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Volilna enota 1

sedež:

KRANJ

Kratka biografija
Rodil se je 4. julija 1947 v Mariboru. Dok-
toriral je leta 1978 na Fakulteti za meta-
lurgijo v Ljubljani. Leta 1971 se je zapos-
lil na Metalurškem inštitutu v Ljubljani 
kot raziskovalec in leta 1991 postal član 
uprave Holdinga Slovenske železarne. 
Za glavnega direktorja železarne Acroni, 
d.o.o., je bil imenovan leta 1998. Na tem 
mestu je ostal vse do prodaje železarne 
leta 2007. Leta 1992 je bil izvoljen za 
izrednega profesorja na Fakulteti za 
metalurgijo v Ljubljani. Sedaj je izvršni 
direktor v Holdingu Slovenske industrije 
jekla, odgovoren za investicije in razvoj. 

Jesenice, Kranjska 
Gora, Žirovnica

dr. Vasilij 
Prešern

Na prvem mestu bo prip-
rava načrta za učinkovito 
pridobivanje dodatnih raz-
vojnih finančnih virov za 
naše kraje, predvsem več 
sredstev evropskih skladov.

Za svoje raziskovalno-razvojne dosežke 
je prejel nagrado Borisa Kidriča, plaketo 
Občine Jesenice, Pantzevo priznanje za 
življenjsko delo na področju metalurgi-
je in nagrado Gospodarske zbornice 
Slovenije za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke.

Zakaj stranka Zares? 
Predstavlja svežo moč v našem 
političnem prostoru, s katero lahko us-
merimo razvoj Slovenije v sodobno raz-
vito družbo, ki se bo sposobna odzivati 
na vse izzive globalizacije, podnebnih 
sprememb in druge razvojne izzive. Nje-
na temeljna načela, večje spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin, večje 
upoštevanje talentov in znanja pri ust-
varjanju skupne blaginje, večja odpr-
tost in samoomejevanje politike, so tudi 
moja načela. 

Zakaj jaz? 
Sem odločen, uresničujem zastavljene 
cilje, rad imam ljudi in vem, da smo 
Slovenci in Gorenjci, posebej Zgornjesav-
ci, sposobni doseči več, bolje, v sodelo-
vanju. Cenim in spoštujem znanje ljudi, 
s katerimi sodelujem in bom sodeloval, 
zaupam vanje in vase, vesel sem pobud 
mlajših, sem strog in zahteven najprej 
do sebe, a tudi do drugih, posebej, ka-
dar je treba hitro izpeljati zahtevne, 
pomembne stvari in kadar je vprašanje 
spoštovanje temeljnih vrednot.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za razvijanje gospodarske dejavnosti 
perspektivnih podjetij, predvsem na 
območju stare železarne na Jesenicah, 
2. za vzpostavitev štipendijske sheme v 
sodelovanju s podjetji ter spodbujanje 
razvoja novih izobraževalnih program-
ov poklicne, srednješolske in visokošolske 
stopnje, predvsem tehniških smeri,
3. za premišljeno stanovanjsko politiko, 
ki bo preprečila ali vsaj omilila izselje-

vanje mladih, 
4. za gradnjo domov za ostarele,
5. za izboljšanje kakovosti življenja 
domačinov z javnimi projekti, kjer bodo 
na prvem mestu projekti za ureditev 
prometa v naseljih in med naselji,
6. za celovito prenovo sistema daljin-
skega ogrevanja na Jesenicah, 
7. za ureditev problematike odvoza od-
padkov, pri čemer bomo nasprotovali 
nadaljnjemu sklepanju pogodb za do-
voz odpadkov na Malo Mežaklo, dokler 
ne dobimo trdnega zagotovila, da se 
bodo sredstva za odvoz odpadkov na 
Malo Mežaklo iz drugih občin zares 
namensko porabila za ureditev novega 
odlagališča,
8. za trajnostni razvoj turizma za 
območja vseh treh občin in za večje 
vključevanje žive kulture, kulturne 
dediščine in športne infrastrukture v 
turistično ponudbo. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Na prvem mestu bo priprava načrta za 
učinkovito pridobivanje dodatnih raz-
vojnih finančnih virov za naše kraje, 
predvsem več sredstev evropskih skla-
dov, za izobraževanje, štipendiranje, 
stanovanjsko politiko, investicije v do-
move za ostarele in v javno infrastruk-
turo ter urejanje poslovnih površin, ki 
ga bo spremljal ustvarjalen dialog z 
gospodarstveniki in predstavniki nev-
ladnih organizacij z željo po združitvi 
moči in energije za hitrejši razvojni pre-
boj okraja. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Strokovnost, odgovornost, vztrajnost, 
pozitivnost in izkušnje so moji aduti. 
Pri svojem delu v parlamentu bom 
dosledno in strokovno sledil predvsem 
tehnološkim, razvojnim in socialnim 
vprašanjem. S svojimi izkušnjami 
lahko pripomorem h kakovostni in 
argumentirani razpravi, ki bo vodila 

Kratka biografija
Rodil se je 1. avgusta 1963. Šolska leta je 
preživel v Škofji Loki in tam končal gim-
nazijo. Po končanem študiju arhitekture 
se je zaposlil v Elanu. Delovne izkušnje 
si je pozneje nabiral kot projektant, 
vodja investicij, prokurist lizinškega 
podjetja, v zadnjem letu pa kot direk-
tor občinske uprave na Bledu, kjer se je 
srečeval z ljudmi z majhnimi težavami 
in investitorji z velikimi načrti. Poznan 
je kot vztrajen, zahteven in odločen za-
res premišljeno doseči zadani cilj. Kot 
oče srednješolke in študentke se srečuje 
s potrebami in navadami mlade gener-

Bled, Bohinj

Matjaž
Erjavec

Politika je vse prevečkrat 
zlorabljena za 
uresničevanje prikritih 
interesov. Tega si vsi mi ne 
zaslužimo, pač pa potrebu-
jemo temeljit premislek o 
prihodnosti.

k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj 
političnemu odločanju v državnem 
zboru.

Kakšna bo Slovenija 2020? 
Slovenijo leta 2020 vidim med 
razvitejšimi državami Evrope, z 
dinamičnim gospodarstvom, ki bo te-
meljilo na znanju in ustvarjalnosti ter 
bo globalno konkurenčno, z evropsko 
kakovostjo življenja, ki jo bo nadgra-
jevala visoka kakovost naravnega in 
kulturnega okolja. Vidim jo kot deželo 
svobodomiselnih, odprtih, ustvarjalnih 
ljudi, ki bodo vsak po svojih zmožnostih 
prispevali k blaginji vseh nas. Za prehod 
v razvitejšo družbo Slovenija mora na-
rediti tehnološki preboj. Tega pa ne bo, 
če ne bomo že danes zares začeli spodbu-
jati znanja, inovativnosti in ustvarjal-
nosti vseh državljank in državljanov. 
Pomembno vlogo pri tem mora odigrati 
država z vodenjem aktivne razvojne 
politike.

1. volilna enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je 16. marca 1962 v Brežicah. 
Po končani osnovni šoli je šolanje na-
daljeval v Ljubljani. Najprej je zaradi 
izrazitega socialnega čuta želel postati 
socialni delavec, potem pa se je začel 
profesionalno ukvarjati z glasbo. Z ženo 
Lili sta se odločila sprejeti izziv tudi v 
gostinski dejavnosti; leta 1990 sta pre-
vzela gostilno Lectar v Radovljici, ki jo 
vodita še danes. Sodeluje tudi pri projek-
tu oživljanja starih mestnih jeder petih 
gorenjskih mest in je član gospodarske-
ga sveta občine Radovljica. Z ženo ima-
ta štiri otroke, dvakrat dvojčke, skupaj 
z družino živijo v Radovljici. V prostem 
času rad igra različne glasbene instru-
mente, rad tudi plava in igra namizni 
tenis.

Zakaj stranka Zares?
Kot kandidat za predsednika republike 
sem se lansko jesen srečeval z ljudmi 
širom Slovenije in spoznal, da je treba 
še marsikaj postoriti. Odločil sem preiti 
od besed k dejanjem. V novi stranki smo 
se zbrali posamezniki in posameznice, 
ki menimo, da Slovenija danes ni na 
pravi poti in da bo samo umirjena 
politika, ki gradi na samoomejevanju, 
spoštovanju različnosti, strokovnosti, 
socialni pravičnosti in človekovih prav-
icah, omogočila nov zagon pri skupnem 
spreminjanju Slovenije na bolje.

Zakaj jaz? 
V dveh desetletjih raznolikega 
podjetniškega dela sem si nabral drago-
cene izkušnje, spoznal mnogo ljudi in 
si nabral mnogo zaupanja. Verjamem 
v možnost razvoja okolja, kamor sem 
se pred davnimi leti preselil z ženo, 
vidim pa tudi številne možnosti za 
kakovostnejše življenje sokrajanov. Sem 
človek, ki rad povezuje ljudi, rad prisluh-
nem mnenju drugih, zato vem, da mi 
bodo moje izkušnje, pozitivna energija 
in tudi celosten pogled na problematiko 
zagotovili uspešno politično delo. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Prizadeval si bom, da bi odtujeno poli-
tiko spet približal ljudem in da bi se ta 
ponovno začela ukvarjati s stvarnimi 
težavami, s katerimi se srečujemo vsak 
dan. Skupaj moramo najti prave odgov-
ore na nove izzive, s katerimi se Sloveni-
ja srečuje, in sicer na naraščajoče cene 
hrane, starajočo se družbo, podnebne 
spremembe in še bi lahko našteval.  

Radovljica

Jože 
Andrejaš

Prizadeval si bom, da bi 
odtujeno politiko spet 
približal ljudem in da bi se 
ta ponovno začela ukvarja-
ti s stvarnimi težavami, s 
katerimi se srečujemo vsak 
dan.

Kratka biografija
Rodil se je 16. aprila 1968 v Kranju, kjer 
je obiskoval tudi osnovno šolo. Šolanje 
je nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli 
v Ljubljani ter na Medicinski fakulteti, 
kjer si je pridobil naziv doktor medi-
cine ter specializiral s področja psihia-
trije. Kot oddelčni psihiater je deloval 
v Psihiatrični bolnišnici Begunje in v 
Domu starejših občanov Kranj. Od leta 
2006 je župan Mestne občine Kranj.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil, ker 
Slovenija potrebuje novo politiko. Nova 
politika gleda v prihodnost in ne v pre-
teklost. Nova politika povezuje in ne 
izključuje. Išče rešitve in se ne ustraši 
težav. Odpira teme, ki so pomembne 
za dolgoročni razvoj države in občin. 
Novi politiki sta pomembna razvoj in 
uresničitev vizij, pri tem pa so dobrodošli 
vsi, ki lahko pripomorejo k skupnemu 
uresničevanju zastavljenih ciljev.

Zakaj jaz? 
Kot župan mestne občine zelo do-
bro poznam raznolikost in obsežnost 
izzivov, s katerimi se sooča naša skup-
nost. Kot zdravnik in psihiater imam 

Kranj

Damjan 
Perne

Na prvem mestu bo prip-
rava načrta za učinkovito 
pridobivanje dodatnih 
razvojnih finančnih virov 
za naše kraje

Kratka biografija
Rodil se je 11. junija 1951. Študiral je 
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po 
delu v SDK in kratek čas kot sekretar za 
finance Občine Kranj se je leta 1996 za-
poslil na Davčni upravi RS, kjer je vodja 
službe za načrtovanje, analiziranje in 
statistiko. 
Četrto mandatno obdobje je svetnik 
v Mestni občini Kranj, tri mandatna 
obdobja je vodil odbor za finance. Je 
predsednik skupščine javnega podjetja 
Komunala in član sveta Zavoda za 
zdravstveno varstvo Kranj. Zanimajo 
ga javne finance in vprašanja gospodar-
ske (komunalne) infrastrukture. Bil je 
aktiven športnik in tudi predsednik ali 
član športnih društev. V sedemdesetih 
letih je ujel študentsko gibanje za rep in 
pisal v Probleme, Mlada pota, Perpetum 
mobile.

Zakaj stranka Zares? 
Zaradi večne resnice, da si razumni 
ljudje za svojo življenjsko vero izberejo 
dvom. Zato obema oblastnima stranka-
ma SDS in SD ne verjamem. Iščem in 
sem se odločil za stranko, ki bo pravilo 
presežka javnih problemov nad sposob-
nostjo strank znala razrešiti. In to tako, 
da se bo ukvarjala s pravimi problemi 
in ne s hvalo za dejanja, ki jih financira-
jo vsi davkoplačevalci.

Zakaj jaz? 
Ker mi je kljub vsem izkušnjam na zalogi 
ostalo še nekaj idealizma in sem uporen 
človek. Ker mi iskanje političnega kom-
promisa predstavlja izziv in ne oviro. 
Ker mislim, da kot dolgoletni strokovni 
delavec na področju javnih financ lahko 
pripomorem k uresničitvi marsikatere-
ga projekta.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za uresničitev strategije trajnostnega 
razvoja mestne občine Kranj,
2. za skupno načrtovanje in spreminjan-
je Kranja – za stanovanja, komunalno 
infrastrukturo in mestno jedro. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Med prvimi dejanji kot poslanec bom 
poskusil urediti in poceniti prometne 
komunikacije s prestolnico. Navsezad-
nje bi se v Ljubljano lahko z javnim pre-
vozom vozil tudi sam.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?

Kranj

Alojzij
Potočnik

Med prvimi dejanji kot po-
slanec bom poskusil urediti 
in poceniti prometne komu-
nikacije s prestolnico.

Volilna enota 1

Sedež Kranj

acije, ljubezen do gora in fotografija pa 
sta njegova stalna vez z okoljem. 

Zakaj stranka Zares? 
Politika je vse prevečkrat zlorabljena za 
uresničevanje prikritih interesov. Tega 
si vsi mi ne zaslužimo, pač pa potrebu-
jemo temeljit premislek o prihodnosti. 
Ta premislek, priložnost in želja po spre-
membah so botrovali moji odločitvi za 
Zares. 

Zakaj jaz? 
Ljudje na Bledu, v Bohinju in v Gorjah 
se vsak dan srečujemo s podobnimi 
težavami. Kot direktor občinske uprave 
na Bledu sem jih z odločnostjo, pre-
danostjo in povezovanjem tudi reševal. 
Prepričan sem, da je poznavanje težav 
ljudi in tudi težav občinskih oblasti te-
melj za dobro delo v parlamentu. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za razrešitev prometnega kaosa, o 
katerem na Bledu že desetletja razprav-
ljamo, in da v tem mandatu zgradimo 
obe razbremenilni cesti, 
2. za prenovitev zakona o Triglavskem 
narodnem parku, ki ljudem, ki živijo v 
njem, otežuje življenje, obiskovalcem pa 
dopušča preveč, 
3. za poenostavitev postopkov in manjše 
občinske deleže pri sofinanciranjih iz 
skladov Evropske unije, saj so naše 
občine majhne, z malo denarja. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Najpomembneje za vse nas je imeti svoj 
glas v prestolnici. Moja prva aktivnost 
bo usmerjena v iskanje povezav in 
možnosti za rešitev glavnih problemov, 
ki nas tarejo že leta. To sta brez dvoma 
rešitev tranzitnih prometnih tokov in 
sprejem novega zakona o Triglavskem 
narodnem parku. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 

Prepričan sem, da je moje poznavanje 
življenjskih težav ljudi ter razvojnih 
in še posebej prostorskih vprašanj 
pomembno izhodišče za kakovostno, 
strokovno in argumentirano delo v 
državnem zboru. Predvsem pa se ne 
bojim dela niti odgovornosti.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Naša pričakovanja o prihodnosti so, ka-
kor tista, ki jih imamo do naših otrok, 
visoka. In prav je tako. Cilji morajo biti 
optimistični. Vendar, pri postavljanju 
teh ciljev in iskanju poti do njih ne 
smemo pozabiti, da imamo okolje le eno, 
da smo si ga sposodili od naših otrok, od 
rodov, ki prihajajo za nami. Želim pa si, 
da bi znali ohraniti trezno glavo, da bi 
imeli boljše plače, da bi ohranili solidar-
nost v zdravstvu in da bi znali poskrbeti 
tudi za pokojnino naših otrok. To in vse 
drugo pa je odvisno od nas samih.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Zavzemam se za strpnost in zmernost, 
zavračam ekstremizme in priznavam 
drugačnost. Ne gre mi za dnevnopolitične 
interese in za populistične kratkotra-
jne učinke politik, ampak za odgov-
orno in državotvorno reševanje težav 
in pričakovanj ljudi. Verjamem, da 
moramo biti solidarni in bližje drug 
drugemu. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Verjamem, da bo Slovenija država, ki 
bo vsem omogočala enake izhodiščne 
možnosti in poskrbela za tiste, ki ne 
bodo zmogli koraka z ostalimi, kjer bodo 
od gospodarske rasti in napredka imeli 
koristi vsi državljani in državljanke, 
kjer bomo znali ohraniti medgeneraci-
jsko solidarno in za težave ljudi dovzet-
no skupnost ter bo turistični biser Ev-
rope, privlačna in varna dežela s čisto in 
neokrnjeno naravo. Verjamem tudi, da 
je Slovenijo mogoče z umirjeno politiko 
in skupnimi prizadevanji popeljati k 
tem ciljem in da bomo živeli v državi, v 
kateri največ veljajo znanje, poštenost, 
omika, delavnost, ponos, strpnost in 
solidarnost.

dober občutek za delo z ljudmi, to pa se 
mi zdi ključnega pomena, saj zastav-
ljene cilje lahko uresničujemo le skupaj. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za ustrezno pokritost celotne mestne 
občine Kranj s komunalno infrastruk-
turo ter za razrešitev problema ravnan-
ja z odpadki,
2. za pridobitev zadostne površine 
opremljenih poslovnih con za razvoj 
podjetništva in novih delovnih mest,
3. za nadgraditev kakovosti družbenih 
dejavnosti, to je vrtcev, šol, športnih in 
kulturnih dejavnosti, objektov in pri-
reditev,
4. za ohranitev in izboljšanje kakovosti 
življenjskega okolja prebivalcev Kranja, 
za ohranitev zelenih površin ter za pov-
ezavo mesta in podeželja z urejenimi 
peš in kolesarskimi potmi,
5. za urejenost in pretočnost cest ter 
razrešitev problema mirujočega pro-
meta (garažne hiše),
6. za dovolj kakovostnih stanovanjskih 
površin za vse sedanje in nove pre-
bivalce.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Obdobje do leta 2013 bo ključnega pome-
na za črpanje evropskih sredstev, ki bodo 
podlaga za izvedbo mnogih pomemb-
nih projektov za mestno občino Kranj 
in širšo skupnost. Moje prve poteze bodo 
tako podpora zastavljenim projektom, 
zagotavljanje finančnih virov zanje in 
skrb za njihovo uresničevanje.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Nisem politično obremenjen, raje gle-
dam v prihodnost kot v preteklost in 
želim sodelovati z vsemi za skupno do-
bro. Verjamem, da v tem nisem sam, in 
se veselim sodelovanja s poslanskimi 
kolegi, znal pa se bom tudi boriti in pri-
dobivati podporo za zastavljene cilje.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
V prihodnosti si želim Slovenijo, ki bo nu-
dila kakovostno življenjsko okolje vsem 
njenim prebivalcem. Ki bo zagotavljala 
tako nujne pogoje za življenje, komu-
nalno ureditev, delovna mesta, zdravo 
življenjsko okolje, zdravstvene in social-
ne storitve, kot tudi vse tiste vsebine, ki 
življenje bogatijo, rekreacijo, kulturo, 
zabavo. Vizijo takšne Slovenije moramo 
vedno imeti pred seboj in si prizadevati, 
da jo s konkretnimi in pogumnimi ko-
raki v čim večji meri uresničimo.
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Sedež Kranj

Prednost dajem poštenosti. Kot funk-
cionar sem se v vseh dosedanjih vlogah 
trudil biti kredibilen sogovornik. 
Prepričan sem, da mi bo tak ritem dela 
uspelo obdržati tudi kot poslanec v 
državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Mislim, da ne bo svetilnik. Da bo poskrbe-
la za vse sloje in težave ljudi približno 
enako. In da bosta politična oblast in 
družbena moč zares v ravnotežju. 

Kratka biografija
Rodila se je v Celju pred 34 leti in v Žalcu 
preživela svojih prvih dvajset let, ven-
dar sta Kranj in Gorenjska, kjer živi s 
svojo družino, njen dom že skoraj petna-
jst let. Je mamica dveh otrok, starih 14 
in 10 let. Zaposlena je na Ministrstvu za 
finance, kjer je njeno področje državni 
proračun. Pred dvema letoma je končala 
magistrski študij menedžmenta. Že dve 
leti je mestna svetnica v Kranju.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločila, ker je 
kot nova, sveža moč v našem političnem 
prostoru dobra priložnost za nove izzive 
in ker smo se njeni člani v Kranju zbrali 
v dober mlad tim, ki ima veliko pozi-
tivne energije in smo pripravljeni še 
marsikaj narediti! 

Zakaj jaz? 
Sem ženska, ki ve, kaj hoče. Sem odločna, 
zelo neposredna, ne znam lagati in 
obljubljati v prazno. Mislim, da je prav, 
da se s politiko začnemo ukvarjati novi 
ljudje.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom: 
1. za izvedbo čim več evropskih projek-
tov – denarja je veliko in naj ga nekaj 
ostane tudi na Gorenjskem,
2. za enakopravnost vseh, da bo Sloveni-
ja prijazna do vseh svojih državljanov, 
3. za racionalno uporabo državnega 
premoženja, ki mu je treba dati 
drugačno funkcijo; grad Strmol bi lahko 
postal rezidenca predsednika republike,
4. za enakomeren gospodarski in social-
ni razvoj Kranja.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Dokazala bom, da si zaslužim zaupanje, 
ki mi je bilo dano. S svojo odločnostjo, 
znanjem, strokovnostjo in pozitivno en-

Cerklje, Naklo, Preddvor

mag. Alenka 
Bratušek

S svojo odločnostjo, znan-
jem, strokovnostjo in pozi-
tivno energijo bom doka-
zala, da je mogoče narediti 
veliko dobrega.

ergijo bom dokazala, da je mogoče na-
rediti veliko dobrega.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
S svojim delom v parlamentu bom dos-
ledno in strokovno sledila predvsem 
socialnim in finančnim vprašanjem. 
S svojim znanjem in izkušnjami bom 
lahko pripomogla h kakovostni in ar-
gumentirani razpravi, ki bo vodila k 
uspešnejšemu, hitrejšemu in bolj strok-
ovnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 

Velik dosežek preteklosti je socialna 
država. Še naprej se bom zavzemala, 
da Slovenija ostane socialna država, 
kot imamo zapisano v ustavi, in da se 
prepreči izkoriščanje tega ter da delo 
postane vrednota. Leta 2020 bo Slo-
venija še vedno med najbolj socialnimi 
državami v Evropi, s svojo razvitostjo 
bo dosegla najboljše, pravična bo do 
vseh svojih državljank in državljanov, 
ki bodo brez strahu živeli in povedali, 
kaj mislijo. 

Kratka biografija
Rodil se je 8. maja 1954 na Jesenicah. 
Osnovno šolo je obiskoval v domačem 
Tržiču, srednjo šolo pa v Ljubljani. Študija 
prava in ekonomije ni uspel dokončati, 
saj se je v času študija zaradi ekonom-
skih razlogov in družbene angažiranosti 
srečal z novinarstvom, ki ponavadi od 
človeka terja ves razpoložljivi čas. Od 
leta 1977 je bil kot novinar zaposlen na 
RTV Slovenija, dobršen del novinarskega 
dela je bil radijski dopisnik za Gorenjsko 
in dve leti tudi dopisnik iz Novega Sada. 
Nekaj časa je preživel kot podjetnik in se 
na RTV Slovenija ponovno zaposlil leta 
1997. Danes je urednik internega glasila 
Kričač. V Tržiču ga ljudje poznajo pred-
vsem kot novinarja in tudi kot nekajlet-
nega predsednika Nogometnega kluba 
in še danes Teniškega kluba, politično 
aktiven pa je postal kot soustanovitelj 
stranke Zares – nova politika.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil, ker je 
že ob nastanku obetala spremembe v 
političnem delu, kar sem in bom pod-
piral, saj brez demokratičnega dialoga, 
kakor kaže delo v drugih političnih 
strankah, ni mogoče zagotoviti normal-
nih razmer v okoljih, kjer bi ljudje radi 

Tržič  

Darko
Koren

Začel bom dokazovati, da 
z znanjem, odločnostjo in 
strokovnostjo ter seveda 
demokratično sprejetim 
izhodiščem opravičujemo 
zaupanje ljudi.

Kratka biografija
Rodila se je 4. februarja 1965. Po končani 
osnovni šoli in gimnaziji v Škofji Loki 
je študij nadaljevala na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala 
leta 1989 in pridobila naziv univer-
zitetna diplomirana ekonomistka. Živi 
v izvenzakonski skupnosti in ima dva 

Škofja Loka 

Tina
Teržan

Odprla bom poslansko 
pisarno v Škofji Loki in 
omogočila vsakomur pogo-
vor. 

»preprosto« ljudem primerno živeli. 

Zakaj jaz? 
Verjamem, da sem sposoben udejanjati 
dogovorjene cilje in se zoperstavljati 
težnjam tistih, ki bi radi ljudi omejevali 
ali podrejali oziroma si neupravičeno 
lastili nezasluženo. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za vsestranski razvoj mladih s post-
avitvijo vse potrebne infrastrukture,
2. za izboljšanje infrastrukture, da med 
vsemi kraji postane tudi naš bolj human 
do vseh ljudi, tudi tistih s posebnimi 
potrebami, od invalidov do starejših,
3. za okolje, da bo ljudem prijazno in 
čistejše, ter za saniranje v Tržiču odprtih 
okoljskih ran,
4. za posodobitev mesta, da z vso okoli-
co postane v prihodnosti učno-vzgojno 
središče Slovenije in tudi Evrope, v kat-
erem se bo mogoče aktivno sproščati in 
hkrati tudi veliko naučiti. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Začel bom dokazovati, da z znanjem, 
odločnostjo in strokovnostjo ter seveda 
demokratično sprejetim izhodiščem 
opravičujemo zaupanje ljudi.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
V svojem delu v parlamentu bom dos-
ledno in strokovno sledil predvsem 
tehnološkim, razvojnim in socialnim 
vprašanjem. Menim, da lahko pripom-
orem h kakovostni in argumentirani 
razpravi v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Naredil bom vse, kar je v moji moči, da 
ne bo mračna dežela, kar po moji oceni 
postaja zaradi današnje politike. Slo-
venijo vidim kot »zdravo srce Evrope«, 
v vseh pogledih. In če nam uspe združiti 
vse znanje, vse sposobnosti čudovitih 
državljanov, sem prepričan, da zdravo 
srce lahko omogoči »telesu« (EU) dolgo 
in ustvarjalno plodno življenje. 

sinova, stara deset in dve leti. Zapos-
lena je kot namestnica generalnega 
direktorja Direktorata za investicije 
in nepremičnine. Pred tem je delala v 
Novi Ljubljanski banki, Lokainvestu 
in Inštitutu Zoran Rant, njena prva 
zaposlitev pa je bila v Turistično-
hotelskem podjetju Škofja Loka. Je 
članica škofjeloškega Občinskega sveta. 
V svetu zavoda LTO Blegoš zastopa in-
terese občine Škofja Loka. Med njenimi 
hobiji so taborništvo, jamarstvo, igranje 
odbojke, več kot desetletno igranje v 
amaterskem gledališču in sodelovanje 
na literarnih večerih v organizaciji 
Knjižnice Ivana Tavčarja.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares prinaša s svojimi vred-
notami in programom nov veter v slov-
enski politični prostor. Blizu mi je, ker 
zagovarja socialno občutljivo družbo s 
poudarkom na medgeneracijski solidar-
nosti. Verjamem v razvojno naravnan 
program, ki daje velik pomen tudi skrbi 
za ohranjanje okolja. Stranka Zares bo 
Slovenijo premaknila iz štiriletnega ob-
dobja izgubljenih priložnosti.

Zakaj jaz? 
Imam široko znanje in pestre delovne 
izkušnje. Naloge, ki sem jih prevzela, 
sem tudi izpolnila. Poleg dela v službi, 
ki me je vedno veselilo, sem želela in im-
ela voljo, da sem delovala tudi v okolju, 
kjer živim, ker mi nikoli ni bilo vseeno. 
Za zares pravo stvar mi nikoli ni žal 
časa in energije. Verjamem, da s svojim 
angažmajem lahko stvari premikam v 
pravo smer.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za ureditev loških vrtcev, najprej 
za enoto »Najdihojca«; gostovanje v 
dijaškem domu za vrtec na dolgi rok ni 
primerno,
2. za ureditev območja nekdanje 
vojašnice, ki naj brezplačno preide v last 
občine in na katerem morajo biti čim 
večje površine urejene kot javni park, v 
katerem bodo umeščeni otroško igrišče 
in športne površine, namenjene mla-
dostnikom, mladinski kulturni center, 
prostori društva upokojencev in prim-
erni stanovanjski prostori za starejše 
občane,
3. za gradnjo upravnega centra na 
lokaciji, kjer že danes deluje upravna 
enota, v sodelovanju z državo, da bosta 
zagotovljena ohranitev in razvoj up-
ravnega centra za širše območje, tudi za 
občine Železniki, Gorenja vas – Poljane 
in Žiri, 
4. za ureditev poljanske in selške ob-
voznice in povezave z Ljubljano: brez 
urejenega prometa bomo sami svoji 
ujetniki.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Odprla bom poslansko pisarno v Škofji 
Loki in omogočila vsakomur pogovor. 
Še pred tem pa bom v državnem zboru 
glasovala za predsednika vlade, ki bo 
Slovenijo premaknil iz zaostanka v 
tem štiriletnem obdobju izgubljenih 
priložnosti.
V delu državnega zbora se nameravam 
posvetiti predvsem proračunu. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Tako kot vsako delo do sedaj, ki sem 
ga opravljala, mi tudi to pomeni izziv. 
Izziv na strokovni ravni, hkrati pa vem, 
da se bom s tem delom poistovetila in 
mi bodo uspehi, v katere ne dvomim, 
prinašali veliko osebnega zadovoljstva, 
morebitni neuspehi pa mi bodo spodbu-
da za naprej. Veselim se številnih strok-
ovno zahtevnih nalog, ki se jih bom 
lotila z bogatim predznanjem, resnostjo 
in skrbnostjo.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Verjamem, da bo Slovenija država v 
družbi modernih, kultiviranih držav. 
Ob spodbujanju gospodarskega razvoja 
in inovativnosti bomo povečali ugled 
in bomo vključeni v družbo uspešnih 
članic OECD. Verjamem, da bomo 
znali ohraniti svojo samostojnost in 
suverenost. Upam, da nam bo uspelo 
dvigniti politično kulturo tako visoko, 
da bomo državljani republike Slovenije 
spoštovali svojo domovino. Slovenija 
naj bo socialna država s posluhom za 
vse, tudi drugačne. Upam, da bo Slo-
venija leta 2020 država, v kateri bosta 
moja takrat 22 in 14 let stara sinova Jan 
in Vid živela srečno življenje.

Kratka biografija
Rodila se je 8. marca 1969. Leta 1996 
je diplomirala na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, leta 2002 pa magistrirala 
s področja socialne filozofije in teo-
retske psihoanalize. Še kot študentka 
je bila leta 1991 imenovana za glavno 
urednico knjižne zbirke Krt, leta 1993 
je postala urednica novo ustanovljene 
zbirke Temeljna dela in leta 1995 direk-
torica založbe Krtina, ki jo je vodila do 
leta 1999. Zdaj je zaposlena na enoti Za-
voda za šolstvo RS v Kranju, kjer svetuje 
staršem otrok s posebnimi potrebami 
na področju celotne Gorenjske. Je 
članica revije Delta. V življenju se je 
ukvarjala že z marsičim – plesala je v 
folklorni skupini Sava Kranj, tekmovala 
iz znanja harmonike (in v nekdanji Ju-
goslaviji dosegla drugo mesto), igrala v 
Prešernovem gledališču ter sodelovala 
na mednarodni delovni akciji. Vseskozi 
pa poleg ljubezni do knjig in filozofije 
ohranja svojo ljubezen do kulture, pred-
vsem filma in gledališča. Živi v Škofji 

Gorenja vas, Železniki, Žiri

mag. Karmen 
Klavžar

Volivkam in volivcem se 
bom zahvalila v kar na-
jbolj veseli obliki, nato pa 
izvolila tistega predsed-
nika vlade, ki se bo znal 
premišljeno, odločno in 
zares zavzemati za do-
brobit vseh državljank in 
državljanov.
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Sedež Kranj

3. za podporo razvoju znanja in ino-
vativnosti ter za njun hitrejši prenos v 
gospodarstvo,
4. za podporo začetku gradnje novega 
kulturnega doma in ureditvi športno-
turističnega centra na Vojskem,
5. za aktivno podporo razvoju 
podjetniških con in za ustvarjanje 
razmer za odpiranje novih delovnih 
mest, predvsem tehnološko zahtevnih 
in tistih z večjo dodano vrednostjo.

Katera bo vaša prva poteza 
po izvolitvi za poslanca? 
Med prvimi nalogami bo vzpostavitev 
sodelovanja z županoma občin Idrija 
in Cerkno ter s sosednjimi občinami. 
Določili bomo prednostne naloge ter se 
dogovorili za sodelovanje in pretok vseh 
potrebnih informacij. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker nameravam vnesti nov pozitiven 
duh v kreiranje zakonodajne politike in 
pristop k reševanju ključnih vprašanj 
Slovenije.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija ima z novo parlamentarno 
skupino kreativnih poslancev vse 
možnosti, da v Evropi postane pomem-
ben finančni in razvojni partner pri 
ključnih razvojnih programih. Imamo 
odlično intelektualno in delovno bazo, 
torej odlične ljudi, ki znajo ustvarjati, 
samo pogoje za to jim moramo zago-
toviti. Torej! Slovenija bo ekološko 
osveščena in vzorna ter razvojno 
tehnološko napredna dežela.

Kratka biografija
Rodil se je 30. junija 1942 v Idriji. Po 
študiju na VEKŠ v Mariboru se je vpisal 
na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer 
je diplomiral leta 1966 in magistriral 
leta 1980. Po študiju se je zaposlil v Rud-
niku živega srebra Idrija. Leta 1974 je 
bil izvoljen za predsednika občinskega 
izvršnega sveta, kjer je ostal do leta 1980 
in se nato zaposlil kot direktor v IMP 
Idrija. Leta 1984 je v Združeni Ljubljan-
ski banki Ljubljana postal pomočnik 
direktorja, nato direktor Inštituta za 
ekonomiko investicij in pozneje direktor 
Investicijskega bančništva. Leta 1992 je 
postal direktor v Agenciji za sanacijo 
bank, leta 1995 direktor v SKB banki 
Ljubljana za področje podjetniškega fi-
nanciranja, leta 1996 pa direktor Sklada 
The Slovenian Development Capital 
Fund LTD, Velika Britanija, kjer dela še 
danes. Ima štiri otroke. 

Zakaj stranka Zares? 
Stranki Zares in Zveza za Primorsko 
želita v slovensko politiko pripeljati sveže 
ideje in nov način dela. Zgraditi želita 
demokratično družbo po meri človeka 
in ne odtujenih političnih elit. Odločno 
zagovarjata decentralizacijo države in 
ustanovitev pokrajin s pravimi pris-
tojnostmi in realnimi finančnimi viri. 
Zagovarjata tudi ustanovitev enotne 
Primorske pokrajine v njenih zgodovin-
skih mejah. Imata rešitve, ki bodo Slo-
venijo pripeljale v krog najrazvitejših 
držav Evropske unije, vendar pri tem 
ne pozabljata na socialna vprašanja in 
odločno skrb za varstvo okolja. 
 
Zakaj jaz? 
Ni dovolj samo kritizirati vlade, pač pa 
je treba aktivno soustvarjati pozitivni 
politični sistem odločanja v slovenskem 
prostoru. Predvsem pa bi rad spremenil 
tok dogajanj pri vključevanju Slovenije 
v mednarodne ekonomske tokove, gos-
podarskem prestrukturiranju podjetij, 
vključevanju v nove programske rešitve 
in pri angažiranju evropskih sredstev 
za te namene. Prepričan sem, da to 
zmorem in znam! 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega volilnega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za ustanovitev enotne Primorske 
pokrajine in sedež sveta te pokrajine v 
Idriji,
2. za gradnjo cestne povezave 
Nabrežina–Komen do Ajdovščine in 
nato skozi predor do Idrije, kar bo 
močno izboljšalo prometno povezanost 
celotne regije,

Idrija, Cerkno 

mag. Marijan
Groff 

Med prvimi nalogami bo 
vzpostavitev sodelovanja 
z županoma občin Idrija 
in Cerkno ter s sosednjimi 
občinami. 

Kratka biografija
Rodil se je 30. novembra 1974 v Lju-
bljani. Je poročen in ima dva sinova, 
stara sedem in štiri leta, z družino živi 
v Črni pri Kamniku. Po izobrazbi je 
strojni tehnik in komercialist, ob delu 
zaključuje študij na Fakulteti za man-
agement. Zaposlen je v podjetju Euroton 
v Ljubljani, kjer opravlja delo komercial-
ista na terenu in skrbi za marketing. V 
domačem okolju je dejaven na področju 
družbenih dejavnosti, kjer je predsed-
nik Sveta Zavoda MC Kotlovnica, kot 
predstavnik staršev je član Sveta VVZ 
Antona Medveda, dejaven pa je tudi v 
Svetu staršev OŠ Stranje. Na področju 
športa je bil eden od ustanoviteljev AŠD 
Kamniška Bistrica, ki ga je tri leta tudi 
vodil, dejaven je tudi v Triatlon klubu 
Trisport Kamnik, kjer je član organizaci-
jskega odbora največjega slovenskega 
triatlona na Bledu.

Zakaj stranka Zares? 
S stranko Zares je zame nastala nova 
možnost vplivanja na svet okrog nas, 
poleg delovanja na državni ravni je zelo 
pomembno delovanje v lokalnem okolju. 
Da vztrajnost in delo prinašata rezul-
tate, sem spoznal v lokalnem okolju, 
kjer je marsikaj mogoče doseči tudi brez 
klasičnega »političnega kupčkanja« in 
so kdaj dovolj tudi argumenti, potrebe 
in želje občank in občanov. Zares upam, 
da bomo tudi državno politiko približali 
ljudem.

Zakaj jaz? 
Na svoji kratki politični poti sem si 
nabral toliko izkušenj, da vem, kakšna 
je slovenska politika in da je daleč od 
tistih norm, ki sem si jih postavil, pre-
den sem se podal vanjo. Zavzemanje za 
lokalno okolje je moje poslanstvo in ni 
mi težko opravljati funkcij, za katere ne 
pripadajo sejnine, še vedno vztrajam na 
poti do svojih ciljev, ki niso vezani name, 
ampak na okolje, v katerem živim.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za posodobitev železniške proge Kam-
nik–Ljubljana in vzpostavitev ustreznih 
avtobusnih povezav do železniških post-
aj, tako da bo javni prevoz omogočal 
občankam in občanom Kamnika in Ko-

Kamnik, Komenda 

Sandi 
Uršič

Ob izvolitvi bom vzpostavil 
stik z lokalnim okoljem, 
župani, podjetniki, kra-
jevnimi skupnostmi, 
občankami, občani, in sku-
paj bomo določili naloge.

mende najhitrejšo in najcenejšo pot v 
službo,
2. za ureditev cest in varnih šolskih poti 
iz Kamnika proti Črnivcu in Kamniški 
Bistrici ter skozi Tuhinjsko dolino,
3. za ureditev problematike pomanjkan-
ja prostih mest v predšolskem varstvu 
v Kamniku in Komendi ter spremembo 
financiranja programov otroškega 
varstva,
4. za vzpostavljanje svetovalnih služb 
za področje podjetništva in turizma, ki 
bodo spodbudile občanke in občane k 
samozaposlitvi, da bo turizem v nasled-
njih letih postal nosilna panoga razvoja 
občine Kamnik,
5. za varovanje okolja s poudarkom na 
našem največjem bogastvu – pitni vodi 
izpod kamniških planin.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Ob izvolitvi bom vzpostavil stik z 
lokalnim okoljem, župani, podjetniki, 
krajevnimi skupnostmi, občankami, 
občani, in skupaj bomo določili naloge, 
za katere se bom zavzemal in imajo 
mogoče prednost pred našimi cilji. Sledi-
li bosta privajanje novemu delovnemu 
okolju in vztrajno delo za uresničitev 
volilnih obljub.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Z delom v parlamentu bom nadaljeval 
svoje dosedanje delo, katerega cilj je 
politiko in državo približati ljudem, da 
ne bo namenjena sama sebi, ampak tis-
tim, zaradi katerih sploh obstaja. Želim, 
da v parlamentu ne bi reševali problem-
ov na populističen način sedanje vlade, 
ampak da bomo vzpostavljali pogoje 
za življenje brez velikih težav za vse 
državljanke in državljane.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 ohranjena nara-
vna oaza sredi Evrope, ki bo nezamen-
ljivo prebivališče za njene prebivalce in 
nadvse privlačna destinacija za turiste 
z vsega sveta. Če želimo našo deželo 
takšno, kot je danes, ohraniti tudi našim 
zanamcem, moramo začeti spoštovati 
naravo in se ji s svojim ravnanjem zah-
valiti za bogastvo, ki nam ga daje v ob-
liki naravnih znamenitosti, čiste vode, 
zraka. Zato moramo že danes začeti 
uresničevati stroge predpise varstva 
okolja in z ustreznimi študijami omejiti 
največje onesnaževalce okolja. 

Loki in skrbi za (skoraj) trinajstletnega 
sina.

Zakaj stranka Zares?
Prepričala me je in pripravljena sem s 
svojimi izkušnjami in znanjem prispe-
vati, da bi vsi živeli boljše, dostojno 
življenje v okolju, za katerega bomo 
odgovorno skrbeli. Verjamem, da si 
bomo zares vsi prizadevali, da bomo 
strpno in široko misleče vsem našim 
sodržavljankam in sodržavljanom 
življenje lajšali in ne oteževali.

Zakaj jaz?
Ker še vedno verjamem filozofu, ki je re-
kel, da je naš svet najboljši možen vseh 
svetov, in želela bi, da bi to vsi lahko za-
res verjeli tudi za državo in pokrajino, 
kjer živimo. Ker sem vztrajna – tudi 
nepopustljivo trmasta, če menim, da je 
tako prav. Kadar je to potrebno, mi ne 
zmanjka volje in veselja do spreminjan-
ja neprijetnega v prijetno in prijazno.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za urejanje problematike vrtcev in šol 
s poudarkom na financiranju in prob-
lematiki otrok s posebnimi potrebami 
(slepih in slabovidnih, gibalno oviranih 
in otrok z vsemi drugimi primanjkl-
jaji),
2. za to, da bi mladi dobili prostore za 
druženje in aktivno preživljanje pros-
tega časa,
3. za ureditev cestnih povezav obeh do-
lin in mesta z Ljubljano oziroma Gore-
njsko,
4. za aktivnejše povezovanje naše regije 
tako z drugimi pokrajinami Slovenije 
kot tudi z Evropo in svetom na področju 
kulture, gospodarstva, športa, izmen-
jave študentov in strokovnjakov,
5. za pravičnejše financiranje občin.+

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Volivkam in volivcem se bom zahvalila 
v kar najbolj veseli obliki, nato pa izvo-
lila tistega predsednika vlade, ki se bo 
znal premišljeno, odločno in zares za-
vzemati za dobrobit vseh državljank in 
državljanov.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Ker sem odgovorna in se zavedam, da 
se od višine hitro zvrti. Že dosedanje 
delo v dveh strankinih odborih me je 
prepričalo, da je to zares ekipa, ki bo 
tudi v parlamentu skupaj lahko uvel-
javljala tiste rešitve, ki jih v svojem 
programu navaja. Kazanje s prstom na 
probleme in določanje krivcev zanje me 
ne zanima. Zanima me kdo, kako in do 
kdaj jih bo znal rešiti.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Nisem jasnovidka niti vražarica. Želim 
pa, da bi ohranili našo državo, ker jo 
potrebujemo. Ne zato, ker smo o njej 
1000 let sanjali, ampak zato, da v njej 
razrešujemo probleme, ki jih prinaša 
sobivanje različnih. Da jo hočemo, smo 
enkrat že dokazali, do leta 2020 pa 
bomo skupaj pokazali, kakšno državo 
hočemo in za koga. Upam, da bo zares 

za vse – vsem prijazna, učinkovita in v 
turbulentnih časih – zmagovita. 


