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Volilna enota 5

sedež:

CELJE

Kratka biografija
Rodila se je 22. avgusta 1954 v Celju. Po 
končani Srednji zdravstveni šoli je na-
daljevala študij na Pedagoški akademiji, 
kjer je diplomirala iz defektologije. Po 
študiju se je zaposlila na osnovni šoli 
Glazija v Celju, šoli za izobraževanje 
otrok z motnjami v duševnem in tele-
snem razvoju. Poklicno specializacijo 
je usmerila v likovno vzgojo, ki jo tudi 
poučuje. Bila je vodja študijske skupine 
za Slovenijo na področju likovne vzgoje 
za šole z nižjim izobraževalnim stan-
dardom ter je soavtorica prenovljenega 
učnega načrta za šole s prilagojenim pro-
gramom. Osem let je poleg službe opravl-
jala še dopolnilno dejavnost – tiskarstvo. 
Zaradi smrti moža je njena družina 
enostarševska, ima dve hčeri, študentki.

Šentjur pri Celju, Dobje

Zdenka 
Vrečko 

Moje življenje in poklicna 
usmeritev dokazujeta, da 
poznam težave in jih odgo-
vorno rešujem.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares je naravnana tako, da 
nudi možnost udejstvovanja ljudem, ki 
niso »politiki« in so neobremenjeni s pre-
teklostjo, imajo pa močno željo po spre-
membah in bogate življenjske izkušnje.

Zakaj jaz? 
Politiko in politično dogajanje doma in 
po svetu spremljam že dolgo. Ko se je 
ustanovila stranka Zares, sem se zaradi 
razočaranja nad trenutno politiko in 
zaradi novih poti, ki jih ponuja ta stran-
ka, vanjo včlanila. V njej sem začela 
aktivneje sodelovati, ta trud in zanos 
so opazili tudi drugi in me povabili h 
kandidaturi.  

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za uresničitev urbanističnih in in-
frastrukturnih posegov, ki bodo prispe-
vali k dvigu kakovosti življenja v vseh 
predelih našega območja, pri tem pa v 
čim večji meri ohranjali naravne danos-
ti,
2. za konkretizacijo in intenziviranje 
pospeševalnih ukrepov in črpanje sred-
stev iz evropskih virov za razvoj kozjan-
skega podeželja. Tako lahko relativno 
zaostalost tega območja spremenimo v 
našo prednost v smeri ekološke pridelave 
in razvoja dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah,
3. za ustvarjanje družbenega okolja, ki 
bo naklonjeno razvoju podjetništva in 
bo na podlagi znanja, prodornosti in 
uspešnosti zagotavljalo nova delovna 
mesta ter ustvarjalo dodano vrednost, 
ki napaja vsa druga področja. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
V občini že več mandatov potekajo pro-
jekti, ki so zelo pomembni za večjo ka-
kovost življenja občanov. Prizadevala si 
bom, da se v najkrajšem času zaključita 

predvsem dva projekta: gradnja nav-
ezovalne ceste Dramlje–Šentjur in 
gradnja kulturnega doma. Kontakti in 
poznavanje predvsem pri zagotavljanju 
finančnih virov bi bili med mojimi pr-
vimi nalogami. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Moje življenje in poklicna usmeritev 
dokazujeta, da poznam težave in jih 
odgovorno rešujem. Pozitivno nara-
vnan odnos do okolice temelji na mojih 
številnih izkušnjah in izzivih, ki mi jih 
je prinašalo življenje. Zato znam delo-
vati v dobro posameznika in širše skup-
nosti. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Če bomo še naprej stopali po enakih 
poteh kot do sedaj, bo do leta 2020 izginil 
ledenik na Triglavu, vsak tretji Slovenec 
bo zbolel za rakom, razslojenost prebival-
stva bo izrazitejša. Vendar lahko veliko 
spremenimo, da ne bo tako. Na področju 
varovanja okolja lahko veliko naredimo 
s spodbujanjem uporabe avtomobilov na 
hibridni pogon, z uvedbo brezplačnega 
mestnega in delno primestnega pro-
meta, s strožjo uporabo pesticidov ter s 
spodbujanjem ekološke predelave hrane 
in uporabe naravnih virov ogrevanja. 
Ker bo povprečna starost ljudi višja, 
moramo poskrbeti, da se delovna doba 
ne bo podaljšala v neskončnost, pač 
pa omogočiti delo tistim upokojencem, 
ki še imajo željo po delu. Poskrbeti 
moramo za delno neobdavčeno delo up-
okojencev, omogočiti dostojno starost v 
domovih za ostarele, ki bodo kakovostno 
opremljeni in z usposobljenim osebjem. 
Obvezna srednja šola, neuvedba šolnin 
in še drugi ukrepi morajo poskrbeti, da 
bodo mladi vedno bolj izobraženi in da 
jim bodo na voljo delovna mesta, ustr-
ezna njihovi izobrazbi, saj le tako lahko 
preprečimo preveliko razslojenost med 
prebivalstvom. 

Kratka biografija
Rodil se je 8. februarja 1949 v bližini 
Šmarja pri Jelšah. Po študiju geografije 
in zgodovine se je zaposlil na Gimnaziji 
Jurija Vege v Idriji in se leta 1981 vrnil 
na Štajersko v novo ustanovljeni Spom-
inski park Trebče, ki ga je vodil do leta 
2005. V tem obdobju je bil obnovljen grad 
Podsreda, oživljen s številnimi kulturni-
mi dogodki, urejen trg Podsreda, kjer se 
vsako leto odvija praznik kozjanskega 
jabolka s prikazi starih obrti in ponovno 
oživljenih izdelkov, in so bili uresničeni 
drugi projekti, tudi v povezavi s tujimi 

Celje, Vojnik, Štore

Franci 
Zidar 

Po izvolitvi bom v nep-
osrednem stiku z volivci 
dopolnil vsebino nalog, ki 
izhajajo iz mojega volilne-
ga programa, in jim dodal 
tiste, ki so bile v predvolil-
nem času morda spregle-
dane.

partnerji. Svojo poklicno pot nadaljuje 
v smeri skrbi za ohranjanje kulturne 
dediščine, življenjsko pa v družini, ki 
poleg žene in dveh poročenih hčera, 
vseh treh pravnic, in sina, spletnega ob-
likovalca, šteje že tudi dve vnukinji. 

Zakaj stranka Zares?
Za ponovno vključitev v politiko sem 
se odločil, ker aktualnega pristopa k 
reševanju skupnih zadev ne odobravam. 
Za Zares pa zato, ker v naboru strank, 
ki zastopajo stališča, podobna mojim, 
izkazuje svežo energijo, odločenost izra-
biti izvorne priložnosti Slovenije, zago-
toviti prebivalcem optimalne in enake 
možnosti na vseh področjih življenja in 
dela in vrniti ljudem in politiki dostoj-
anstvo.

Zakaj jaz?
S poznavanjem možnosti in načinov 
reševanja problemov skupnosti na 
okoljskem področju in na področju 
razvoja in ekonomsko učinkovite upo-
rabe naravnih, kulturnih, turističnih in 
človeških virov, tako doma kot znotraj 
Evropske unije, lahko pripomorem k 
oblikovanju politike, ki zagotavlja op-
timalen gospodarski razvoj v zdravem 
in urejenem življenjskem okolju ob 
sočasnem spoštovanju pravic pos-
ameznika.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za kakovosten javni prevoz v mestu 
in njegovi okolici,
2. za prepotrebna otroška igrišča in dru-
ge objekte za kakovostno preživljanje 
prostega časa otrok in mladih, 
3. za oblikovanje Celja z okolico z nju-
nimi izjemnimi kulturnimi in nara-
vnimi danostmi kot vrhunsko kulturno 
turistično ponudbo,
4. za povezavo intelektualnih, ustvarjal-
nih in upravljavskih človeških poten-
cialov zaradi oblikovanja modernega 

5. volilna enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je leta 1969. Leta 1993 je na 
ljubljanski univerzi diplomiral iz 
sociologije, na prelomu stoletja na 
mariborski univerzi magistriral iz 
organizacijskih ved in leta 2004 postal 

Celje 

dr. Branko
Lobnikar 

Kot poslanec bom vsaj 
dvakrat na mesec na voljo 
v poslanski pisarni v Celju. 
Sem zagovornik največ 
osmih pokrajin in središče 
ene izmed njih mora biti v 
Celju. 

Kratka biografija
Rodil se je 26. avgusta 1955 v Celju. 
Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu, po 
končani gimnaziji v Celju pa je diplo-
miral na Ekonomsko-poslovni fakulteti 
v Mariboru. Zaposlen je bil v Železarni 
Štore in Hmezad Agrini Žalec. Bil je 
vodja oddelka za finance Občine Žalec, 
sedaj pa je že tretji mandat njen župan. 
Vestno opravlja svoje funkcije, se neneh-
no dodatno izobražuje in je aktiven 
v različnih društvih. Za svoje delo in 
dosežke je prejel že mnoga priznanja. Je 
poročen in oče dveh hčera, študentke in 
gimnazijke.

Zakaj stranka Zares?
Odločitev za stranko Zares je povsem 
logična, saj sem od vsega začetka sode-
loval pri njenem nastajanju. Predvsem 
pa njen program postavlja v ospredje 
tiste vrednote in cilje, ki so tudi meni 
osebno najpomembnejši.

Žalec, Polzela 

Lojze 
Posedel 

Seveda se ob izvolitvi 
spodobi najprej zahvaliti 
volivkam in volivcem, 
takoj nato pa začeti s 
tistim, kar je v življenju 
najpomembnejše in kar 
edino šteje. To pa je vestno 
in predano delo.

Kratka biografija
Že vrsto let dela na Osnovni šoli v 
Šempetru, ki jo peto leto tudi vodi. 
Končala je študij pedagogike in novi-
narstva, leta 2005 je zaključila magis-
trski študij na oddelku za pedagogiko na 
Filozofski fakulteti. Je avtorica številnih 
člankov s področja izobraževanja, soav-
torica seminarjev, s svojimi prispevki 
se redno udeležuje državnih in medn-
arodnih posvetov na področju šolstva. 
Je poročena in rada poudari, da se s 
šolstvom ne ukvarja le poklicno, temveč 
tudi v starševski vlogi, saj ima kot 
mama osnovnošolke in srednješolca 
priložnost videti slovenski šolski sistem 
z več zornih kotov. Tako na svoji poklic-
ni poti kot v osebnem življenju ostaja 
zvesta svojim načelom in vrednotam, 
saj je prepričana, da je treba v osebne 
cilje poleg potrebnega znanja vlagati 
tudi pozitivno življenjsko energijo.

Zakaj stranka Zares? 
Smernice, na podlagi katerih stranka 
Zares oblikuje svoj program, se sklada-
jo z vrednotami, na katerih sem že do 
sedaj gradila svojo osebno in poklicno 
pot. Cilji, ki jih postavlja stranka v os-
predje, se ujemajo z mojim širšim doje-
manjem delovanja države in institucij v 
vseh njenih segmentih.

Zakaj jaz? 
Rada se soočam z novimi izzivi, tudi 
ravnateljica sem postala relativno 
zgodaj, pri štiriintridesetih letih. K 
vsaki novi nalogi pristopim ustvarjal-
no in jo skušam sistematično pripel-
jati do konca. Skupaj s sodelavci ust-
varjam in vzdržujem okolje, ki temelji 
na spoštovanju, zaupanju in timskem 
sodelovanju. Sem komunikativna, cen-
im vsakega posameznika, predvsem pa 
vse, česar se lotim, delam s srcem. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za razvoj vseživljenjskega 
izobraževanja, saj je treba pogoje za 
nenehno pridobivanje različnih znanj 
ponuditi vsem starostnim generacijam,
2. za oblikovanje pokrajinske zakonod-
aje, ki bo temeljila na strokovnih in re-
alnih temeljih. Le tako je mogoče zago-
toviti enakomeren in hitro rastoč razvoj 
gospodarstva in tudi drugih družbenih 
sfer tako na območju pokrajin kot seve-
da celotne države,
3. za umestitev trase “tretje razvojne 
osi”, ki naj temelji na strokovno argu-
mentiranih predlogih, pri čemer je treba 
upoštevati dosedanji razvoj in potrebe 

Prebold, Vransko, Braslovče

mag. Petra 
Stepišnik 

Začela bom dokazovati, da 
sta strokovna kompetent-
nost in odločenost delati 
vrednoti, ki sta mi blizu. 

izobraževalnega in upravnega središča 
zahodne Štajerske,
5. za sanacijo prebivalcem škodljivih 
območij in zamenjavo ekološko spornih 
tehnologij.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker bodo pri zagotavljanju uresničitve in-
teresov volivcev moje vodilo spoštovanje 
temeljnih načel ustave, težnja k razvoju 
vseh področij družbenega življenja ob 
upoštevanju preizkušenih dobrih praks, 
spoštovanje potreb manjšin in kakor 
koli ogroženih skupin in še posebej 
spoštovanje dela v smislu zagotovitve 
ustrezne porazdelitve njegovih rezulta-
tov. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Skozi vse sisteme in podsisteme je 
treba zagotoviti enake možnosti za 
izobraževanje, ustvarjanje in uveljavl-
janje vsakega posameznika, kar pome-
ni, ohraniti brezplačno šolstvo na vseh 
ravneh izobraževanja, ohraniti javno 
zdravstvo, vrniti ugled institucijam 
sistema in s tem zagotoviti spoštovanje 
prava. Zagotoviti je treba sonaravno 
uporabo naravnih virov, prilagoditi 
miselnost in ureditev spremenjenim 
okoljskim razmeram. Nemudoma je 
treba zagotoviti delitev rezultatov dela 
na tak način, da bo delo zagotavljalo 
spodobno preživetje. Politika naj se iz 
sebe namenjeni vrne v službo ljudem 
in leto 2020 bomo pričakali zadovoljni 
z doseženim.

Zakaj jaz? 
Prepričan sem, da so me ljudje že pri 
opravljanju županske funkcije v treh 
mandatih in tudi poslanske funkcije 
v tem mandatu zelo dobro spoznali in 
ugotovili, da sem rad med ljudmi ter da 
znam in želim delati za ljudi. Spoznali 
so moj odnos in spoštovanje sočloveka 
in narave ter da imam pri svojem delu 
vso podporo družine in prijateljev.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za oblikovanje takšne pokrajinske za-
konodaje, ki bo omogočala oblikovanje 
pokrajin na strokovnih in realnih te-
meljih in ki bo omogočala enakomeren 
in pospešen razvoj gospodarstva in 
družbe kot celote,
2. za sprejetje takšne odločitve o um-
estitvi trase »tretje razvojne osi«, ki 
bo spoštovala in upoštevala strokovne 
predloge, dosedanji razvoj in zahteve 
ter potrebe celotnega lokalnega okolja, 
3. za zagotavljanje takšne zakonodaje 
in materialne podpore na področju 
izobraževanja, ki bosta omogočali stal-
no in dostopno izobraževanje za vse 
ljudi v vseh življenjskih obdobjih, 
4. za sprejetje potrebne zakonodaje in 
zagotovitev potrebnih sredstev za ure-
ditev primerne poplavne varnosti v do-
lini in za zavarovanje vodnih virov in 
narave, 
5. za sprejetje zakonodaje, ki bo 
omogočala odpravljati birokratske ovire 
in približala javno in lokalno samou-
pravo ljudem, društvom in podjetjem.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi
Seveda se ob izvolitvi spodobi najprej 
zahvaliti volivkam in volivcem, takoj 
nato pa začeti s tistim, kar je v življenju 
najpomembnejše in kar edino šteje. To 
pa je vestno in predano delo.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Prepričan sem, da bom dober poslanec, 
saj sem v prvem mandatu dobro spoznal 
delovanje parlamenta. Zato tudi dobro 
vem, da je bil to mandat »argumenta 
moči« in ne, kot bi bilo pravilno, mandat 
»moči argumentov«. Pri svojem načinu 
dela in življenja spoštujem vse moralne 
vrednote in osnove demokratičnosti, 
strpnosti in enakopravnosti, kar bom 
spoštoval pri svojem delu tudi kot po-
slanec.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Kakšna bo Slovenija leta 2020, je zelo 
odvisno od tega, kakšen bo izid letošnjih 
volitev. Želim si živeti v takšni Sloveni-
ji, kot jo zagotavlja začetek izvajanja 
programa stranke Zares, v katerem 
so zapisani odgovori na vse izzive pri-
hodnosti. In ta program stranke Zares - 
nova politika je treba začeti izvajati že v 
letu 2008, takoj po volitvah.

Volilna enota 5

Sedež Celje

odločitvah sem zavezan standardom 
skupnega dobrega in nikomur nisem 
nič dolžan. Le tako lahko v politiki ra-
zumemo usklajevanje različnih interes-
ov in iskanje občutljivega ravnovesja 
med potrebami in možnostmi različnih 
skupin v družbi.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija mora postati dežela socialne 
pravičnosti, kjer bodo ljudje imeli 
možnost razviti vse svoje potenciale, 
da bodo si bodo s svojim delom in znan-
jem ustvarili dobro življenje. Naloga 
politike je zagotoviti, da ljudje ne bodo 
odvisni od socialne pomoči države, 
slednjo pa je treba zagotoviti vsem, 
ki pri doseganju osebne blaginje iz 
kakršnih koli razlogov ne bodo uspešni. 
Tisto, kar je za Zares v letu 2008 izziv, 
mora v letu 2020 postati vsakdanja 
realnost; možnost najti dobro zapos-
litev ne bo več »misija nemogoče«, 
varna starost ne utopija, zdravje ne bo 
odvisno od pogajalskih spretnosti vlade 
in zdravstvenega sindikata, ljudje si 
bodo lahko privoščili primerno stano-
vanje, z vsakdanjim upoštevanjem 
organizacij nevladnega sektorja pa 
bomo zagotovili elemente odgovorne in 
odzivne socialne države.

doktor znanosti s področja kadrovskega 
menedžmenta. Dobro desetletje je delal 
v slovenski policiji. Je avtor ali soavtor 
več kot sto znanstvenih in strokovnih 
člankov ter prispevkov na konferencah 
v Sloveniji in v tujini, član Sloven-
skega sociološkega društva in Društva 
varstvoslovcev, dobitnik srebrnega 
znaka Univerze v Mariboru in kot 
udeleženec vojne za Slovenijo dobit-
nik priznanja “1991 – za Slovenijo”. 
Zaposlen je kot pomočnik direktorja v 
Splošni bolnišnici Celje, kjer je odgovo-
ren za razvoj kadrov, še vedno pa kot 
visokošolski učitelj predava na Univerzi 
v Mariboru. Je poročen in oče dvelet-
nega sina.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares v slovenski pros-
tor prinaša prave izzive; prinaša 
prepričanje, da sta znanje in človeška 
ustvarjalnost edini na kateri lahko 
računamo, je pripravljenost za resno 
soočanje z izzivi podnebnih sprememb. 
Stranka Zares želi krepiti odgovorno in 
odzivno socialno državo, ter z državo, 
ki temelji na pravu in se odziva na 
predloge in iniciativo državljanov. Poli-
tika Zares ni namenjena ozkim elitam, 
temveč vključuje in upošteva mnogo 
različnih pogledov. 

Zakaj jaz?
S politiko sem se začel ukvarjati iz 
potrebe in želje spremeniti nekatere 
vedenjske vzorce v politiki, ki Slovenijo 
ovirajo pri njenem strmljenju in poti 
k razvoju in spoštovanju razlik med 
prebivalci. Sem potrpežljiv in usmerjen 
k cilju. Pri svojem delu izhajam iz os-
novne predpostavke, da je spoštovanje 
soljudi temelj sobivanja. Tudi zato sem 
si kot glavne moralne imperative izbral 
poštenje, dobrodelnost in spoštovanje.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za razvoj obstoječih in novih 
institucij visokega šolstva, kot so 
zdravstvene vede, mehatronika in vede 
o varstvu okolja. Celje potrebuje uni-
verzo, ki bo prostor kreativnega razvoja 
potencialov okolja in katere temeljna 
naloga bo tudi prenos tega znanja v 
gospodarstvo in družbeno življenje,
2. za odpravo administrativnih ovir in 
za preoblikovanje davčne politike, da 
bo spodbujala razvoj,
3. za pomoč države pri sanaciji 
nekaterih ekoloških črnih točk, kot 
so zemljišča na območju Cinkarne, 
»stare Cinkarne«, Ema... ter za pod-
poro prizadevanju Celja za ekološko 
ravnanje z odpadki,
4. za spodbujanje kulturnega vrenja 
in potencialov Celja, ki mora preseči 
dojemanje Celja kot središča »Dnevov 
komedije«. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Kot poslanec bom vsaj dvakrat na 
mesec na voljo v poslanski pisarni v 
Celju. 
Sem zagovornik največ osmih pokrajin 
in središče ene izmed njih mora biti v 
Celju. 
Po izvolitvi bom predvsem nadaljeval 
tisto, kar v Celju počnem in intenzivno 
zagovarjam že zadnje leto: razvoj 
visokošolskih institucij in vzpostavl-
janje pogojev, da bo Celje v naslednjih 
letih res dobilo dobro mrežo terciarnega 
izobraževanja, ki se bo lahko povezala 
v Univerzo v Celju.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Z novo politiko se intenzivno ukvarjam 
eno leto. Kot podpredsednik stranke 
Zares sem dodobra spoznal način 
delovanja državne politike. Pri svojih 
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Kratka biografija
Rodila se je 10. decembra 1977. Osnovno 
šolo je obiskovala v Mozirju in šolanje 
nadaljevala na Gimnaziji Celje Center. 
Po prekinitvi šolanja se je leta 2002 po 
nekaj letih vpisala na srednjo turistično 
šolo v Ljubljani. Po opravljeni poklicni 
maturi s pohvalo se je leta 2003 vpisala 
na Turistico, visoko šolo za turizem, v 
Portorožu, kjer je leta 2007 diplomirala. 
Istega leta se je zaposlila na Javnem za-
vodu za turizem, kulturo, šport in mla-
dino v Mozirju, kjer dela kot strokovna 
sodelavka za turizem in kulturo.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločila, ker v 
slovenski prostor prinaša nekaj nove-
ga, mladostno zagnanost in svežino, 
možnost dodatne izbire za vse, ki niso 
zadovoljni s trenutnim stanjem v slov-
enskem političnem prostoru.

Mozirje, Ljubno, Luče, 
Solčava, Nazarje  

Helena 
Žagar 

Začela bom dokazovati, da 
so znanje, odločenost in 
strokovnost edini temelji, 
na katerih je mogoče ar-
gumentirano graditi kako-
vostno prihodnost repub-
like in njenih prebivalcev.

Kratka biografija
Rodil se je 23. decembra 1971. Osnovno 
in Srednjo naravoslovno-matematično 
šolo je končal v Velenju, kjer še danes 
živi z družino. Leta 2000 je na Uni-
verzi v Ljubljani doktoriral z nalogo 
»Strateški dejavniki priključitev podjetij 
v državah v tranziciji«. Na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani je izredni profesor. 
Kot gostujoči raziskovalec se je izpopol-
njeval na Indiana University - Kelley 
School of Business. V letu 2004 je bil 
minister za gospodarstvo, od leta 2004 
pa je poslanec v državnem zboru. 

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares se ne ukvarja s 
preživetimi ideološkimi delitvami, am-
pak poskuša odpirati tista vprašanja, 
ki so za življenje ljudi pomembna, in 
iskati odgovore nanje. Je odprta in ne 
izključuje nikogar.

Zakaj jaz? 
Zavedam se gospodarskih priložnosti 
in tudi nevarnosti, ki so pred nami, 
in menim, da imam dovolj znanja in 
mladostne energije, da premaknemo 
naš slovenski gospodarski voz naprej, 
tako da bomo s skupnimi močmi dvig-
nili življenjski standard v naši Sloveniji. 
Menim, da sem odgovoren in preudaren. 
Z energijo, ki jo premorem, sem se vedno 
loteval nalog, ki sem jih uspešno izpel-
jal. Zato sem prepričan, da bomo am-
biciozne cilje, ki smo si jih zastavili v 
našem programu, tudi uresničili. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za pritegnitev več sredstev iz evrop-
skih strukturnih skladov, s katerimi bi 
spodbudili hitrejši razvoj Velenja in oko-
lice,
2. za zagotovitev energetske prihodnos-
ti doline in delovnih mest z vlaganjem v 
šesti blok TEŠ, ki je ekološko in ekonom-
sko učinkovitejši od sedanjih zmoglji-
vosti,
3. za spodbujanje takojšnje gradnje 
novega doma za varstvo odraslih, ki je 
v našem okolju zelo potreben,
4. za prometno varno in hitrejšo poveza-
vo Velenja z drugimi središči z gradnjo 
tretje razvojne osi.
 

Velenje 

dr. Matej 
Lahovnik 

Pritegniti želim več 
sredstev iz evropskih 
strukturnih skladov za 
kakovostnejša delovna 
mesta v Šaleški dolini ter 
zagotoviti pogoje za grad-
njo novega doma za varst-
vo odraslih, ki je v Velenju 
nujno potreben in bi dvi-
gnil kakovost življenja 
starejših.

Kratka biografija
Rodila se je 13. aprila 1960 v Slovenj 
Gradcu. Po diplomi na Biotehniški 
fakulteti (1987–1996) se je zaposlila v 
razvojnem oddelku SOZD REK Franc 
Leskošek Luka v Velenju. Leta 1981 je 
magistrirala in leta 1996 doktorirala 
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 
2003 je bila izvoljena za docentko za 
ekologijo rastlin na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani. V letih 1992–2004 je bila 
pomočnica direktorja na Inštitutu za 
ekološke raziskave ERICO Velenje. Vsa ta 
leta se je posvečala raziskavam vpliva 
onesnaževanja okolja na rastline, živali 
in ljudi ter sanaciji onesnaženega okol-
ja v industrijsko najbolj obremenjenih 
predelih Slovenije. Leta 1998 je postala 
stalna sodna izvedenka za področje 
ekologije, varstvo okolja, narave in 
naravne dediščine. Vodenje Ekoreme-
diacijskega tehnološkega centra v Celju 

Šoštanj, Šmartno ob Paki

dr. Cvetka 
Ribarič Lasnik 

Javno se bom zahvalila vo-
lilkam in volilcem. Pričela 
bom z aktivnostmi za 
izdelavo projektov in prido-
bivanje evropskega denarja 
za realizacijo sastavljenih 
ciljev.

celotnega lokalnega okolja,
4. za primerno zakonodajo in sredstva, 
ki bodo Savinjski dolini omogočila vz-
postaviti sistem primerne poplavne 
varnosti.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
S svojimi strokovnimi izkušnjami in 
poklicnimi kompetencami se želim 
vključevati v aktualne razprave ter jih 
kvalitetno in argumentirano tudi pred-
stavljati. Največji prispevek bi lahko dala 
na področju vzgoje in izobraževanja, saj 
aktualno šolsko politiko dobro poznam. 
V državni zbor je treba vnesti večjo sto-
pnjo empatije in tudi strokovnega, ne le 
političnega, odločanja.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Želim, da se bo naša država leta 2020 
ponašala s konkurenčnim, razvitim 
gospodarstvom in urejenimi sferami 
na področju negospodarstva. Državna 
in socialna blaginja imata veliko pom-
enov. Z vidika potreb vseh državljanov 
in državljank pomeni, da zadovoljno in 
kakovostno živijo, brez pomoči social-
nih vzvodov. Že danes pa moramo vz-
postaviti tudi mehanizme, ki nas bodo 
popeljali med visoko razvite učeče se 
družbe. 

Volilna enota 5

Sedež Celje

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje razvoja trajnostnega 
turizma kot alternative propadajoči 
težki industriji, kar vključuje ureditev 
infrastrukture, izobraževanje kadrov, 
povezovanje Zgornjesavinjske doline 
v enotno turistično destinacijo preko 
skupnih produktov, s tem pa dodatna 
delovna mesta, boljši zaslužek in boljše 
življenje prebivalcev,
2. za odprtje mladinskega centra, kjer 
se bodo dijaki in študenti zbirali, prip-
ravljali literarne in druge ustvarjalne 
delavnice, koncerte, se družili in izmen-
javali ideje,
3. za odprtje zavetišča za zapuščene in 
izgubljene živali,
4. za boljše prometne povezave lju-
dem brez avtomobilov, za boljšo mrežo 
javnih prevozov,
5. za boljšo kakovost življenja, ne le 
materialno, tudi duhovno, kar pomeni 
v Zgornjesavinjsko dolino pripeljati več 
kulturnega dogajanja,
6. za spodbujanje prebivalcev, da bodo 
cenili sami sebe, svoje preteklost, kul-
turo, naravno in kulturno dediščino, 
izročilo svojih prednikov, narečja, ki 
jih govorijo, da bodo zadovoljni sami s 
sabo, svojim življenjem in da bodo imeli 
radi dolino, v kateri živijo, saj jim bo le-
ta ponujala dovolj možnosti za zaslužek 
in kakovostno življenje.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Začela bom dokazovati, da so znanje, 
odločenost in strokovnost edini temelji, 
na katerih je mogoče argumentirano 
graditi kakovostno prihodnost repub-
like in njenih prebivalcev.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Pri svojem delu bom vedno sledila svoji 
vesti in ravnala tako, kot verjamem, da 
je prav in pošteno, z odprtimi kartami. 
Vedno bom v službi ljudi, ki me bodo iz-
volili, in bom potrebe, pričakovanja in 
želje svojih volivcev in svoje domovine 
vedno nosila v srcu, jih poskušala v čim 
večji meri izpolniti in jih v vsakem tre-
nutku postaviti pred svoje lastne.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
V prihodnosti bi morala biti Slovenija 
dežela izpolnjenih obljub, država, v kat-
eri bo lahko vsakdo, ki je pripravljen in 
želi delati, to tudi počel, in država, v ka-
teri bo vsakdo, ki dobro in pošteno dela, 
zaslužil dovolj za dostojno življenje. 
Država, v kateri bodo sposobnosti in 
znanje nagrajeni in cenjeni ne glede na 
politično pripadnost. Hitra gospodarska 
rast bi se morala odražati tudi v vsak-
danjem življenju ljudi. Vsi mladi, ki so 
sposobni in nadarjeni, bi morali im-
eti enake možnosti za izobraževanje ne 
glede na premoženjsko stanje njihovih 
staršev. Za Slovenijo si želim, da bi se 
razvila v tolerantno državo, ki spoštuje 
pravico do odločanja vsakega pos-
ameznika, ki dovoljuje biti drugačen. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Pritegniti želim več sredstev iz evropskih 
strukturnih skladov za kakovostnejša 
delovna mesta v Šaleški dolini ter zago-
toviti pogoje za gradnjo novega doma 
za varstvo odraslih, ki je v Velenju nujno 
potreben in bi dvignil kakovost življenja 
starejših.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Pri svojem delu v parlamentu bom 
dosledno in strokovno sledil predvsem 
razvojnim in socialnim vprašanjem. 
Glas mojih volivk in volivcev se bo v 
državnem zboru slišal jasno in glasno, 
ker sem aktiven poslanec in postavljam 
interese ljudi pred strankarske interese. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Uspešen slovenski gospodarski raz-
voj bo podlaga za doseganje visoke-
ga življenjskega standarda, ki ga 
pričakujemo prebivalci naše države. 
Prepoznavnost Slovenije v svetu mora 
temeljiti na naših razvojnih dosežkih 
v gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, 
šolstvu, športu in kulturi. Postati mora-
mo ustvarjalna in odprta družba, kjer 
se bo svet rad srečeval in kjer bodo želela 
delati najuspešnejša svetovna podjetja. 
Slovenija bo postala prostor, v katerem 
bodo mlade generacije videle najboljšo 
možnost za svoj razvoj. 

je prevzela leta 2005, leta 2006 pa je z 
Občino Šentjur ustanovila javni zavod 
Inštitut za okolje in prostor v Celju in 
postala njegova direktorica. Bila je zu-
nanja svetovalka Hedelskabet - Danish 
Land Development Service, Forestry and 
Natural Resources. Imenovana je bila za 
predstavnico Slovenije v Evropski uniji 
(1999–2002) v konfiguracijah ustreznih 
organov in odborov, ki jih je ustanovila 
Evropska komisija. V obdobju 2004–2006 
je bila članica ekspertne skupine Regi-
jskega študijskega središča v Celju za 
pripravo in ustanovitev visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 
Varstvo okolja in ekotehnologija. 

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločila, ker 
mi vsebina njenega programa daje 
priložnost in pravico do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev. 

Zakaj jaz? 
Z razvojno-raziskovalnim delom na 
področju varovanja okolja, narave in 
naravne dediščine se ukvarjam že 21 
let. S poznavanjem lokalnih in global-
nih vprašanj okolja in prostora ter na 
področju raziskovalne dejavnosti in 
šolstva bom aktivno sodelovala pri 
odpravljanju težav in nepravilnostih, ki 
so nastali v obdobju dosedanje vlade. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev znanstvenora-
ziskovalnega medicinskega centra v 
Topolšici, ki bo povezan z evropskimi 
univerzitetnimi kliničnimi centri,
2. za postavitev industrijske cone za raz-
voj majhnih in srednje velikih podjetij, 
3. za pritegnitev izobraženega kadra 
in omogočanje ugodnih najemniških 
stanovanj mladim družinam ,
4. za urejanje centrov za popestritev 
življenja upokojencev in samskih žensk 
ter moških,
5. za očiščenje onesnaženih tal v Šaleški 
dolini z uporabo kmetijskih rastlin za 
zdravo ekološko pridelavo hrane.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
V Sloveniji bo izboljšan šolski sistem pri 
vzgoji otrok v odnosu do narave. Stroka 
bo neodvisna. Državljanke in državljani 
bodo varni. Slovenija bo turistična oaza 
Evrope z visokimi standardi bivanja in 
medčloveških odnosov.
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Kratka biografija
Rodila se je 3. aprila 1963 v Črni na 
Koroškem. Osnovno šolo in gimnazijo 
je obiskovala na Ravnah na Koroškem, 
diplomirala pa je leta 1986 na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, kjer danes obiskuje 
magistrski študij. Svojo poklicno kari-
ero je začela na sodišču, po opravljenem 
pravosodnem izpitu je opravljala vodst-
vene funkcije v gospodarstvu in državni 
upravi. Leta 2000 so jo povabili v ekipo 
dr. Janeza Drnovška in Mežiška dolina 
si je izvolila prvo poslanko v državnem 
zboru. Bila je tudi podpredsednica 
državnega zbora, ki je z argumentirano 
in jasno besedo predstavljala Koroško v 
Ljubljani in Slovenijo v Evropi. Danes jo 
poznajo kot priznano odvetnico v Kotl-
jah in človeka, ki pozna stiske in potrebe 
sokrajanov. Z možem Brankom imata 
dva otroka, Matica in Leno.

Zakaj stranka Zares? 
Verjamem, da bomo drugačni in bomo 
živeli pošteno, odprto in zaupanja 
vredno politiko. Ker smo stranko šele 
rodili, bomo lahko spregovorili z novim 
jezikom, ljudem pokazali nov obraz in 

Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Mežica, Črna

Irma
Pavlinič Krebs 

Na pristojnih ministrstvih 
bom zahtevala prilagoditev 
trase hitre ceste potrebam 
prebivalcev Koroške.

shodili pokončno. Ta politični otrok mi 
vliva upanje. Verjamem namreč, da so 
pogum, načelnost, argumentiranost, 
strpnost in samoomejevanje tiste vred-
note politične kulture, ki jih bomo vz-
gajali in krepili tako, da se bodo vrasle 
in prevzele prvo mesto v slovenski poli-
tiki. 

Zakaj jaz? 
Ker sem v javno življenje že vne-
sla etičnost, strpnost in spoštovanje 
človekovega dostojanstva. Ker ne de-
lim ljudi na leve in desne in sodelujem 
z vsemi. Ker imam dragocene izkušnje 
in sem kot poslanka dane predvolilne 
obljube znala uresničiti. Zato me ljudje 
v politiki zelo pogrešajo in želijo, da se v 
Ljubljani ponovno sliši jasen in odločen 
koroški ženski glas. Kot pravnica bom 
prispevala k dvigu kakovosti zakonov, ki 
naj bodo jasni, usklajeni in uravnoteženi 
z interesi in potrebami ljudi. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za Koroško, odprto v svet – zgradimo 
hitro cesto,
2. za zaposlitev doma – povabimo nova 
podjetja na Koroško,
3. za samostojnost mladih – zgradimo 
jim dostopna stanovanja, 
4. za čisto okolje, zdravo hrano in 
mogočne koroške kmetije – država je 
Mežiški dolini dolžna več kot ostalim 
območjem,
5. za vzpostavitev pravičnosti – 
določimo človeka vredne plače, pokoj-
nine in invalidnine ter brezplačen, ena-
ko dostopen zdravstveni sistem za vse,
6. za strpnost in dialog – Koroška s 
sedežem na Ravnah naj bo »za mušter«.

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi? 
Na pristojnih ministrstvih bom zahtev-
ala prilagoditev trase hitre ceste potre-
bam prebivalcev Koroške. Tudi mi ima-
mo pravico do razvojne hitre ceste, ki bo 
čim manj prizadela naše bivalno okolje, 
pa četudi bomo odšteli za tako umes-
titev več denarja. Nadaljevala bom z 
delom pri projektih, ki smo jih zastavili, 
a so bili za časa aktualne vlade posprav-
ljeni v predal oziroma prestavljeni v ne-
gotovo prihodnost. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
S svojim delom v parlamentu ne bom 
razočarala ljudi, ki verjamejo v strpno, 
socialno, demokratično in učinkovito 
pravno državo. Računam na podporo lju-
di, ki svoj glas namenjajo spoštljivemu 
odnosu do preteklosti, svoje misli in 
energijo pa snovanju pogojev za boljše 
življenje ljudi. Te glasove bom predstav-
ljala vztrajno in predano in zato bom 
dobra poslanka. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo uspešna in gostoljubna 
država, prepoznavna po jeziku, kulturi, 
pokrajinah in po tem, da v njej živijo 
dobro izobraženi ljudje, ki so uspešni 
in solidarni hkrati. Slovenija bo slovela 
po tem, da zna poskrbeti tudi za tiste 
ljudi, ki v življenju potrebujejo pomoč 
in še eno priložnost. Koroška bo posebna 
slovenska pokrajina s sedežem na Rav-
nah na Koroškem, resda majhna, a s 
svojo zgodovino in naravnimi lepotami 
zanimiva in zaradi svojih prijaznih pre-
bivalcev ter dobrot izpod Pece in Uršlje 
gore zaželena turistična destinacija. 

Kratka biografija
Rodil se je 8. januarja 1952 na Ptuju, 
kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. 
Po končani srednji šoli se je leta 1971 
zaposlil kot miličnik na Koroškem, 
kjer je tudi opravil vso svojo uspešno 
poklicno kariero, zadnjih trinajst let pa 
je bil vodja Službe direktorja Policijske 
uprave Slovenj Gradec. Od julija 2007 
je upokojen. Ob delu se je intenzivno 
izobraževal in tudi dokončal podiplom-
ski specialistični študij menedžmenta, 
zaključuje pa tudi magistrski študij. 
V mladosti se je aktivno ukvarjal z 
borilnimi športi, sedaj pa je rekreativ-
ni športnik in aktivni član različnih 
društev. Člani društva Sever za Koroško 
so mu letos podelili naziv častnega 
predsednika. Prejel je vrsto priznanj in 
odlikovanj, med katerimi izstopa častni 
znak svobode RS.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil že v 
času, ko je delovala še kot društvo in 
sem tudi njen ustanovni član. Pritegnili 
sta me njeni odprtost in senzibilnost do 
reševanja okoljskih vprašanj. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev dobrih cestnih pov-
ezav Mislinjske doline in Koroške z 
ostalimi deli Slovenije in z Republiko 
Avstrijo,
2. za ohranitev naravnega in kulturne-
ga bogastva Mislinjske doline, ki sta nje-
ni najpomembnejši razvojni prednosti, 
3. za stimulativno gospodarsko, davčno 
in socialno politiko, ki bo prispevala k 
zaustavitvi odhajanja mladih s Koroške 
oziroma iz Mislinjske doline,
4. za izboljšanje pogojev za razvoj tur-
izma: športno infrastrukturo in Mis-
linjsko dolino je treba uveljaviti kot 
športno in rekreativno turistično točko 
ter posodobiti in dograditi smučarski 
skakalni center v Mislinji in ga vključiti 
med prizorišča Zimske univerziade leta 
2013. 

Slovenj Gradec, Mislinja 

Boris 
Raj 

Prepričan sem, da imam 
dovolj znanja in sposob-
nosti za uresničitev zastav-
ljenega programa.

Volilna enota 5

Sedež Celje

Kratka biografija
Rodil se je 6. oktobra 1974 v Slovenj 
Gradcu. Osnovno šolo je obiskoval v 
Vuzenici, gimnazijo na Ravnah na 
Koroškem. V zadnjem letniku študija 
sociologije kulture in filozofije je odprl 
svoje podjetje, oglaševalsko agencijo 
Prometej, ki uspešno posluje še danes. 
Njegovo delovanje je bilo vedno širše od 
zgolj lastnega zadovoljstva, zmeraj v 
stiku z ljudmi in za ljudi. Kot uspešen 
glasbenik (avtor in kitarist) je posnel 
štiri samostojne plošče, sodeloval in 
igral pa je tudi z drugimi znanimi ust-
varjalci in zasedbami, tudi v tujini. Od 
leta 2006 je podžupan občine Vuzenica. 
Zaresovci ga poznajo kot uspešnega, 
odločnega, radoživega in preudarnega. 
Predvsem pa nesebičnega in vedno prip-
ravljenega pomagati. 
 
Zakaj stranka Zares? 
Za Zares sem se odločil, ko sem spoznal, 
da sta končno ustvarjena pogoj in 
nujnost, da se na našem političnem 
področju pojavi in uspe nova stranka 
z novimi obrazi ter s pošteno, odprto 
in zaupanja vredno politiko – v sode-
lovanju z ljudmi. Ker je stranka Zares 
mlada in se še razvija, je občutljiva in 
zato tudi dojemljiva. Spregovorili bomo 
lahko z novim jezikom, ljudem pokazali 
nov obraz in vzpostavili sodelovanje s 
civilno družbo, kjer bo politika v službi 
ljudi in ne obratno. 

Zakaj jaz?
Ker sem vse življenje aktivno vpet v 
najrazličnejša polja človekovega delo-
vanja. Kot podjetnik, kulturni delavec, 
novinar, lokalni politik poznam globoke 
probleme vedno bolj razslojene in hiper-
regulirane sodobne družbe in predvsem 
težave, s katerimi se tako mladi in ak-
tivni kot starejši srečujemo na območjih, 
odmaknjenih od centrov.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za odprtost Koroške v svet: zgradimo 
hitro cesto, da bo kar najbolj funkciona-
lna in v dogovoru s prebivalstvom, 
2. za zagotavljanje zaposlitev doma: 
privabimo nova podjetja na Koroško,
3. za možnosti samostojnega življenja 
mladih: zgradimo stanovanja, ki jim 
bodo dostopna, in izboljšajmo kakovost 
življenja,
4. za čisto okolje, zdravo hrano in tradi-
cionalne koroške kmetije: država je 
Dravski dolini dolžna več kot ostalim 
območjem,
5. za vzpostavitev pravičnosti: določimo 

Dravograd, Radlje ob Dravi

Matjaž 
Sterže 

Na pristojnih ministrstvih 
bom zahteval prilagoditev 
trase hitre ceste potrebam 
prebivalcev Koroške. 

človeka vredne plače, pokojnine in 
invalidnine ter brezplačen in enako 
dostopen zdravstveni sistem za vse,
6. za udejanjenje strpnosti, dialoga 
in sodelovanja in za boljšo kakovost 
življenja – Koroška naj bo za vzor. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Na pristojnih ministrstvih bom 
zahteval prilagoditev trase hitre ceste 
potrebam prebivalcev Koroške. V času 
trenutne vlade smo bili zapostavljeni in 
odrinjeni, zato je čas za enakopravnost 
koroških davkoplačevalcev – za po-
sodobitev bolnišnice, šol, državnih in 
lokalnih cest, za sodobne poslovne cone, 
sodobno regijsko odlagališče odpadkov, 
čistilno napravo, več zemljišč za grad-
njo, razumne razvojne spodbude majh-
nim in srednjim podjetjem.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker s svojim delom v parlamentu ne bom 
razočaral ljudi, ki verjamejo v strpno, 
socialno, demokratično in učinkovito 
pravno državo. Računam na podporo 
ljudi, ki jim ni vseeno za Koroško, ki svoj 
glas namenjajo spoštljivemu odnosu do 
preteklosti, svoje misli in energijo pa 
snovanju pogojev za boljše življenje lju-
di. Te glasove bom predstavljal vztrajno 
in predano in zato bom dober poslanec. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo uspešna in gostoljubna 
država, prepoznavna po jeziku, kulturi, 
pokrajinah, čistem okolju in po tem, 
da v njej živijo izobraženi, uspešni in 
solidarni ljudje. Slovenija bo znana po 
tem, da zna poskrbeti tudi za tiste, ki 
v življenju resnično potrebujejo pomoč 
in novo priložnost. Koroška bo posebna 
slovenska pokrajina, majhna, a bogata 
z zgodovino in naravnimi lepotami. Po-
horje bo zaželena turistična destinacija, 
kamor bo po tretji razvojni osi mogoče 
hitro in varno pripotovati. Strokovne in 
pridne koroške roke bodo v naše kraje 
privabile nova podjetja. Mladi nas ne 
bodo več zapuščali, saj bo zadosti dobro 
plačanih delovnih mest, stanovanj in 
priložnosti za športno in kulturno ude-
jstvovanje doma na Koroškem. Za tako 
Slovenijo in Koroško se je vredno boriti.

5. za boljši status in večja finančna 
vlaganja v obnovo in razvoj Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Najprej bom vložil pobudo za obnovo 
priprave dokumentacije in procesa 
umeščanja hitre ceste v okviru tretje 
razvojne osi.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Prepričan sem, da imam dovolj znanja 
in sposobnosti za uresničitev zastavljen-
ega programa. Kot poznavalec razmer 
in problematike okolja, iz katerega pri-
hajam, bom znal prepoznati prave prob-
leme in poiskati sprejemljive rešitve, ki 
bodo v skladu z mojimi predvolilnimi 
obljubami. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo država, za katero bo 
značilno, da ima vzpostavljene vse 
mehanizme pravne države, ki bodo 
spoštovali in učinkovito varovali 
človekove pravice in svoboščine. Na 
področju gospodarstva bo imela le nekaj 
večjih gospodarskih subjektov, zlasti pa 
bodo razviti manjši in srednje veliki gos-
podarski subjekti, ki pa bodo ustvarjali 
visoko dodano vrednost. 


