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sedež:

Ljubljana 
Center

Kratka biografija
Rodil se je 7. aprila 1961. Šolal se je v 
Ljubljani, na gimnaziji, študiral na 
ljubljanski Filozofski fakulteti. Leta 
1980 se je zaposlil v logaškem KLI-ju, 
nato v bežigrajski Varnosti. Od tu ga 
je življenjska pot privedla na mesto 
predsednika bežigrajske mladine in sek-
retarja izvršnega sveta. Leta 1996 se je 
vrnil v Cerknico, kjer je prevzel mesto 
direktorja občinske uprave, zatem pa 
dva mandata dolžnost podžupana. V 
tem času so zgradili grahovsko šolo, 
prizidek k rakovški šoli, obnovili šolo na 

Logatec, Cerknica  

Bogdan
Urbar 

Da bi znanje in izkušnje, 
vprašanja in predlogi 
prišli od volivk in volivcev 
v državni zbor, bom odprl 
poslanske pisarne na 
Blokah, v Starem trgu, 
Cerknici, Rakeku, Logatcu 
in Rovtah. 

Uncu in vrtec na Rakeku ter cerkniški 
sokolski – kulturni dom. V preteklem 
letu se je ponovno vrnil v Ljubljano, kjer 
kot samostojni podjetnik vodi projekt 
Festival za tretje življenjsko obdobje, od 
julija pa opravlja tudi dolžnost glavne-
ga tajnika Zveze društev upokojencev 
Slovenije. Piše knjige, sodeluje v gasil-
skem društvu, je jamar.

Zakaj stranka Zares? 
Je sveža moč v našem političnem pros-
toru in priložnost, da še več energije 
vložim v oblikovanje in iskanje jasnih 
rešitev medgeneracijskega povezovanja 
kot civilizacijskega vprašanja evropske 
družbe ter v zavzemanje za partnerski 
položaj nevladnih organizacij, ki so v 
zadnjem času grobo odrinjene na obrob-
je dogajanja v družbi, in ker ima edina 
jasno oblikovan program varovanja 
voda, kar je vprašanja preživetja naših 
zanamcev.

Zakaj jaz? 
Moj moto je, da ni nedosegljivih ciljev, 
lahko so le nerealni roki. Pogosto mi 
tudi drugače misleči priznajo sposob-
nosti lobiranja in prav to je tisto, kar 
Notranjska potrebuje, da se prebudi iz 
omotične dremavosti na ljubljanskem 
obrobju in doživi uspešnejši razvoj. Ena 
mojih osnovnih lastnosti je tudi jasna 
komunikacija z ljudmi.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za Notranjsko kot turistični biser, 
2. za uskladitev pokojnin z rastjo neto 
plač ter za možnosti primernih zapos-
litev in dela po upokojitvi, 
3. za spodbujanje gospodarstva na 
Notranjskem, ki bo ustvarjalo solidno 
dodano vrednost,
4. za notranjski tehnološki center, saj je 
znanje osnova razvijajoče se družbe,
5. za ustanovitev notranjskega 
kulturniškega inkubatorja kot središča 

razvoja amaterske kulture in ustvarjal-
nosti,
6. za gradnjo javne vodne infrastruk-
ture, saj je treba zagotoviti, da bodo tudi 
zanamci uživali pitno vodo, 
7. za posodobitev regionalnih cest. 

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi? 
Da bi znanje in izkušnje, vprašanja in 
predlogi prišli od volivk in volivcev 
v državni zbor, bom odprl poslanske 
pisarne na Blokah, v Starem trgu, 
Cerknici, Rakeku, Logatcu in Rovtah. 
Naprosil bom upokojence, da se vključijo 
v posvetovalno skupino za področje 
pokojninske politike, mlade za sodelo-
vanje  pri politiki mladih ter delavce za 
delavska vprašanja.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Pri svojem delu v parlamentu bom dos-
ledno in strokovno sledil predvsem so-
cialnim in razvojnim ter tehnološkim 
vprašanjem. S svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami lahko marsikdaj pripom-
orem h kakovostni in argumentirani 
razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, 
hitrejšemu in manj političnemu 
odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Prepričujejo nas, da sta terorizem in en-
ergetska kriza največji grožnji za sodob-
no evropsko civilizacijo, katere del smo. 
A največja nevarnost je medgeneracijs-
ki razkorak. Danes moramo narediti vse 
za socialno in medgeneracijsko sožitje, 
ki bo pripeljalo do ljudem prijazne in v 
razvoj usmerjene družbe. Tako družbo 
je treba uveljavljati že danes in vanjo 
vgraditi vse pridobitve dolgo živeče 
družbe. Leta 2020 bo Slovenija evropski 
biser z velikimi zalogami pitne pod-
talnih vode. Nafta izginja iz svetovne 
scene, prihaja slovenska pitna voda kot 
strateška surovina.

Kratka biografija
Rodil se je 23. decembra 1960. Leta 1987 
je diplomiral na Višji tehniški varnos-
tni šoli, leta 1999 končal Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Odd-
elek za tehniško varnost, leta 2006 pa 
magistrski program na Fakulteti za po-
diplomske državne in evropske študije. 
Poklicno pot je začel leta 1982 v gospo-
darstvu, kjer je ves čas opravljal vodst-
vene funkcije. Od leta 1996 je zaposlen 
v Ministrstvu za obrambo, kjer je kot 
sekretar odgovoren za področji varnosti 
in zdravja pri delu. Sodeloval je pri pro-
jektih EU (PHARE - Razvoj sistema var-

Vrhnika, Borovnica

mag. Viktor 
Sladič 

Zavzel sem bom za gradnjo 
obrtne cone s poudarkom 
na izvajanju storitvenih in 
obrtniških dejavnosti ter za 
uporabo čistih tehnologij 
in znanja.

nosti in zdravja pri delu v R Sloveniji). 
Je nekdanji vrhunski športni plesalec in 
glasbenik. Ker je bila njegova mama na 
Vrhniki 32 let patronažna babica, ki je 
pomagala na svet mnogim Vrhničanom, 
pa jim je morda najbolj poznan kot »od 
babce sin«.

Zakaj stranka Zares? 
S svojo svežino stranka Zares v slov-
enski družbenopolitični prostor vnaša 
nove možnosti uveljavitve in razvoja te-
meljnih človeških in družbenih vrednot, 
ki omogočajo Sloveniji enakomeren in 
stabilen gospodarski in socialni razvoj. 
Verjamem, da lahko stranka s svojim 
programom, ki sloni na teh vrednotah, 
ter s svojim pogumom, načelnostjo, 
strpnostjo in odprtostjo postavi nove te-
melje slovenske družbene ureditve.

Zakaj jaz? 
Verjamem, da lahko s poznavanjem 
svoje stroke, strpnostjo, spoštovanjem 
človekovega dostojanstva in načelnostjo 
v slovenski družbenopolitični prostor 
vnesem nove vrednote, ki so temelj sod-
obne družbene ureditve. Enako obrav-
navam vse ljudi in sodelujem z vsemi. 
Kot strokovnjak bom prispeval k uvel-
javitvi varnosti in zdravja pri delu kot 
ene od temeljnih vrednot sodobnega 
gospodarskega, političnega, socialnega 
in družbenega življenja v Sloveniji.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za spremembo načina financiranja 
občin z uvedbo diferencirane stopnje 
obdavčitve dobička podjetij v odvisnosti 
od stopnje razvitosti posamezne občine 
ali regije,
2. za sprejem realnega dolgoročnega 
gospodarskega in prostorskega razvoja 
občine,
3. za pripravo alternativnih programov 
zaposlovanja v občini: ekološki turizem 
ter ohranjanje značilne kulturne in 

3. volilna enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je 18. januarja 1976. Osnovno 
šolo je obiskoval v Novi vasi na Blokah, 
nato pa je šolanje nadaljeval na Sred-
nji šoli za računalništvo in naravoslovje 
Vič. Diplomiral je na Ekonomski fakulte-
ti v Ljubljani ter se zaposlil v večjem 
računovodskem podjetju v Ljubljani, 
kjer je spomladi 2008 prevzel funkcijo 
direktorja. Jeseni 2006 je kandidiral 
na lokalnih volitvah v matični Občini 
Velike Lašče in bil izvoljen v občinski 
svet. Računovodstvo vodi tudi za javne 
zavode, zato dobro pozna ustroj in delo-
vanje javnih financ.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil, ker 
je nova sveža politična moč v našem 
političnem prostoru in ima sodoben kon-
cept vrednot moderne družbe. Prepričala 
me je, ker je prisegla na »zares novo poli-
tiko« – politiko, ki ne bo delila na naše 
in vaše, ter na bolj pošteno politiko, brez 
nepotrebnega podrejanja gospodarstva 
lastnim političnim ciljem.

Zakaj jaz? 
Odločen sem, da v naslednjem man-
datu stopimo velik korak naprej, da se 
naš volilni okraj prelevi iz manj razvite 
okolice Ljubljane v dobro razvit oblju-
bljanski skupek občin, z lastnim gos-
podarskim razvojem, delovnimi mesti, 
razvito cestno in internetno infrastruk-
turo ter dostopnimi cenami stanovanj. 
To je garancija, da bomo mladi ostali 
na podeželju in da se bodo naše občine 
razvijale.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za posodobitev in razširitev cestne 
povezave Ljubljana–Kočevje z ob-
voznicami Pijave Gorice, Velikih Lašč, 
Škofljice,
2. za posodobitev cestne povezave Ig–
Ljubljana,
3. za internetizacijo vseh krajev v našem 
volilnem okraju s širokopasovnim inter-
netom s pomočjo državnih in evropskih 
sredstev,
4. za pripravo in sprejem prostorskih 
planov za ureditev stanovanjskih in 
obrtno-poslovnih con v vseh občinah 
našega volilnega okraja,
5. za pridobitev državnih in evropskih 
sredstev za ureditev kanalizacijskih sis-
temov v vseh občinah našega volilnega 
okraja.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Ob izvolitvi bom takoj navezal stike z 

Velike Lašče, Ig, Škof ljica

Andrej 
Kraševec 

Ob izvolitvi bom takoj 
navezal stike z drugimi po-
slanci iz našega volilnega 
okraja.

Kratka biografija
Rodil se je leta 1962 v Ljubljani. Študiral 
je sociologijo na tedanji FSPN (danes 
Fakulteta za družbene vede - FDV). Leta 
1984 je prišlo do bojkota stanarin v 
študentskih domovih in upor se je kma-
lu preoblikoval v študentsko gibanje. 
Kot eden od njegovih voditeljev je po 
treh letih spopadov postal član prvega 
alternativnega vodstva študentske 
organizacije. Po opravljeni diplomi je 
odšel na študij sociologije na Columbia 
University v New Yorku, kjer je dokto-
riral. Po vrnitvi v Slovenijo je najprej 
delal kot svetovalec v NLB, nato pa se je 
zaposlil na FDV, kjer predava predmete 
s področja organizacij in menedžmenta 
ter vodi raziskovalni center.S povabilom 
Zorana Jankoviča za sodelovanje na nje-
govi listi je bil izvoljen v Mestni svet 
občine Ljubljana, kjer vodi Svet za javni 
prostor. Pred letom dni je bil izvoljen v 
Državni svet RS, kjer zastopa interese 
Ljubljane. 

Ljubljana Rudnik, Lavrica

dr. Andrej
Rus 

Prva poteza bo zakon o 
ustanovitvi negovalne 
bolnišnice v sodelovanju z 
mestom Ljubljana. Vse več 
ljudi, še posebej starejših, 
potrebuje dolgotrajnejšo 
medicinsko nego po oper-
acijah in postopnih reha-
bilitacijah. 

Kratka biografija
Rodil se je leta 1949. Diplomiral in mag-
istriral je na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo. Leta 1989 
je doktoriral na Oddelku za sociologijo 
Univerze v Zagrebu. Do leta 1994, ko 
je prevzel mesto ministra za okolje in 
prostor, se je na FDV raziskovalno in 
pedagoško ukvarjal z vprašanji pros-
torskega razvoja, še posebej z urban-
imi problemi mesta Ljubljane, in je bil 
član Sveta za urbanizem v Ljubljani. 
V osemdesetih letih je bil aktiven v 
novih družbenih gibanjih, napisal je 
več člankov o civilni družbi pod social-
izmom, v letih od 1984 do 1990 je bil 
kolumnist Mladine, v istem obdobju 
pa tudi predsednik ŠKUC-Foruma. Bil 
je ustanovni član Odbora za zaščito 
človekovih pravic in član kolegija od-
bora. Od marca 1994 do junija 2000 je 
bil član Vlade RS in minister za okolje 
in prostor, od januarja 2001 do decem-
bra 2004 pa minister za informacijsko 
družbo. Od oktobra 2004 dalje je po-
slanec Državnega zbora. Je eden od 
ustanovnih članov stranke Zares.

Zakaj stranka Zares? 
V politiki, kot se je oblikovala v zadn-
jih letih, je zmanjkalo prostora za nove 
ideje, za srčnost pri doseganju skupnih 
ciljev, politični prostor se je začel zapi-
rati. Z novimi in neobremenjenimi ljud-
mi, ki želijo del svojega časa posvetiti 
našim skupnim zadevam, ter z bogati-
mi političnimi izkušnjami tistih, ki so že 
nekaj časa v politiki, želimo iskati nove 
rešitve za »stare« probleme. 

Zakaj jaz? 
Moje glavne odlike so vztrajnost, 
potrpežljivost in doslednost. Znam 
uspešno usklajevati različne interese. 
Preudarnemu ravnanju v politiki dajem 
prednost pred hitrim in na prvi pogled 
ljudem všečnimi ter nepremišljenimi 
potezami. Politika je več kot samo ust-
varjanje dobrega vtisa v javnosti! 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za avtocestno povezavo Kozarje–
Šentvid in smotrne načrte za izgradnjo 
avtocestnega postajališča, vključno s 
parkirišči za tovornjake, 
2. za stanovanjske gradnje na Viču in 
načrtovane gradnje na Brdu s pozor-
nostjo, posvečeno komunalni opremi in 
povečanju prometne pretočnosti, 
3. za ustrezno protipoplavno zaščito 

Ljubljana Vič

dr. Pavel
Gantar 

Predlagal bom dopolnitev 
zakona o visokem šolstvu 
z ustanovitvijo neodvisne 
agencije za akreditacijo in 
evalvacijo visokošolskih 
programov. 

Volilna enota 3

Sedež Ljubljana Center

drugimi poslanci iz našega volilnega 
okraja. Drugi korak bo navezava stikov 
z vsemi župani iz našega volilnega 
okraja.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Mladostna zagnanost, ki jo čutim, in 
izkušnje iz dela v občinskem svetu 
naše občine sta zagotovilo, da bom 
med najaktivnejšimi tudi v poslanskih 
vrstah. Zavedam se, da je za svoj volilni 
okraj treba aktivno lobirati pri poslan-
skih kolegih in kolegicah iz vrst vseh 
parlamentarnih strank, prav tako pri 
ministrih in ministricah, zato bom ve-
lik del svojega delovanja namenil prav 
temu. Skrbel bom za redno spremljanje 
izvajanja državnih projektov v mojem 
volilnem okraju ter opozarjal in spodbu-
jal vlado k njihovemu izvajanju.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija leta 2020 mora postati social-
na država v pravem pomenu besede. 
Vsem mora omogočati kakovostno in 
dostopno izobraževanje, dostopne cene 
stanovanj ter dobre zaposlitve. Država 
mora vsem državljanom omogočiti ka-
kovostne zdravstvene storitve. 

geološke krajine v občini,
4. za dosego konsenza o zazidalnem 
načrtu v občini,
5. za večjo Vrhniko kot turistično točko: 
bazen s kampom, termalno zdravilišče, 
seminarski turizem, koliščarski temats-
ki park, turistične prireditve, in sicer z 
uporabo svetovnega spleta, izvirnimi 
spominki, brošurami,
6. za oživitev mestnega jedra Vrhnike z 
gradnjo mestne tržnice.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
V občini Vrhnika s propadanjem še 
zadnjih večjih podjetij, IUV, LIKO, 
Pekarna, praktično ni več možnosti 
za aktivno poklicno vključevanje na 
območju občine, zato se bom naprej 
zavzel za pripravo programov za spod-
bujanje razvoja ekološkega turizma in 
podeželja ter ohranjanja značilne kul-
turne in geološke krajine in drugih nar-
avnih danosti kot priložnost za skladen 
turistično-gospodarski razvoj občine. 
Zavzel sem bom za gradnjo obrtne cone 
s poudarkom na izvajanju storitvenih 
in obrtniških dejavnosti ter za uporabo 
čistih tehnologij in znanja.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
S svojim delom v državnem zboru ne 
bom razočaral ljudi, ki verjamejo v so-
cialno pravično, strpno, demokratično 
in učinkovito pravno državo, ki temelji 
na spoštovanju temeljnih človeških in 
družbenih vrednot. Menim, da lahko kot 
strokovnjak in poslanec pripomorem k 
uspešnemu in dolgoročnemu razvoju 
Slovenije in da lahko postane evropsko 
primerljiva država, v kateri bo bivanje 
za slehernega človeka priložnost za 
lokalno ugodje in globalen uspeh.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Slovenija bo socialno pravična država 
prijaznih in umirjenih ljudi, ki delajo 
in živijo v varnem, zdravem in spod-
budnem delovnem, življenjskem 
in družbenem okolju, ki temelji na 
spoštovanju temeljnih človeških in 
družbenih vrednot in za svoj gospodar-
ski razvoj smotrno izkorišča naravne 
danosti, ki jih skrbno čuva za prihodnje 
rodove. Slovenija bo predstavljala odpr-
to mesto združevanja znanja, strategij 
in potencialov za njen stalen razvoj 
in bo zagotavljala potrebne pogoje za 
vpeljevanje raziskovalnih spoznanj in 
prijaznih tehnologij v zasebno, poslovno 
in širše družbeno življenje. Zato je treba 
že sedaj začeti z oblikovanjem poli-
tike, ki bo temeljila na potrebah ljudi, 
lokalnih skupnosti, okolja in naravnih 
danosti, s katero bo Sloveniji omogočen 
stalen gospodarski, družbeni, socialni in 
vrednostni razvoj.

Zakaj stranka Zares? 
Stranke Zares nisem izbral, temveč 
sem jo pomagal postaviti skupaj z 
ljudmi, ki so me s svojimi vrednotami 
in odločnostjo prepričali, da je mogoče 
s skupnim nastopom ustaviti nasilje 
sedanje vlade in ponuditi Sloveniji 
model nove politike, ki ne temelji na 
izključevanju in ustrahovanju, temveč 
na mobilizaciji za razvojne priložnosti. 
Vesel sem, da je stranka pritegnila ljudi, 
ki ne želijo živeti od politike, temveč za 
politiko. 

Zakaj jaz? 
Ker sem se na svoji poklicni poti za-
vedel, kako pomembno je razumeti 
stvari, preden jih začneš popravljati. 
Študij v tujini mi je dal vztrajnost, spo-
sobnost preživetja in širino, hkrati pa 
avtonomijo, ki jo danes pogrešamo pri 
marsikaterem poslancu in celo minis-
tru. Z delovanjem v akademskem in 
poslovnem svetu ter v institucijah sem 
dobil izkušnje, kako težko je dobre ideje 
preliti v prakso brez pomoči kakovostne 
regulacije. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za Ljubljano, da bo lahko opravljala 
svojo vlogo glavnega mesta. Zaradi aro-
gance vlade in nepripravljenosti članov 
parlamenta, da bi Ljubljano obrav-
navali vsaj kot enakopravno drugim 
mestom, je zelo pomembno, kdo bo Lju-
bljano predstavljal v parlamentu,
2. za razvoj Ljubljane, da bo dobila 
enake pogoje kot druga mesta in občine 
v Sloveniji.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Prva poteza bo zakon o ustanovitvi ne-
govalne bolnišnice v sodelovanju z mes-
tom Ljubljana. Vse več ljudi, še pose-
bej starejših, potrebuje dolgotrajnejšo 
medicinsko nego po operacijah in posto-
pnih rehabilitacijah. 
Zahteval pa bom tudi zaprtje Pediatrične 
klinike, dokler se ta ne dokonča. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Kot vodja odbora za zdravstvo v stranki 
Zares sem aktivno prispeval k oblikovan-
ju stališč in nameravam prav tako ak-
tivno vplivati na njihovo uresničevanje. 
Dobro poznam probleme Ljubljane, a 
tudi ovire pri njihovem reševanju, ki so 
pogosto v nacionalni zakonodaji. Zato 
bo moja mestna izkušnja še posebej 
dobrodošla pri reševanju problemov, 
kjer se prepletata lokalna in nacionalna 
raven.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Kakšna bo Slovenija v prihodnje, je v ve-
liki meri odvisno od izida letošnjih vo-
litev. Verjamem, da je nacionalni poten-
cial veliko večji, le da se zaradi iskanja 
sovražnikov, obtoževanja novinarjev, 
uničevanja opozicije, odstavljanja direk-
torjev in favoriziranje tajkunov ne more 
polno izraziti. 
Verjamem, da lahko Slovenija v letu 
2020 postane dežela rezultatov, ki jih 
bodo deležni vsi, ne le prijatelji vlade. 
Zavzemam se za uravnotežen razvoj so-
cialne države, kar pomeni, da z gospo-
darsko rastjo raste tudi socialna države. 
Država mora uporabiti svojo moč za 
posredovanje med različnimi interesi in 
za usmerjanje potencialov k večji blag-
inji. Za to pa potrebujemo nove ljudi, 
ki jih zanima iskanje priložnosti. Slo-
venija 2020 lahko postane družba sode-
lovanja in priložnosti in končno zapusti 
včerajšnji svet mračnjaštva.
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Kratka biografija
Rodila se je 25. junija 1976. Je univerzitet-
na diplomirana teologinja, podiplomski 
študij pa končuje na politologiji. Med 
študijem je postala mamica dvema 
sinovoma, ki imata danes 10 in 8 let. 
Ukvarjala se je s spremembo zakonod-
aje štipendiranja, študentskih domov, 
socialnih transferjev in ustanavljanjem 
Kluba študentskih družin Slovenije. V 

Ljubljana Rožna dolina, 
Polhov Gradec, Horjul

Esmeralda 
Canjuga
Vidmar 

Z nadaljevanjem začetih 
akcij si bom prizadevala 
pripeljati do zaresnih spre-
memb. 

Kratka biografija
Rodil se je 23. marca 1942 v Ljubljani. 
Diplomiral je na Pomorski šoli v Pi-
ranu. Ob študiju se je ukvarjal z glasbo 
in se leta 1963 podal v poklic svobod-
nega umetnika. Sodeloval je na mnogih 
domačih in mednarodnih festivalih, 
posnel več kot 300 melodij in sodeloval 
v štirih domačih in dveh tujih filmih. 
Od leta 1980 je delal kot novinar na 
RTV Slovenija. Prejel je vrsto nagrad na 
domačih in tujih festivalih.

Zakaj stranka Zares?
Strinjam se z idejami in načrti delo-
vanja stranke ter od nje pričakujem ZA-
RES novo politiko. Od delegatov stranke 
pričakujem ZARES učinkovito delo za 
spremembe v parlamentu, boj proti 
vsem nepravilnostim in predloge novih 
zakonov za varnejše življenje. 

Zakaj jaz? 
V Ljubljani delujem že vrsto let pred-
vsem v kulturi, seveda pa spremljam 
vsa druga dogajanja in želim s svojimi 
izkušnjami pomagati za boljšo prihod-
nost. Kot glasbenik in kulturnik znam 
pogledati na stvari tudi z drugega 
zornega, reševati probleme na drugačen 
način in prisluhniti težavam obrobja 
družbe. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?  
Zavzemal se bom za Ljubljano, da s 
pomočjo države postane res prava 
prestolnica Slovenije. Živim v strogem 
centru mesta in občutim vse vsak-
danje probleme: promet, pomanjkanje 
parkirnih in garažnih prostorov, odsot-
nost malih trgovin, domov za mlade in 
ostarele. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Pripravil bom srečanja s someščani, da 
bi spoznal njihove težave in želje na 
področjih, kjer lahko takoj pomagam, 
o večjih težavah pa bom poročal orga-
nom, ki lahko ukrepajo. Sodeloval bom z 
drugimi člani stranke in iskal strokovno 
pomoč za rešitev problemov.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Mislim, da znam prisluhniti ljudem 
in znam vestno sodelovati v timskem 
delu.

Ljubljana Center 

Lado
Leskovar 

Pripravil bom srečanja s 
someščani, da bi spoznal 
njihove težave in želje na 
področjih, kjer lahko takoj 
pomagam, o večjih težavah 
pa bom poročal organom, 
ki lahko ukrepajo.

Kratka biografija
Rodil se je 9. maja 1974 v Ljubljani. 
Po maturi na kranjski gimnaziji se je 
odločil za študij filozofije in sociologije 
v Ljubljani, ob katerem se je aktivno 
udejstvoval tudi kot novinar, napove-
dovalec in odgovorni urednik na radiu 
Študent. Pozneje ga je življenjska pot 
zanesla v igralske in lutkarske vode, 
najbolj poznani sta bržčas njegovi vlogi 
v televizijski nanizanki TV Dober dan 
in v otroški lutkovni seriji Zajček Bine. 
Aktivistične izkušnje, ki jih je pridobil 
še kot študent, danes nadgrajuje tudi 
kot predsednik trnovskega KUD France 
Prešeren, organizatorja festivala Trn-
fest. Že drugi mandat je svetnik Mestne 
občine Kranj. Je oče dveh sinov, enolet-
nega Svita in pravkar rojenega Tarasa.

Zakaj stranka Zares? 

Prepričan sem, da je stranka Zares ed-
ina sposobna povezovati in vključevati 
nove ideje in ljudi, ker goji visoko raven 
dialoga in argumentov. Ker politiko ra-
zume kot urejanje skupnih zadev, ne pa 
kot poligon moči. 

Zakaj jaz? 
Pri svojem delu se srečujem z različnimi 
ljudmi v različnih okoljih. Narava moje-
ga dela zahteva, da se vanje vživim, jih 
razumem. Moja prednost je, da znam 
naše skupne probleme ubesediti in naše 
zahteve tudi argumentirano zagovarja-
ti. Ne izbiram lažjih odločitev, izbiram 
prave odločitve.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za čimprejšnjo razbremenitev in ure-
ditev najprometnejše ceste v državi, 
Celovške ceste,
2. za legendarni tivolski športni park, 
da ob gradnji novih športnih centrov ne 
bo ostal pozabljen, 
3. za sodoben kulturni center v prostorih 

Ljubljana Šiška 

Vito
Rožej 

Kot poslanec bom seveda 
najprej prisegel, da si bom 
po svojih najboljših močeh 
prizadeval za dobrobit 
državljanov in državljank 
republike Slovenije, in to 
obljubo bom tudi držal.

Kratka biografija
Diplomirana umetnostna zgodovi-

Koseze, Dravlje, Podutik

Majda
Širca 

Prizadevala si bom vrniti 
digniteto v politiko, saj 
je mera zaupanja med 
oblastjo in prebivalstvom 
na najnižji možni točki. 

Volilna enota 3
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v Murglah, ki je poplavno ogroženo 
območje, 
4. za razvoj mreže javnega potniškega 
prometa tudi do sedaj slabo dostopnih 
predelov. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Moja prva poteza ob izvolitvi sicer ne 
bo povezana z urbanističnimi in okoljs-
kimi problemi mojega volilnega okraja, 
pač pa z dejavnostjo, ki mu daje močan 
pečat, to je z visokim šolstvom. Predla-
gal bom dopolnitev zakona o visokem 
šolstvu z ustanovitvijo neodvisne 
agencije za akreditacijo in evalvacijo 
visokošolskih programov. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Brez lažne skromnosti verjamem, da 
sem že v sedanjem mandatu kot opozici-
jski poslanec v državnem zboru dosegel 
prepoznavnost s temami, kot so okolje, 
regionalna in urbana politika, znanost 
in izobraževanje. Tako nameravam 
delati tudi naprej. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Nisem posebno vnet pristaš velikih vizij 
in opisovanja svetle prihodnosti. Vseka-
kor verjamem, da nas bodo, tako kot 
v preteklosti in danes, pestile vsakod-
nevne težave in skrbi, kako bo z našimi 
otroki, zdravjem, varno starostjo. 
Vsekakor pa lahko marsikaj naredimo, 
da bodo te težave leta 2020 manjše. To 
pa moramo začeti že danes. Smo pred 
velikim izzivom podnebnih sprememb. 
Tako zmanjševanja izpustov toplogred-
nih plinov kot prilagajanja nanje. Če 
bomo na te izzive uspeli odgovoriti, lah-
ko pogumno zremo v prihodnost. Sicer 
pa menim, da lepa prihodnost Sloveniji 
ni bila napisana že ob njenem rojstvu, 
ampak moramo vsak dan delati zanjo. 

času zaposlitve na Zavodu K6/4 se je 
začela ukvarjati s problematiko gostin-
skega sektorja na Slovenskem. Trenutno 
s člani Iniciative združenja ponudnik-
ov gostinskih storitev pripravlja vse 
potrebno za ustanovitev Zbornice za 
gostinstvo. 

Zakaj stranka Zares? 
Ker sem prepričana, da ne bomo zgolj 
verjeli v spremembe in sprejemali odgo-
vornosti zanje, ampak že izvajamo 
spremembe, ki bodo vplivale na boljše 
življenje nas vseh.

Zakaj jaz? 
Verjamem, da lahko prispevam k spre-
membam in sem pripravljena vložiti 
vse svoje znanje, energijo in sposobnosti 
v to, da bomo vsi živeli bolje. Odločam 
se za konkretne cilje in konkretne zgod-
be. Teorija in praksa samo z roko v roki 
lahko dosežeta želene cilje.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom: 
1. za konkretno rešitev za divja 
odlagališča. Skrb za okolje je zelo 
pomembna naloga, saj je celotno 
območje vpeto v dva krajinska par-
ka, občina Brezovica pa tudi meji na 
območje, zaščiteno z Naturo 2000,
2. za iskanje rešitev skupaj z državo za 
ureditev primerne infrastrukture, saj 
število prebivalcev v našem okraju hitro 
raste, o čemer govori tudi problematika 
vrtcev. Veliki gradbeni investitorji naj 
del svojega dobička ali z gradnjo ali z 
delom sredstev čistega dobička prispe-
vajo h gradnji socialno nujno potrebnih 
ustanov,
3. za spodbujanje kulturno-družbenih 
aktivnosti in za čim širšo vključitev pre-
bivalcev,
4. za iskanje lokacije za gradnjo „ak-
tivnega” doma starostnikov oziroma 
preureditev druge stavbe v ta namen v 
duhu medgeneracijskega sodelovanja, 
5. za pospeševanje razvoja ekoturizma 
na polhograjsko-dolomitskem območju 
in s tem za odpiranje novih delovnih 
mest in razvoj celotnega območja.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Z nadaljevanjem začetih akcij si bom 
prizadevala pripeljati do zaresnih spre-
memb. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Pri svojem delu bom vedno na prvo 
mesto postavljala socialno pravičnost, 
za kar se bom tudi vedno borila. Stroka 
je nujna v pripravi strategij in razvoju 
posameznega segmenta. Moje izhodišče 
je najprej korekcija nastalega stanja, v 
katerem so konkretni ljudje, konkretne 
zgodbe. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Če bomo spodbujali socialno pravičnost 
in celoten segment, ki vodi v boljše 
življenje vseh državljanov, bo Slovenija 
tudi s pospešenim razvojem socialnega 
podjetništva gospodarsko razvita so-
cialna oaza.

Sem za spremembe in sem jih priprav-
ljen uresničiti.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Upam, da bo sodobna socialna pravna 
država s standardom, dostojnim vsake-
ga posameznika.

nekdanjega kina v Šiški ter da bosta ob-
novljena zdravstveni dom in bolnišnica 
Petra Držaja.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Kot poslanec bom seveda najprej prise-
gel, da si bom po svojih najboljših močeh 
prizadeval za dobrobit državljanov in 
državljank republike Slovenije, in to 
obljubo bom tudi držal. Prizadeval si 
bom, da država s svojo prestolnico vz-
postavi spoštljiv in sodelujoč odnos.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Pri mojem poklicu je nujno suvereno 
nastopanje pred ljudmi, ki je pogoj tudi 
za dobro zastopanje naših interesov. K 
temu mi bodo pomagale tudi izkušnje iz 
lokalne politike.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Ohranitev in izboljšanje splošne dosto-
pnosti javnih storitev na področju 
šolstva, zdravstva, kulture, športa, so-
cialnega varstva, informiranosti sta 
pogoja za kakovostno življenje. Slo-
venija prihodnosti naj bo zelena dežela 
ekološko osveščenih ljudi, ki ohranja 
svoje kmetijske in gozdne površine, saj 
njene stanovanjske politike ne krojijo 
zgolj gradbeniški lobiji. Kot alterna-
tivo zgrajeni cestni infrastrukturi naj 
ponuja obnovljeno mrežo železniških 
povezav ter razširjeno mrežo primest-
nih železnic in kolesarskih stez. Sodobne 
telekomunikacijske storitve, izobraženi 
zaposleni in razvojne davčne olajšave 
naj podjetjem nudijo primerjalno pred-
nost na globalnem trgu. Slovenska gos-
podarska odprtost in samozavest naj se 
odražata tudi v medosebnih odnosih.
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Kratka biografija
Rodil se je 28. julija 1961. Osnovno šolo 
in gimnazijo je obiskoval v Šentvidu, 

Šentvid, Brod, Vižmarje, 
Medno

mag. Janez
Kopač 

Najprej se bom zahvalil 
vsem, ki bodo prišli na 
volitve. To je znak, da se 
ljudje čutijo odgovorne 
za prihodnost, pa kogar 
koli že volijo, čeprav sem 
seveda najbolj vesel naših 
volivcev. Potem pa delo: od 
ljudi in za ljudi.

Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po 
zaposlitvah na Danskem, v Nemčiji in 
Kanadi ter v finančni službi Iskre Delte 
je bil izvoljen v prvi večstrankarski 
parlament, nato je bil štiri mandate 
predsednik odbora za finance, znan kot 
varuh slovenskega proračuna. Krajši 
čas je bil minister za finance in štiri leta 
minister za okolje, prostor in energijo. Je 
avtor ali soavtor številne zakonodaje s 
področja javnih financ, varstva okolja, 
stanovanj, energetike, prostorskega 
načrtovanja. Je tudi sodni izvedenec 
finančne stroke. Zadnja tri leta se kot 
prokurist manjšega podjetja ukvarja 
z gradbeništvom. Je poročen, oče treh 
otrok.

Zakaj stranka Zares?
Zares vrača politiko tja, kjer je njeno 
izvorno bistvo: v reševanje težav vsak-
danjih ljudi. Po izpetju velikih zgodb os-
amosvojitve, včlanitve v Evropsko unijo 
in NATO so dotedanje parlamentarne 
stranke okostenele in se izpele v skrbi 
za koristi lastnega članstva. Slovenija 
danes ni sproščena in ni prenovljena, 
temveč zares zaskrbljena za svojo pri-
hodnost.

Zakaj jaz?
Znam in hočem! Dolga leta parlamen-
tarnega in vladnega življenja so mi 
omogočila vedenje o pisanju zakonov, 
političnem usklajevanju, nujnosti sode-
lovanja. Še vedno pa me iskreno jezijo 
zloraba oblasti, neumno besedičenje 
politikov in razkazovanje moči v prev-
ladi nad argumenti.
 
Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za spremembo skoraj sovražnega 
odnosa države do Ljubljane in osrednje 
Slovenije ter njenih prebivalcev. Zato 
bomo v korist ljudi spremenili zakone 
o financiranju občin, o prostorskem 
načrtovanju, o graditvi objektov, o ener-
getiki, o varstvu okolja, o inšpekcijskih 
službah in številne druge;
2. za dopolnitev stanovanjskega zakona, 
da bi znova oživili nepridobitno stano-
vanjsko gradnjo in mladim z zaposlit-
vijo za določen čas omogočili najemanje 
stanovanjskih kreditov;
3. za temeljito spremembo prometne 
politike z več boljšega javnega prometa 
ter za zeleno davčno reformo za manj 
škodljivih izpustov. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Najprej se bom zahvalil vsem, ki bodo 
prišli na volitve. To je znak, da se ljudje 
čutijo odgovorne za prihodnost, pa kog-
ar koli že volijo, čeprav sem seveda na-
jbolj vesel naših volivcev. Potem pa delo: 
od ljudi in za ljudi.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Ker znam in hočem. 16 let dela v par-
lamentu in vladi, od osamosvajanja 
države do vključitve v Evropsko unijo, 
mi je omogočilo zakladnico znanja in 
izkušenj. Hkrati pa imam še vedno silno 
željo po spreminjanju sveta na bolje, 
po preganjanju krivic in ustvarjanju 
okolja, ki bo ljudem omogočil socialno 
vzdržno, podjetno in okoljsko sprejem-
ljivo življenje.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Trudil se bom, da bo Slovenija še vedno 
enakopravna v Evropski uniji, da bomo 
mednarodno prepoznavni po svojih 
tehnoloških, kulturnih, športnih in 
podjetniških uspehih, da bo naše okolje 
v še boljšem stanju ter predvsem, da bi 
bili dežela zdravih, pozitivno mislečih 
in zadovoljnih ljudi. 

Kratka biografija
Rodila se je 8. junija 1976 v Ljubljani. Po 
študiju teoretske sociologije na Fakulteti 
za družbene vede v Ljubljani je leta 2006 
magistrirala s področja urbane soci-
ologije, regionalnega razvoja in infor-
macijske družbe. Ves čas študija je ak-
tivno delovala v študentskih društvih, 
vodila fakultetni študentski svet in 
podpredsedovala študentskemu svetu 
univerze, sodelovala v več raziskoval-
nih projektih, sooblikovala študentske 
časopise, delala na Radiu Študent in 
napisala več člankov za znanstvene re-
vije in časopise. Od leta 2006 je članica 
občinskega sveta Občine Medvode. 
Je članica predsedstva Slovenskega 
sociološkega društva.

Zakaj stranka Zares?
Ker v slovensko politiko prinaša svežino, 
daje priložnost mladim ljudem ter 
zavrača klientelizem in ozkoglednost. 
Premišljeno uveljavlja koncept nove 
politike, utemeljen na vrednotah odpr-
tosti, samoomejevanja, strpnosti in 
ustvarjalnosti. Je pravo zagotovilo, da 
bomo presegli ideološke delitve in v 
ustvarjalni razpravi dosegli soglasje, 
kakšno Slovenijo želimo v prihodnosti. 

Zakaj jaz? 
S svojim znanjem in zamislimi lahko 
prispevam k verodostojni politiki. Ver-
jamem, da sta strpnost in sodelovanje 
edina prava pot do utrditve (neposredne) 
demokracije in povečanja možnosti sode-
lovanja vseh državljank in državljanov 
pri sprejemanju odločitev v javnih zade-
vah. Zagovarjam pravico do svobodne 
izbire in do obveščenosti javnosti. Za-
vzemam se za uveljavitev treh Z-jev: Z-
aupanja, Z-nanja in Z-dravja.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za profesionalizacijo in instituciona-
lizacijo mladinskih kulturnih centrov, 
za kakovostne javne vrtce in za uvedbo 
novih oblik medgeneracijske solidar-
nosti,
2. za pregledne javne finance v občinah 
in za hitrejše dokončanje komunalnih 
projektov,
3. za pripravo strokovno utemeljenih 
in celovitih ukrepov spodbujanja raz-
voja sodobnih oblik podjetništva (mikro 
podjetij, družinskih podjetij, ženskega 
podjetništva), povezanega z razvojem 
podeželja in ekološkim turizmom,
4. za izboljšanje oskrbe z neoporečno in 
kakovostno pitno vodo, za kakovosten 
in okrepljen sistem javne zdravstvene 
oskrbe in za boljše možnosti brezplačne 
rekreacije,

Medvode, Vodice, Tacen

mag. Jelena
Aleksić 

Predlagala bom skrajšanje 
roka za dokončanje 
medvoške obvoznice.

Volilna enota 3

Sedež Ljubljana Center

5. za več medsebojnega zaupanja v 
(lokalni) politiki, boljšo obveščenost in 
kakovosten dostop do informacij javne-
ga značaja. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Predlagala bom skrajšanje roka za 
dokončanje medvoške obvoznice. Za-
vzela se bom, da bi tudi iz državnega 
proračuna namenili sredstva za na-
mestitev avtomatskih defibrilatorjev 
za nudenje prve pomoči pri zastojih 
srca na javna mesta enakomerno po 
vsej državi. Pripravila in v zakonodajni 
postopek bom vložila zakon o mladini, 
ker »na mladih svet stoji«.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Veliko pozornosti bom namenila pov-
ezovanju z nevladnimi organizacijami, 
saj ni trdne demokracije brez aktivne 
vloge civilne družbe. Vztrajala bom 
pri vključevanju stroke v odločanje. 
Spodbujala bom medkulturni dialog 
in se zavzemala za krepitev položaja 
družbenih manjšin. Prizadevala si bom 
za upoštevanje vsakršne različnosti, 
spoštovanje izročila NOB in preseganje 
ideoloških delitev.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo izboljšala svoj mednarodni 
politični položaj ter bo ugledna in vero-
dostojna država, aktivna pri iskanju 
odgovorov na globalne izzive, zlasti v 
mednarodnih konfliktih, in pri iskanju 
soglasja o odzivih na posledice pod-
nebnih spremembe. Ohranila bo svoja 
naravna bogastva, predvsem zaloge pit-
ne vode, gozdove in biotsko raznovrst-
nost. Ker bo država blaginje, bodo imeli 
državljani enak dostop do brezplačnega 
javnega izobraževanja in zdravstvene 
oskrbe, boljša bo računalniška pis-
menost (zlasti starejših), razmerje med 
aktivnim in upokojenim prebivalstvom 
bo omogočalo vzdržnost socialne in 
pokojninske blagajne. Slovenija se bo 
povzpela na lestvici privlačnosti za tuje 
vlagatelje, storitveni in kvartarni sektor 
se bosta hitro razvijala in zaposlovala 
vse več visoko kvalificiranih zaposlenih; 
razvijalo se bo socialno podjetništvo.

narka, ki se je preizkusila na številnih 
področjih, kot publicistka, novinarka, 
urednica oddaj o kulturi, kulturno-infor-
mativnega programa in umetniškega 
dokumentarnega programa TV Slo-
venija, je avtorica številnih knjižnih in 
revialnih besedil s področja filma, av-
diovizualne kulture in humanistike ter 
ustvarjalka več kot šestdesetih doku-
mentarnih televizijskih oddaj Povečava, 
dobitnica mnogih nagrad in priznanj 
za umetniške dosežke v elektronskem 
mediju. Po letu 1997 je bila državna 
sekretarka na ministrstvu za kulturo, 
po letu 2000 pa dva mandata poslanka 
državnega zbora. 

Zakaj stranka Zares? 
Današnji sistem vrednot peha ljudi v 
vse večje izgorevanje, odtujevanje in 
tekmovanje. Ne znamo se več ustaviti 
in vprašati, kaj in kam resnično želimo. 
Nismo kos novemu in brutalnemu 
razmerju med delom in kapitalom. Zgu-
bljamo se v lokalnih prepirih, medtem 
ko ekološka, energetska in prehrambna 
kriza spreminjajo svet v tempirano 
bombo. Neodgovorno je pred vsem tem 
mižati. Odpreti moramo oči in srce ter 
spremeniti odnos do sebe, drugih, nara-
ve in sveta. Samo politika, ki se ne grebe 
le za oblast, last in slast, to spreminjanje 
omogoča. Toda le pod pogojem, če odgo-
vore ne ponuja sama, temveč prisluhne 
tudi drugim. In pod pogojem, da zavar-
uje šibke in da ne izključuje drugačne. 
Vem, da je do novega odnosa dolga pot. 
A tudi edina mogoča. Zahteva ogrom-
no zaupanja, samoomejevanja, pov-
ezovanja in odprtosti. To pa so temeljne 
vrednote nove politike stranke Zares.

Zakaj jaz? 
Kultura, ki mi je še posebej blizu, bistve-
no sooblikuje vrednote. Dobro poznam 
umetnost in razmere, v kateri nastaja, 
zato jih želim sooblikovati. Ne znam 
biti tiho, ko vidim nepravičnosti, in 
ne morem držati križem rok, če niso 
ponujene rešitve. Zame je politika odgo-
vorno in pošteno upravljanje skupnih 
koristi. Sovražim površnost, laži in 
sprenevedanja. Verjamem, da je uprav-
ljanje države v prvi vrsti strokovna in 
natančna skrb za skupno dobro. Hkrati 
vem, da politika prinaša tudi težavna 
soočanja med želenim in možnim. Toda 
dobrih odgovorov ni brez udeleženosti 
najširšega kroga ljudi, ki pa jim znam 
prisluhniti.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
• za stabilen razvoj države, ki je ključni 
pogoj za zdrav razvoj okraja; pogoj sta-
bilnega razvoja države pa je udeleženost 
ljudi v soustvarjanju prihodnosti,
• za vrnitev sredstev Ljubljani, ki ji jih 
je država maščevalno odvzela,
• za življenje, ki bo ob v zadnjih letih 
mnogih novih stanovanjih, boljši in-
frastrukturi, bolj pretočni in sproščeni 
cestni povezavi nudilo prebivalcem 
novo kakovost. Podprla bom strokovne 
rešitve v urbanizmu in zagovarjala skrb  
za okolje.
• za kakovostno nadgradnjo novo 
nastajajočih stanovanjskih naselij, ure-
jeno komunalno infrastrukturo, cestno 

povezavo, za ureditev zelenih površin 
in za vzpostavitev kulturi in druženju 
namenjenih prostorov
• za boljši dialog med državo in mes-
tom
• za boljšo kulturo bivanja, za katero so 
pomembne tudi drobne stvari, od mirne 
kolesarske poti do čiste zelenice.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Prizadevala si bom vrniti digniteto 
v politiko, saj je mera zaupanja med 
oblastjo in prebivalstvom na najnižji 
možni točki. Povezala se bom s krajani 
in tudi z mestnimi svetniki in svetni-
cami ter z njihovo pomočjo uveljavljala 
vaše želje in pobude.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Zato, ker sem občutljiva, znam prisluh-
niti, povezovati in argumentirati. Znam 
plavati proti toku, če slutim, da nas tok 
odnaša. Vztrajam v delu tudi takrat, 
ko drugi poslušno odnehajo. Sovražim 
lokalne prepire, s katerimi se zameglju-
jejo bistvena vprašanja današnjega 
sveta, ne le ožje Slovenije. Predvsem pa 
verjamem v demokracijo in želim, da se 
vzpostavi večje zaupanje med politiko, 
državo in prebivalstvom, saj je ta hip 
pod ravnjo, ki si jo želimo.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Če bodo med nami ostajale zavist, nape-
tost do drugega in medsebojna delitev, 
bo naša prihodnost mračna. Ne želim si 
take Slovenije, kjer bi mi pogled v svet 
zastirala vojaška ladja, korake v goz-
dovih pa preštevala cerkev, kjer šibki ne 
bi bili zavarovani, socialne, kulturne in 
druge pravice pa ne uveljavljene. Želim 
Slovenijo, ki bi se znala pravočasno 
ubraniti ekološki in energetski krizi, 
ki se v evropski zvezi ne bi podrejala 
velikim in ki bi zares razumela bistvo 
človekovih pravic. 


