
8

VOLITVE 2008 - ZARES
ZARES - DRŽAVLJANSKI ČASOPIS ZA NOVE IDEJE
WWW.ZARES.SI

Volilna enota 4

sedež:

LJUBLJANA 
BEŽIGRAD

Kratka biografija
Rodil se je 4. decembra 1957 v Kočevju. 
Osnovno šolo in gimnazijo je končal v 
Kočevju, nato pa je ob delu diplomiral in 
magistriral iz javne uprave na Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Po začetni zapos-
litvi v gospodarstvu je več let deloval v 
javnem sektorju. Bil je član prvega slov-
enskega parlamenta, direktor občinske 
uprave, načelnik upravne enote in 
vrhovni državni revizor za lokalno 
samoupravo. V obdobju dela v državni 
in lokalni upravi je sodeloval v različnih 
delovnih skupinah, ustanovljenih v ok-
viru pristojnih ministrstev. Sedaj oprav-

Kočevje 

mag. Miloš
Senčur 

Moja osnovna naloga bo 
vzpostaviti možnosti za 
organiziran, dosleden, 
pregleden in stalen dialog z 
ljudmi oziroma interesnimi 
skupinami v okraju.

lja delo višjega predavatelja za področje 
javne uprave na Fakulteti za upravo v 
Ljubljani. V zvezi z vprašanji s področja 
javne uprave objavlja tudi strokovne 
članke v pravnih revijah (Pravna prak-
sa, Javna uprava, Lex localis). 

Zakaj stranka Zares? 
Čeprav je upravljanje z javnimi zade-
vami ustavna pravica vseh in vsa-
kogar, pa politične stranke praviloma 
vse temeljijo in se gibljejo v določenih 
ideoloških okvirih in so v praksi zato 
pogosto ujetnice različnih (svojih) 
ideoloških zadreg. Pri stranki Zares sem 
začutil, da je udejanjanje ustavne prav-
ice do upravljanja z javnimi zadevami 
mogoče tudi na nov in drugačen način, 
kjer preprosto in samodejno lahko pride 
tudi do ljubezni do drugosti. 

Zakaj jaz? 
Vrednote stranke Zares so tiste, ki jih pre-
poznavam tudi v svoji biti. V življenju 
sem vedno znova presenečen, kako lepa 
beseda vedno lepo mesto najde. V tem 
vidim pravzaprav najlepšo priložnost 
za razvijanje svojih odlik, kako biti 
vsak dan boljši, kako se izpopolnjevati, 
hkrati pa s svojim ravnanjem širiti poz-
itivno mišljenje okrog sebe. Tudi tedaj, 
ko gre za povsem strokovna vprašanja, 
si prizadevam delovati na podlagi in v 
okvirih naših vrednot.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za posodobitev javnega cestnega in 
zlasti železniškega omrežja na relaciji 
Ljubljana–Kočevje, 
2. za ustanovitev takšne pokrajine, v 
kateri bo kočevska subregija deležna 
regionalnih razvojnih spodbud in 
zmanjševanja razlik do sosednjih 
območij, tudi na račun dosedanjih ner-
azvojnih okoliščin, 
3. za dokončno razmejitev 
premoženjskopravnih razmerij med 

nosilci javne lastnine in za vzpostavitev 
preglednejše lastnine lokalnih skupno-
sti,
4. za ustreznejše in razvojno usmerjeno 
načrtovanje s prostorom, saj je bilo na 
območju okraja na tem področju obdob-
je polstoletne abstinence,
5. za pridobivanje več sredstev iz ev-
ropskih strukturnih skladov za razvoj 
različne, manjkajoče javne infrastruk-
ture.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Moja osnovna naloga bo vzpostaviti 
možnosti za organiziran, dosleden, 
pregleden in stalen dialog z ljudmi 
oziroma interesnimi skupinami v okra-
ju, posamična naloga pa bo začetek 
razreševanja pravnopremoženjskih 
razmerij med državo in osebami javne-
ga prava z območja okraja. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Parlament predstavlja t. i. institucio-
nalno ali politično oziroma vrednostno 
raven v procesu javnega upravljanja. 
Poleg izkušenj, ki jih imam v tem delu, 
so še posebej dragocene izkušnje z druge 
ravni tega procesa, kjer gre za prizade-
vanje udejanjanja odločitev politike. Po-
manjkljivosti slednjih se najbolj izražajo 
prav na instrumentalni oziroma opera-
tivni ravni. S poznavanjem obeh ravni 
bom lahko prispeval k odpravljanju raz-
koraka med njima. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Potrebni bosta nenehno iskanje in 
vzdrževanje ustreznega ravnovesja pri 
zasledovanju zastavljenih ciljev med 
različnimi politikami po načelu sora-
zmernosti oziroma pravičnosti – tudi 
in predvsem v odnosu do narave. Na-
daljevati bo treba z aktivnostmi v smeri 
prevrednotenja številnih obstoječih 
družbenih vrednot. Vse naše početje 

Kratka biografija
Rodila se je 12. junija 1966 v Ljubljani. 
Leta 2006 je diplomirala na Visoki šoli 
za upravljanje in poslovanje v Novem 
mestu, letos pa zaključuje znanstveni 
magisterij na Fakulteti za državne in 
evropske študije na Brdu. Po začetnih za-
poslitvah v gospodarstvu je kot poslov-
na sekretarka našla izziv v ameriškem 

Ribnica 

Andreja 
Škrabec 

Dokazati, da se s 
poštenostjo, odločnostjo in 
znanjem lahko izpolnijo 
želje in uresničujejo zastav-
ljeni cilji. 

letalskem podjetju. Kljub priložnosti 
prevzeti menedžersko vodenje podjetja 
za področje vzhodne Evrope se je po 
rojstvu dveh sinov odločila posvetiti 
družini. Pozneje je prevzela družinsko 
podjetje v Ljubljani, kjer je sedaj direk-
torica. Z možem Stašem sta si ustvarila 
dom v njegovi rodni Ribnici.

Zakaj stranka Zares?
V Ribnici potrebujemo novo, svežo 
politično moč, neobremenjeno s pretek-
lostjo in zazrto v prihodnost. Verjamem, 
da je stranka Zares priložnost, da sloven-
ski prostor oblikuje v napredno, uspešno 
in priložnosti polno okolje. Prepričana 
sem v njen program, tudi zato, ker ne 
bo prezrla problematike manjših okolij 
in posameznika. Njene vrednote, njena 
svežina in nova energija pa so sile, za 
katere vem, da bodo obljube pretvorile v 
dejanja, dejanja pa v rezultate. 

Zakaj jaz? 
Komunikativnost, odločnost in poštenost 
so moje odlike. Pripravljena sem pris-
luhniti željam svojih someščanov in jih 
poskušati udejaniti ter narediti Ribniško 
dolino zanimivo in privlačno tudi za 
mlade, ki sedaj iščejo svoje priložnosti 
drugje. »Želje in ljubezen so krila za ve-
lika dela,« je dejal Goethe in mislim, da 
imam obojega dovolj.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev možnosti mladih, da 
se poklicno in srednješolsko izobražujejo 
v lastnem kraju, 
2. za spreminjanje ribniške tradicije v 
podjetniško priložnost in tako vključitev 
mladih v zaposlitev v domačem kraju,
3. za boljšo izrabo prostora in 
načrtovanje novih objektov po načelih 
trajnostnega razvoja,
4. za boljše cestne povezave, da bodo 
ljudje lažje in hitreje prišli do želenih 
destinacij,

namreč korenini v takšnih ali drugačnih 
vrednotah. Čim bolj nam bo uspelo te 
vrednote približati tistim, na katere nas 
opozarja narava s svojimi zakonitostmi, 
tem bolj bomo lahko upali na Slovenijo 
2020.

4. volilna
enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je 1. julija 1967. Po izobrazbi 
je “vegovec”. Po prvih podjetniških 
izkušnjah z začetka devetdesetih let, ko 
je bil krajši čas tudi vodja Študentskega 
servisa v Grosuplju, je celotno poklicno 

Grosuplje, Ivančna Gorica 

Uroš
Gruden 

Želim postati prvi pravi 
poslanec – predstavnik 
našega volilnega okraja, ki 
se ne bo v svojih ravnanjih 
vedno ukvarjal le z »vi-
soko« politiko, ampak s 
potrebami našega okraja.

Kratka biografija
Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Zaključil 
je univerzitetni študij fizike in tehnične 
vzgoje ter magistriral s področja 
menedžmenta. Več kot 20 let je bil za-
poslen v litijski občini, najprej kot učitelj 
in pomočnik ravnatelja, nato pa pet let 
kot ravnatelj na osnovni šoli ter devet 
let kot ravnatelj na Gimnaziji Litija. 
Sedaj predava v Šoli za ravnatelje, kjer 
poleg predavateljskega in znanstvenega 
dela sodeluje pri pripravi in izvedbi tu-
jih in domačih projektov, med katerimi 
so tudi projekti evropskih strukturnih 
skladov. Bil je predsednik odbora in 
eden glavnih akterjev za ustanovitev in 
gradnjo Gimnazije Litija, član državne 
predmetne kurikularne komisije, vodi 
nadzorni odbor na Občini Litija in je 
vključen v več društev. V preteklosti je 
bil tudi pobudnik in koordinator več 
uspešnih humanitarnih prireditev.

Zakaj stranka Zares? 
V stranki Zares se združujejo ljudje, 
ki znajo gledati v prihodnost in vidijo 
sedanjost, se zavedajo potreb prepros-
tih ljudi in so pripravljeni sodelovati s 
strokovnjaki na vseh področjih, oblju-
bljajo realne stvari in ne zidajo gradov 
v oblakih, dajejo pomen javnim dobri-
nam in ne zanemarjajo zasebne pobude, 
mislijo in ne le govorijo. Skratka, vodijo 
novo politiko.

Zakaj jaz? 
Zelo dobro poznam šolstvo na vseh 
ravneh. Znam sodelovati z ljudmi, 
imam izkušnje pri vodenju, obvladam 
projektno delo in poznam javne finance. 
Poznam probleme območja volilnega 
okraja, ki ga sestavlja 163 naselij, šteje 
19.697 prebivalcev, ki živijo na 322 km2 
in so povezani v 22 krajevnih in eno 
mestno skupnost. Na tem območju sem 
v javnem življenju aktiven več kot 25 
let.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za dokončanje modernizacije cestne 
povezave med Litijo in Ljubljano po tra-
si, ki bo določena na podlagi strokovnih 
utemeljitev in mora poleg tehničnih 
rešitev vsebovati tudi nadaljnji razvoj 
Litije in Šmartna pri Litiji,
2. za spremembo zakonodaje na 

Litija 

mag. Vinko 
Logaj 

Zagotovo bom že pri prvih 
dogovarjanjih vztrajal, 
da so znanje, pretekle 
izkušnje, argumenti in 
strokovnost podlaga za 
celovit razvoj Republike 
Slovenije, življenjski stan-
dard in zadovoljstvo njenih 
prebivalcev. 

Kratka biografija
Rodil se je leta 1967 v Ljubljani. Mladost 
je preživel v Polju. Drsal je v Zalogu, bali-
nal na Studencu, plaval in igral nogom-
et na Vevčah, se podil po Sneberjih, 
smučal na Trebeljevem, hodil na Janče 
in Prežganje, gobaril na Razorih, Li-
poglavu, kolesaril po Bizoviku, Besnici... 
Z družino živi v Zgornjem Kašlju. Je uni-
verzitetni diplomirani pedagog in pro-
fesor sociologije. Kot študent prodekan 

Ljubljana Zalog, Polje

Roman 
Jakič 

Zahvalil se bom vsem, 
ki so izkazali zaupanje 
stranki in me podprli kot 
kandidata, vsem drugim 
pa zagotovil, da dobesedno 
razumem 82. člen Ustave 
Republike Slovenije, ki 
pravi, da so poslanci pred-
stavniki vsega ljudstva in 
niso vezani na kakršno koli 
navodilo. 

pot bolj ali manj povezan s politiko, v 
katero je sicer vstopil že v časih ZSMS. 
Do konca leta 2007 je bil član LDS in je 
sodeloval v prav vseh volilnih kampan-
jah od leta 1990 naprej. V prvem man-
datu občinskega sveta Občine Grosuplje 
je bil tudi občinski svetnik. Sedaj je spet 
v podjetniških vodah, vendar v tesnem 
stiku z Zares novo politiko.

Zakaj stranka Zares? 
V politiko sem sprva prišel, marsikdo 
bi lahko rekel, z nekoliko idealističnim 
stališčem, da je politika najboljši način 
za urejanje javnih zadev. Da je od ljudi 
za ljudi. To še vedno verjamem in vem, 
da je Zares stranka, ki je voljna in 
sposobna našemu političnemu prostoru 
vrniti kredibilnost in vnesti novo, a 
vendar izvorno kvaliteto v politiko.

Zakaj jaz? 
Odlično poznam delovanje, zgodovino 
in ustroj naše države. Menim, da s 
svojimi organizacijskimi in komu-
nikacijskimi sposobnostmi, načinom 
razmišljanja in širino lahko presežem 
strankarska nesoglasja in pripomorem 
h konstruktivnejšemu reševanju raz-
vojnih in socialnih dilem, ki nas čakajo.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za več sredstev za razvoj komu-
nikacijske infrastrukture v naši, do 
sedaj močno zapostavljeni obljubljan-
ski regiji,
2. za izpolnitev obveznosti države na 
področju voda in za saniranje sedanje 
velike poplavne ogroženosti Grosuplja s 
primestjem,
3. za večji delež države pri financiranju 
projektov na področju šolstva, kjer 
je do sedaj država naš okraj močno 
zanemarjala,
4. za vzpostavitev učinkovitega in 
delujočega sistema pomoči razvoju 
ter ohranjanju kmetijstva in kulturne 
krajine.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Želim postati prvi pravi poslanec – 
predstavnik našega volilnega okraja, 
ki se ne bo v svojih ravnanjih vedno 
ukvarjal le z »visoko« politiko, ampak s 
potrebami našega okraja.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Menim, da sem zares dober komunika-
tor, organizator in da imam posluh za 
potrebe ljudi. Verjamem v različnost in 
sem strpen, a odločen pri izvedbi dogo-
vorjenih načrtov. Skupaj z izkušnjami 
in široko socialno mrežo mi to daje do-
bro podlago za delovanje v državnem 
zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija je že in bo do leta 2020 tudi 
ohranila svoj položaj dežele, v kateri 
je lepo živeti. Naše naravne danosti 
moramo predati zanamcem nedotakn-
jene, hkrati pa razvijati naše intelektu-
alne in komunikacijske potenciale. Pri 
tem nas pohlep po kratkoročnih hitrih 
zaslužkih ne sme odvrniti od sicer 
nekoliko težjih, a dolgoročno pravilnih 
odločitev. Slovenija mora biti dežela, 
kjer je življenje kakovostno, zanimivo, 
zabavno, mora biti kraj, kjer je lepo 
imeti otroke in kjer je mogoče mirno 
pričakati jesen življenja.

5. za oblikovanje Ribnice v eno od 
najzanimivejših slovenskih mest, tako 
na gospodarskem kot na kulturnem 
področju.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Dokazati, da se s poštenostjo, odločnostjo 
in znanjem lahko izpolnijo želje in 
uresničujejo zastavljeni cilji. Prisluhniti 
someščanom in s skupnimi močmi na-
jti najboljše rešitve in popeljati Ribnico 
med najnaprednejše in najzanimivejše 
kraje v Sloveniji. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Ker bom delo poslanke opravljala resno 
in odgovorno ter se zavzemala za dobre 
zakone, ki bodo prinašali pozitivne spre-
membe in blaginjo vsem državljanom 
Slovenije. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 ena najuspešnejših 
držav v Evropski uniji, tako po socialni 
in kulturni blaginji kot po gospodarskem 
napredku. V znanje in napredek usmer-
jena dežela je že v preteklosti dokazala, 
da kljub svoji majhnosti rojeva velike 
ume novega časa, ki s svojo inovativnos-
tjo, sposobnostjo in karakterističnimi 
značilnostmi Slovencev lahko zazna-
mujejo svetovno zgodovino. Na znanju 
temelječa družba, pripravljena na nove 
izzive, bo tudi na socialnem področju 
dokazala, da blaginja ni privilegij 
bogatih, ampak pravica vseh ljudi.

področju urejanja prostora, varstva 
okolja in učinkovite rabe energije, ki bo 
življenjska, evropsko usmerjena in bo 
reševala tudi probleme občanov Litije in 
Šmartna,
3. za sodelovanje z vsemi iz občin Litija 
in Šmartno, ki bodo pokazali zanimanje, 
da skupaj poiščemo možnosti in poti za 
pridobitev evropskih sredstev, ki jih ima 
Slovenija na voljo do leta 2013,
4. za učinkovito zdravstvo, šolstvo in 
kakovostno oskrbo vseh v starosti. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Zagotovo bom že pri prvih dogovarjan-
jih vztrajal, da so znanje, pretekle 
izkušnje, argumenti in strokovnost pod-
laga za celovit razvoj Republike Sloveni-
je, življenjski standard in zadovoljstvo 
njenih prebivalcev. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker sem prepričan, da politika odločanja 
lahko temelji na argumentih, stroki in 
videnju Republike Slovenije ter njenih 
prebivalcev v prihodnosti. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Podoba Slovenije leta 2020, za katero 
se bom zavzemal, je ekološko napred-
na država, ekonomsko in tehnološko 
razvita, gospodarsko stabilna, vpeta 
v boj proti podnebnim spremembam, 
regionalizirana z nalogami pokrajin, 
ki omogočajo celovit razvoj na vseh 
področjih javnega sektorja, in poseljena 
z večinsko zadovoljnim prebivalstvom. 
Slovenija bo znala hitro in učinkovito 
pomagati ob nesrečah, ki bodo posledica 
podnebnih sprememb.

Filozofske fakultete je bil soustanovitelj 
Študentske organizacije in leta 1990 kot 
predstavnik ljubljanske Univerze prvič 
izvoljen v slovenski parlament. Med 
letoma 1992 in 1996 je bil sekretar Lib-
eralne akademije in nato do leta 2004 
poslanec v Državnem zboru RS, kjer je 
vodil slovensko delegacijo v Parlamen-
tarni skupščini Sveta Evrope. Tam je tri 
leta tudi predsedoval najprestižnejšemu 
Političnemu odboru. V obdobju 2002–
2004 je bil poslanec Evropskega parla-
menta. Opravljal pa je tudi druge visoke 
funkcije, tako v politiki (generalni sek-
retar LDS) kot v javnem življenju (pred-
sednik Atletske zveze Slovenije). V letih 
od 2004 do 2008 je kot samostojni pod-
jetnik deloval na področju poslovnega 
svetovanja za domača in tuja podjetja. 
Od letošnjega leta je v. d. direktorja 
Javnega zavoda Tivoli. V Mestni občini 
Ljubljana je svetnik Mestnega sveta, iz-
voljen na Listi Zorana Jankovića.

Zakaj stranka Zares? 
Zares je stranka, ki želi z umirjeno sre-
dinsko politiko spremeniti Slovenijo 
v strpno državo vseh državljank in 
državljanov. Je stranka z jasno evrop-
sko usmeritvijo, ki zagotavlja Sloveniji 
usklajene standarde z Evropsko unijo, 
tudi oziroma predvsem na področju 
varovanja človekovih pravic in 
svoboščin. 

Zakaj jaz?
Ker vas od leta 1990 še nisem razočaral. 
Na volitvah ste mi izrekali podporo, 
da sem vas lahko zastopal na loka-
lni, državni in evropski ravni. Ker se 
znam boriti za interese državljank in 
državljanov Republike Slovenije. Ker se 
znam dogovarjati in biti zanesljiv part-
ner. Ker sem se vse življenje posvečal 
varstvu pravic in svoboščin državljank 
in državljanov Slovenije ne glede na nji-
hovo osebnostno okoliščino. Ker si želim, 
da bi moja otroka imela tako srečno in 
lepo prihodnost kot vi vsi.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za ponovno vzpostavitev partner-
skega odnosa med mestom in državo 
ter povrnitev denarja, ki ga je država 
odtujila mestu,
2. za soustvarjanje Ljubljane kot var-
nega evropskega mesta,
3. za večja vlaganja v izobraževanje kot 
dejavnik socialnega vključevanja in ne 
izključevanja,
4. za ustvarjanje materialnih pogojev 
za štipendiranje mladih ter za pomoč 
pri nakupu novih stanovanj in odpiran-
ju delovnih mest,
5. za človekove pravice nas vseh.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Zahvalil se bom vsem, ki so izkazali 
zaupanje stranki in me podprli kot kan-
didata, vsem drugim pa zagotovil, da 
dobesedno razumem 82. člen Ustave Re-
publike Slovenije, ki pravi, da so poslan-
ci predstavniki vsega ljudstva in niso 
vezani na kakršno koli navodilo. Potem 
pa sledijo trda pogajanja za realizacijo 
tistih zakonskih predlogov, za katere 
menim, da so v dobrobit državljank in 
državljanov.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Zaradi osebne odgovornosti, strokovnos-
ti in znanja. Zaradi dolgoletnih izkušenj, 
obrnjenosti v prihodnost in strpnosti do 
drugačnih in drugače mislečih.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Storil bom vse, da bo Slovenija odgo-
vorna do vsake svoje državljanke in 
državljana, še posebej do mladih, 
znanja željnih otrok 21. stoletja. Odgo-

Volilna enota 4

Sedež Ljubljana Bežigrad
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Kratka biografija
Rodil se je 23. julija 1978. Osnovno šolo in 
Srednjo elektrotehniško šolo je obiskoval 
v Ljubljani. Vpisal se je na izredni študij 
Komunikologije na FDV, toda smeri še ni 
končal. Pred dvema letoma je bil izvoljen 
za svetnika četrtne skupnosti Bežigrad, 
kjer je tudi član komisije za kulturo in 
šport ter društvene dejavnosti in strok-
ovnega odbora za odnose za javnostmi. 
Prav tako je predstavnik mestne občine 
Ljubljana v svetu Osnovne šole Savsko 
naselje in svetu Osnovne šole Mirana 
Jarca. Vse življenje se ukvarja z glasbo 
in z vsem, kar je povezano z njo.

Zakaj stranka Zares? 
Nočem biti eden tistih, ki samo gledajo 
in godrnjajo, ampak hočem biti del 
sveta in ga pomagati sooblikovati. Ver-
jamem v ljudi in vem, da nisem edini, 
ki si želi sprememb z dejanji, ne samo 
z besedami.

Zakaj jaz? 
Ker vem, da nisem najpametnejši človek 
na svetu, in se globoko zavedam, da je 
treba za dobre rešitve vzpostaviti dialog, 
ne pa voditi monolog. Ker verjamem, da 
si Slovenija zasluži boljše od tega, kar 
imamo, in boljši položaj od tega, kjer 
smo danes.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za delovanje državnega zbora, ki bo 
v korist slehernega državljana; temu bo 
namenjena tudi odprta pisarna za vse, 

Ljubljana Fužine

Darko 
Nikolovski 

Najprej bom poiskal pisar-
no in druge komunikaci-
jske načine, da bom lahko 
imel stik z volivci vsa štiri 
leta mojega mandata.

Kratka biografija
Rodila se je 6. aprila 1956. Po osnovni 
šoli in gimnaziji v Celju in Ljubljani 
je diplomirala na Naravoslovno-
matematični fakulteti v Zagrebu. 
Podiplomske in doktorske študije 
geografije je opravljala v Stockholmu 
in Londonu. Deluje kot raziskovalka 
in svetovalka. Je avtorica številnih zn-
anstvenoraziskovalnih in strokovnih 
člankov na področjih politične geografi-
je, migracij, državljanstva in politik 
Evropske unije. Leta 2005 je bila kot in-
dividualna raziskovalka izvoljena v ev-
ropsko mrežo odličnosti raziskovalnih 
institucij in raziskovalcev na področju 
ekonomskih in družbenih znanosti. Je 
mati enega otroka. 

Zakaj stranka Zares? 
Ker želi in zmore ustvarjati novo, boljšo 
politiko ter transparentno in odgovorno 
upravljati javne zadeve. Ker se zavze-
ma za družbo odgovornosti, strpnosti, 
samoomejevanja, družbene pravičnosti 
in enakih možnosti. Za družbo možnosti 
in priložnosti za vsakogar, da lahko v 
sobivanju in soustvarjanju z osebno 
etično in moralno odgovornostjo svo-
bodne izbire uresničuje svoje želje in 
hotenja. 

Zakaj jaz? 
Ni mi vseeno. Skrbi me za Slovenijo in 
rada imam njene ljudi. Imam politični 
pogum in imam vizijo. Želim soustvarja-
ti pogoje, možnosti in priložnosti, v kat-
erih bo vsakdo lahko pošteno in odgov-
orno do sočloveka in okolja uresničeval 
svoje potenciale, želje in hotenja. Želim, 
da se v moji domovini nikomur ne bo 
treba nikogar bati in nihče ne bo ostajal 
ob robu, izključen ali zlorabljen. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
• za spremembe zakonodaje o finan-
ciranju lokalne samouprave, varstvu 
okolja, prostorskem načrtovanju, gra-
ditvi objektov, energetiki, inšpekcijskih 
službah,
• za oživitev nepridobitne stanovanjske 
gradnje in omogočanje pridobivanja po-
sojil za mlade z zaposlitvijo za določen 
čas, 
• za načrtovano in sistematično obnav-
ljanje središč mestnih četrti,

Ljubljana Moste

Felicita 
Medved 

Zahvalila se bom za zau-
panje, da bom lahko v 
imenu svojih volivk in 
volivcev kot izvoljena 
predstavnica ljudstva ter 
po svoji vesti, sposobnos-
tih in močeh pripomogla 
k uresničevanju programa 
stranke Zares. 

Kratka biografija
Rojen januarja 1964 v Novem mestu 
sem tam tudi končal osnovno šolo in 
gimnazijo. V najstniških letih sem rad 
modelaril, pa tudi treniral košarko in 
bil na začetku 80-ih let član slovenske 
kadetske in mladinske reprezentance. 
Po končanem služenju vojaškega roka 
sem se leta 1983 odpravil na ljubljansko 
filozofsko fakulteto študirat slavistiko 
in filozofijo. Sredi študija sem postal 
sodelavec in urednik novomeškega 
mladinskega časopisa Valj, v obdobju 
1986 - 1988 pa bil tudi urednik družbene 
redakcije na Radiu Študent ter kolum-
nist tednika Mladina. Konec leta 1988 
sem se, še kot absolvent, zaposlil na 
ZSMS z jasno nalogo – izpeljati pro-
jekt preoblikovanja ZSMS v liberalno 
stranko. Na prvih volitvah leta 1990 
sem bil izvoljen za delegata osamos-
vojitvene skupščine. Marca 1992, ko je 
predsedovanje stranke LDS prevzel dr. 
Janez Drnovšek, sem postal generalni 
sekretar. To delo sem opravljal do junija 
2001, ko sem se umaknil in po krajšem 
študijskem dopustu diplomiral. Od ju-
nija 2003 do izvolitve za predsednika 
nove stranke Zares oktobra 2007, sem 
bil angažiran kot poslovni direktor v 
podjetju Ultra. 
Z ženo Ksenijo Bregar imava dva sinova 
– gimnazijca.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares se sooča z velikim 
izzivom, saj skuša povrniti smisel, 
zaupanje in dobro ime politiki. Politike 
ne razume kot vladanje in obvlado-
vanje, kaj šele polaščevanje, ampak kot 
moderatorja argumentirane in strpne 
razprave o izzivih prihodnosti – brez 
delitev na “naše in “vaše”, brez diskvali-
fikacij kritikov in drugače mislečih. 
S prepričanjem v dokazano moč av-
tonomne presoje vsakega posameznika 
se ne zateka k izmišljanju, ampak v 
dialogu išče partnerje, podpira aktivno 
državljanstvo in civilno-družbene orga-
nizacije.

Bežigrad, Črnuče, Dol 

Gregor 
Golobič 

Poglavitna naloga ljubljan-
skih poslancev in nove 
vlade je vzpostavitev ust-
varjalnega in partnerskega 
sodelovanja med glavnim 
mestom in državo. 

Volilna enota 4

Sedež Ljubljana Bežigrad

vorna do sosedov, s katerimi nas druži 
toliko dobrih obetov, da bi morali znati 
pospraviti slabe spomine. Odgovorna do 
sveta, v katerega s procesi globalizacije 
vsi skupaj vstopamo. Naj bo naša Slo-
venija usmerjena v prihodnost. Naj bo 
naša Slovenija strpna. Upam, da bomo 
dosegli soglasje o temeljnih vrednotah 
naše družbe: vztrajanje pri pravičnosti, 
solidarnosti in skrbi za šibkejše. Upam, 
da bomo takrat razumeli, da so naš 
največji kapital ljudje, moč argumen-
tov naša največja moč, naša največja 
zmaga pa zmaga razuma. In končno, 
najpomembnejše, upam, da bo naše 
življenje varno. Živeti varno pa pomeni 
živeti v varno pravični, okolju prijazni 
in gospodarsko uspešni Sloveniji. Zato 
mora biti tudi poslanec državnega zb-
ora odgovoren, usmerjen v prihodnost, 
pravičen in solidaren.

ki mislijo, da jim lahko pomagam,
2. za sodelovanje s civilno družbo, 
raznimi nevladnimi organizacijami in 
zainteresiranimi javnostmi z razvijan-
jem idej, ki bodo pripomogle k boljšemu 
vsakodnevnemu življenju.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Najprej bom poiskal pisarno in druge 
komunikacijske načine, da bom lahko 
imel stik z volivci vsa štiri leta mojega 
mandata.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Vem, kako težko je dobiti dobro službo, 
kako nemogoče si je danes kupiti stano-
vanje, kako moji starši živijo s 400 evri 
pokojnine, poznam stanje in odnos do 
naše kulture, spoštujem zgodovino. In 
ni mi vseeno.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Ne vem, kakšna bo Slovenija 2020. 
Vem pa, kakšna bi rad, da bi bila! Še 
vedno verjamem, da je Slovenija lahko 
svetilnik Evropi, in rad bi, da naša 
dežela postane tako pravljična, kot smo 
si jo zamislili leta 1991.

• za funkcionalno obnovo starih stano-
vanj, revitalizacijo stanovanjskih sosesk 
in za gradnjo stanovanj ter prilagajanje 
okolja za prebivanje starejših in oseb s 
posebnimi potrebami, 
• za ureditev zelenic, parkov in rekre-
acijskih površin, otroških igrišč v stano-
vanjskih soseskah in podobnih okoljih,
• za boljšo in varno prometno mobil-
nost, javni potniški promet, ureditev 
cestnega, uličnega in mirujočega pro-
meta, 
• za ravnanje z odpadki po merilih Ev-
ropske unije.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Zahvalila se bom za zaupanje, da bom 
lahko v imenu svojih volivk in volivcev 
kot izvoljena predstavnica ljudstva ter 
po svoji vesti, sposobnostih in močeh 
pripomogla k uresničevanju programa 
stranke Zares. Dokazala bom, da so viso-
ka parlamentarna kultura, spoštovanje 
sogovornice in sogovornika, znanje, 
odločenost in strokovnost temelji, na 
katerih je mogoče argumentirano gra-
diti kakovostno prihodnost. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Imam strokovno znanje in življenjske 
izkušnje. Delam premišljeno, temeljito 
in odločno. Znam prisluhniti ljudem 
in pomagati pri reševanju njihovih 
skrbi. Hočem povrniti zaupanje ljudi v 
politiko in ustanove demokratičnega 
političnega sistema pravne in socialne 
države. Dosledno bom sledila področjem 
človekovih pravic, izobraževanja, 
znanosti in tehnologije ter evropskim in 
zunanjepolitičnim vprašanjem. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Moja Slovenija 2020 bo dežela nasmejan-
ih, svobodnih in srečnih ljudi. Bo družba 
možnosti vsakogar za kakovostno, 
zdravo in dolgo življenje ob spoštovanju 
načel trajnostnega razvoja. Bo gos-
podarsko uspešna, varna in humana. 
Ponosna in prepoznavna v svetu. Zato je 
zares že danes treba začeti uresničevati 
program celostnega družbenega raz-
voja z enakovrednim obravnavanjem 
gospodarske, socialne, intelektualne in 
okoljske razsežnosti našega bivanja. 
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Kratka biografija
Rodila se je leta 1960 v Domžalah. 
Gimnazijo je obiskovala v Kamniku, 
diplomirala je leta 1982 na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, smer sloven-
ski jezik s književnostjo ter primerjalna 
književnost. Po študiju je nekaj časa 
delala na Zvezi socialistične mladine 
(ZSMS) in Socialistični zvezi (SZDL) 
v Domžalah, pozneje pa v Knjižnici 
Domžale. V tem času je pridobila tudi 
strokovni naziv bibliotekarka. Leta 
1994 je bila izvoljena za županjo občine 
Domžale, mandat pa je z veliko podporo 
občank in občanov opravljala kar 12 let. 
V tem času je bila občina uspešna, pre-
poznavna in je dosegla pomembne re-
zultate na vseh področjih. Dva mandata 
je poslanka v državnem zboru, kjer se 
še posebej ukvarja s področji zdravstva, 
lokalne samouprave, sociale, okolja in 
zdrave hrane.

Zakaj stranka Zares?
Ponosna sem, da sem med ustanovnimi 
člani združenja Zares, saj sem želela, da 
nastane nekaj novega, kar bo preseglo 
zaprtost obstoječih političnih strank ter 
odprlo nove vsebine in vprašanja, pred 
katerimi smo v svetu in Sloveniji, še 
posebej na področju okolja, trajnostne-
ga razvoja in inovativnih odgovorov v 
zvezi s prihodnostjo socialne države in 
obenem uspešnega gospodarskega raz-
voja. Z novimi ljudmi in novimi meto-
dami delovanja prihajamo do novih in 
boljših rešitev. 

Zakaj jaz?
V parlament sem prišla z bogatimi 
izkušnjami neposrednega delovanja 
v občini in poznavanja vsakodnevnih 
težav ljudi. Po osmih letih parlamen-
tarnih izkušenj dodobra poznam način 
dela v državnem zboru ter se znam 
odločno, jasno in brezkompromisno 
boriti za cilje. Bila sem med tistimi po-
slankami, ki ste jih opazili, jih videli 
in slišali. Mnogi pravijo, da sem nasto-
pala razumljivo in razumno. Vem, od 
kod prihajam in kdo me je izvolil. Ker 
sem dokazala, da so ženske v politiki 
dobrodošle, ker držimo besedo in delamo 
politiko prijaznejšo ter bližjo ljudem. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom:
1. za ohranjanje spodobne ravni, dosto-
pnost in kakovost zdravstva s krajšimi 
čakalnimi dobami, 
2. za zagotavljanje varne in dostojanst-

Domžale, Mengeš, Trzin

Cveta Zalokar 
- Oražem 

Prizadevala si bom 
preprečiti odlivanje gro-
mozanskih sredstev na 
področju zdravstva pri in-
vesticijah, nakupih zdravil 
in organizaciji dela.

vene starosti, ker je treba poskrbeti za 
negovalne oddelke in domove za sta-
rostnike v regiji ter primerno razviti 
pomoč na domu, 
3. za zagotavljanje, da osrednja Sloveni-
ja ostane še naprej najbolj razvita ter 
polna novih idej in projektov,
4. za spodbujanje pridelave zdrave 
ekološke hrane in zmanjšanje uporabe 
pesticidov ter za ohranjanje zdrave pit-
ne vode in neoporečnih vodnih virov, 
5. za boljši javni prevoz in hitro poveza-
vo s prestolnico.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Zavzela se bom, da se uresničijo nekateri 
projekti, ki so ostali nedokončani, čeprav 
sem se zanje borila: sprejem zakona, ki 
bo skrajno omejil in reguliral pridelavo 
gensko spremenjenih rastlin, zakona, ki 
bo omejil uporabo pesticidov, in zakona, 
ki bo uredil klinično prehrano. Prizade-
vala si bom preprečiti odlivanje gromo-
zanskih sredstev na področju zdravstva 
pri investicijah, nakupih zdravil in or-
ganizaciji dela.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Pri svojem delu v parlamentu sem in 
bom tudi v prihodnje sledila predvsem 
največjim problemom, s katerimi se 
srečujemo v vsakdanjem življenju kot 
bolniki, podjetniki, starši ali otroci, 
iskalci zaposlitve, udeleženci v pro-
metu, kmetovalci, dijaki in študentje, 
potrošniki, graditelji, investitorji, up-
okojenci, delavci ali delodajalci. S ka-
kovostno, strpno in argumentirano 
razpravo lahko prispevam k hitrejšemu 
in manj političnemu odločanju v 
državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Pravijo, da gre Sloveniji dobro, žal pa 
tega velika večina ljudi ne čuti pri 
vsakdanjem življenju in delu. Zato je 
zdaj čas, da s svojim znanjem, idejami, 
delom in mladimi skupaj naredimo to 
državo ljudem bolj prijazno in varno, 
kar mora čutiti vsakdo in na vseh 
področjih. Zato moramo ohranjati soli-
darnost z razvijanjem poštene socialne 
skrbi, nagrajevati kreativnost zlasti 
mlade generacije ter ohranjati svoje 
okolje za naše zanamce. 

Volilna enota 4

Sedež Ljubljana Bežigrad

Kratka biografija
Rodil se je 18. februarja 1976 v Lju-
bljani. Po izobrazbi je diplomirani varst-
voslovec, obiskuje pa tudi magistrski 
študij. Je prejemnik rektorjeve nagrade 
za leto 2007. Na Fakulteti za varnostne 
vede je dva mandata opravljal funkcijo 
prodekana za študentska vprašanja. V 
času največjih pritiskov aktualne vlade 
za ukinitev študentskih pravic je bil 
predsednik Študentske organizacije Slo-
venije, ki se je tem pritiskom odločno 
uprla. Predseduje tudi Športnemu 
društvu Homec in glasbenemu društvu 
Harmonk’n’Roll. Od leta 2006 je svetnik 
v Občinskem svetu Občine Domžale. 

Zakaj stranka Zares? 
Slovenija si zasluži boljšo politiko. 
Stranka Zares je zavezana odprtosti, 
enakim možnostim, svobodi, družbeni 
pravičnosti, strpnosti, odgovornosti in 
demokratičnim načelom. Poseben poud-
arek namenja ustvarjanju možnosti za 
osamosvojitev mladih in njihovo aktiv-
no vključevanje v družbo. Stranka Zares 
je z novo politiko zmožna v slovenski 
prostor prinesti blaginjo in spoštovanje 
za vse državljanke in državljane.

Zakaj jaz? 
Ker verjamem v vrednote, ki jih zastopa 
stranka Zares. Vem, da lahko s svojim 
aktivnim delovanjem, izkušnjami in 
mladostno energijo pripomorem k na-
dgrajevanju teh vrednot. V času študija 
sem si pridobil veliko izkušenj, saj sem 
ob študiju zastopal študentske inter-
ese tako v nacionalni študentski orga-
nizaciji kot na matični fakulteti. Zad-
nji dve leti se kot svetnik v občinskem 
svetu ukvarjam predvsem z lokalnimi 
vprašanji in z vprašanji mladih. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za reševanje problematike mladih: za 
večje možnosti za prvo zaposlitev, več 
stanovanj, več možnosti za ustvarjanje 
družine, 
2. za spodbujanje turizma: na območju 
občin Domžale, Lukovica in Moravče so 
možnosti za razvoj turistične dejavnosti 
velike, 
3. za razvoj majhnih in srednjih pod-
jetij, da se ohrani bogata podjetniška 
tradicija v teh krajih, 

Domžale, Lukovica, Moravče 

Miha 
Ulčar 

Aktivno se bom lotil 
reševanja vprašanj, s ka-
terimi se srečujejo mladi. 
Številne težave, kot so 
težave z zaposlitvijo in 
stanovanjska problemati-
ka, večino mladih odvrnejo 
od osamosvojitve in ust-
varjanja družin.

Zakaj jaz?
Ob dolgoletnih izkušnjah v politiki in gos-
podarstvu se mi zdi najpomembnejše, 
če zmoreš ohraniti in vzdrževati dis-
tanco do samega sebe, svojega početja 
in funkcij, ki jih opravljaš. Dvom je 
najboljša osebna varovalka pred napak-
ami in skušnjavami oblasti, zavest o 
tem, da je vsakokratna podpora javnos-
ti in posameznih ljudi zgolj kredit, ki 
ga moraš nadvse vestno vračati in šele 
tako dokazati, da si ga bil res vreden. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Poglavitna naloga ljubljanskih po-
slancev in nove vlade je vzpostavitev 
ustvarjalnega in partnerskega sodelo-
vanja med glavnim mestom in državo. 
Svobodomiselni Ljubljani je vlada v tem 
mandatu povzročila preveč težav: 
• ni izdelala načrta železniškega 
vozlišča, zato Ljubljana ne more sprejeti 
novega prostorskega plana; 
• ker država predstavnikom mesta iz 
političnih razlogov odreka pravico do 
soodločanja v TE-TOL, imamo dražje 
ogrevanje, ki bo brez novih investicij 
lahko še dražje; 
• ker državna in mestna inšpekcija sla-
bo sodelujeta, težje varujemo npr. Jarški 
prod, Ljubljanico ipd.;
• na pameten način je država dolžna 
Ljubljani vrniti zaradi političnega 
maščevanja odvzetih 60 milijonov ev-
rov letno; 
Država in glavno mesto sta soodvisna 
in lahko drug drugemu samo koristita. 

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi? 
Pričeti od prvega dne naprej dokazovati, 
da so znanje, sposobnost in strokovnost 
edini temelj, na katerem je mogoče ar-
gumentirano graditi ambicioznejšo in 
varnejšo prihodnost Slovenije ter njenih 
prebivalcev.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
To je v veliki meri odvisno od razpleta 
tokratnih volitev. Smo namreč na 
pomembnem razpotju med dokončnim 
prehodom med razvite evropske družbe, 
ki temeljijo na pravni državi, oseb-
nih svoboščinah, socialni občutljivosti 
in ustvarjanju enakih možnosti ter 
zastojem v vzdušju medsebojnega 
onemogočanja, obtoževanja in uvel-
javljanja logike močnejšega. Sem op-
timist, saj starejše generacije še niso 
pozabile pomena besede solidarnost, 
mlajše pa vidijo v odprtosti Slovenije in 
sveta samozavesten izziv in ustvarjalno 
priložnost zase in za svoje potomce. 

4. za ustanovitev izobraževalnega 
središča v Domžalah z visokošolskimi 
programi in progami za vseživljenjsko 
učenje,
5. za razvijanje podeželja z odpiranjem 
novih delovnih mest, spodbujanjem 
ekološke pridelave hrane, razvojem 
turističnih kmetij,
6. za izboljšanje življenja starejših s 
pospešeno gradnjo domov za ostarele in 
izboljšanje ponudbe storitev za starejše, 
solidarnost med generacijami,
7. za vzpostavitev aktivnosti za vse 
generacije z večjo ponudbo na področju 
športnih, rekreativnih, kulturnih, 
družabnih in drugih aktivnosti, ki bodo 
ponovno oživile utrip v naših krajih.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Aktivno se bom lotil reševanja vprašanj, 
s katerimi se srečujejo mladi. Številne 
težave, kot so težave z zaposlitvijo in 
stanovanjska problematika, večino 
mladih odvrnejo od osamosvojitve in 
ustvarjanja družin. Zato se bom zavze-
mal za uvedbo zakonskih mehanizmov, 
ki bodo mladim omogočili lažji prehod 
v svet odraslih in vključitev v aktivno 
družbeno življenje. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Z izkušnjami, voljo in mladostno energi-
jo bom pripomogel h kakovostnejšemu 
in strokovnejšemu delu državnega 
zbora. Ukvarjal se bom predvsem s 
tehnološkimi, razvojnimi in socialnimi 
vprašanji. Ostal bom v stiku s svojimi 
volivci in se kot poslanec zavzemal za 
reševanje vprašanj, ki so v našem okolju 
najbolj prisotna. Ker sem politično 
neobremenjen, bom lahko prispeval k 
hitrejšemu, argumentiranemu in manj 
političnemu odločanju v državnem 
zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Želim si, da bi bila Slovenija leta 2020 
gospodarsko uspešna, pravna in social-
na država, ki temelji na demokratičnih 
vrednotah. Zavzemam se, da bi postali 
družba enakih možnosti, kjer šolstvo, 
zdravstvo in druge javne dobrine ne 
bodo dostopne samo bogatim. Želim si, 
da bi presegli delitve na »naše in vaše«, 
ki izvirajo iz ideoloških zamer pred več 
kot šestdesetimi leti. Da bi dosegli napre-
dek, moramo združiti moči, vlagati v 
znanje ter spodbujati raziskave in raz-
voj. Ob tem pa gospodarske uspešnosti 
ne smemo dosegati na račun kako-
vosti življenja ljudi in z brezbrižnim 
izkoriščanjem naravnih virov. 


