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Svet KS obvešča
Drage bralke, spoštovani bralci!
Pred nami so lokalne volitve in zato se sedaj pred
vami odpira posebna izdaja Informatorja - Volilni
Informator.
V glasilu so predstavljeni kandidati naše vasi, ki jih
bomo 18. novembra na lokalnih volitvah 2018 lahko
izvolili v Svet KS Bitnje; nekaj je tudi takih, za katere
boste lahko glasovali tudi za v Mestni svet MO Kranj.
Predstavljajo pa se tudi kandidati za novega župana
MO Kranj.
Kandidirajo povsem novi obrazi in tudi taki, ki so v
zadnjih 4 letih že veliko prispevali za naše skupno
dobro, saj so aktivno delovali v Svetu KS Bitnje
ali v Mestnem svetu MO Kranj. Vsi pa nam sedaj
sporočajo, kaj so v novem mandatu pripravljeni
narediti.
Na nas je, da se preudarno odločimo, komu bomo
namenili svoj glas.
Mateja Arhar,
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,
Tomaž Ogris
prelom: Janja Baznik
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Tomaž Ogris
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Člani Sveta KS Bitnje
- Tomaž Ogris, predsednik
- Boris Oblak, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Matej Dolenc, član
- Mateja Arhar, član
- Primož Ogris, član
- Robert Langerholc, član
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Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje
S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na
ustrezno službo Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki,
zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je
našteto v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si

Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh www.bitnje.si ter
oglasnih deskah KS Bitnje, ki so nameščene po vasi. Na navedenih spletnih
straneh objavljamo tudi vse zapisnike sej
sveta KS Bitnje in komisij, ki delujejo na
področju KS Bitnje.
Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:
- ks.bitnje@abakus.si,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).
Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonski številki:
- 041 759 104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate zgoraj
navedene termine.
Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo
na dnevni red seje. Termini sej so obljavljeni na spletni strani KS Bitnje (http://
www.bitnje.si/).
Spremljate nas lahko tudi preko
Facebook strani Informator KS
Bitnje (https://www.facebook.com/
informatorksbitnje).

Vzdrževanje občinskih cest,
avtobusnih postaj in pluženje
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Miha Buh
tel.: (04)237-33-54
e-mail: miha.buh@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40
Javna razsvetljava, otroška igrišča
v lasti Mestna občina Kranj,
obrezovanje dreves na javnih
površinah
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Nataša Žibert
tel.: (04)237-31-96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr. divja
odlagališča, živa meja ki posega v
cesto, zapuščena vozila na javnih
površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si
Komunala Kranj, Delovna enota
Vzdrževanje cest
Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: janez.lukan@komunala-kranj.si
Komunala Kranj, Delovna enota
Javne površine
Marjan Tušar
T: 04 28 11 375
M: 030 610 450
E: marjan.tusar@komunala-kranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega
vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni
občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite
krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje
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Prijave na mestno inšpekcijo
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ
Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni
organ opravlja naslednje naloge:
--opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne
pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na
občino,
--spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na
področjih, ki jih nadzira,
--vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
--pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
--pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za
javna naročila s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
--opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot
službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja
naslednje naloge:
--nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni
promet v naseljih,
--varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj
naselij,
--skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah,

--varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
--vzdržuje javni red in mir,
--spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na
področjih, ki jih nadzira,
--opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
PRIJAVE MESTNEM INŠPEKTORATU
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. Prijavo lahko
pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali
jo bomo naprej na Medobčinski inšpektorat. KS Bitnje sama
ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše
prijave naprej.
Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na medobcinski.
inspektorat@kranj.si.
KONTAKTNE OSEBE
Trentno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:
--vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Mitja
Herak (mitja.herak@kranj.si), 04 237 33 59,
--inšpektor, Barbara Metelko (barbara.metelko@kranj.si), 04
237 32 16,
--inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si), 04 237 33 51,
--inšpektor, Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si), 04 237 33 56,
--inšpektor, Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.si), 04 237 33 61.
Aktualne informacije pa dobite na strani Mestne občine
Kranj: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_
obcina,sou,medobcinski-inspektorat-kranj.htm

Delovanje Sveta KS Bitnje v preteklih 4 letih
V krajevni skupnosti Bitnje smo se v letih 2014 do 2018 v Svetu
krajevne skupnosti Bitnje za vas trudili dr. Matej Dolenc, Boris
Oblak, Marjana Jekovec, Mateja Arhar, Primož Ogris, Robert
Langerholc in Tomaž Ogris (ter večje število krajanov, ki so
pomagali pri posameznih prireditvah in projektih).
V štirih letih smo imeli 40 sej, pripravili večje število dogodkov
in predstav, tako za mlajše kot starejše. Razmišljamo o uvedbi
uličnega sistema in uvedbi enosmernega prometa na določenih
odsekih, kjer se pojavljajo problemi zaradi ozke ceste, a za to
potrebujemo širše odobravanje vseh vas, krajanov. S pomočjo
mestnih svetnikov v vasi nam je uspelo v proračun mestne
občine Kranj umestiti dva večja projekta - to sta vrtec Bitnje in
krožišče na Škofjeloški cesti. Na žalost se pri teh dveh stvareh
premika počasneje, kot bi si želeli, a verjamemo, da se bo gradnja
enega in drugega projekta kmalu pričela. Financiranje krajevnih
skupnostih je bilo v preteklih letih osiromašeno, saj smo krajevne skupnosti iz proračuna MOK dobile le sredstva za redno
delovanje (prireditve, najem prostorov, pisarniški material), ne
pa tudi sredstev za različne projekte in obnove, ki bi bile v vasi
potrebne. MOK je nase prevzela kompletno vzdrževanje cest,
vzdrževanje avtobusnih postaj, pluženje ipd. Realizacija potreb,
ki so se v vasi pojavile, so bile zato prepuščene zaposlenim v
MOK oz. mestni upravi, ki je o tem odločala. Veliko število naših
prošenj zato ni ostalo realiziranih, kot je npr. obnovitev ceste
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na Šutno, posamezni plinski priključki, športno kulturni park
ipd. Za naslednje obdobje obstaja velika verjetnost, da krajevne
skupnosti dobimo nazaj del sredstev (kot je to bilo včasih), s
katerimi lahko bolj prosto razpolagamo in se res posvetimo
projektom, ki so za krajevne skupnosti pomembne.
S čim vse smo se člani KS Bitnje v mandatu v letih 2014-2018
ukvarjali:
• Spremljali smo potek del pri projektu Gorki in pomagali pri
posameznih problematikah krajanov.

• Spremljali smo izgradnjo zadrževalnika Stražišče in podajali
pripombe.
• Organizirali smo 4 odlične Direndaje.
• Vsako leto smo pripravili prireditvi Prihod pomladi in obisk
Dedka Mraza.
• Vsako leto smo izvedli obdarovanje nastarejših krajanov.
• Opozarjali smo (in še opozarjamo) na problematiko prometa
po regionalni cesti Kranj - Škofja Loka, ki teče mimo naše
krajevne skupnosti.
• S problematiko kulturne krajine Sorškega polja; tudi tukaj
zgodba še ni zaključena.
• Z izgradnjo novega vrtca Bitnje.
• Z izgradnjo krožišča v Zg. Bitnjah.
• Pripravili in izdali smo več lokalnih glasil Informator.
• Organizirali smo čistilne akcije.
• Dali smo postaviti prometne znake, obnoviti talne oznake,
zamenjati poškodovana ogledala, vseskozi sporočati, kje so
okvarjene obcestne svetilke.

• S pobudami in predlogi krajanov. Nekateri so bili izvedeni
(prometna signalizacija), nekateri ne (dodatni koš za pasje
iztrebke, bankomat, zbornik Bitnje skozi čas).
• Z deratizacijo potoka Žabnica.
Odprti so ostali naslednji projekti, ki nam jih še ni uspelo izvesti,
a na njih vseskozi delamo:
•
•
•
•

Obnova ceste na Šutno.
Ureditev potoka Štajna.
Regulacija potoka Žabnica.
Izgradnja športno-kulturnega parka Bitnje.

Vsem izvoljenim v naslednjem mandatu želimo uspešno delo
in čim manj ovir na “poti”.
Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris
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Uradni seznam kandidatov za
Svet KS Bitnje

Številka
kandidata

Žrebana
številka
kandidata

Ime in priimek

Predlagatelj

Datum rojstva

Spol

70 - 7

1

Janez Kern

PLS - Povezane lokalne skupnosti

29.12.1975

M

20 - 2

2

Alenka Rajgelj
Šilar

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI

01.04.1985

Ž

70 - 6

3

Zala Mesec

PLS - Povezane lokalne skupnosti

24.11.1998

Ž

20 - 4

4

Alenka Krišelj

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI

02.03.1971

Ž

70 - 2

5

Maruša Langerholc

PLS - Povezane lokalne skupnosti

11.06.1984

Ž

70 - 4

6

Martina Serdoz

PLS - Povezane lokalne skupnosti

22.10.1967

Ž

20 - 3

7

Peter Pintar

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI

16.10.1967

M

70 - 5

8

Robert Langeholc

PLS - Povezane lokalne skupnosti

19.04.1977

M

46 - 1

9

Jaka Toplak

Jaka Toplak in skupina volilcev

15.01.1980

M

48 - 1

10

Suzana Plestenjak

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

10.12.1972

Ž

20 - 1

11

dr. Matej Dolenc

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI

14.10.1966

M

28 - 1

12

Branko Budna

Radej Andrej in skupina volilcev

19.07.1943

M

70 - 3

13

Primož Ogris

PLS - Povezane lokalne skupnosti

10.09.1981

M

70 - 1

14

Tomaž Ogris

PLS - Povezane lokalne skupnosti

18.01.1977

M
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Občina

Naslov

Strokovni ali znanstveni naslov

Delo

Kranj

Srednje Bitnje, Srednje Bitnje 83A

prometni tehnik

vodja logistike

Kranj

Spodnje Bitnje, Spodnje Bitnje 17

univerzitetna diplomirana
pravnica

odvetnica

Kranj

Spodnje Bitnje, Spodnje Bitnje 25a

gimnazijski matirant

študent

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 205

doktor stomatologije

ortodont

Kranj

Spodnje Bitnje, Spodnje Bitnje 24

gimnazijski maturant

samostojna podjetnica

Kranj

Srednje Bitnje, Srednje Bitnje 108a

diplomiran organizator dela v
turizmu

vodja izmene v odd. za
oskrbo potnikov let. Brnik

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 286

univerzitetni diplomirani inženir
strojništva

vodja projektov energetike

Kranj

Spodnje Bitnje, Spodnje Bitnje 24

diplomiran organizator manager

samostojni podjetnik

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 81a

dipl. ekonomist

direktor trženja

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 177

prodajalka

nezaposlena

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 205a

doktor medicine

specialist kirurg

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 156

strojni tehnik

upokojenec

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a

univerzitetni diplomirani
informatik

razvojni inženir

Kranj

Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a

magister organizator informatik

razvojni inženir

listopad 2018 | informator | 7 |

KANDIDATI ZA SVET KS BITNJE
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6

Primož
Ogris

Martina
Serdoz

Sem Primož, rojen leta 1981, krajan Zgornjih Bitenj. Leta 2008
sem diplomiral na Kranjski Fakulteti za organizacijske vede,
kjer sem pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator
in manager informacijskih sistemov. Zaposlen sem v podjetju
Iskratel kot razvojni inženir na področju varnosti omrežij, zato
mi je zelo mi pomembno tudi varno okolje, v katerem živim, in
zato sem odločil za ponovno kandidaturo v krajevno skupnost
Bitnje, kjer sem deloval predvsem na področju čistega okolja
in prometa, pri čemer vsako leto v sodelovanju s Kranjskimi
taborniki organiziramo čistilno akcijo v našem kraju. Prav tako
sem ponosen na vsakoletno otroško prireditev Direndaj, s katero
vedno znova dokazujemo povezanost naše lokalne skupnosti
in dobro delo trenutne zasedbe KS Bitnje, katere član sem bil
zadnja 4 leta.

Sem Martina Serdoz, rojena Pintar, v Srednjih Bitnjah leta 1967.
Šolanje sem po Gimnaziji Kranj nadaljevala na Višji strokovni
šoli za turizem in gostinstvo na Bledu. Že 30 let sem zaposlena
na letališču Brnik v oddelku za oskrbo potnikov. Delo z ljudmi
mi je še vedno v veselje, saj imam ljudi preprosto rada.
Pred nekaj leti smo se z družino vrnili v moj rodni kraj, ker nam je
tukaj lepo. Veliko nam pomeni čisto vaško okolje, bližina gozdov,
travnikov in polj. Ohranitev čistega in prijetnega bivalnega okolja je velika odgovornost naše generacije. Menim, da je ureditev
prometa na področju naše KS prednostna naloga. Želim si novih
prostorov KS, knjižnice, klubskih prostorov ob nogometnem in
otroškem igrišču; obstoječe kolibe so nam v sramoto. Krajani
vseh starostnih skupin potrebujemo nov sodoben prostor za
druženja. Že več let obiskujem tudi srečanja bralnega krožka
KUD Bitnje. Za kandidaturo sem se odločila, ker verjamem, da
si naš lepi kraj zasluži nekaj več, za kar pa je potebno delo. Ker
sem tudi tega vajena, mi bo v veliko čast in veselje, če mi boste
sokrajani izkazali zaupanje in mi dali priložnost.

5
Maruša
Langerholc
Najprej sem ponosna mamica trem sončkom. Družina je definitivno moja prioriteta. Ravno zato se trudim s pridelavo
zelenjave, ker otrokom želim zagotoviti doma lokalno pridelano
zelenjavo. S to željo po lokalni in domači hrani sem dobila tudi
idejo o moji domači trgovini, kjer prodajam domače pridelke
in izdelke. Trgovina temelji na lepih odnosih do pridelovalcev
in proizvajalcev ter nas povezuje.
To si želim tudi za našo skupnost. Če stopimo skupaj, lahko
dosežemo marsikaj. V Bitnjah si želim predvsem sprememb
glede prometa, predvsem varnost za naše otroke, ki je trenutno
definitivno nimamo.
Prosti čas namenim knjigam. Že leta obiskujem bralni krožek
v KUD Bitnje, ki je resnično dobro izpeljan. Še naprej ga bom
srčno podpirala.
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1
Janez
Kern
Sem Janez Kern, rojen sem leta 1975 v Kranju. Z ženo in otrokoma
stanujemo v Srednjih Bitnjah. Po poklicu sem prometni tehnik,
zaposlen v podjetju Iskra ISD – Strugarstvo d. o. o. , kot vodja
logistike.
V preteklosti sem bil aktiven pri nogometnem klubu Bitnje.
Kandidiram na listi PLS – Povezane lokalne skupnosti.

7
Peter
Pintar
Rojen sem leta 1967 v Kranju. Celo življenje živim v Bitnjah in
čutim pripadnost temu kraju. V času osnovne šole sem treniral
plavanje. Šolal sem se na srednji strojni šoli v Škofji Loki ter
dokončal univerzitetni študij na Fakulteti za strojništvo. Sem
poročen in oče petih otrok. Z ženo Jelko sva si zgradila dom
v Zgornjih Bitnjah.
Dolga leta sem bil član sveta staršev Osnovne šole Stražišče.
Poklicno pot sem pričel kot projektant strojnih inštalacij, potem
nadaljeval kot izvajalec instalacij ter kasneje kot nadzornik na
gradbiščih. Sedaj sem zaposlen v firmi Fraport Slovenija d. o. o.
- bivši Aerodrom Ljubljana. V oddelku inženiring sem zadolžen
za strojno energetiko ter strojne instalacije.
Ker imam vrsto idej in predlogov sem se odločil kandidirati v svet
krajevne skupnosti. Velik izziv so dolgotrajni pereči problemi:
• prometna problematika glavne ceste Kranj – Škofja Loka,
• omogočiti prestavitev večjih kmetij na drugo stran glavne
ceste,

4
Alenka
Krišelj
Sem Alenka Krišelj, rojena 1971 v Kranju. Na Medicinski fakulteti
sem diplomirala iz stomatologije. Deset let sem bila zaposlena
na Zobni polikliniki Kranj kot zobozdravnica, nato pa sem
nadaljevala študij specializacije iz zobne čeljusti in ortopedije.
Specialistični izpit sem opravila z odliko in ker nisem dobila
službe ortodonta v Kranju, sem se zaposlila na Centru za zobno
in čeljustno ortopedijo na Stomatološki kliniki. Sedaj sem zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana. Ker želim delati tudi
v domačem kraju, sem ustanovila podjetje, v okviru katerega z
vso srčnostjo lepšam nasmehe tudi v Kranju.
Kot vaščanka bi želela prispevati del svoje energije naši lokalni skupnosti, saj so Bitnje moj rojstni kraj in tu je tudi dom
mojega moža in najinih štirih otrok. Želim se zavzeti za boljšo
prometno ureditev v vasi (rondo pri Jak`, varnost pešcev in
kolesarjev ...), za posodobitev vrtca, da bi lahko sprejel vse
vaške otroke, in za prostore, kjer bi se lahko odvijalo družabno
življenje vseh generacij.

• rešiti problematiko poplavnih območij,
• doseči večjo pomembnost ter prepoznavnost kraja v občini
Kranj,
• pridobiti razpoložljiva evropska sredstva za obnovo kulturnih
ter drugih zgodovinskih objektov ter pričeti s turistično
prepoznavnostjo,
• notranja prometna ureditev,
• osamljenost starejših.
Rodila sem se 1. 4. 1985 v Kranju. Po opravljeni maturi na Gimnaziji Kranj sem leta 2011 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pravniški državni izpit sem opravila leta 2013. Sedaj sem
zaposlena v odvetniški pisarni. V prostem času se aktivno ukvarjam z glasbo, pojem v ženskem
pevskem zboru Carmen manet.
Kot mamica dveh otrok se bom zavzemala za čimprejšnjo obnovitev in povečanje vrtca Biba v
Zgornjih Bitnjah ter za postavitev dodatnih igralnih površin, namenjenih za otroke. Nujno je
potrebno doseči razbremenitev regionalne ceste Kranj - Škofja Loka in preusmeritev tovornega
prometa na regionalno cesto Kranj - Medvode, ker trenutno tako gost promet močno ovira
opravljanje kmetijske dejavnosti.

Alenka
Rajgelj Šilar

V Krajevni skupnosti Bitnje je potrebno poskrbeti tudi za opravljanje in razvoj različnih gospodarskih dejavnosti.

2
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KANDIDATi ZA SVET KS BITNJE IN SVET
MESTNE OBČINE KRANJ

9
Jaka
Toplak
Sem Jaka Toplak, rojen leta 1980. Po končanem študiju ekonomije sem bil 10 let zaposlen v podjetju Savatech, potem pa so
me novi izzivi vodili v podjetje Iskra ISD, kjer sem sedaj že 5 let
odgovoren za strateško prodajo in trženje. Sem oče dvojčkov in
vrednota družine mi veliko pomeni. Ko mi čas dopušča, tečem
in kolesarim.
Vsa dolgoletna prizadevanja za obnovo vrtca in izgradnjo
krožišča v Zg. Bitnjah so le končno prišla do tja, da je vprašljiva
samo še časovnica izgradnje.
Naslednji projekti, za katere bi se morali zavzemati, je interna
prometna ureditev in športno-kulturna infrastruktura. Že kot
otrok sem v Bitnjah pogrešal igrišče za košarko oziroma mesto
za druženje, zato smo se s prijatelji vozili v Žabnico ali Stražišče.
V veselje bi mi bilo, da bi naši otroci imeli tak prostor.
Prepričan sem, da bi s svojim aktivnim udejstvovanjem v krajevni
skupnosti doprinesel dodaten zagon in pomagal k uresničitvi
zastavljenih ciljev.

12
Branko
Budna
Sem Branko Budna, rojen leta 1943 in sem že 13 let upokojen.
Z ženo Ireno imava sina in hčerko, imava pa tudi dva vnuka in
eno vnukinjo. Iz Kranja sem se preselil v Bitnje pred 18 leti. Po
izobrazbi sem strojni tehnik. Veliko prostega časa sem posvetil
športu in kulturi, predvsem glasbi.
Vaščani v krajevni skupnosti so me nagovarjali, da kandidiram v
svet krajevne skupnosti, ker imam veliko dobrih idej za ureditev
našega kraja.

| 10 | informator | listopad 2018

MS
KS

11

15
dr. Matej
Dolenc

Sem Matej Dolenc, rojen oktobra 1966 v Kranju. Z ženo Ireno
imava dva sinova in tri hčere. Stanujemo v Zg. Bitnjah. Po študiju
sem se redno zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer sem
splošni kirurg. V mandatu 2014-18 sem sodeloval v svetu KS
Bitnje. V preteklih letih sem bil predsednik Sveta staršev in
član sveta Osnovne šole Stražišče. Sem tajnik Župnijske karitas
Kranj Šmartin, ki skrbi za 350 oseb, potrebnih pomoči. Večina
jih živi na območju MO Kranj.
Rad pojem v pevskem zboru Upanje. Več let sem dejaven v
mestnem odboru NSi.
Zakaj kandidiram na listi NSi? NSi je stranka, ki se zavzema
za tradicionalne vrednote, blizu mi je njihov gospodarski program, s sloganom Blizu ljudem poskuša delovati tudi lokalno.
Preko izvoljenih mestnih svetnikov NSi predloge za izboljšanje
življenja krajanov Krajevne skupnosti Bitnje predstavimo tudi
na Mestnem svetu. V zadnjem mandatu je mestni svet potrdil
izgradnjo vrtca v Bitnjah ter krožišča na stiku Škofjeloške
ceste in magistralne ceste skozi Bitnje. Pričela se je tudi obnova pokopališča Bitnje. Močno so se zavzemali za izgradnjo
telovadnice v Stražišču.

KS

14

MS

MS
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Tomaž
Ogris

Rojen sem leta 1977 v Kranju. Sem prebivalec Zgornjih Bitenj.
Leta 2002 sem končal šolanje na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko in pridobil naziv diplomirani inženir
računalništva in informatike. Kasneje sem študij nadaljeval na
Fakulteti za organizacijske v Kranju ter pridobil naziv magister
organizator informatik. Zaposlen sem v kranjskem razvojnem
centru RC IKT d. o. o. (Razvojni center za informacijske in
komunikacijske tehnologije) kot vodja ene izmed služb verifikacije in validacije.
Zadnja štiri leta sem član sveta krajevne skupnosti Bitnje,
zadnji dve leti sem opravljal funkcijo predsednika sveta KS
Bitnje. Menim, da smo v teh štirih letih naredili veliko - kljub
omejenim sredstvom, ki smo jih imeli na voljo. Vsako leto
smo izdali dve številki glasila Informator, pripravili predstave
Prihod pomladi, obdaritev otrok za Dedka Mraza, obdaritev
starejših ter organizirali otroško veselico Direndaj. Ta vsako leto
postaja bolj prepoznavna in bolj obiskana. S pomočjo mestnih
svetnikov v vasi smo v proračun mestne občine Kranj uspeli
umestiti gradnjo novega vrtca v Bitnjah ter izgradnjo krožišča
na Škofjeloški cesti.
Ker želim, da do načrtovanih projektov pride, tudi letos kandidiram za člana KS Bitnje, kandidiram pa tudi za svetnika
mestne občine Kranj na listi stranke PLS (Povezane lokalne
skupnosti). Še kar nekaj stvari v vasi čaka na ureditev (ureditev
potoka Štajna, preplastitev ceste na Šutno, obnova otroškega
igrišča Direndaj, izgradnja primernih prostorov ob nogometnem igrišču), a te na žalost zaradi omejenih sredstev, ki nam
jih MOK nameni, še niso prišle na vrsto. Trudil se bom, da
izpeljemo tudi te.

KS

8

Robert
Langerholc

Rojen sem bil 19. 4. 1977 v Kranju. Stanujem v Spodnjih Bitnjah,
kjer sva si z ženo ustvarila naš dom. Imava tri otroke in kup
obveznosti. Kljub vsemu pa najdem tudi čas zase in svoje hobije.
Osnovno šolo sem obiskoval v Žabnici in Stražišču, nadaljeval
pa na Srednji trgovski šoli. Na Fakulteti za organizacijske vede
v Kranju sem diplomiral iz managementa delovnih procesov
in pridobil naziv diplomirani organizator manager. Veliko sem
sodeloval pri študentskih aktivnostih, bil član študentskega
sveta in vodil študentsko društvo, kjer sem se spoznaval s
podjetništvom.
Od leta 2007 sem prisoten na področju gradnje in prodaje
nepremičnin za trg. Sodeloval sem pri gradnji večjega naselja
in prevzel vodenje prodaje zgrajenih nepremičnin. Trenutno
se ukvarjam s posredovanjem v prometu z nepremičninami.
Gospodarska kriza leta 2008 je tudi na področju nepremičnim
pustila globoko sled, tako da sva se z ženo morala začeti ozirati
po drugih priložnostih.
Leta 2013 sva se odločila, da preusmeriva kmetijo v pridelavo in
trženje domačih pridelkov in izdelkov. Stvar nama je bila blizu,
saj tudi sama rada seževa po kvalitetno pridelani hrani.Tako je
nastala trgovina z domačimi pridelki in izdelki, kjer ponujamo
svežo domačo zelenjavo in druge izdelke okoliških kmetov.
Trgovina se je dobro prijela, odziv strank je zelo pozitiven in
se rade vračajo.
V letih 2015 in 2016 sem na področju Gorenjske sodeloval na
projektu zaposlitve invalidov v delovne procese v gospodarstvu,s
čimer smo omogočili tudi ranljivešim skupinam samostojno in
bolj kvalitetno življenje.
Vseskozi sem bil aktiven na področju lokalne politike. Bil sem
svetnik v KS Bitnje, kjer tudi tokrat kandidiram za nov mandat.
Prav tako kandidiram za svetnika v mestnem svetu občine Kranj.
Tekom izgradnje komunalne infrastrukture na področju Bitenj
(projekt GORKI), sem v okviru krajevne skupnosti sodeloval
pri odpravi zapletov med investitorjem (občino) in krajani.
Bil sem tudi član sveta OŠ Stražišče ter predsednik sveta staršev
vrtca pri OŠ Stražišče. Pri tem delu sem spoznaval področje
šolstva in izobraževanja ter skušal omogočiti otrokom kvalitetno
šolstvo in lepe trenutke v šoli, kakršnih se tudi sam spominjam.
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KANDIDATKE ZA MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ
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Marjana
Jekovec
Rojena sem v manjši vasi Orehovlje pri Kranju leta 1956 v
številčni družini, saj sem bila od desetih deveti otrok po vrsti.
Skromnost in poštenost sta vrlini, ki sta me spremljali od otroških let pa do danes.
Leta 1976 sem se poročila, se priselila v Bitnje, kjer sva si z
možem ustvarila svoj dom in družino. Imam dve hčerki, ki sta
nama z možem že podarili štiri vnuke. V letu 1976 sem dokončala petletni študij na Vzgojiteljski šoli v Ljubljani. Skoraj štiri
desetletja sem opravljala dela in naloge vodje vrtca in delo vzgojiteljice v vrtcu Biba v Bitnjah. Delo z ljudmi me je osrečevalo,
izpopolnjevalo in gnalo k osebnemu razvoju. Neprestano sem
se dodatno izobraževala, saj je vseživljenjsko učenje za osebni
razvoj ključnega pomena. Tako sem se po več letih delovne dobe
tudi izobraževala ob delu in dokončala visokošolski študij na
vzgojiteljski šoli. Da sem v službo vsakodnevno rada prihajala
in imela pristne odnose s starši, je bilo zame potrditev, da je
bila moja poklicna odločitev pravilna. To delo sem z veseljem
in srcem opravljala do upokojitve v letu 2015.
Že tekom zaposlitve v vrtcu sem se trudila sodelovati s krajani
Bitenj, spodbujala medgeneracijsko sodelovanje v našem kraju
in kot članica sveta KS prispevala ideje, kaj lahko nadgradimo
oz. prispevamo k lepšemu življenju v našem kraju. Večkrat
sem se skupaj z drugimi krajani Bitenj zavzemala za izgradnjo
novega vrtca in končno smo lahko ponosni, da smo z majhnimi
koraki premaknili korake naprej.
Odkar sem se upokojila, svoj prosti čas namenjam delu na
področju RK Kranj. Postala sem predsednica Krajevnega odbora
RK Bitnje in se trudim prispevati h kvaliteti življenja krajanov
v stiski.

8
Mateja
Udovč
Sem Mateja Udovč, diplomirana ekonomistka, poslanka
Državnega zbora Republike Slovenije in že dobrih 20 let z
družino živim v Zg. Bitnjah. Sem kandidatka SMC – Stranke
modernega centra za svetnico v Mestni svet Kranj. Glas mi
lahko namenite tako, da obkrožite št. 8 – SMC in dopišete št. 4.
Za kandidaturo sem se odločila, ker verjamem, da bi kot poslanka odlično povezovala in dopolnjevala državni in lokalni
nivo. Kot občinska svetnica se bom lahko s prve roke seznanila
s problematiko v lokalnem okolju in soodločala pri vodenju
politike v občini Kranj. Moja povezovalna vloga med lokalnim,
regionalnim in državnim nivojem bo velika dodana vrednost
k uspešni realizaciji lokalnih projektov.
Zavzemala se bom za povezovanje krajevnih skupnosti in
njihovo večjo pristojnost, saj preko njih občanke in občani lažje
urejamo skupne zadeve. Na državnem nivoju se bom aktivno
zavzemala za reševanje lokalnih problematik.
Predvsem se bom zavzemala za:
--ureditev ceste, krožišča, kolesarske steze in pločnika na
regionalni cesti Kranj – Škofja Loka,
--dokončno ureditev štiripasovnice in krožišča na relaciji
Šenčur - Kranj,
--ureditev kolesarske steze in pločnikov tudi v primestnih
naseljih in oddaljenih krajih,
--ureditev domske oskrbe in pomoči na domu ter vzpostavitev sistema integrirane oskrbe in preventivne obravnave,
--v Bitnjah ureditev športno rekreativnega centra za potrebe
lokalne skupnosti,
--organiziranje brezplačne prostovoljne dejavnosti za učence
na športnem in kulturnem področju,
--saniranje in odpravo črnih odlagališč.
V Državnem zboru sem članica Odbora za finance, Komisije
za nadzor javnih financ, Odbora za izobraževanje, znanost,
šport in mladino, Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu
in Komisije za poslovnik Državnega zbora. Verjamem, da moja
angažiranost v teh organih lahko odločilno pripomore k uveljavljanju reševanja problemov tudi v naši krajevni skupnosti.
Moj moto je: SODELUJMO POVEZANI, DA BO BOLJE ZA VSE.
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Irena
Dolenc
Irena Dolenc, roj. 6. 2. 1968, po izobrazbi univ. dipl. ekonomist,
sem zaposlena na Ljudski univerzi Kranj. V Medgeneracijskem
centru Kranj oblikujem program brezplačnih aktivnosti za vse
generacije.
Družbeno aktivna sem že od srednješolskih let, v politiki pa
sem dejavna zadnjih deset let. V mandatu 2010 – 2014 sem
bila članica Sveta KS Bitnje, v mandatu 2014 – 2018 sem bila
izvoljena v Mestni svet. Prevzela sem funkciji podpredsednice
Komisije za finance in članice Komisije za kulturo in šport. Kot

prostovoljka skušam oblikovati lepši svet preko dela v Župnijski
karitas Kranj - Šmartin, preko Fundacije Vincenca Drakslerja,
sodelovanja z Razdelilnico hrane Kranj, sem članica Sveta
Glasbene šole Kranj in članica Sveta Zavoda Kranjski vrtci,
zadnje leto tudi predsednica.
Ker sem predsednica Mestnega odbora N.Si Kranj, je številka
mojega mobitela javna. Trudim se prisluhniti različnim potrebam
ljudi, tako fizičnih oseb kot tudi skupin, klubov, ravnateljev in
direktorjev. V sodelovanju s Svetom KS Bitnje sem predstavila
pomembnost izgradnje krožišča Bitnje ter gradnje modernega
in večjega vrtca Biba. Krajani so mi hvaležni za sodelovanje pri
postavitvi navčka in začetku urejanja pokopališča Bitnje. Ni mi
uspelo pripeljati kanalizacije do vsake hiše, sem se pa trudila.
V Stražišču bo šola končno dobila telovadnico, potrebno je bilo
veliko političnega prepričevanja.
Na seje Mestnega sveta se dobro pripravim, pripravljena sem
potrditi dobre projekte in storiti vse, da preprečim izvedbo slabih.
Sem za pregledno in pošteno poslovanje. Za svoje življenje imam
vse, kar potrebujem, zato me ni mogoče podkupiti.
Na listi N.Si sem pod številko 1.
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Moje delo v Svetu KS Bitnje
Glede na to, da se bliža čas volitev v lokalne skupnosti tako
za svete KS kot člane mestnih svetov in za nas tudi novega
župana, sem svoje misli usmerila v razmišljanja, kaj sem v dobro
krajanov prispevala sama.
V zadnjih dveh mandatih sem bila tudi sama član sveta KS
Bitnje. Za delo v svetu KS Bitnje sem se odločila z željo, da tudi
sama prispevam z delom in idejami, da izboljšamo življenje v
naši skupnosti.
Mislim, da je bilo moje sodelovanje z društvi na področju KS
kar bogato. Vključevala sem se v aktivnosti, ki so v naši okolici
postale že tradicija. Sodelovala sem s KUD Bitnje. Vsakoletno
sem popestrila prireditev otroški Direndaj in skupaj z otroki
ustvarjala v delavnicah.
Otroci in tudi odrasli s pričakovanjem pričakujemo prihod
Miklavža, ki nas vsako leto obišče na nogometnem igrišču.
Tudi tu sem v pomoč organizatorjem. Skupaj z otroki smo v
prostorih NK ustvarjali in ob tem pridobili ideje tudi za praznično okrasitev doma v mesecu decembru.
Moja pomoč ob obisku Dedka Mraza v gasilskem domu je bila
prav tako vedno na voljo.
Prireditev Prihod pomladi ni minila brez vključevanja s programom otrok iz vrtca Biba, prav tako sem organizatorjem
pomagala pri sami prireditvi.
10. februarja 2011 smo se na srečanju OZRK Kranj dogovorili,
da se v Bitnjah obudi delo rdečega križa. V Bitnjah organizacija
RK namreč ni delovala že več let. V naslednjih dneh smo ustanovni odbor in pričeli z aktivnostmi. Ob tem, ko sem postala
prostovoljka, je bila moja želja, da bom pomagala in prisluhnila
ljudem v stiski. Pomagati ljudem, ki so se znašli v težki materialni situaciji, jim omiliti njihovo stisko, v kateri so se znašli,
je bil moj cilj. S povezovanjem z Viški Hrane sem dostavljala
posameznim družinam hrano. Le majhen korak je od obilja do
stiske. Pomembno mi je, da zgodbe v naši okolici prepoznamo,
pristopimo k ljudem v stiski in smo jim v oporo, da se ljudje,
ki to doživljajo, ne umikajo iz družbe. Ob vsem delu nikoli ne
pričakujem zahvale, saj smo le ljudje, ki se potrebujemo.
V okviru KORK Bitnje smo želele prostovoljke poleg drugih
aktivnosti poglobiti medgeneracijsko sodelovanje. V mesecu
oktobru, ko tudi obeležujemo dan starejših, vsako leto oskrbovance domov v MOK Kranj obiščemo, jim obogatimo dan s
kulturnim programom in vse tudi obdarimo. To je postala že
tradicija. Besede zahval, solze v očeh ali samo droben nasmeh
nas bogatijo, da smo na pravi poti. Ob obisku v domu Preddvor,
Naklo, Cerklje in Kranj se nas še posebej razveselijo oskrbovanci,
ki so naši krajani.
V letošnjem letu je najstarejša krajanka Emica Šilar praznovala
100 let. Ob praznovanju smo jo obiskali v domu oskrbovancev
Preddvor, ji čestitali, poklepetali in obujali z njo spomine ter
se pogostili s torto.

V KS pa je največ obiskov po domovih v času božično novoletnih praznikov, ko obiščemo vse krajane, starejše od 80 let. V
letošnjem letu jih je bilo okoli 100. To je čas, ko niso pozabljeni,
ko oživijo njihovi spomini ... to je čas, ko jim je lepo in se zavedo,
da niso pozabljeni. Tudi sama v takuh trenutkih spoznavam, da
sem nekaj prispevala in imam s tem lepe praznike. S tem ne le
dajemo, s tem tudi dobimo.
KORK pomaga pri uresničevanju humanitarnih ciljev, kot je
preprečevanje in lajšanje materialnih in drugih stisk ljudi. Kar
nekaj krajanov živi v stiskah in na žalost opažamo, da je le teh
vedno več.
--Sodelujemo z drugimi na področju humanitarnega dela.
--Sodelujemo pri obveščanju prebivalcev o krvodajalskih
akcijah ter pri njihovi izvedbi. Namen Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana je, da se krvodajalcem čim bolj
približajo, zato je številčna izvedba krvodajalskih akcij na
terenu. Za redna obvestila poskrbimo na spletnih straneh
RKSOZ Kranj.
Glede na to, da je osnovna naloga RK krvodajalstvo, smo že
večkrat organizirali krvodajalsko akcijo. Krvodajalce našega
kraja smo kar nekajkrat odpeljali na Zavod za transfuzijsko
medicino, kjer so darovali kri. Veseli nas, da nas je vsako leto
več. Iskreno se zahvaljujem tudi mladim krvodajalcem, ki se za
to plemenito dejanje odločajo prvič in nas nato spremljajo tudi
naprej. Med seboj nas povezuje tudi prijeten klepet ob kavici
po krvodajalski akciji.
S finančnimi sredstvi, ki smo jih pridobili s plačilom članarine
krajanov in prostovolnimi prispevki, smo v letošnjem letu
pomagali:
--petčlanski družini brez sredstev pri plačilu elektrike,
--prispevali OORK Kranj pri nakupu invalidskega vozička,
--omogočili letovanje na Debelem Rtiču dvema krajankama,
--zbrali okoli 6800 eurov družini, ki je v požaru zgubila svoj
dom,
--plačali položnico socialnega zavarovanja osebi, ki tega ni
več zmogla,
--sodelovali ob izobraževanju krajanov s temo oživljanje,
--zbrali sredstva za otroke, zbirali hrano za družine v stiski, z
akcijo Drobtinica zbirali šolske potrebščine ...
Stiske ljudi so vedno večje, zato je naše poslanstvo pomagati.
ZAKAJ BI PROSTOVOLJSTVO PRIPOROČILA DRUGIM?
Ljudem v stiski veliko pomeni pogovor, topel stisk roke, občutek,
da niso pozabljeni. S temi oblikami pomoči bomo prostovoljci
KO Bitnje tudi nadaljevali, saj nas vsako skromno dobro delo
bogati in notranje napolni, da smo naredili nekaj dobrega, čeprav
se zdi, da je to le kapljica v morju stisk. Vendar, kako bi nastalo
morje brez kapljic? Naučimo se vzpostaviti dobre medsebojne
odnose, naučimo se, da bomo znali prisluhniti in pomagati
ljudem v stiski, postanimo prostovoljec, saj nas to bogati in le
tako ostanemo ljudje, ki smo bogati v duši.
Postanite prostovoljec tudi vi in se nam pridružite v plemenitem
poslanstvu.
Marjana Jekovec
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Spoštovane krajanke in krajani Bitenj!
Naj se vam najprej zahvalim za vaše povabilo, da vam lahko
predstavim svoje poglede na prihodnje delovanje občine.
Kdo sem?
Sem Primož Terplan, kandidat SMC za župana Kranja. Star
sem 47 let, poročen, oče dveh otrok. Po izobrazbi sem magister
državnih in evropskih znanosti, z lokalno politiko se bolj ali
manj ukvarjam že zadnjih 8 let. V mandatnem obdobju 20142018 sem bil podžupan v Mestni občini Kranj, vendar pa sem
zaradi ne strinjanja z ne-transparentnimi praksami pri delu
župana funkcijo predčasno zaključil in do konca mandata
opravljam funkcijo mestnega svetnika. Ključna izkušnja tega
obdobja na ravni delovanja občine pa je premalo povezovanja
in sodelovanja tako med krajevnimi skupnostmi in občino,
občino in državo, športnimi in kulturnimi organizacijami in
občino in še bi lahko naštevali ...
Na to, da je premalo dialoga, se kaže konkretno na konfliktu
krajanov z županom v zadevi Laze, v neposredni bližini vaše
KS, kjer je glavni očitek krajanov prav pomanjkanje dialoga.
Na to, da ni sodelovanja s športniki, se kaže v tem, da so prav
ti tisti, ki so dali največ pripomb tik pred potrditvijo projekta
izgradnje Regijskega športnega centra.
S podporo moji viziji in viziji liste SMC, ki temelji na
SODELOVANJU in POVEZOVANJU pa bomo to spremenili.
Zagovarjamo koncept, da mora načrtovanje razvoja občine
prihajati od konkretnega uporabnika in ne obratno. Namesto, da
vam drugi solijo pamet, kaj morate storiti, bomo mi ta koncept

obrnili in sami boste povedali, kaj potrebujete. Projekte pa bomo
reševali skupaj v dialogu z ostalimi krajevnimi skupnostmi
po stopnji prioritete. To je tista prava politika, tista, ki jo tudi
podpirajo zadnje usmeritve Evropske unije na področju črpanja
evropskih sredstev.
Da vse niso prazne besede in da znamo poslušati smo že dokazali, ko smo v svetniški skupini na septembrski seji pozvali
župana in odgovorne, da nemudoma pristopijo k reševanju
problematike tovornega prometa skozi naselja Bitnje. Poslanka
Državnega zbora SMC Mateja Udovč, ki je mimogrede tudi
vaša sokrajanka, je na soočenju županskih kandidatov odločno
opozorila na podhranjenost Bitenj s ustreznim športnim objektom. S konkretnimi dejanji kažemo, da SMC v Kranju deluje v
smeri SODELOVANJA in POVEZOVANJA na vseh nivojih.
Zavedati se je potrebno, da je ključna oseba, v kateri smeri
bomo šli, župan. Posamezne liste brez županove podpore v tej
smeri nimajo večjega vpliva na politiko mesta, kar je dokazal
že župan Trilar, ki je brez podpore mestnega sveta peljal svojo
politiko zadnje tri leta.
Zato vas naprošam, da preden se na volitvah 18. 11. 2018 odločite,
temeljito razmislite, kaj so vaše prioritete. Morda visoko leteče
obljube, ideološke usmeritve ali realne rešitve, ki bistveno
vplivajo na kakovost vašega življenja.
Odločitev je v vaših rokah, potem jo spet 4 leta ne boste imeli.
S spoštovanjem
Mag. Primož Terplan
Kandidat za župana Kranja
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Skupaj ZA

1

KRANJ
Ivo Bajec

circletwitterbird https://twitter.com/IBajec
Vizija in cilji župana v mandatu 2018 – 2022
VIZIJA: dvig kvalitete življenja vseh občanov ob upoštevanju zakonodaje.
GLAVNI CILJI:
Cilj 1 Učinkovita občinska uprava v dobrobit vseh občanov.
Cilj 2 Zagotoviti zaupanja vreden in pregleden sistem finančnega poslovanja občine z uporabo znanja in učinkovito prilagajanje
sodobni informacijski družbi.
Cilj 3 Skrb za zeleno okolje, izboljšanje obstoječe infrastrukture, urejanje obstoječih in novih obrtnih con in odprava degradiranih
območij.
Cilj 4 Celostna in trajnostno naravnana ureditev prometa, ustrezna skrb za javne zavode, preudarna socialna in stanovanjska
politika.
Cilj 5 Prepoznavnost Kranja kot eko turističnega in podjetniškega mesta, mesta športa in kulture.
Cilj 6 Kranj kot center Gorenjske in povezovalec znanja gospodarstva v regiji.

Kot župan se bom zavzemal za:
✓ Krepitev podjetništvu naklonjenega okolja in krepitev infrastrukture, ki bo omogočala povečanje števila novih delovnih mest.
✓ Izgradnjo novega doma in oskrbovanih stanovanj za starejše občane.
✓ Štiripasovnico Kranj – Šenčur.
✓ Obnovo stadiona in športnega centra Kranj.
✓ Uvedba skupne kartice za občane Kranja za cenejše usluge (javni prevoz, gledališče, parkirnina, knjižnice itd…).
✓ Vzpodbujanje turizma v mestu in na podeželju.
✓ Povečanje kapacitet vrtcev.
✓ Kranj kot varno in otrokom prijazno mesto.
✓ Razvoj kmetijstva in oskrbo Kranja z lokalno pridelano hrano.

Ivo Bajec
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Zaradi dosedanjega dobrega dela se bo v
naslednjih letih v naši občini ogromno gradilo.
Katere bodo naše prioritete v KS Bitnje v naslednjem mandatu?
Z Ministrstvom za
infrastrukturo smo sklenili
dogovor, da se konec tega
leta v Zgornjih Bitnjah
postavili začasno krožišče,
leta 2019 pa bomo zgradili
krožišče s premerom 38
metrov z urejenimi prehodi
za pešce.

Poskrbeli bomo, da se
bo z začetkom leta 2019
začela novogradnja vrtca v
Bitnjah, za kar že poteka
javni razpis.

Od Stražišča pa vse do
Žabnice bomo zgradili
kolesarske steze in
pločnik.

Razširili bomo cesto na
Pokopališče.

Zagotovili bomo postaje
sistema izposoje navadnih
in električnih koles
KRsKOLESOM.

Z vašim zaupanjem bomo z naštetimi projekti nadaljevali TAKOJ.

IZTOK PURIČ
kandidat za župana Kranja
3

Dr.

obkroži

STRANKA ALENKE BRATUŠEK
VEČ ZA KRANJ BOŠTJAN TRILAR
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NAŠI DOSEDANJI DOSEŽKI/USPEHI:
• Člani PLS so bili nepogrešljivi pri izgradnji kanalizacije in pripadajoče
infrastrukture (nov vodovod, optični priključki za internet) v naseljih
Bitnje, Žabnica in Šutna.
• Pri izvedbi projekta GORKI smo aktivno sodelovali pri reševanju problemov vaščanov in na projektnih sestankih ter skrbeli za nemoteno
komunikacijo z lastniki zemljišč.

KRANJ JE

VEČJI

OD MESTA!

• S pomočjo mestnih svetnikov smo v proračun mestne občine Kranj
uvrstili izgradnjo novega vrtca v Bitnjah.
• V proračun mestne občine Kranj smo uvrstili izgradnjo krožišča v
Zgornjih Bitnjah.
• Omilili smo omejitve pri uporabi zemljišč na področju kulturne krajine
Bitnje.

ZAVZEMALI SE BOMO ZA:
• Izgradnjo obvozne ceste od Kranja do Škofje Loke mimo Jeprce in ukinitev tovornega tranzitnega prometa po obstoječi cesti mimo Bitenj
in Žabnice.
• Čimprejšen pričetek izgradnje NUJNO potrebnega krožišča v Zgornjih
Bitnjah in križišču pri podjetjih Iskratel in Sava.

11

• Čimprejšnjo izgradnjo načrtovanega vrtca v Bitnjah.
• Izgradnjo kolesarske steze in pločnika od Labor do naselja Žabnica.
• Postavitev semaforja pred OŠ Žabnica oz. izgradnjo nadvoza (podvoza)
za varen prehod šolarjev preko ceste.
• Postavitev postaj sistema KRsKOLESOM na lokacijah v KS Bitnje in širše
(trgovina Zgornje Bitnje, nogometno igrišče Bitnje, pošta Žabnica,
Orehek, Drulovka, Stražišče, pri podjetjih Iskratel in Sava ...)
• Zagotovitev enakovrednega obravnavanja krajevnih skupnosti (primestnih, mestnih).
• Razvoj kmetijstva v občini in za kar največjo prodajo kmetijskih pridelkov
vrtcem in šolam ter na ta način skrajšali prehrambene poti.
• Izgradnjo primernega športno-kulturnega centra za potrebe vaščanov
Bitenj, Žabnice, Šutne in širše okolice.
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7
Kranj si zasluži imeti
10 MIO EUR V 8 LETIH ZA KRAJEVNE
SKUPNOSTI IN POVEČANJE
NJIHOVIH PRISTOJNOSTI
Matjaž Rakovec

S podporo:

Naročnik: Stranka Povezane lokalne skupnosti, Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.
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Kandidat za župana Matjaž Rakovec

25/10/2018 19:29

Živi in delaj v Kranju

Nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav in dvakrat
zaporedoma Naj finančnik leta Matjaž Rakovec se v svet
politike podaja prvič. Prepričan je, da bo Kranju povrnil
sloves močnega, znanega, uglednega regionalnega središča
uspešnih podjetij, izjemnih kulturnikov, znanih športnikov
in predvsem zadovoljnih občanov. V svojem programu tudi
zagotavlja, da bo krajevnim skupnostim namenil več avtonomije in proračunskih sredstev.
Kje vidite najbolj pereče probleme mestne občine Kranj?
V Kranju potrebujemo več cenovno dostopnih stanovanj, novo
glavno avtobusno postajo in ustrezno prometno infrastrukturo,
kar vključuje celostno ureditev vzhodne vpadnice v mesto in
zagotovitev dodatnega izvoza iz avtoceste Kranj-sever. Poleg
tega potrebujemo novo enoto doma za starostnike. Do vzpostavitve le-tega pa bo treba dajati še večji poudarek pomoči na
domu in drugim oblikam skrbi za starostnike.
Zakaj menite, da ste najprimernejši kandidat za župana
Kranja?
Razlogov je več. Imam bogate izkušnje s področij gospodarstva
in športa. Imam dober program. Za izvedbo začrtanega pa imam
pripravljeno tudi odlično ekipo. Zato vem, da bom kot župan

v Kranj pripeljal nova delovna mesta, stanovanja, pomembne
investitorje ter več možnosti za šport in rekreacijo. Vse to bo
ponovno oživilo Kranj. Poleg tega sem človek, ki izpolnjuje
zadane cilje, kar sem v svoji karieri že večkrat dokazal.
Kako boste zagotovili nova delovna mesta?
Eden izmed mojih sloganov je "Živi in delaj v Kranju". Že sedaj
aktivno delujem na uresničitvi načrtov, da bi v Kranj pripeljal
večje in tudi manjše investicije ter s tem delovna mesta, kar bo
odločilno vplivalo na ponovni razcvet Gorenjske prestolnice. S
primerno izobraževalno in zaposlitveno politiko ter oblikovanjem Kranjskega stanovanjskega sklada bomo ljudem omogočili
kakovostno življenje in možnost prve zaposlitve doma, v Kranju.
V svojem programu ste poseben prostor namenili krajevnim
skupnostim. Kaj lahko pričakujemo od vas?
Krajevne skupnosti so srca občine in jih je potrebno obravnavati kot enakovredne partnerje pri načrtovanju razvoja mesta.
Zagotovili jim bomo več avtonomije in v osmih letih tudi 10
milijonov evrov za projekte, ki jih imajo v dolgoročnih načrtih.
Za dnevno sodelovanje in komunikacijo s krajevnimi skupnostmi
bo skrbel pristojni podžupan.
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Lokalne volitve 2018
bodo v nedeljo,
18. novembra 2018.
Prvi podatki o volilni udeležbi
bodo glede na stanje na voliščih
ob 11. uri znani po 12. uri.
Drugi podatki o volilni udeležbi
pa bodo glede na stanje na
voliščih ob 16. uri znani po 17. uri.
Prvi delni izidi glasovanja bodo
znani po 19.30 uri.
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