktikanti, ter 
sodeluje z izobraževalnimi ustanovami. Meni, da la-
hko Občina Železniki v sodelovanju z gospodarstvom, 
šolstvom in ostalo lokalno skupnostjo mladim ponudi 
še več kvalitetnih delovnih mest in jih s tem zadrži v 
domačem okolju. Za tiste, ki pa v službo dnevno mi-
grirajo v sosednje občine, je pa vsekakor potrebno 
poskrbeti, da bodo njihove dnevne poti varne in da ne 
bodo povod za selitev iz občine.

NA VOLILNEM LISTKU NAS 
NAJDETE POD ŠTEVILKO 5

foto: Aleksander Čufar
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DEJAN LOTRIČ prihaja iz Dašnice. Je oče, podjetnik in 
velik športni navdušenec. Njegov moto je zdrav duh 
v zdravem telesu, obožuje naravo in v naši zeleni do-
lini opaža ogromno edinstvenih naravnih danosti 
in priložnosti. Želi, da se naredi premik v športnem 
razvoju, da naša občina poleg svoje industrijske us-
pešnosti zaslovi tudi kot športno turistična destinaci-
ja.

MATJAŽ PODREKAR prihaja iz Selc, po poklicu je 
kmetijski tehnik. Že od malih nog večino svojega  
prostega časa namenja pomoči na domači kmetiji, od 
srednje šole dalje pa tudi gasilstvu, že skoraj 15 let je 
namreč poveljnik v domačem gasilskem društvu. Kot 
občinski svetnik bo stremel k temu, da se svetniki ne 
glede na njihovo pripadnost med seboj spodbujajo in 
pripomorejo k razvoju občine Železniki na vseh po-
dročjih. 

MARKO GASSER je rojen leta 1980, po izobrazbi ing. 
kmetijstva in krajine, poročen, oče treh sinov, z druži-
no živi na hribovski kmetiji v Zg. Danjah. Izkušnje je 
pridobival v različnih civilnih združenjih, organizaci-
jah in podjetjih, v zadnjem obdobju pa na poti lastne 
podjetniške poti. Po mnenju predlagateljev in pod-
pornikov, zaradi katerih kandidira za župana občine 
Železniki, je vedno aktiven občan, ki mu ni bilo vseeno, 
kako se vodi in upravlja z javnimi sredstvi.  

ANDREJA PRODAN, do nedavnega Pintar, prihaja iz 
Dolenje vasi. Kot diplomantka evropskih študij in 
magistra obramboslovja je zaposlena v pisarni ev-
ropske poslanke. Izkušnje je pridobivala razpeta med 
Ljubljano, Brusljem in Strasbourgom, vedno pa se z 
največjim veseljem vrača v domačo Dolenjo vas. V 
občinski svet kandidira, ker je mnenja, da bi lahko 
Občina Železniki z aktivnim in odgovornim vodenjem 
dosegla še veliko več. 

ERIKA ŠTREMFELJ je poročena, mama štirih hčerk in 
babica petim vnukom. Živi na majhni kmetiji v Martinj 
Vrhu. Že preko dvajset let je podjetnica, vodi svoj račun-
ovodski servis. Za kandidaturo se je odločila, ker vidi, 
da ima občina veliko potreb, ki v preteklosti ali niso 
bile videne ali realizirane. Želi si, da bi občina imela 
dobro infrastrukturo, mladim s pogostejšim spre-
jemanjem prostorskega načrta omogočila novograd-
nje, da bi imeli v svojem kraju perspektivo, možnost 
zaposlitve in podjetništva.

ANTON GLOBOČNIK je zaposlen v družbi za indus-
trijsko avtomatizacijo. Je oče štirih otrok. V prostem 
času, ki ga ni veliko, je lovec, glasbenik in motorist. 
Tako v službi kot v prostem času je zagovornik delav-
nosti, poštenosti in transparentnosti. 

JANEZ HABJAN prihaja iz Zalega Loga, že od svojega 17. 
leta je vpet v prostovoljstvo in je gonilna sila tako pri 
razvoju vasi kot tudi pri skrbi za družabno, kulturno 
in športno dogajanje. Po izobrazbi je inženir strojništ-
va, zaposlen kot tehnolog v Niku. Je pobudnik gradnje 
športnega igrišča na Zalem Logu, aktiven v KTD Zali 
Log, z veseljem pa priskoči na pomoč tudi kot gasilec. 
Pred nekaj mandati je bil tudi občinski svetnik. Ker 
ugotavlja, da bi lahko s svojo zavzetostjo še precej pri-
pomogel k lokalni skupnosti, se je odločil za ponovno 
kandidaturo.

METKA ŠOLAR, žena, mami, mama. Prihaja iz Topolj, 
trenutno je gospodinja in varuška. Ker so ji blizu ljud-
je, ki so potrebni pomoči, je opravila izobraževanje za 
poklic socialna oskrbovalka na domu. Ker verjame, 
da lahko v občini še marsikaj prispeva, kandidira na 
listi za župana Marka Gasserja.

TINA JEMEC prihaja iz Šaleške doline, iz kraja Šoštanj. 
Po poklicu je univerzitetni diplomirani inženir goz-
darstva. Zaposlena je na Gozdarskem inštitutu Slo-
venije, kjer dela na evropskih in nacionalnih projek-
tih s področja gozdne tehnike. Na kmetiji Pr’ Jemcu je 
poročena že deset let in je mati štirih otrok. Veliko ji 
pomenijo vrednote, kot so družina, varnost in medse-
bojno spoštovanje. Za kandidaturo v občinski svet se 
je odločila zaradi veselja do dela v lokalnem okolju ter 
osebnega prepričanja, da nas ceste povezujejo le, če za 
tem stojimo interesno povezani in zadovoljni prebival-
ci.

ANTON ŠOLAR je mladi upokojenec, ki je vsakomur 
pripravljen priskočiti na pomoč. Prihaja iz vasi Ka-
liše in dobro pozna situacijo v hribih, zna spodbu-
diti ljudi, da stopijo skupaj. Več let je bil prisoten v 
vaškem odboru, kjer se je vedno potegoval za pravič-
no razdelitev sredstev. Sovaščani in tudi drugi pre-
bivalci, ki ga poznajo, ga imajo za zaupanja vrednega 
človeka, na katerega se lahko zanesejo. 

ANDRAŽ VALCL prihaja iz Velenja, danes pa z ženo živi v 
Dražgošah, kjer se preživlja s kmetijstvom in gozdarst-
vom na ekološki kmetiji Pr’ Šimn. V plavalnem klubu 
v Železnikih deluje kot trener plavanja, je tudi lovec in 
aktivni član Lovske družine Selca. Od leta 2018 je pred-
sednik sveta KS Dražgoše-Rudno. Za kandidaturo za 
člana občinskega sveta se je odločil, ker meni, da je v 
naši občini potrebna nova vizija, vizija, ki bo nenehno 
iskala razvojne priložnosti in aktivno usmerjala razvoj 
Občine na vseh področjih.

JOŽE TAVČAR, dipl. inženir strojništva in doktor 
znanosti. Izkušnje ima v industriji, izobraževanju 
in prostovoljstvu. Zdravo in varno okolje, podjetniš-
ka ustvarjalnost, družinsko življenje in močna kra-
jevna identiteta so njegove vrednote. To to tudi cilji, 
za katere se mora Občina prizadevati. Občina mora 
omogočiti življenjski prostor, v katerem se bomo v 
vseh življenjskih obdobjih dobro počutili in bomo la-
hko razvijali svoje talente.

KATARINA KEMPERLE, direktorica podjetja Kemper-
le d.o.o., v prvi vrsti žena, mati trem otrokom, diplo-
mirana ekonomistka. Vodi manjše kovinostrugarsko 
podjetje in se s politiko ni ukvarjala, dokler ni v njihov 
dom stopil Marko. S prihodom »svežega vetra« jo je, 
kot pravi, navdušil, zato kandidira na njegovi listi, da 
premaknemo kolesje naprej, uredimo poslovno cono, 
poskrbimo za zazidljive parcele, posodobimo mestno 
središče, ceste in postavimo občino Železniki za zgled 
drugim slovenskim občinam.
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Prioritete, za katere si bomo kot občinski svetniki prizadevali v mandatu 2022–2026:
1. Zdravstvena in socialna oskrba:

• zagotoviti ustrezno število zdravnikov – družinskih in pediatra – glede na število prebivalcev v občini,

• ureditev doma za starejše in v sklopu tega zagotoviti alternativne načine oskrbe bolnih in pomoči potrebnih.

2. Razvoj turizma:

• spodbude za povečanje števila prenočišč,

• nadaljevanje izgradnje kolesarske poti Železniki - Škofja Loka,

3. Dokončanje obvoznice in poplavne varnosti v Železnikih  
ter rekonstrukcija ceste Škofja Loka - Praprotno

4. Zagotoviti industrijske površine za ohranjanje in širitev industrije v občini.

5. Dokončanje izgradnje pokrite tržnice na Češnjici. To bo omogočilo kvalitetno ponudbo  
domačih pridelkov, kmetom pa širjenje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

6. Vlaganje v programe, ki bodo mladim omogočili  
nabiranje znanj in izkušenj za kasnejšo profesionalno pot.

7. Zagotoviti asfaltne poti do vseh zaselkov in domačij v občini,  
kjer prebivajo ljudje s stalnim prebivališčem.

8. Ureditev parkirišč na izhodiščnih planinskih točkah, po vzoru Prtovča.

VOLILNA ENOTA 1

1. Franc TUŠEK, Železniki

2. Katja MOČNIK, Železniki

3. Janez TROJAR, Železniki

Seznam kandidatov in kandidatk za občinske svetnike občine Železniki po VE:

VOLILNA ENOTA 2

1. Janez THALER, Selca 

2. Marija BOŽIČ, Selca

VOLILNA ENOTA 3

1. Gregor BEVK, Prtovč 

2. Ivanka REJC, Smoleva

Fotografija: Simon Benedičič
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V nedeljo, 20. novembra, nas čakajo lokalne volitve, na katerih bomo izbirali župana, 
člane občinskega sveta in predstavnike krajevnih skupnosti.

Za lažjo odločitev, koga obkrožiti na gla-
sovnicah na prihajajočih lokalnih voli-
tvah, ki bodo v nedeljo, 20. novembra, 
smo za vas pripravili posebno volilno 
izdajo Ratitovških obzorij. Poleg župana 
bomo volili tudi nove člane občinskega 
sveta in predstavnike krajevnih skup-
nosti (KS). V osrednjem delu časopisa si 
lahko ogledate seznam potrjenih kan-
didatur in list kandidatov.

TRIJE ŽUPANSKI KANDIDATI
Županska tekma v občini Železniki bo 
nedvomno bolj napeta kot pred štirimi 
leti, ko je bil edini županski kandidat 
aktualni župan Anton Luznar. Poleg 
njega se za županski mandat poteguje-
ta še dva kandidata, oba prvič, in sicer 
Marko Gasser in Rok Bajželj. Intervjuje 
z vsemi tremi kandidati za župana ob-
javljamo na prvih straneh. Če v prvem 
krogu noben županski kandidat ne bo 
prejel več kot polovice glasov, bo potre-
ben še drugi krog županskih volitev, 
ki bo 4. decembra. Vanj bi se uvrstila 
kandidata, ki bi prejela največ glasov v 
prvem krogu.

ŠEST LIST ZA OBČINSKI SVET
V občinski svet se bo skušalo prebiti 
šest strank oziroma list. To so Sloven-
ska demokratska stranka – SDS, Levica, 
Socialni demokrati – SD, Nova Slovenija 
– krščanski demokrati, Županova lista 
Marka Gasserja in Slovenska ljudska 
stranka – SLS. Predstavniki omenje-
nih strank, razen Gasserjeve liste, ki 
na lokalnih volitvah nastopa prvič, so 
sestavljali občinski svet tudi v iztekajo-
čem se mandatu. Na tokratnih volitvah 

se za 17 svetniških mest na vseh šestih 
listah skupaj poteguje 72 kandidatk in 
kandidatov. Za primerjavo: na preteklih 
volitvah jih je bilo 63.
V občini Železniki so sicer tri volilne 
enote: v prvi se voli sedem članov ob-

činskega sveta, v drugih dveh pa po pet. 
Za lažjo odločitev, komu nameniti glas, 
na straneh od 21 do 23 objavljamo tudi 
intervjuje s po enim predstavnikom 
vsake stranke oziroma liste, ki kandidi-
ra v občinski svet.

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI
Hkrati bodo volivke in volivci izbirali 
tudi nove člane svetov vseh šestih KS v 
občini Železniki. Največ članov ima svet 
KS Železniki – enajst, KS Selca jih ima 

devet, v svetih KS Dražgoše - Rudno, So-
rica, Dolenja vas in Davča pa je po se-
dem članov. KS Dražgoše - Rudno, Selca 
in Železniki so razdeljene na več volil-
nih enot, predvsem zaradi enakomerne 
zastopanosti vseh občanov.

Lokalne volitve bodo 20. novembra. Predčasno glasovanje bo možno 16. in 17. novembra 
med 7. in 19. uro na volišču na Občini Železniki (Češnjica 48). / Foto: Gorazd Kavčič

ANA ŠUBIC

Tretjo nedeljo v novembru spet na lokalne volitve

Če v prvem krogu noben županski kandidat ne bo prejel več kot 
polovice glasov, bo potreben še drugi krog županskih volitev, ki bo 
4. decembra.


