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sedež:

POSTOJNA

Kratka biografija
Rodil se je 19. januarja 1942 na Vrsnem 
pri Kobaridu. Po izobrazbi je inženir elek-
trotehnike. Svojo delovno pot je začel 
pri Elektro Tolmin, v letih 1969–1971 je 
poučeval strokovne predmete na Elek-
trogospodarski šoli v Novi Gorici. Nato 
je bil do leta 1978 zaposlen v Cicibanu v 
Mirnu kot tehnični vodja, vodja razvoja 
in investicij. V obdobju 1978–1989 je bil 
direktor tovarne pohištva Iztok Miren, v 

Bovec, Kobarid, Tolmin 

Pavel 
Gregorčič

Dokazal bom, da so znan-
je, odločnost in strokovnost 
močni temelji, na katerih 
je mogoče argumentirano 
graditi kakovostno prihod-
nost Slovenije in njenih 
prebivalcev, zaupanje 
v sposobnost naroda in 
ljubezen do domovine pa 
nujna pogoja za preživetje. 

času od 1989 do 1994 predsednik IS SO 
Tolmin, v letih od 1994 do 2006 pa je bil 
župan Občine Kobarid. Od leta 1992 je 
član politične stranke Zveza za Primor-
sko, zadnja dva mandata je njen pred-
sednik. Od novembra 2004 je v pokoju. 
Je poročen in oče dveh otrok.

Zakaj stranka Zares?
V naši stranki ZZP smo zaradi sorod-
nosti temeljnih programskih izhodišč z 
novo stranko Zares podpisali sporazum 
o sodelovanju na državnozborskih volit-
vah 2008. Skupaj bomo lažje uresničili 
programska stališča nujnih sprememb 
v upravljanju države, in sicer decentral-
izacijo, deregulacijo in demokratizacijo 
s ciljem približevanja upravljanja z 
državo čim širšemu krogu ljudi.

Zakaj jaz?
Rezultati mojega dosedanjega dela, 
izkušnje pri organizaciji in delu z ljud-
mi, sposobnost izluščiti v dani situaciji 
bistvo in se odločiti za ukrepe, sposob-
nost zaznati razvoj in tok ter določiti 
strategijo pristopa in vse usmeriti v do-
bro ljudi – to so moje reference za kan-
didaturo.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za boljšo cestno infrastrukturo: 
obsežne rekonstrukcije ceste od Nove 
Gorice do Tolmina, Bovca čez Predil 
do Koroške in čez Vršič na Gorenjsko, 
rekonstrukcijo cestne povezave preko 
Baške grape na Gorenjsko, rekonstrukci-
jo glavne ceste (Keltika) Tolmin–Idrija, 
četrto razvojno os Ljubljana–Škofja 
Loka, Cerkno, Tolmin in Videm (Italija) 
ter povezavo Idrije z Vipavsko dolino 
preko predora (projekt Adrialpika, ki 
predvideva povezavo z Nabrežino v 
Italiji),
2. za širokopasovno internetno poveza-
vo na podeželju, ki je izrednega pomena 
za obstoj naših vasi,

3. za podporo projektu večanja zapos-
litvenih možnosti na demografsko 
ogroženem območju celotnega Posočja 
in s tem zmanjšanje velike dnevne de-
lovne migracije v oddaljene centre. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Dokazal bom, da so znanje, odločnost in 
strokovnost močni temelji, na katerih 
je mogoče argumentirano graditi ka-
kovostno prihodnost Slovenije in njenih 
prebivalcev, zaupanje v sposobnost nar-
oda in ljubezen do domovine pa nujna 
pogoja za preživetje. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Dosledno in strokovno bom sledil pred-
vsem tehnološkim, razvojnim in so-
cialnim vprašanjem. Menim, da lahko 
marsikdaj pripomorem h kakovostni 
in argumentirani razpravi, ki bo vodila 
k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj 
političnemu odločanju v državnem 
zboru. Moji načeli sta participativno 
vodenje ter pošten in predan odnos do 
dela in ljudi, kar se je še posebej izkazalo 
za pravilno v sanaciji popotresne škode 
ob potresu v Posočju 1998 in 2004.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Uspešna in ugledna država v Ev-
ropski uniji in širše v svetu. Svojim 
državljanom bo zagotavljala blaginjo, 
socialno pravičnost in varno življenje. 
Državljani se bodo počutili svobodno in 
varno. Zato moramo ohraniti kulturo in 
nacionalno identiteto ter biti ponosni 
na svojo bogato zgodovino. Zaustaviti 
moramo razgrajevanje vrednot in 
preprečiti manipulacijo z množicami.

Kratka biografija
Rodil se je 16. septembra 1952, osnovno 
šolo in gimnazijo je obiskoval v Piranu, 
v Ljubljani pa je zaključil študij kot 
diplomirani inženir matematike. V letih 
1979–1992 je bil zaposlen v podjetju 
Splošna plovba kot organizator baze po-
datkov. Želja po spremembi ga je pripel-
jala v šolstvo; v obdobju 1992–1999 
je poučeval matematiko na piranski 
gimnaziji, od leta 1999 pa je ravnatelj 
na tej šoli. Šolo vodi po demokratičnih 
načelih, kjer so učitelji in dijaki enak-
ovredni sogovorniki. Mnogo energije je 
z ekipo vložil v razvoj timskega dela 

Piran

Borut
Antonič

Najpomembneje je, da se 
zberemo v dobro ekipo in 
se povežemo v novo sre-
dino. Nato se bomo lotili 
reševanja problemov: te-
meljito, strokovno in s čim 
širšim konsenzom.

in sodelovanja. Z ženo Nives imata 12-
letnega sina Andreja. V prostem času 
kolesari, se ukvarja z nordijsko hojo in 
rekreativno pleza.

Zakaj stranka Zares?
V ustanovni listini in v programskem 
dokumentu opisana načela delovanja, 
kot so demokratičnost, sodelovanje in 
odprt dialog namesto obtoževanja in 
kritiziranja, odločanje na podlagi te-
meljite strokovne razprave s čim širšim 
konsenzom, kadrovanje na podlagi 
strokovnosti in ne politične pripadnos-
ti, so argumenti za mojo včlanitev v 
stranko Zares. Ta načela niso le besede 
na papirju, temveč jih s svojim ve-
denjem in ravnanjem potrjujejo pred-
stavniki stranke v parlamentu, vodilni 
v javnih nastopih. Ta načela so tudi del 
mojih prepričanj. 

Zakaj jaz? 
Le kritiziranje ne pomaga, zato sem se 
odločil za aktivno politično udeležbo 
v stranki Zares. Med moja močna 
področja sodi povezovanje ljudi namesto 
izključevanja, to velja tudi za tiste, ki 
mislijo drugače. Podpiram različnost, 
saj enoumje ne prinaša napredka, 
rešitve problemov iščem z odprtim dia-
logom na podlagi strokovnih podlag s 
čim širšim konsenzom.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za večjo kakovost infrastruktur, ki 
segajo čez občinske okvire: vodovod, 
kanalizacijo s čistilnimi napravami, 
regionalno deponijo in ločeno zbiranje 
odpadkov,
2. za spodbujanje skrbi za manjšine, 
predvsem za italijansko, pa tudi za 
manjšine nekdanjih jugoslovanskih 
narodov,
3. za program razvoja zaledja občine 
skupaj s krajani, ki bi spodbudil, na 
primer, zdravo kmetijstvo, 

2. volilna enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je 24. oktobra 1956. Leta 1987 
je diplomiral geografije in italijan-
skega jezika s književnostjo na Filozof-
ski fakulteti. Po končanem študiju se 
je zaposlil kot profesor na italijanski 
gimnaziji in Srednji ekonomski šoli v 
Kopru, nato pa na Filozofski fakulteti 
kot asistent italijanske književnosti. 
Leta 1988 je bil ustanovni član Odpora 
za človekove pravice in Skupine/Gruppo 
88. V letih 1990 do 1993 je bil poslanec 
LDS v državnem zboru, bil je član prve 
ustavne komisije državnega zbora in 
vodja delovne skupine državnega zbora 
za pomoč vojnim beguncem iz nekdanje 
Jugoslavije. V obdobju 1993–1997 je bil 
veleposlanik RS v Španiji in na Kubi, 
v letih od 1997 do 2000 državni sekre-
tar na MZZ. Od leta 2000 je samostojni 
novinar, publicist, karikaturist, avtor 
in voditelj tv in radio oddaj, pisatelj. Je 
član Amnesty International. 

Zakaj stranka Zares? 
Je nova sveža moč v našem političnem 
prostoru in dobra priložnost za nu-
jne spremembe. V svojem programu 
ima ustrezno kombinacijo politične 
liberalnosti in socialne odgovornosti. 
Izpostavlja tudi potrebo po temeljiti 
prenovi našega odnosa do okolja in 
funkcijo politike v službi javnosti in 
javnemu interesu. Je stranka človekovih 
pravic, spoštovanja drugačnosti, dia-
loga, mirovništva in sodelovanja v Ev-
ropi. Je stranka trajnostnega razvoja in 
človeku naklonjenih inovacij. Je stranka 
kulture in upoštevanja strokovnosti. Je 
stranka, ki odklanja logiko političnega 
klientelizma. 

Zakaj jaz? 
Volivkam in volivcem v Izoli ponujam 
svoje izkušnje nekdanjega aktivista 
za človekove pravice, poslanca, vele-
poslanika, državnega sekretarja, novi-
narja in analitika. Moj credo so solidar-
nost, pravičnost in sožitje. Zagovarjam 
samoomejevanje politike, ki mora z za-
konodajo preprečiti lasten monopol in 
klientelizem v upravnih in nadzornih 
svetih, v medijih, v znanosti in v kul-
turi. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za omogočanje enakopravnega 
položaja Izole v Slovenski Istri,

Izola 

Franco
Juri 

Uskladitev evropskih direk-
tiv, državne zakonodaje 
in občinskih odlokov, ki 
so sedaj kaotično neuskla-
jeni in večkrat prihaja 
do nedorečenosti pri raz-
vojnem planiranju na 
lokalni ravni. 

Kratka biografija
Rodila se je 31. avgusta 1957 v Mari-
boru. Študirala je novinarstvo in leta 
1981 diplomirala na FSPN v Ljubljani. 
Kot novinarka se je zaposlila na Primor-
skih novicah. V letih 1990–2006 je vo-
dila gospodarsko družbo. V tem času so 
Primorske novice postale najuspešnejši 
in prepoznaven regionalni tiskani medij 
v državi, družba je že po dveh letih 
izdajanja dnevnika beležila pozitivne 
rezultate. V akciji revije Naša žena leta 
2003 je kot darovalka prejela zahvalo 
za človekoljubno delo. Leta 2004 je bila 
kandidatka za Slovenko leta. Sedaj delu-
je kot raziskovalna novinarka, odkriva 
nepravilnosti v družbi in stisko ljudi. 
Je mati dveh sinov, predana družini in 
svojim načelom. 

Zakaj stranka Zares? 
Kot novinarka v zadnjem obdobju med 
ljudmi zaznavam naraščajoč strah ter 
odsotnost etike in politične kulture. 
Sprejela sem vabilo Majde Širce v Zares-
ov odbor za medije, kjer smo že konec 
marca pripravili in predstavili osnutek 
programa za svobodne in neodvisne 
medije. Pri delu sem spoznavala člane 
stranke in videla, da želijo zapisane 
vrednote in program, pri katerem sem 
sodelovala, zares uresničiti. Zato sem se 
odločila, da kandidiram v okviru take 
ekipe. 

Zakaj jaz? 
Za dobro novinarstvo so potrebni 
resnicoljubnost, poglabljanje znanja 
in raziskovanje, odlikovati ga morajo 
etika, preverjanje informacij, visoka 
raven komuniciranja. Nepogrešljiv, 
posebej v sedanjih časih, je pogum. V 
sebi nosim in razvijam vse te lastnosti, 
s svojim delovanjem sem pokazala, da 
imam rada ljudi. Spoštujem vsakega 
posameznika in njegov interes. Ostajam 
zvesta svojim načelom zavzemanja za 
humano družbo.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za strateški prostorski načrt sloven-
ske obale, ki bo nastal v sodelovanju s 
strokovnjaki in o katerem bo tekla raz-
prava med občani in interesnimi skupi-
nami ter bo sprejet s konsenzom. Prene-
hati je treba z razprodajami zemljišč in 
njihovo neekološko rabo ter v ospredje 
postaviti trajnostni razvoj,
2. za urejeno cestno infrastrukturo v 

Koper 

Barbara
Verdnik 

Takoj bom preverila pripra-
vo državnega lokacijskega 
načrta za gradnjo tretjega 
pomola in dosegla, da 
bodo v priprave vključeni 
prebivalci ankaranskega 
polotoka.

Volilna enota 2

Sedež Postojna

2. za razvijanje kakovostnega turizma 
z vračanjem odlične in mednarodno 
odprte kulturne ponudbe Izoli, z raz-
vojem mediteranskih kultur (oljarstva, 
vinarstva in ribištva) in z izboljšanjem 
zdravstvenih uslug (zdravstveni tur-
izem),
3. za prestrukturiranje zaposlitvenih 
možnosti tistih delavk in delavcev, ki so 
na udaru stečajev in zapiranja podjetij, 
tudi z ustreznim pridobivanjem evrop-
skih sredstev,
4. za dolgoročno ustrezno prostorsko 
načrtovanje in preprečitev kaotične poz-
idave ob morju in za spoštljivo obnovo 
mestnega jedra,
5. za utrditev medkulturnega in 
večjezičnega sožitja z vrednotenjem 
prisotnosti italijanske narodne skupno-
sti in drugih etničnih stvarnosti.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Uskladitev evropskih direktiv, državne 
zakonodaje in občinskih odlokov, ki so 
sedaj kaotično neusklajeni in večkrat 
prihaja do nedorečenosti pri razvojnem 
planiranju na lokalni ravni. Potrdil 
bom operativi stik in sprotno sodelo-
vanje z občino Izola.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Vsega se lotim temeljito in predano. 
Volivk in volivcev ne pustim na cedilu. 
Imam izkušnje tudi na mednarodni 
ravni; lokalni razvoj je del globalnega 
razvoja. Mednarodne izkušnje pridejo 
še kako prav tudi pri zagovarjanju in-
teresov majhne obmorske občine.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Prihodnosti Slovenije si ne predstavljam 
drugače kot prihodnost Evrope in sveta. 
Med ključnimi vprašanji bodo pitna 
voda, varnost pred naravnimi katastro-
fami, racionalizacija energije, cena in 
dobava hrane, zagotavljanje zdravega 
okolja in pritisk priseljevanja iz manj 
razvitih delov sveta. Kako pristopiti? 
Ne s ksenofobijo, temveč s spremljan-
jem in usmerjanjem neizbežnega pre-
seljevanja, ki ima lahko tudi pozitivne 
učinke na demografijo in gospodarstvo. 
Vsekakor ne s potenciranjem vojaške 
naravnanosti naše varnostne politike. 
Evropa in Slovenija se morata opremiti 
z močno civilno-zaščitno infrastrukturo 
in paziti, da privatizacija ne bo zajela 
strateško in življenjsko pomembnih 
virov. Do energije je treba pristopiti 
strateško in širše regionalno, brez fa-
voriziranja tekmovalno-profitne logike 
pri dobavi energentov. Oživeti bo treba 
sodobno in neoporečno kmetijstvo ter 
razvijati tehnologijo in znanost, da 
nam bosta služili pri uresničevanju teh 
ciljev. 

4. za izdelavo planskih aktov, ki bodo 
poskrbeli za zelene površine in preprečili 
stihijsko in nezakonito pozidavo. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Najpomembneje je, da se zberemo v 
dobro ekipo in se povežemo v novo 
sredino. Nato se bomo lotili reševanja 
problemov: temeljito, strokovno in s čim 
širšim konsenzom.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?

Znam poslušati, spoštujem sogovornike, 
rad se učim, uživam v delu v skupini in 
se tehtno odločam. Z umirjenim nasto-
pom, podprtim s strokovni argumenti, 
se bom zavzemal za konstruktiven dia-
log in sodelovanje. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?

Zaradi premišljeno sprejete zakonodaje 
bodo ljudje bolje in zadovoljno živeli; 
skrb za okolje bo zaradi konkretnih 
ukrepov realna in ne le na papirju; zau-
panje v politiko bo zaradi transparent-
nega delovanja mnogo večje kot danes.

državi, občinah in na podeželju ter za 
primernejši javni prevoz, 
3. za promocijo Istre in obale, kjer je 
treba ustanoviti programske odbore za 
prostor, kulturo, mediteransko kmeti-
jstvo, ribištvo, kulinariko in glasbo,
4. za oživitev mestnih jeder, obnavljanje 
stanovanj v Kopru in naseljevanje mla-
dih družin v mesta, 
5. za spodbujanje štipendijske in zapos-
litvene politike, gradnjo nepridobitnih 
stanovanj, stanovanjski sklad in opros-
titev dajatev za prvo stanovanje. V Ko-
pru mora biti na prvem mestu interes 
prebivalcev in ne dobiček pri gradnji 
apartmajskih naselij,
6. za aktivno in samostojno življenje 
generacije v tretjem življenjskem obdob-
ju ter za sprejem zakona o dolgotrajni 
negi in programa skrbi za starostnike, 
ki je v pripravi že več kot šest let.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Takoj bom preverila pripravo državnega 
lokacijskega načrta za gradnjo tretjega 
pomola in dosegla, da bodo v priprave 
vključeni prebivalci ankaranskega po-
lotoka. Širitev Luke Koper je mogoča 
samo v dialogu stroke in ljudi, ne sme 
dodatno obremenjevati okolja in ogroz-
iti narave.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Rada imam ljudi in dosledno bom delov-
ala v njihovem interesu ter upoštevala 
stroko. Državni zbor mora biti prostor 
politične kulture in etike, argumenti-
rane razprave in spoštovanja znanja. 
Le poslanci s takimi lastnostmi lahko 
omogočijo uspešnejše, hitrejše in manj 
politično odločanje o zakonih, ki krojijo 
usodo države in državljanov. Zavezana 
sem vsem naštetim vrednotam.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija je v Evropi, Evropa je del sve-
ta in svet je na našem dvorišču. Skozi 
družino, šolski sistem, medije in druge 
institucije mora to postati naša zavest 
in zaveza. Slovenijo vidim kot mirno, 
varno in k trajnostnemu razvoju us-
merjeno državo, v kateri bo imel vsak 
državljan primerne materialne pogoje 
za dostojno in zdravo življenje. Kjer bo 
vladala ljubezen kot pogoj človekove 
reprodukcije in odnosov med ljudmi in 
bo za zadovoljstvo v življenju poskr-
bljeno z izpolnitvijo človekovih potreb 
na različnih področjih ustvarjanja, za-
nimanja in udejstvovanja. Zato je treba 
zastaviti razvoj, katerega dobrine bodo 
uživali vsi ljudje. Izpopolniti je treba 
instrumente za pravno in socialno 
državo, spoštovanje ugleda in funkcij 
treh vej oblasti ter njihovo usposobitev 
za profesionalno in učinkovito delo. Poli-
tika mora postati servis ljudi, ki deluje v 
ozadju in ne na prvih straneh medijev.



nosti in čistega okolja, v svetu prepoz-
navna in cenjena, le takšna je lahko 
Slovenija, v kateri bodo njeni državljani 
zadovoljni. In takšna je lahko Slovenija 
leta 2020, če bomo znali izkoristiti vse 
priložnosti, ki se nam ponujajo, in 
takšna bo Slovenija leta 2020, če jo bodo 
vodili pravi ljudje!
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Kratka biografija
Rodila se je 10. aprila 1950 v Rožni do-
lini. Osnovno šolo je obiskovala v Hrpel-
jah, gimnazijo v Kopru, v Ljubljani pa 
je diplomirala na Pedagoški fakulteti, 
smer zgodovina in likovni pouk. Šolanje 
je nadaljevala še ob delu in si prido-
bila naziv univerzitetna diplomirana 
inženirka prometa. Delovno pot je začela 
na osnovni šoli v Hrpeljah in se po treh 
letih zaposlila na občini Sežana, danes 
pa je na Upravni enoti v Sežani višja 
svetovalka za področje vojnih invalidov, 
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasil-
ja. V zadnjem obdobju je bila osem let 
neprofesionalna predsednica Krajevne 
skupnosti Sežana.

Zakaj stranka Zares?
Za vstop v stranko Zares sem se odločila 
predvsem zato, ker sem svoja osebna 
prepričanja in pričakovanja našla v 
programu nove stranke. Prepričalo me 
je, da stranka zna ohranjati vrednote, 
dosežene v preteklosti. Ker verjamem 
v prihodnost Slovenije, v strpno družbo 
in v boljše življenje za vse, želim v tej 
smeri tudi sama aktivno prispevati k 
razvoju lokalnih skupnosti in države 
kot celote. 

Zakaj jaz?
Sem ustvarjalna in zanesljiva, priprav-
ljena na izzive, zagovarjam pravičnost 
in solidarnost ter prizadevanje za 
skupno boljšo prihodnost. Moj moto 
sta spoštovanje različnosti in spodbu-
janje enakih možnosti za razvoj sleh-
ernega posameznika, ob tem pa sem 
prepričana, da pri načrtih in uspehih 
nikoli ne smemo pozabiti na tiste, ki so 
manj uspešni in manj srečni.

Kaj boste storili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje tesnejših povezav in 
sodelovanje kraško-brkinskih občin na 
različnih področjih, v turizmu, komu-
nali, infrastrukturi, gospodarskem raz-
voju, kulturi in športu,
2. za pritegnitev k sodelovanju tudi 
zamejskega, italijanskega dela Krasa na 
različnih področjih,
3. za pridobivanje sredstev iz različnih 
virov za splošni razvoj Krasa in 
Brkinov,
4. za ohranjanje vrednot iz slovenske, 
predvsem pa primorske preteklosti.

Katera bo vaša prva poteza 
po izvolitvi?
Sodelovala bom pri širitvi širokopasovnih 
povezav na območju Krasa in Brkinov. 
Ker sta tako območje Krasa kot tudi 
območje Brkinov zelo slabo prometno 

Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina

Nadja
Počkar 

Sodelovala bom pri širitvi 
širokopasovnih povezav na 
območju Krasa in Brkinov. 

Kratka biografija
Rodil se je 5. novembra 1971 in je po izo-
brazbi univerzitetni diplomirani kemik. 
Takoj po končanem študiju se je zaposlil 
v ljubljanskem podjetju Hermes plus, 
nato ga je pot zanesla v politične vode. 
V mandatnem obdobju 2000–2004 je bil 
izvoljen za poslanca državnega zbora 
v volilnem okraju Ilirska Bistrica. Kot 
član številnih delovnih teles državnega 
zbora si je prizadeval za napredek Slo-
venije na različnih področjih, posebej 
še kot podpredsednik parlamentarnega 
Odbora za zdravstvo, delo, družino, so-
cialno politiko in invalide. Od leta 2002 
je neprekinjeno občinski svetnik Občine 
Ilirska Bistrica, kjer je svoje delo usmeril 
posebej v družbene dejavnosti. Področje 
kulture mu je še posebej blizu, saj je tre-
nutno zaposlen kot vodja ilirskobistriške 
Območne izpostave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnos-
ti. 

Ilirska Bistrica 

Igor 
Štemberger 

Območje Ilirske Bistrice 
je mednarodno tranzitno 
območje, sodobna cestna 
infrastruktura pa osnovni 
pogoj za razvoj gospo-
darstva, zato je avtocestna 
povezava tega območja 
z ostalo Slovenijo nujno 
potrebna.

Kratka biografija
Rodil se je 12. marca 1958. Osnovno šolo 
in gimnazijo je obiskoval v Postojni. 
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Lju-
bljani leta 1982 in opravil pravosodni iz-
pit. Zaposlil se je najprej na GG Postojna. 
Leta 1991 je bil izvoljen za predsednika 
izvršnega sveta v Postojni, leta 1993 pa 
za generalnega sekretarja državnega zb-
ora. Nato je nekaj časa delal kot izvršni 
direktor in v. d. generalnega sekretarja 
LDS, leta 1998 pa je ustanovil podjetje za 
poslovno svetovanje in delal kot lobist. 
Dve leti je vodil področje upravljanja s 
človeškimi viri v finančnem holdingu 
Novoline. V mladih letih se je aktivno 
ukvarjal z alpinizmom. Preplezal je več 
sto smeri po Evropi, splezal pa tudi na 
Broad Peak (8047 m) in Gasherbrum II 
(8035 m). 

Zakaj stranka Zares? 
V stranki Zares sem od prvega dne njen-
ega obstoja. Po izstopu iz LDS nisem več 
želel biti profesionalno v politiki. A je 
bila trenutna vlada preveč avtoritarna 
in opozicija preveč nemočna, da bi to 
mirno gledal. Zares je projekt, ki naj bi 
obojemu naredil konec in postavil nove 
standarde v politiki. Opozicija danes ni 
več nemočna, nove standarde uveljavl-
jamo, nov mandat te vlade pa moramo 
preprečiti na volitvah.

Zakaj jaz? 
Ko govorimo o svojih dobrih lastnos-
tih, se je dobro vprašati, kako nas vid-
ijo najboljši prijatelji. Moji najboljši pri-
jatelji so fantje, s katerimi sem skupaj 
plezal. Oni bi rekli, da sem nepopustljiv, 
ko gre za načela, in blag, ko gre za ljudi. 
Da se z vso energijo posvetim zastav-
ljenim ciljem in s preudarnim pogu-
mom vztrajam na poti do njih.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom za:
1. vzpostavitev vlade, ki ne komandira, 
ampak upravlja; danes, ko razvoj sloni 
na znanju in inovacijah, je vojaško-
komandni pristop te vlade huda raz-

Postojna, Pivka 

Bogdan 
Biščak 

Sprožiti nameravam raz-
pravo o smeri, v kateri naj 
se Postojna razvija. Smo 
zadovoljni z doseženim ali 
želimo kaj drugega?

Volilna enota 2

Sedež Postojna

povezani, si bom prizadevala za vz-
postavitev primestnih nizkocenovnih 
avtobusnih linij. Poskrbela bom za 
dokončanje primarnega vodovodnega 
omrežja oziroma vzdrževanje in po-
sodabljanje obstoječega ter za sanacijo 
lokalnih vodnih virov. Spodbujala bom 
gradnjo kanalizacijskega omrežja na 
Krasu in v Brkinih za ohranitev okolja. 
Poskrbela bom za celovito promocijo 
Krasa in Brkinov.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Ker verjamem vase in z optimizmom 
gledam v prihodnost, predvsem pa, 
ker sem načelna, delavna in trmasta 
Kraševka. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Prepričana sem, da se »podoba« naše 
države ne bo prav veliko razlikovala od 
današnje. Seveda si želim, da bi bila še 
uspešnejša, prepoznavnejša in zaupan-
ja vredna, na neki način pa tudi dežela 
priložnosti; da bi bila leta 2020 v naši 
državi manjša dejanska brezposelnost, 
več stanovanj za mlade, boljše pokoj-
nine in osebni dohodki. Večja blaginja in 
medsebojno razumevanje pa bi gotovo 
pripomogla, da bi se Slovenci zbujali za-
res z nasmehom. 

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares je nova sveža moč na slov-
enskem političnem prizorišču. Združuje 
mlade, znanja in energije polne ljudi 
ter starejše z izkušnjami. Svoboda pos-
ameznika ji je osnovni moto, kar je v 
času vse represivnejše politike vladajoče 
koalicije še posebej pomembno. Vred-
note, kot so pravičnost, spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin ter ena-
kost pred zakonom, obenem pa želja po 
večjem in hitrejšem napredku družbe, v 
kateri živimo, so tiste, katerim stranka 
Zares daje zares veliko pozornost. 

Zakaj jaz? 
Izhajam iz delavske družine, ki ni 
poznala razkošja in materialnega 
bogastva. Življenjske razmere so me 
naučile skromnosti in potrpežljivosti. 
Prizadevam si doseči čim več, hkrati pa 
znam ceniti tudi majhne, a pomembne 
korake vsakega posameznika. Vrednote, 
ki jih promovira stranka Zares, so tudi 
moje osebne. Sem odločen in vztrajen, 
obenem pa znam sklepati kompromise. 
Znam pogledati resnici v oči in znam 
prisluhniti človeku v težavah. Vse to 
sem že dokazal s svojim dosedanjim 
delom in vse to iz dneva v dan znova 
dokazujem. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za sodobno avtocestno navezavo Ilir-
ske Bistrice na slovenski avtocestni križ, 
saj je to osnovni pogoj za razvoj gos-
podarstva in odpiranje novih delovnih 
mest. Avtocestni projekt Jelšane–Ilirska 
Bistrica–Postojna/Divača se mora 
pospešeno začeti izvajati čim prej, 
2. za vlaganje v šolstvo, saj je znanje 
pomemben dejavnik v razvoju vsake-
ga posameznika in širše družbe ter 
je obenem tudi vlaganje v razvoj. 
Širjenje izobraževalnih programov in 
vzpostavitev samostojnega šolskega 
centra v Ilirski Bistrici sta med prednos-
tnimi nalogami mojega programa na 
lokalni ravni, 
3. za krepitev narodne zavesti in iden-
titete, ki je v krajih ob meji posebnega 
pomena. Pomemben vpliv na to pa ima 
kultura, zato je sodoben kulturni center 
v Ilirski Bistrici nujno potreben. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Območje Ilirske Bistrice je mednarodno 
tranzitno območje, sodobna cestna in-
frastruktura pa osnovni pogoj za razvoj 
gospodarstva, zato je avtocestna pov-
ezava tega območja z ostalo Slovenijo 
nujno potrebna. To bo prispevalo k večji 
varnosti na naših cestah, obenem pa bo 
nov korak v razvoju lokalne skupnosti 
in širšega območja. Zato bo moj prvi 
cilj pospešiti prostorsko umeščanje av-
toceste skozi Ilirsko Bistrico in čim prej 
začeti z gradnjo.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Dober poslanec je lahko le tisti, ki je ak-
tivno vključen v proces sprejemanja za-
konodaje. Na državni ravni mora slediti 
spremembam, podajati predloge, hkrati 
pa opozarjati na pomanjkljivosti. V pov-
ezavi z lokalno skupnostjo pa je dober 
poslanec lahko le tisti, ki predstavlja 
vez med državno in lokalno oblastjo, 
vez med ministrom in županom. Zato 
je potreben korekten odnos z obema 
stranema. Sam to znam in zmorem, ne 
nazadnje imam pri tem tudi že bogate 
izkušnje. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija kot dežela zadovoljnih ljudi je 
moja vizija Slovenije leta 2020. Dežela 
znanja in razvoja, dežela socialne var-

vojna ovira. Slovenija potrebuje vlado, 
ki moderira, ne pa dirigira,
2. pošteno plačilo za pošteno delo; 
delavci, menedžerji in lastniki naj delijo 
usodo podjetja v dobrem in slabem. Ni 
sprejemljivo, da v družbenem produktu 
pada delež plač in raste delež dobičkov, 
še posebej sedaj, ko rast cen, predvsem 
rast cen hrane, ogroža že standard sred-
njega sloja,
3. investiranje v kakovostna delovna 
mesta; na sto aktivnih prebivalcev je 
danes v postojnski občini le 61 delovnih 
mest, v pivški pa 66. Razvoj ne more 
temeljiti le na investicijah v trgovske 
centre, občini potrebujeta vlaganja v de-
javnosti, ki slonijo na znanju,
4. zaustavitev upadanja prebivalstva 
na podeželju; na daljši rok je to prob-
lem tudi za občinske centre, saj gre za 
njihovo naravno zaledje. Ljudem na 
podeželju je treba zagotoviti osnovne 
oskrbne funkcije (šola, pošta, trgovina, 
zaposlitvene možnosti) in prometne 
povezave, da bi ostali doma.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Sprožiti nameravam razpravo o smeri, 
v kateri naj se Postojna razvija. Smo 
zadovoljni z doseženim ali želimo kaj 
drugega? Naj bosta Postojna in Pivka 
predvsem “spalni naselji”, od koder se 
vozimo na delo, ali naj postaneta kraj, 
v katerem se porajajo ideje, podjetja in 
prireditve? K razpravi bom povabil vse, 
še posebej vodilne na občini ter v gospo-
darstvu, kulturi, šolstvu in športu. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Politika je delo z ljudmi. Ne le z volivci, 
ampak tudi z drugimi politiki. Treba 
jim je znati prisluhniti, poznati nji-
hove interese in želje, njihove omejitve 
in sposobnosti. V letih ukvarjanja z 
javnimi zadevami in tudi kot lobist sem 
vse to spoznal in pridobil dragocene 
izkušnje. Zato in zaradi vztrajnosti in 
potrpežljivosti bom lahko v parlamentu 
dobro opravil delo. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija postaja vse bolj razvita 
družba. Prebivalstvo se stara, izobrazba 
je vse višja. Vse več ljudi ekonomsko 
ni odvisno le od plače, ampak tudi od 
premoženja, in ta trend se bo še sto-
pnjeval. Zaradi vse višje izobrazbe se 
povečujejo zahteve po participaciji, po 
vključenosti, tako v javnem življenju 
kot na delovnem mestu. Zaradi staranja 
zmeraj bolj prihaja v ospredje potreba 
po dostopu do kakovostnih zdravst-
venih storitev in zaradi vse manjše 
odvisnosti od plače potreba po kako-
vostni izrabi prostega časa. Želel bi, da 
bi Sovenija znala ustrezno odgovoriti na 
vse te zahteve. Predvsem, da bi znala pri 
snovanju odgovorov nanje upoštevati 
trajnostni moment. Zato se bo morala 
za trenutek ustaviti in se vprašati, ali 
je razvoj res predvsem materialno-
tehnološki. Vsak sam pri sebi ve, da ni 
tako. To moramo skupaj ugotoviti tudi 
kot družba.
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Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Če bomo sodelovali pri sestavljanju nove 
vlade, se bom trudil, da bodo njeni nos-
ilci najbolj strokovni in pošteni ljudje. 
Trudil se bom organizirati srečanje vseh 
parlamentarcev z našega območja, da bi 
se dogovorili za skupne cilje in o načinu 
sodelovanja za njihovo uresničitev.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Vsako delo jemljem resno in naloge izva-
jam dosledno. Obljub ne pozabljam in se 
jih trudim izpolniti. Svoja stališča zago-
varjam argumentirano. Znam poslušati 
tudi argumente nasprotnikov in pri 
svojem ne vztrajam za vsako ceno. Sem 
zagovornik timskega dela, še posebej pri 
nalogah, ki zahtevajo znanje z različnih 
področij. Vzdrževal bom redne in dobre 
stike z okoljem, kjer sem izvoljen.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Slovenijo leta 2020 si predstavljam kot 
cvetočo demokratično deželo z viso-
kim BDP, razvito socialo, učinkovitim 
šolskim in zdravstvenim sistemom, 
kjer tudi upokojenci spodobno živimo. 
Znali se bomo prilagajati vremenskim 
spremembam in našli način sobivanja 
z naravo.

Kratka biografija
Rodil se je 9. novembra 1956 v Postojni. 
Trgovsko in poslovodsko šolo je končal v 
Novi Gorici in se nato zaposlil v trgov-
skem podjetju Hubelj v Ajdovščini. 
Poklicno pot je nadaljeval v ajdovskem 
Fructalu, kjer je bil najprej vodja proda-
jne operative, nato pa direktor prodaje 
za področje Slovenije in Hrvaške. Zadnjih 
18 let je podjetnik in direktor trgovskega 
podjetja Fama – Vipava, ki je uspešno in 
eno največjih podjetij v Vipavski dolini. 
Je glavni tajnik regionalne stranke Zveza 
za Primorsko. Zadnje tri mandate so mu 
volivci zaupali tudi mandat občinskega 
svetnika v Občini Ajdovščina. Je poročen 
in oče dveh odraslih sinov.

Ajdovščina, Vipava

Aleksander 
Lemut 

Med prvimi nalogami 
bodo vzpostavitev sodelo-
vanja z županoma občin 
Ajdovščina in Vipava, 
pregled prednostnih nalog 
ter dogovor o sodelovanju 
in pretoku vseh potrebnih 
informacij.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares želi v slovensko politiko 
pripeljati sveže ideje in nov način dela. 
Zgraditi želi demokratično družbo po 
meri človeka in ne odtujenih političnih 
elit. Odločno zagovarja decentralizacijo 
države in ustanovitev pokrajin s pravi-
mi pristojnostmi in realnimi finančnimi 
viri. Zagovarja tudi ustanovitev enotne 
Primorske pokrajine v njenih zgodovin-
skih mejah. Ima rešitve, ki bodo Sloveni-
jo pripeljale v krog najrazvitejših držav 
Evropske unije, vendar pri tem ne po-
zablja na socialna vprašanja in odločno 
skrb za varstvo okolja. 
 
Zakaj jaz? 
Dobro poznam aktualne probleme in 
težave Vipavske doline. Prepričan sem, 
da poznam prave rešitve, ter imam do-
volj volje in elana, da jih uresničim. Pri 
tem mi bodo v pomoč bogate izkušnje, 
ki sem si jih pridobil z delom v gos-
podarstvu. Prav tako imam tudi dovolj 
političnih izkušenj in kot občinski svet-
nik zelo dober vpogled v delo obeh občin. 
Sem odločen, vztrajen in verodostojen, 
saj sem dane obljube še vedno izpolnil.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za ustanovitev enotne Primorske 
pokrajine s sedežem v Vipavi in sedežem 
najmanj enega upravnega organa te 
pokrajine v Ajdovščini,
2. za gradnjo cestne povezave 
Nabrežina–Komen do Ajdovščine in 
nato skozi predor do Idrije,
3. za podporo razvoju Univerze v Novi 
Gorici in ustanovitev polikampusa te 
univerze v Ajdovščini,
4. za podporo začetku gradnje novega 
kulturnega doma in ureditvi nogomet-
nega stadiona v Ajdovščini,
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 
ob izvolitvi? 
Med prvimi nalogami bodo vzpostavitev 
sodelovanja z županoma občin 
Ajdovščina in Vipava, pregled prednos-
tnih nalog ter dogovor o sodelovanju in 
pretoku vseh potrebnih informacij. Poleg 
dela v parlamentu in uresničevanja vo-
lilnega programa stranke bo prav skrb 
za razvoj in napredek obeh občin moja 
prva naloga. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Pri svojem delu v parlamentu bom dos-
ledno in strokovno zastopal stališče, 
da je takojšnja decentralizacija države 
prvi pogoj za njen razvoj in dolgoročno 
preživetje slovenskega naroda. Zato je 
nujno, da v parlament pridejo poslan-
ci, ki se tega zavedajo in bodo nosilci 
ustanavljanja pokrajin s pravimi pris-
tojnostmi in realnimi finančnimi viri. 
Tako se bo Slovenija začela razvijati bolj 
uravnoteženo.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 v krogu 
najrazvitejših držav Evropske unije z 
učinkovitim in uspešnim gospodarst-
vom, kar bo tudi pogoj, da postane še 
bolj socialna država. Zaradi skrbi za 
varstvo okolja bo še naprej eden od 
najlepših in najbolj ohranjenih kotičkov 
v Evropi. Da bi to dosegli, pa so potrebne 
takojšnja decentralizacija države, 
sprostitev ustvarjalnih potencialov 
vseh njenih državljanov, vzpostavitev 
demokratične družbe po meri ljudi in 
ne odtujenih političnih elit ter dosledna 
skrb za varstvo okolja.

Kratka biografija
Rodil se je leta 1943, po izobrazbi je diplo-
mirani ekonomist. Od priključitve Pri-
morske Jugoslaviji leta 1947 živi v Novi 
Gorici. Vedno je delal v gospodarstvu. 
Največ znanja s področja podjetništva, 
vodenja in obvladovanja projektov si je 
pridobil na ZOP, kjer je bil 10 let svetova-
lec. Od leta 1990 pa do upokojitve leta 
2006 je v Hitu vodil igralništvo, zadnjih 
sedem let je bil predsednik uprave te 
družbe. Prav v tem času je Hit dosegal 
najboljše poslovne in razvojne rezultate. 
Je poročen in ima dva odrasla otroka. V 
času mlade družine je največ prostega 
časa namenil njej, vedno se je ukvarjal 
s športom, sedaj pa rad zavije tudi v sa-
dovnjak. 

Zakaj stranka Zares?
V življenju se nikoli nisem ukvarjal s 
politiko. Zanjo sem se odločil predvsem 
zaradi spoznanja, da aktualna vladajoča 
politika predstavlja resno nevarnost 
za demokracijo v Sloveniji. K stranki 
Zares so me pritegnili posamezniki, ki 
so stranko ustanovili. Nekatere sem že 
poznal, o drugih pa sem dobil dovolj 
dobrih informacij, da odločitev ni bila 
težka. 

Zakaj jaz?
V okolju, kjer kandidiram, sem poznan 
in veljam za uspešnega gospodarstve-
nika, saj je Hit dosegal v času mojega 
vodenja najboljše poslovne rezultate. 
Veljam tudi za velikega podpornika 
športa. Delo na vodilnih položajih sem 
opravljal mirno in zanesljivo. Vodim 
strpen dialog z ljudmi in znam prisluh-
niti. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za spremembo igralniške zakonod-
aje, predvsem, da se politika izžene iz 
igralniških podjetij ter se omogoči bolj 
poštena delitev prihodkov iz igralniških 
davkov v korist lokalne skupnosti,
2. za dokončanje solkanske obvoznice, 
izgradnjo obvoznice okrog Volčje Drage, 
posodobitev ceste od Trnovega do Lokev 
in pripravo projektov za povezavo Nove 
Gorice z avtocesto,
3. za ustanovitev posebne vladne sk-
upine, ki bo odgovorna za črpanje ev-
ropskih razvojnih sredstev in bo nep-
osredno odgovorna predsedniku nove 
vlade.

Nova Gorica, Šempeter, 
Vrtojba

Branko 
Tomažič 

Če bomo sodelovali pri 
sestavljanju nove vlade, se 
bom trudil, da bodo njeni 
nosilci najbolj strokovni in 
pošteni ljudje. 

novih gospodarskih panog in podjetij 
ter raziskovalnih in razvojnih laborato-
rijev, ki bodo zaposlovali mlade,
3. za izboljšanje cestnih povezav med 
kraji v občini in v pokrajini ter za 
čimprejšnje dokončanje cestne poveza-
ve z Ljubljano,
4. za razvoj igralništva z lastnim znan-
jem ter po meri ljudi in prostora, v kat-
erem živimo,
5. za povezovanje naših manjših pod-
jetij s sorodnimi v Italiji, kar je še pose-
bej pomembno danes, ko meje praktično 
ni več. 
6. za izboljšanje življenjskih pogojev za 
starejše občane
7. za ohranjanje starih vaških jeder s 
sofinanciranjem obnavljanja; na našem 
območju mora nastati nova, primorska 
»Provansa«,
8. za ustanavljanje klubov, kjer se bodo 
združevali manj mladi.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Sestala se bom z vsemi župani in post-
avila prednostne naloge pri reševanju 
zastavljenih ciljev.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Na delo v parlamentu se bom strokov-
no pripravila, se pogovarjala z ljudmi, 
pridobila vse podatke, ki so potrebni za 
kakovostno odločanje. Pri delu parla-
menta bom poskušala biti vselej kar se 
da konstruktivna.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 ena najrazvitejših 
evropskih držav, v kateri si bodo Evrope-
jci želeli živeti. Bo varna dežela z malo 
kriminala. Razvoj bo policentričen, v 
vsakem najmanjšem kraju bodo ljudje 
kakovostno živeli. Okolje bo prijazno 
in čisto. Okoljevarstvena politika bo 
morala biti aktivna. Slovenija bo polna 
manjših in srednjih podjetij z visoko 
tehnološko razvitostjo. Naši strokovni 
kadri ne bodo odhajali v tujino, ampak 
si bodo soliden življenjski standard zag-
otovili doma. Ljudje bodo imeli občutek, 
da zares živijo v demokratični državi. 

Kratka biografija
Rodila se je 8. marca 1952 v Preserjah 
nad Branikom. Po končanem študiju na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je kot 
štipendistka zaposlila v občinski upravi 
v Novi Gorici. Pozneje se je zaposlila v 
Ljubljanski banki v Novi Gorici, nato 
pa jo je pot iz deviznega oddelka pel-
jala v mednarodno trgovino v delovno 
organizacijo Primex. Poklicno kariero 
je nadaljevala v Italiji. V letu 2007 je 
odprla svojo nepremičninsko agencijo. 
Je poročena in mati dveh sinov. Aktivno 
sodeluje v Zvezi za Primorsko od njene 
ustanovitve. V tem mandatu je svetnica 
v mestnem svetu Občine Nova Gorica in 
vodi odbor za gospodarstvo.

Zakaj stranka Zares? 
Naša stranka ZZP je podpisala spora-
zum o skupnem nastopu na jesenskih 
parlamentarnih volitvah. Sodelovanje 
s stranko Zares mi je velik izziv, saj 
sem ocenila, da se stranka izjemno ak-
tivno vključuje v reševanje ekonomskih 
vprašanj v Sloveniji. V stranki je veliko 
uglednih strokovnih ljudi, ki bi bili spo-
sobni zapeljati politiko in razvoj Slo-
venije v novo smer. Stranko vidim kot 
novo sredinsko alternativo v slovenski 
politiki.

Zakaj jaz? 
Sem odločna, ambiciozna, potrpežljiva, 
na življenje gledam optimistično, ne 
bojim se novih izzivov, zastavljene cilje 
skušam vedno uresničiti. Komuniciranje 
z ljudmi me navdaja s posebnim entu-
ziazmom, znam navdušiti in prepričati 
sogovornike o svojih idejah.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za decentralizacijo države in za 
ustanovitev pokrajin; uvedba pokrajin 
naj temelji na vsebini in na pokrajine 
naj se z države prenesejo tako naloge 
kot tudi sredstva za njihovo izvajanje, 
2. za razvoj močne Univerze v Novi 
Gorici; univerza naj bo srce za razvoj 

Miren - Kostanjevica 

Boža
Mozetič 

Sestala se bom z vsemi 
župani in postavila pred-
nostne naloge pri reševanju 
zastavljenih ciljev.


