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petek, 4 . novembra 2022 

~:~~~-;.b~ez;l~čnic~~~ o~I~~: Župa ll i, KHhHriajo ken kurenče 
Brezplač~n ie mali ogl~s z'bese<lil~m do&, ~~akov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku;z 20 % popustom~ naročnike. Kupon ni 
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi" s. p.J. Oglase sprejemamo na 
nasloy G?renjski glas, Nazorjev~ ulica 1, 4000 Kranj, po 
telefonu 04/201 42 47 ali_ po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14 ure 
in za petkovo številko do srede do 14- urJ. V maiooglasnem 
'oddelku smo vam na razpolago v poneQeljek, torek, četrtek 
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure: 

V š tirih gorenjskih občinah so 'zm agovalci županskih volitev že znani, saj imajo samo po enega .. . 
~a_!ldidat~ .. To so občine Gor~rJja vas :,_Po_lj~ne; .M,e9vo?e, Naklo in _ _pre~<l.vor, .kje r kand i9irajo a_ktua!ni . . 

_ župani. Vpra~ali sm·o jih, kako ko mentirajo ·dejstvo, d a nim ajo iu ivalca, bi si ga morda želeli, zanimalo . 
f _pa nas je tudi, a li m enijo, da b~ zato volilna udeležba v njihovih občinah slabša. 
l • • 

) Mila'! ~adež: Treba Je 

da bo zaradi tega, ker je edini na občini, to je v občinskem vizije, ki jo postavlja in JJQt:J:· 
kandidat za župana, udelež- . svetu. Občina,_ali na splošno juje občinski svet Tu pa je 

. _ _bana tok½iW,h volitvah ver' d~okia~~Jj e ~~ toli- ko!)kure~ce veliko več in 
: sodelovati ' 
1 :no~ieda.oji župap. O~e 

Gorenja vas_• Poljane Milan 
č:aČ!ež bo nastopil peti man
dat načelu občine:saj je tudi 

. jetno neko~o ru.ži"; »A ne ko, k_ot j~ j>fegovoi:no mol?n .. zato nujnost odhoda na vo-
smem.o plizabiti, da bomo'· .. najšibkejši_ č!ep. Torej, tudi lišča več kot utemeljena,« 
;,ofili. ~di •. nove' predŠuvnike župan brez sveia in upra~e po uda.rja. 

MALI.OGLAS . novemben/22 
_llarocam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:. 
O pro&m° O kupim O oddam ci najamem 
o podarlm o išferi:i d nudim o ~enjarii 
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Nečitljivlli kupon~v 
ne objaVljim9. 

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa: 
. . . 

: tokrat, tako Jcot na lokalnih 
_i volitvah _pri,a štirinti leti; os
; tal brez· izzivalca:=To med 
j ilrugim pripisuje iefii'. 'da 
j v. oix;i,ii d$jo· kakovosip6; 
j transpa:rerifuo' in ~šteno, 
] poudarelc dajejo proj,;Jctne
; mil' delu v dobro vseh c5bča
j nov. P_ri teto .j~ ~hvalil i?d· 
j ličn'9 ekipo sod~avcev v ob-

v občinskem.svetu in svetih je zgolj forma.« Želi si, da 
krajevnih skupnostih.« bi ljudje množično odhaja-

. · Ji na vse volitve in soodloča-
Rok Rob le~ Vol~e "fo.. nje ~eli koi privilegij - pri-
pravica oziriima privilegij viČo, ki je marsikje v svetu še 

Preddvorski ··iJp.;. __ Rok vedriooi 
Roblek zaključuje prvj filan· 
dat »Menim, .da sm<ffzad
njilj_ ~ -J~-.f~ ogrom
no posto_ri)i;« ·pravi. U~peh 
Roblek pripisµJe. tµdi pris
topu v sodelo~ju -občin-

Nejc ~~ofe: P~memb,ii 
so dobri projekti . 

. Župan.Med~P<!NejcSmo
Jezaldj;_;fujesvcifdrugim~
dat Prvi~ b(! na županskih 
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Neb-;~ie, župan Občin-~ Mila~ čad~, ž~p~n Obči~e 
Gorenja vas • Poljane 

činski upravi, še posebno 
'najožja .sodelavca; direkto- . 
rico občinske · uprave Eliza. 
beto Rakovec in podžupa

. na Antona Debeljaka. Poleg 
tega se mti zdi pomembna 
podpora njihovega poslanca 
Žana Mahniča. Priznal je, da 

!Pomoč zaradi Jtovišanj cen 
. bi si sicer želel tudi kakšne
[ ga. protikahdida"ta na letoš
: njih volitvah,_saj .verjam7,_da 

konkurenca »dela čudeže.«. 
septembra dalje so namreč 1 »Ne gled~·oa·to-pa bom kot 
ti upravičenci deležni regu- 1 vedno doslej obiskal vse· !era, 
lirane cene električne ener- 1 /eVI)~ skupnosti v naši obči
gije. Agencija SPIRIT Slo- : n{ da ,;e pogovorimo in .jim 
venija prejme okoli ·sto vlog i preds\avim ,svoj pr<igrarri.« 
na uro, pri čeinei: je precej- j Pri tem vedno znova pou
šen del vlog malih poslovnih j dari svoj moto, da morajo 
odjemalcev. Upravičence ob j drlati skupaj. Se pa zaveda, 

Auš SENOŽETNIK 

tem pozivajo, da pred vno- ] 

R~k°R~blek; ž;,'s,.~n Obči~e . 
Preddvor / f otD:.liftl Oord. 

skega sveta )cot tudi upra
vi;, ki je zaradi dobre oig:i
niziranostr'in ·osebnega ('i:i: 
~ bistveno l:iolj pro
duktivna. Bil pa bi veSel, če 
bi imel na prihajajočih voli
tvah kakšnega protikandida
ta. Prepričan je, da nas kon
kurenca dela boljše: Bo volil
na udeležba ,;,a prihajajočih 
volitvah slabša, ker je edini? 

· bselirio ineol, d¾; ker 'zago: 
tov'o 'je župah 1,ot prya ose
ba občine .tisti, ki v Jjqdeh· 
vzbuja potrebo "° odloa
ivi, k4o bi i~je to bil. »Mis
lim pa. da _se volivci zaveda
jo tudi poll\en~. k4o (od spo
daj navzgor) zastopa njihove 
interese v najvišjem_organu 

Medvo<!e 1Foto:osdilll11tw 

volitvah brez protikaodida
~ »Možnost izbire je temelj 
resne demokracije in inan
ko kaodi(/atov za župana go
tovoru nekaj, kar bi me po
sebej veselilo,« pravi, .Zakaj 
ni liilo oddanih več kandida
tur, ne ve, upa pa, _da je del 
razloga v tem, da se trudi de
lovati čim bolj povezovalno, 
in se zaveda, da na lokalnem 
nivoju p~liajci,.ni [)(!memb
·na.-pač pa je pomenibtia aii
gažirapost in dobri prqjekti. 
Želi si. da dejstvo, da je edi
ni županski kanclidat>ne bo 
vplivalo na volilno udeležbo. 
»Ne gre· pozabiti, da j~•žu. 
pan v sistemu lokalne samo
uprave zadolžen za izvajanje 

Ivan Meglič: Obsežen, 
? izvedljiv pr?V<'m 

Nalce~k:i fup'an Ivan 
Meglič zaklju_čuje prvi 
mandat, na letošnje volitve 
pa se podaja brez protikan
didata. »Z velikim veseljem 
in zavzetostjo opravljam 
funkcijo župana, in kot 
kaže, je bilo moje doseda
n je delo dobro sprejeto, kar 

1-nn Meglič; i~~; n občine 
Naklo / Fo~nn1 Ookk/p> 

~i ~t~jem kot veliko prizna- . 
nje. Po ~ strani pa to, 

·da' Dim.;,,_ protikandidata, 
pomeni veliko obveznos1, . 
visoka pri~alcovanja in po 
najboljših močeh se bom 
trudil, da jih bom izpolnil. 

. To, da ne bo prave tekme za 
župana, pa ne pomeni, da 
volitve ·v občinski svet niso 
pomembne, Župan sam ne 
more izpeljati smelo začrta-
1:1ega programa, za to potre• 
buje sodelavce v občinske in 
svetu, in vaQim vse volivce 
iz naše občine, da pridej~ 

· na volišče.« Meglič dodaja, 
da je skupaj s kandidati SLS 
zastavil obsežen, vendar iz
vedljiv program. 

Ljubljana - S 1. novembrom 
se je začel vnos elektronskih 
vlog za pridobitev nepovra
tnih Sredstev zaradi visokih 
povišanj cen energentov v 
aplikacijo, ki jo je vzposta
vila Javna agencija SPIRIT 
Slovenija. Kot pa opozarja
jo na ministrstvu za gospo
darstvo, so mali poslovni od
jemalci upravičeni do pomo
či Je za· obdobje od junija do 
vključno avgusta letos. Od 1. 

som.vlog pozorpo prebere- 1 ------'-----------~-~--------------~--------

t;=t.t~:t!:v~:r~ !-N '.lJ. b- o·nJ· 
vičence o~za.rjajo, da vlogi 1 tli ! 
dodajo podatke v megava- , · 

prepričlj ivi zmagovalci 
lnih in ne kilovatnih urah. : 

Pogovor z minis1rom in županskim kandidatom . 

Pred štirimi le ti je na Gorenjskem najbolj .prepričljivo zmagal župan 
Občine Medvode Nejc Smole , ki ga je že v p rvem krogu podprlo več kot 
h i četrtine volivcev. 

Jesenice - Danes , v petek, bo ob 11. uri v prostorih Obrtne I U~KA PETERNEL 
zbornice Jesenice pogovor z ministrom Matjažem Hanom in : ............................ .......... . 

kandidatom stranke-SO za župan9 Jesenic Petrom Bohincem. Kranj - Na lokalnih volitvah 
Srečanje organizira Območna organizacija Socialnih demo- pred štirimi leti so v osmih 
kratov Zgornje Gorenjske. gorenjskih občinah imeli 

Predvolilno sqočenje na temo mladih 
samo po enega županske
ga kandidata, tako so že v 

Jesenice-Mladinski svetJeseni~e in Klub jeseniških študentov 1 . prvem krogu župana dobi
pripravljata predvolilno soočenje kandidatk in kandidatov za j le občine Bled, Gorenja vas 
župana Jesenic na temo mladih. Dogodek bo potekal v Ban- j , Poljane, Gorje, Jezersko, 
ketni dvorani Kolperna v ponedeljek, 7. novembra, ob 18. uri. : Komenda, Kranjska Gora, 

Vodice in Železniki. še se
dem gorenjskih županov je 
bilo izvoljenih prav tako že v 
prvem k,rogu. a so za zmago 
morali premagati enega ali 

več protikaoclidatov. Najbolj 
prepričljivo je zmagal župan 
Občine Medvode Nejc Smo
le, ki je že v prvem krogu 
prejel 76,4 odstotka glasov. 

Po podatkih Državne volilne komisije je na volitvah 
leta 2018 od 21i občin ž:upana že v prvem krogu 
dobilo 156 slovenskih občin, drugi krog volitev pa so 
morali izp~jati v 56 občinah. 

Sledil mu je župan Občine 
Žirovnica Leopold Pogačar, 
ki je že v prvem krogu prejel 
67,4 odstotka glasov, župan 
Občine Žiri Janez Žakelj je 
prejel 66,1 odstotka glasov, 
župan Šenčurja Ciril Koz
jek pa 6},9 odstotka. Župan 
Mengša Franc Jerič je zbral 
62,4 odstotka glasov, žu. 
pan Občine Cerklje Franc 
Čebulj pa 61,6 odstotka gla
sov. V prvem krogu je•sJavil 
tudi župan Občine Radovlji
ca Ciril Globočnik, ki je pre
jel 57,7 odstotka glasov. 

Vsi ostali gorenjski župa
ni so se morali podati v dro
gi krog volitev. 


