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Župani, izvoljeni v prvem krogu ·i KOMENTAR 
MATEJA RANT 

V šestnajstih gorenjskih občinah so v nedeljo že dobili zmagovalce županskih volitev. 

S. K., A. Š., M. B., V. S., A. B., 
A. J. D., A. SE., M. L., M. R. 
..... .. ··········· ····················· 

Tržič: Peter Miklič 

Volilna udeležba v oblini 
Tržič je bila 43,54-odstotna. 
Že v prvem krogu je bil iz
voljen 56-letni Peter Miklič, 
ki je kandidi1al s podporo 
volivcev in liste Tržič zmo
re več in je prejel 58,02 od
stotka glasov volivcev. Dra
go Zadnikar (SD) je pre
jel 24,64 odstotka glasov, 
Samo Dolhar (nestrankar
ski kandidat s podporo vo
livcev) pa 17,35 odstotka. 
Peter Miklič je po izvolit-

Peter Miklič /foto:Tln• Dold 

vi povedal: »Zelo sem ve
sel in resnično upam, da se 
občini obetajo spremem
be, ki bodo šle v smer pra
vega razvoja, in da bo Tržič 
spet nekaj pomenil. Zmaga 
v prvem krogu pa mi nala
ga odgovornost, da se z eki
po takoj posvetimo delu in 
da tisto, kar smo obljubljali, 
začnemo uresničevati.« 

V 24-članskem občin
skem svetu sta po sedem 
mandatov dobili lista Tržič 
zmore več in Gibanje Svo
boda, SDS štiri, Nova Slo
venija - Krščanski demo
krati in SD po dva, po ene
ga pa Ekipa Mladena Novko
vica za razvoj Tržiča in lista 
Sama Dolharja Ko za oblju
bami stoji ime. 

Radovljica: Ciril 
Globočnik 

Dosedanji župan Ciril 
Globočnilc bo Občino Ra
dovljica vodil še četrti man
dat. Svoj glas mu je tokrat 
namenilo 63,41 odstotka 
volivcev. Najbližja mu je 
bila po rezultatu drugouvr
ščena Vojka Jesenko z dob
rimi 22 odstotki glasov, 
preostali trije kandidati so 
jih skupaj zbrali manj kot 
15 odstotkov. Volilna ude
ležba v lfadovljici je bila je 
bila 44-odstotna. 

» V čast si štejem to visoko 
prednost, sleherni Deželan
ki in Deželanu se zahvalju
jem za izkazano zaupanje,« 
je povedal Ciril Globočnik. 

»Glede na rezultate gla
sov, ki so jih prejeli kandi
dati za občinske svetnike, 

Ciril Globočnik / Foto: G<H-nd Ko(,( 

bo delo v naslednjem sklicu 
terjalo še več potrpežljivos
ti in dela, a to je vedno dob
ro,« je še dodal Globočnik. 

Njegova Lista Cirila Glo
bočnika bo imela sedem 
sve tnikov, po tri svetnike 
imajo SDS, Gibanje Svobo
da in Lista krajevnih skup
nosti, po · dva pa Lista za 
šport in prostovoljstvo, Li
sta Vojke Jesenko, NSi in 
Glas mladih Radovljica. Le
vica in SD imata po enega 
svetnika. 

Bohinj: Jože Sodja 

Tudi v Bohinju, kjer je bila 
s skoraj 61 odstotki volilna 
udeležba daleč nad drlav
nirn povprečjem, bo obči
no še naprej vodil dosedanji 
župan. Jože Sodja, ki je tok
rat že v prvem krogu dobil 
svoj drugi mandat. S 54 od
stotki glasov je prehitel Bo
jana Travna, ki so mu voliv-

Jože Sodja , r .. « n., o.u 

ci namenili 41 odstotkov, in 
Miroslava Sodjo, ki je zbral 
dobrih pet odstotkov. 

»Na ta svoj drugi man
dat sem ponosen še bolj 
kot na prvega. Po eni stra
ni zato, ker sem, iskreno, 
pričakoval drugi krog; ven
darle smo bili trije kandida
ti in za. oba tekmeca lahko 
rečem, da sta dobra pozna
valca Bohinja in tudi prepo
znavna v loka.lnem okolju. 
Ponosen sem tudi zato, ker 
gre za drugi mandat, kar po
meni, da so občani Bohinja 
v bistvu ocenjevali moje do
sedanje delo,« je še povedal 
Sodja. 

V občinskem svetu bo se
delo pet svetnikov z njego
ve liste. Prav toliko jih ima 
lista Moj dom je v Bohinju, 
dva svetnika pa Gibanje 

Svoboda. Stranke Levica, 
Lista Cirila Strgarja, NSi in 
SDS bodo imele po enega 
predstavruka. · 

Železniki: Marko c ·asser 

V oblini Železniki, kjer 
je bila volilna udeležba 
66,43-odstotna in tako pre
cej nad slovenskim pov
prečjem, so izvolili nove
ga župana. S 60,39 odstot
ka glasov se je zmage že v 
prvem krogu veselil Mar
ko Gasser, ki je kandidi
ral s podpisi volivcev, pod
poro pa mu je izrazila tudi 
stranka SDS. Dosedanji žu
pan Anton Luznar (predla-

Marko Gasser, Foto: r'"a OoU 

gatelj SLS), ki je občino vo
dil od nadomestnih volitev 
leta 2012, je prejel 27,39 od
stotka glasov, kandidat Levi
ce Rok Bajželj pa 12,22 od
stotka. Gasser je po izvolitvi 
povedal: »Talclnega rezul
tata nisem pričakoval, iz
jemno sem hvaležen vsem 
volivkam in volivcem za iz
kazano zues visoko pod po
ro. Vesel sem, da so prepoz-_ 
nali naše delo, da so zaupa
li meni in moji ekipi in nam 

- dali to priložnost. Občanke 
in občani so jasno pokazali, 
da si želijo sprememb, sve
žega vetra skozi dolino.« 

V 17-članskem občinskem 
svetu je šest mandatov do
bila Županova lista Mar
ka Gasserja, štiri SLS, tri 
SDS, dva Levica ter po ene
ga stranki SD in Nova Slove
nija - Krščanski demokra
ti. Gasser ugotavlja, da je s 
svojo listo morda pričakoval 

kakšen mandat več, a kljub 
temu verjame v dobro sode
lovanje vseh izvoljenih sve
tnikov, ne glede na listo. 

Medvode: Nejc Smole 
V Občini Medvode je bila 

volilna udeležba 33,57-od
stotna. Županski kandidat 
je bil le eden, aktualni žu
pan Nejc Smole, ki bo ob
čino vodil tretji mandat. S 
svojimi podporniki se je ve
selil tu.di uspeha na volitvah 
v občinski svet Lista Nejca 
Smoleta je dobila 12 manda
tov, kar je večina v 23-član
skem občinskem svetu. 
»Dosegli smo odličen rezuJ. 
tal Čeprav bo Lista Nejca 

Smoleta znova imela veči
no v občinskem svetu, ne 
vidim razloga, da v lokal
ni skupnosti ne bi iskali in 
našli najširšega konsenza 
pri sprejemanju pomemb
nih odlootev za Medvode. 
Tudi naslednja štiri leta že
limo biti dober zgled dob
rega sodelovanja,« je pove
dal Nejc Smole. Tri manda
te v občinskem svetu sta do
bili Nestrankarska lista So
točje in SDS, dva mandata 
Nova Slovenija - Krščanski 
demokrati in Zeleni Slove
nije, enega pa SO. 

Škofja Loka: Tine rladinja 

V občini Škofja Loka je 
bila volilna udeležba sko
raj 50-odstotna. Med šti
rimi kandidati za župana 
je z veliko prednostjo, več 
kot 73 odstotki glasov, sla
vil sedanji župan Tine Ra
dinja (Miha Ješe in skupina 

Tine Radinja /Foto:GOl'u d lwl~ 

volivcev). Na drugo mesto 
se je z dobrimi 16 odstotki 
glasov uvrstil Gašper Haf
ner (SDS), na tretje z nekaj 
več kot šestimi odstotki Ro
lando Krajnik (Komunal
no ekološka lista), na četrto 
pa z dobrimi tremi odstotki 
Martin Trampuš (Levica). 

»Zelo sem vesel, zadovo
ljen in tudi počaščen zara
di zaupanja občank in obča
nov. Verjel sem, da se bodo 
rezultati dela v štirih letih 
pokazali tudi na volitvah, da 
bo podpora tako velika, pa 
ne. Gotovo je to zame dobra 
popotnica za prihodnja štiri 
leta - in predvsem da bomo 
nadaljevali delo, ki je vklju
čevalno in kjer vsak prispe
va svoje. Tega se veselim,« je 
poudaril župan Radinja. 

► 4, stran 

čas tudi za županjo \v festnajstih gorenjskih 
oblinah so minulo ne• 

· deijo že dobili župane, 
v seamil, oblinah bodo na to, 
kdo jih bo vodil prihodnja ftiri 
Jela, morali polakati na dn,gi 
krog. n,di tokrat na lelu oblin, 
ki so že dobile župana, ni no
ht ne ženske, obstaja možnost, 
da St bo to zgodilo vsaj v dru
gem krogu, saj St je v dveh go
renjskih oblinah v dmgi krog 
uvrstila h,di kandidatka. 

te pogled na kandidate, 
ki so se po~govali za najvifjo 
funkcijo v oblinah na Gorenj
skem, sicer pokaže, da je bila 
med njimi le peflica žensk -
med 73 kandidati je bilo na
mrel le enajst :zensk. Vetina 
jih je kandidirala s podporo.,,.. 
livcev ali neodvisnih list oziro
ma strank, ki se v politilnem 
prostoru umeflajo na »levi 
pol«-Gibanja Svoboda in SD 
ter Vesne - zelen,: stranke. V 
Kranjski Gori bodo imeli vo
livci fe vedno možnost izbrati 
Henriko Zupan, ki je v prvem 
krogu prejela skoraj 38 odstot• 
kov glasov, v Komendi pa Maj
do Ravnikar, ki so ji tokrat 
volivci namenili dobrih 32 od
stotkov glasov. Mogolt bo tako 
vsaj ena od njiju popravila ža. • 
lostno statistiko gorenjskih ob
lin, ki St v vseh letih od osamo
svojiwt lahko »pohvalijo« zgolj 
z eno županjo. Se to je zgolj en 
mandat Oblino Bohinj vodila 
prta kratkim preminula Evge
nija &gl Koroftc. 

Vodenje oblin na Gorenj
skem tako za zdaj ostaja do
mena mo!kih. Tako na lokal-

ni ravni vsaj na Gorenjskem 
nismo sledili trendu, ki se je 
vzpostavil na državni ravni, 
kjer smo pred kratkim dobili 
prvo predsednico države, tudi 
državni zbor vodi ženska, v 
17-llanski vladi pa je sedem 
ministric. V nedavnem pogo
voru z novinarji je celo papež 
Franlifek dejal, da opaža, da 
se vsakil, ko zenska dobi polo
žaj v Vatikanu, stvari izbolf
fojo. Pri tem je imel v mislih 
tudi sestro Raffaello Petrini, ki 
jo je imenoval za namestnico 
vatikanskega guverne,ja in to
rej najmolntjfo zensko vmes
tu oziroma državi. 

Zanimanje za najvif
je funkcije na ravni oblin pa 
ni majhno samo pri zenskah, 
ampak na spJofno v zadnjih 
letih !levilo ka,ididatov upa
da. tupanska funkcija na
mrtl lasovno ni omejena in 
obilajno tam, kjer kandidira 
aktualni župan, novinci ni
majo veliko možnosti. Oli
tno je zadovoljstvo z tklom, ki 
ga opravijo dotedanji fopani, 
tako veliko, da jim oblani za
upajo in ne želijo tvegati z ne
kom, ki ga It"" poznajo, le se 
je »stari« župan izkazal. Pri
lakovano se tako vel posame
znikov odloči za kandidaturo 
v oblinah, kjer :zupana izbira
jo povsom na novo. To se je po
kazalo tudi v Kranjski Gori, 
kjer se je za nasledstvo nekda
njega župana Janeza Hrova
ta, ki St ni odlolil za ponovno 
kandidaturo, »spopadlo« kar 
osem kandidatov, mea njimi 
tri ženske. 
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