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Župani v bitko za novi mandat 
Novembra bodo lokalne volitve in vprašali smo župane gorenjskih občin , ali bodo ponovno kandidirali. Objavljamo drugi del članka. 

A. B., V. S., M. B., A. SE., 
S. K., S. Š., M. R. 

Občina Jezersko 
Andrej Karnirar, župan 

Občine Jezersko, zaključu
je prvi mandat in bo ponov
no kandidiral. In kaj je tis
to, kar ga motivira za tovr• 
stno odločitev? Karničar od
govarja: »Predanost naši do
lini, rezultati našega sku
pnega dela _v prvem man-

Andrej Karničar, župan 
Občine Jezersko 
/ foto: Gorazd Kivl"~ 

datu, odlična klima v občin
ski upravi in ol?činskem sve
tu, zadovoljstvo in spodbude 
obanov, dobri odnosi in so
delovanje z drugimi občina
mi in institucijami, izzivi in 
projekti prihodnjega man
data, med katerimi izstopa
ta predvsem rekonstrukcija 
osnovne šole in vrtca.(<· 

Občina Škofja Loka 
Da bo znova kandidiral, 

je potrdil tudi sedanji škof
jeloški župan Tine Radinja. 
»Imam še veliko motivacije 
za delo v naši lepi Loki, pred
vsem zato, ker smo dokazali, 
kako dobro se da sodelovati 
in koliko se lahko s sodelova
njem premakne-tudi mno-· 
go stvari, ki so desetletja ča-

Tine Radinja, župan Občine 
Škofja Loka /Foto:Gora:tdkivlit 

kale na realizacijo. Ohrani
ti moramo fokus na kvalite-• 
to življenja vseh generacij in 
b iti pripravljeni na izzive, ki 
prihajajo. Imamo super eki
po in v veselje mi je delati z 
njimi,« je pojasnil Radinja. 

Občina Medvode 
Župan Občine Medvode 

Ne jc Smole bo ponovno kan
didiral, kar je javno naznanil 

v začetku julija ob praznova
nju občinskega praznika. » V 
zadnjem času je bilo kar veli
ko vprašanj na to temo, tako 
da sem se na slovesnosti ob 
občinskem prazniku odločil 
sporočiti odločitev za vno
vično kandidaturo. Preteh
talo je, da imamo v pripra
vi veliko projektov, ki bi jih 
rad še zaključil, in želja, da 
skupaj z novo sestavo ob
činskega sveta ustvarimo še 

Nejc Smole, župan Občine 
Medvode' Foto: Tiri• Dokl 

kakšno lepo zgodbo,« je po
jasnil. V občini se med dru
gim obetajo novi v~liki pro
jekti na področju komunal
ne infrastrukture, v načr

tu je gradnja nove Osnov
ne šole Preska in prizidka k 
Zdravstvenemu domu Med
vode. Smole se bo potegoval 
za svoj tretji mandat. 

Občina Ce rklje 

Franc čebulj, župan z naj
daljšim stažem v Sloveniji, ki 
Občino Cerklje vodi vse od 
n jene ustanovitve leta 1994, · 
se bo potegoval še za osmi žu
panski mandat. Kot je dejal, 
ga je k vnovični Jcai:tdidaturi 
napeljala slaba politična situ
acija v svetu, ki mocno vpliva 
na življenje l judi tudi pri nas. 
Meni, da v kriznih časih na 

Franc Čebulj, župan Občine 
Cerklje' Foto: Tina Oold 

vodstvenih položajih potre
bujemo izkušene ljudi, hkra
ti pa bi rad nadaljeval projek
te, začete v iztekajočem se 
mandatu. Za nekatere so že 
pridobili tudi gradbena do
voljenja. Kot enega najpo
membnejših omenja grad
njo kanalizacijskega sistema 
iz Krvavca skozi vasi v doli
no, za katerega si v Cerkljah 
že dlje časa prizadevajo. 

Franc Jerič, žup~n Občine 
Mengeš 'Folo: Ald StnoMnilr 

Občina Mengeš 
Občino Mengeš od leta 

2006 vodi Franc Jerič. Kan
didature za svoj peti župan
ski mandat pa še ni najavil. 
Kot je dejal, bo odločitev spre
jel v prihodnjih tednih in jo 
tudi pravočasno sporočil ob
čanom oziroma javnosti_ 

Občina Komenda 
Komendski župan Stani

slav Poglajen je že v začet
ku lanskega leta, ko je za
radi izgubljene tožbe obči
ne sprva celo napovedal svoj 
odstop, pa se nato vendarle 
odločil, da bo Komendo vo-

Stanis lav Poglajen, župan 
Občine Komenda 
/ fo10: Gorud Ka'KI( 

dil do konca mandata, napo
vedal, da se za nov mandat 
ne bo potegoval. Odločitev 
je nato v javnosti še večkrat 
potrdil. Zaključuje svoj dru
gi mandat 

Občina Vodice 
Vodiški župan Aco Franc 

Šuštar, ki občino vodi od 
leta 2010, se bo potegoval 
za nov županski mandat. 
Kot je povedal, se je za kan
didaturo odločil, ker želi 

Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice I ro10: rin, 0o1t1 

nadaljevati oz. dokonča
ti začete projekte, med ka
terimi posebej omenja na
daljevanje g;adnje komu
nalne infrastrukture, grad
njo središča Vodic, športne 
dvorane in vlaganja v vigo
jo in izobraževanje. »To so 
ključni elementi razvoja ob
čine ne Je za naslednji man
dat, temveč naslednje dese
tletje,« pravi. 

Občina Kranjska Gora 

Župan Janez Hrovat za
ključuje svoj drugi man
dat vodenja Občine Kranj
ska Gora. Njegova kandida
tura za tretji mandat je ver
jetna, dokončno odločitev 
bo še sporočil. Med večjimi 
projekti, nekaterimi že za
četimi, je za naslednja šti
ri leta posebej poudaril ure
ditev prometno preobreme
n jenih alpskih dolin in pre
lazov, regulacijo prometa, 
dokončanje pločnika v Goz
du - Martuljku, spodbude 
kmetijstvu in drugim zani
mivim dejavnostim v obči
ni ter večje povezanosti teh 
s turizmom, stanovanja za 
mlade ... Kot enega večjih iz-

Jane,; Hrovat, župan Občine 

Kfanjska ·Gora / Folo:TlM Dokl 

zivov pa je omenil tudi kopa
lišče in atletsko stezo na Pro
dih v Mojstrani. 

Občina Tržič 

Dolgoletni župan Občine 
Tržič Borut Sajovic je b il na 
letošnjih državnozborskih 
volitvah izvoljen za poslanca, 
s tem mu je zaradi nezdru
žljivosti funkcij prenehal 
županski mandat Začasno 
funkcijo župana opravlja po
džupan Dušan Bodlaj, in kot 

· je povedal Bodlaj, bodo pod 
okriljem liste Ekipa Boru
ta Sajovica predlagali svoje
ga kandidata za župana, tudi 
Bodlajeva kandidatura za žu
pana na jesenskih volitvah 
je »v igri« in se o tem še do
govarjajo. Želijo nadaljevati 
večje že začete projekte, pri 
tem računajo na pomoc trži
škega poslanca. 

Občina Preddvor 

Preddvorski župan Rok 
Roblek zaključuje prvi man
dat. Odločil se je, da bo kan
didiral ponovno. Zakaj? 

Ro k Roblek, ž upan Občine 

Preddvor ~ foto: Tina Dokl 

»Investicijski cikli običajno 
trajajo od tri do štiri leta. Viš
ja so sredstva, statistično gle
dano, daljši so cikli, kar po
meni, da če smo začeli izved
bo nekih projektov, za kate
re smo pridobili vloge za ~o
financiranje, bo n jihova iz
vedba potekala do leta 2026. 

In če nekaj načrtuješ in za to 
pridobiš sredstva, potem je 
odgovorno, da to tudi izpe
lješ do konca.« 

Občina Železniki 
Anton Luznar bo znova 

kandidiral za župana Obči
ne Železniki, ki jo vodi že od 

Anton Luznar, župan 
Občine Železniki /fo10:Tina Dokl 

nadomestnih volitev v letu 
2012. Kandidiral bo S pod
poro SLS, sicer pa ga, kot je 
dejal, h kandidaturi nago
varjajo tudi številni občani, 
ki vidijo, da s sodelavci dela
jo dobro. »Med večjimi pro
jekti, ki že potekajo in jih že
limo v naslednjem manda
tu dokončati, so zagotovitev 
poplavne varnosti Železni
kom in nižje ležečim krajem 
skupaj z izgradnjo obvozni
ce mimo Železnikov, preno-

. vacestedoSoriškeplaninejn 
ureditev ceste skozi Sorico, 
rekonstrukcija ceste od Pra
protna do Škofje Loke skupaj 
z izgradnjo kolesarske ste
ze, priprava projektov za re
konstrukcije ceste Rudno-
Dražgoše-Kropa, povečanje 
obrtne cone pri industrijski 
coni Alples in nadaljevanje 
izgradnje kolesarskih pove
zav,« je povedal Luznar. 

Mestna občina Kranj 
Kranjski župan Ma-

tjaž Rakovec, ki je ponov
no kandidaturo za župana 
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Matjaž Rakovec, žup_a n 
Mesine občine Kranj 
/foto:Tin1 Do\.l 

napovedal že lansko jesen, 
je pojasnil, da je že ob prvi 
kandidaturi pred štirimi leti 
napovedal, da je n jegov pro
gram zastavljen za osem let 
oziroma dva mandata, ko
likor je m inimalno potreb
noza uresničitev večjih pro
jektov. Dobršen del p rogra
ma je z zaposlenimi v me
stni upravi že izpeljal, prav 
tako pa so skupaj izpeljali 
tudi številne nove projekte, 
ki jih ni bilo v programu, so 
pa obč~tno izboljšali kako
vost bivanja občanov, je še 
poudaril. 

Občina Žiri 
Dosedanji župan Občine 

Žiri Janez Žakelj je bil apri
la na državnozborskih vo
litvah izvoljen za poslanca, 
zato je takrat funkcijo župa
na v občini prevzel podžu
pan Jože Stanonik. S tano
n ik je že napovedal, da na 
lokalnih ~oli~ah ne bo kan
_didiral za župana. 

Občina Bohinj 
Jože Sodja v občini Bohinj 

zaključuje svoj prvi štiriletni 
mandat, potem ko jo je po 
odhodu nekdanjega župana 
Franca Kramarja na mesto 
državnozborskega poslan
ca kot podžupan v funkciji 
župana občino vodil tudi ob 
koncu prejšnjega mandata. 
Kot pravi, se je za ponovno 
kandidaturo odločil, ker en 
·mandat ni dovolj, da bi lah
ko zaključil vse pred štiri-

Jože Sodja, župan Občine 
Bohinj / FotQ: Tina Dokl 

mi leti zastavljene projekte . 
»Veliko zahtevnih projek
tov je pripravljenih, mnogo 
jih ježev teku, in to je glavni 
razlog, da sem se odločil za 
ponovno kandidaturo. Res 
želim, da do konca izpelje
mo tisto, kar sem obljubil, 
in tudi vse tisto, za kar se je 
med mandatom pokazalo, 
da je še treba storiti,« pravi 

Sodja, 


