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ZARES - nova politika Ljubljana, maj 2008 

Temeljne opredelitve 
 
 

I. VREDNOTE 
 

Za kaj nam gre?  
 
1. Odprtost 
 

• Vodijo nas vrednote odprte družbe, to je družbe, ki jo označuje: 
• svoboda posameznika, predvsem svoboda da si izbere svoje 

lastno »poslanstvo«, 
• vsakomur zagotovljena enaka možnost do pridobitve izobrazbe 

in s tem možnost, da svojo svobodo tudi udejani, 
• enakost vseh ljudi ne glede na osebne okoliščine, 
• pravni red, varnost in stabilnost, 
• odprtost do tistih, ki potrebujejo pomoč in spodbudo. 

 
2. Etika udeleženosti, aktivno državljanstvo 

Prizadevali si bomo za aktivno sodelovanje državljanov pri upravljanju 
javnih zadev.  Državljanom je treba ne le zagotoviti pravico do 
sodelovanja, ampak odpirati nove možnosti za njeno udejanjanje. 

 

3. Trajnostni razvoj 

Razvoj, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, (v pomenu, da 
sedanje generacije ne smejo prepustiti sveta v slabšem stanju, kot so 
ga podedovale od preteklih generacij), racionalni rabi naravnih virov in 
gospodarskem razvoju, ki zmanjšuje porabo energije. 
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4. Znanje, kompetence, integriteta (moralnost) 

Ne le v politiki, v družbi nasploh naj pridobivata na pomenu znanje, 
sposobnost in integriteta. To morajo postati prevladujoči kriteriji pri 
izbiri in razvoju kadrov na vseh ravneh. Brez uveljavitve teh  kriterijev, 
ni možen noben resen razvojni korak naše države. 

 

 
Proti čemu se borimo 
 
1. Zaprtosti politike 

Politiki, ki je samozadostna in ne potrebuje niti novih akterjev niti 
preverjanja »od zunaj«. 

 
2. Programski »odvezanosti« politike 

Politike, ki programa ne potrebuje, ker funkcionira od enega PR 
dogodka do drugega. Deluje na kratki rok, saj ji gre zgolj za učinke v 
javnem mnenju. Ker jo motivirajo le volilni rezultati, so dolgoročni 
projekti  v drugem planu. Zaradi svoje brezidejnosti  pogosto 
mobilizira svoje privržence z izrabo konfliktov iz preteklosti. Tovrstna 
politika ni usmerjena na rezultat, ampak na pridobivanje in ohranjanje 
vzvodov moči. 

 
3. Avtoritarni politiki 

Politika, ki do konca izrablja in zlorablja vzvode moči, ki so ji na voljo. 
Ali v prid posameznikov ali pa za utrjevanje moči te politike in njeno 
obvladovanje drugih družbenih podsistemov. 

 
4.  Izključevalni politiki 
 
To je politika, ki deli ljudi na naše in vaše, na zaveznike in sovražnike. 
Najpogubnejše učinke ima na kadrovskem področju, saj takorekoč 
administrativno izbriše celo vrsto sposobnih ljudi iz procesa izbire 
kadrov samo zato, ker jih uvrsti – marsikdaj na podlagi čistih 
špekulacij – med »vaše« ali pa celo »ne dovolj naše«. 
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II. FILOZOFIJA 
 
 

Kako delujemo? 
 
1. Smo odprti 
 
Najprej smo odprti do različnih mnenj v stranki. Odprti smo do 
vključevanja novih članov. Odpiramo tudi možnosti soustvarjanja naših 
projektov in programov nečlanom, predvsem strokovnjakom na 
posameznih področjih. Velik pomen dajemo dialogu in sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami. 

 
2. Se samoomejujemo 
 
Vzpostaviti želimo model, v katerem politika moderira, ne pa dirigira 
družbeno dogajanje. Pripoznavamo in želimo krepiti avtonomijo 
posameznih podsistemov (gospodarstvo, šolstvo, znanost itd.)  
 
3. Smo inovativni 
 
Iščemo nove odgovore na stara vprašanja in odpiramo nova 
vprašanja, ki pomembno vplivajo na našo prihodnost, pa se jih politika 
izogiba, ker zahtevajo dolgoročen pristop in tako ne prinašajo hitrih 
izboljšanj rezultatov v javnomnenjskih anketah. 
 
4. Zavezani smo svojim vrednotam in programu 
 
Volilni rezultat je pomemben, ni pa edini cilj našega delovanja. Naše 
vrednote in naš program so obenem naša medsebojna zaveza in 
»pogodba« z volilci. Zaradi hitrih učinkov v javnem mnenju, nismo 
pripravljeni delati programskih zasukov. Zavedamo se, da se vrednote 
oblikujejo na dolgi rok in zahtevajo kontinuirano delo z ljudmi. 
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III. CILJI ZA 2008 
 
Zares – nova politika bo v letu 2008: 
 

1. Stranka, ki bo odpirala nove teme in ponujala kompetentne rešitve. 
Okolje jo bo dojemalo kot novo, mlado in inovativno stranko 
kompetentnih ljudi s potencialom. 
 

2. Na državnozborskih volitvah postala tretja stranka po številu 
mandatov z rezultatom med 10 in 15 odstotki.  

 
3. Vzpostavila mrežo pokrajinskih odborov in občinskih odborov najmanj 

povsod tam, kjer so sedeži volilnih okrajev. 
 

4. Vzpostavila interaktivnost med vodstvom, članstvom in zunanjo 
javnostjo. Navznoter bo uvedla temelje svojega organizacijskega 
modela (notranja in zunanja komunikacija, HRM, planiranje in nadzor). 

 
 

IV. CILJI ZA 2012 
 
Zares - nova politika bo v letu 2012: 
 

1. Stranka, ki je še zmeraj inovativna, fleksibilna in odprta. Okolje jo 
dojema kot načelno, kompetentno in sposobno uresničevati 
zastavljene cilje. 

 
2. Stranka, katere vpliv je tudi zaradi močnih povezav s civilno družbo 

večji, kot bi se dalo sklepati le po volilnem rezultatu. 
 

3. Stranka, ki ima v celoti vzpostavljene moderne sisteme vodenja, ki jih 
stalno nadgrajuje. 
 

4. Je najresnejši pretendent za zmago na državnozborskih volitvah. 
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