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Volilna enota 6

sedež:

NOVO 
MEStO

Kratka biografija
Rodila se je 22. februarja 1972 v Novem 
mestu. Prihaja iz obrtniške družine s 
40-letno tradicijo. Osnovno in srednjo 
šolo je obiskovala v Črnomlju, nato pa 
je šolanje nadaljevala v Ljubljani na 
Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 1997 
diplomirala. Vrnila se je v Belo krajino, 
kjer se je zaposlila v podjetju Danfoss, 
najprej kot procesna tehnologinja, nato 
kot vodja programa, sedaj pa dela na 
delovnem mestu vodja projektov. Zase 
pravi, da je po izobrazbi tehnik, ki mu 

Črnomelj, Metlika, Semič 

Darinka 
Jerčinovič 
Vrlinič 

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.

je človek na prvem mestu. Od leta 2006 
je članica odbora za turizem in varstvo 
okolja v Občini Črnomelj.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločila, ker je 
nova, sveža moč v našem političnem 
prostoru. Vsaka novost zahteva ogrom-
no poguma, jasnih ciljev in drznih 
zahtev – takšna pa sem tudi sama. Neo-
bremenjena, dostopna in odprta za nove 
predloge in ideje ne glede na to, kdo jih 
podaja.

Zakaj jaz? 
Že nekaj časa opažam, da v politiki 
delajo ljudje, ki nimajo dovolj znanja 
ne volje, da bi kaj spremenili na bolje. 
Prepričana sem, da s svojim znanjem 
in izkušnjami, pridobljenimi v medn-
arodnem podjetju, lahko pridobim ljudi 
za svoje projekte. Sem pobudnica novih 
idej, sposobna motivirati in voditi ljudi 
ter imam potrebno znanja in izkušnje 
v vodenju projektov, pri čemer prevze-
mam polno odgovornost za svoje delo. 
Sem dobra pogajalka in znam poslušati 
druge, kar je bistveno za timsko delo. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje gospodarstva in sa-
mostojnega podjetništva v Beli krajini, 
kamor štejem tudi male in srednje ve-
like kmetije, da bi spodbudili razvoj 
in vračanje kadrov. Bela krajina mora 
pridobiti več sredstev za razvojno spod-
budne programe, reševanje socialne 
problematike in štipendiranje kadrov,
2. za delovanje Bele krajine kot interesne 
regije, kot homogene celote s poenoteni-
mi stališči do pomembnejših projektov,
3. za glas Belokranjcev, ki se mora v 
parlamentu res slišati, obenem pa mora 
postati pomembnejši in veljavi v vseh 
ozadjih političnega dogajanja.

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 republike 
in njenih prebivalcev. Ta pa je mogoča 
le, če je uravnotežen razvoj lokalnih sk-
upnosti. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Pri svojem delu v parlamentu bom dos-
ledno in strokovno sledila predvsem 
tehnološkim, razvojnim in socialnim 
vprašanjem. Ni me strah javno nasto-
pati in z argumenti znam predstaviti 
in braniti svoja stališča. Moje strokovno 
znanje, izkušnje v mednarodnem pod-
jetju, ugled v okolju in preteklost moje 
družine mi dajejo dodatno moč za pri-
hodnje delovanje. Menim, da lahko v 
marsikaterem primeru pripomorem h 
kakovostni in argumentirani razpravi, 
ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu 
in manj političnemu odločanju v 
državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 razvita evropska 
država z visokimi socialnimi standardi, 
ki bo z zakonodajo in davčno politiko 
omogočala razvoj gospodarstva, loka-
lnih skupnosti in posameznika, pri 
čemer bomo ohranjali okolje za naše 
zanamce.

Kratka biografija
Rodil se je 12. novembra 1960 v Malem 
Lipju v kmečko-delavski družini. Os-
novno šolo je obiskoval v Žužemberku, 
nato pa poklicno šolo za avtomehanika 
v Novem mestu in Srednjo strojno šolo v 
Krškem. Po končanem šolanju se je za-
poslil v Iskri - tovarni keramičnih kon-
denzatorjev Keko v Žužemberku, kjer je 
kmalu postal prodajni referent in nato 
vodja prodaje. Ob stečaju tovarne je spre-
jel izziv biti podjetnik in kupil del splošne 
službe z menzo in prevoznimi sredstvi. 
Na prvih večstrankarskih volitvah leta 
1991 je bil izvoljen za predsednika sveta 
KS Žužemberk, na prvih volitvah v novo 
ustanovljeni Občini Žužemberk leta 1998 
pa za prvega župana, kjer mu sedaj teče 

Žužemberk, Šentjernej, 
Dolenjske toplice

Franc
Škufca 

Najprej se bom sestal z 
volivci in nato tudi z vsemi 
župani iz okraja. V parla-
mentu se bo slišal tudi glas 
z Dolenjske, Suhe krajine. 

že tretji mandat. 

Zakaj stranka Zares?
Za stranko Zares sem se odločil, ker gre 
sedaj zares, ker vem, da so pomembni 
ljudje, ker stranka zagovarja novo poli-
tiko.

Zakaj jaz?
V politiki delujejo ljudje, ki so izgubili 
stik z volivci, sam pa sem kot podeželski 
župan na voljo vsem dejansko 24 ur na 
dan. V politiko je treba prenesti tudi 
podjetniške izkušnje in treba je slišati 
glas podeželja. Imam bogate podjetniške 
in politične izkušnje. Zase pravim, da 
sem prej podjetnik kot politik.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za ureditev ustrezne komunalne, 
cestne in druge infrastrukture, ki bo 
omogočila razvoj malega in srednjega 
podjetništva ter turizma, 
2. za ureditev ustrezne infrastrukture 
tudi na podeželju, da bodo lahko mla-
di ostajali v domačem okolju in s tem 
pomembno prispevali k razvoju,
3. za ustreznejšo prostorsko zakonodajo,
4. za ustrezno skrb za starejše in social-
no šibke.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Dober poslanec bom, ker imam veliko 
izkušenj, ni me strah javno nastopati, 
dobro poznam problematiko, imam pa 
tudi vizijo, kako te izzive rešiti. Znam 
sodelovati z drugimi.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo leta 2020 gospodarsko do-
bro razvita država s socialno urejenimi 
razmerami in dobro infrastrukturno 
opremljena, še posebej, če bo stranka 
Zares pomemben glas pri odločanju o 
naši prihodnosti.

6. volilna enota 

Predstavitev
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Kratka biografija
Rodil se je 25. januarja 1964. Po izo-
brazbi je socialni delavec. S politiko se 
je dejavno srečal sredi devetdesetih let 
kot urednik lokalne TV oddaje, v kateri 
so gledalcem poleg humorja nudili 
kritičen pogled na lokalno gospodarsko 
in politično dogajanje. Leta 2004 je bil 
izvoljen za predsednika Aktivne Slo-
venije in leta 2008 za podpredsednika 
Zares. Od leta 1997 je organizator festi-
vala Rock Otočec. Zadnjih pet let vsak 
petek od novembra do aprila pripravi 
brezplačni družabno-kulturni dogodek 
v novomeški Kavarni. Med mladimi 
preventivno deluje na področju 
prepovedanih drog. V minulih letih se 
je pogovorov z njim udeležilo več kot 
1500 mladostnikov v zadnjih razredih 
osnovnih in prvih letnikih srednjih šol. 
Bil je producent, soavtor in igralec v 
štirih nizkoproračunskih celovečernih 
filmih. 

Zakaj stranka Zares? 
Leta 2004 smo ustanovili Aktivno 
Slovenijo. Leta 2007 je bila ustanovljena 
stranka Zares, ki po svojih program-
skih izhodiščih vidi Slovenijo podobno 
kot naša nekdanja stranka. Zlitje obeh 
tokov v skupnega močnejšega je bilo 
samoumevno.

Zakaj jaz? 
S čutom do sočloveka danes in v 
prihodnje, skupaj s strokovno podporo 
in znanjem, ki ga premore stranka, in 
ob tem, da mi ni treba iskati osebne 
uresničitve na političnem prostoru, 
vem, kaj je dobro za celotno skupnost 
in kako to doseči.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:

Novo mesto 

Franci 
Kek 

S čutom do sočloveka 
danes in v prihodnje, sku-
paj s strokovno podporo 
in znanjem, ki ga premore 
stranka, in ob tem, da 
mi ni treba iskati osebne 
uresničitve na političnem 
prostoru, vem, kaj je do-
bro za celotno skupnost in 
kako to doseči.

Kratka biografija
Rodil se je 29. novembra 1957. Osnovno 
šolo je obiskoval v Šentrupertu na Do-
lenjskem, gimnazijo v Novem mestu. 
Študiral je psihologijo. Kot štipendist 

trebnje, Mokronog, Šentrupert

Jože 
Podržaj 

Organiziral bom skupno 
srečanje in pogovor z 
vsemi poslanci iz naše 
regije ne glede na politično 
pripadnost. 

Kratka biografija
Rodil se je 6. novembra 1960 v Murski 
Soboti, osnovno šolo in gimnazijo je 
zaključil v Brežicah. Leta 1984 je diplo-
miral na Pravni fakulteti v Ljubljani in 
leta 1995 opravil pravosodni izpit. Leta 
2003 je pridobil znanstveni naslov mag-
ister pravnih znanosti. Po prvi zapos-
litvi na Temeljnem sodišču v Brežicah 
je z delom nadaljeval v Novem mestu 
in nato na Višjem sodišču v Ljubljani. 
Leta 1986 je postal direktor Uprave 
za družbene prihodke Občine Brežice, 
kasneje Republiške uprave za javne 
prihodke, Izpostave Brežice, ki jo je 
uspešno vodil do ustanovitve Davčnega 
urada Brežice leta 1996, ko je tudi bil 
imenovan za direktorja urada. To delo 
opravlja še danes. Konec leta 2007 mu 
je bila zaupana naloga vodenja medn-
arodne delovne skupine za pripravo 
nove strategije delovanja evropske or-
ganizacije davčnih uprav (IOTA). Nalogo 
je uspešno zaključil, za kar je prejel tudi 
mednarodno priznanje. Za uspešno delo 
na strokovnem področju in za prizade-
vanje za napredek v okolju, kjer živi, 
je prejel Oktobrsko nagrado - najvišje 
priznanje Občine Brežice. 

Zakaj stranka Zares? 
Delimo skupne vrednote: svobodo, odgo-
vornost, strpnost, družbeno pravičnost, 
odprto družbo in odprto demokratično 
politiko. Državljanke in državljani si 
želimo naprej; želimo si novo politiko, 
konkurenčno gospodarstvo, tehnološki 
razvoj, visoko gospodarsko rast, social-
no varnost in ohranitev okolja tudi za 
generacije za nami. Verjamem, da nam 
skupaj lahko uspe. 

Zakaj jaz? 
Sem zanesljiv, odličen organizator, s 
smislom za timsko delo. Odlikujeta me 
vztrajnost in uspešno reševanje prob-
lemov. Svoje potenciale sem sposoben 
razvijati v vseh situacijah, pri čemer so 
mi v pomoč osebnostne lastnosti, med 
njimi strokovnost, odgovornost, samos-
tojnost, strateški pregled, komunika-
tivnost, iniciativnost, ustvarjalnost in 
zanesljivost. 

Brežice 

mag. Drago 
Lopert 

Konkurenčno gospodarstvo 
in podjetništvo ustvarjata 
pogoje za gospodarsko 
rast, boljši standard ljudi 
in njihovo socialno var-
nost.

takratnega Izvršnega sveta se je zapos-
lil v zaporu na Dobu, kjer je tri leta delal 
kot psiholog, nato pa je prevzemal vod-
stvena dela, od oddelka preko sektorja 
do vodenja zavoda. Funkcijo direktorja 
zavoda na Dobu opravlja od leta 1997. 
Pod njegovim vodstvom zavod Dob kot 
centralni zapor v Sloveniji učinkovito 
izvaja svojo funkcijo. V svoji katego-
riji je nedvomno najsodobneje usmer-
jen, odprt in liberalen zavod v Evropi 
in svetu. Je družinski človek, oče dveh 
hčera, navdušen športnik, velik ljubitelj 
živali in oseba z veliko pozitivne en-
ergije.

Zakaj stranka Zares?
Zelo preprosto – ker Zaresove vrednote 
že ves čas živim. Ker imajo ljudje pravi-
co svoj svobodomiselni duh izživeti. Ker 
je treba preprečiti, da se dokončno zgodi 
največja divja privatizacija – olastnin-
jenje države s strani vladajoče garni-
ture.
 
Zakaj jaz?
Sem odkrit in pošten. Rad imam jasno 
besedo in konkretna dejanja. Spoštujem 
dano besedo in izpolnjujem dogovore. 
Svoje sposobnosti, znanje in moč delim 
z drugimi. Ni mi pomembno, kdo kaj 
reče, ampak kaj reče. Rad imam ljudi in 
se družim z njimi ne glede na pripad-
nost družbenemu sloju. Strogo ločim 
zasebno in službeno. Po naravi sem 
borec in se ne predam zlahka. V parla-
mentu bom delaven in zagnan.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za vključevanje dolenjske regije v 
odločitve o ključnih gospodarskih in 
drugih prednostnih nalogah. Dolenjska 
regija, ki poleg Ljubljane največ prispe-
va iz gospodarstva, je odrinjena na rob; 
poleg avtoceste je svež primer tretja raz-
vojna os, 
2. za spodbujanje ekološkega kmeto-
vanja in turizma, ki sta izjemen izziv in 
priložnost za našo regijo, da bodo zago-
tovljena potrebna sredstva, nadgrajeno 
znanje in izpeljani projekti, ki bodo v 
največji možni meri izkoristili naravne 
danosti, in se bodo odprla nova delovna 
mesta, da bodo mladi lahko ostali v 
regiji,
3. za ustrezno zakonodajo, da bodo in-
vestitorji dolžni vsaj 10 % zgrajenih 
stanovanj nameniti za nepridobitne 
najemnine. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Organiziral bom skupno srečanje in 
pogovor z vsemi poslanci iz naše regije 
ne glede na politično pripadnost. Dogo-
vorili se bomo, kako enotno nastopiti 
v parlamentu pri zadevah, ki so za 
regijo pomembne. Samo tako lahko na 
Dolenjsko pripeljemo projekte in denar 
za njihovo uresničitev. Razdrobljeni in 
neenotni nimamo nobenih možnosti in 
bo tako kot doslej, ko smo sramotno ca-
pljali za drugimi, rezultati pa so temu 
primerni.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Ker imam rad to državo in ljudi, pred-
vsem pa mi ni vseeno. Ker k problemom 
pristopam strokovno in temeljito. Ker 
rečem bobu bob. Ker bo iz spoštovanja 
do volivcev in kolegov poslancev moj 
poslanski stol redkokdaj prazen.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Slovenijo morajo voditi ljudje, ki vedo, 
da država ni njihova lastnina, ampak 
je last državljanov. Na volitvah jim jo 
ljudje za določen čas zgolj predajo v up-
ravljanje. Od tega je v veliki meri odvis-
no, kakšna bo Slovenija čez 10 do 12 let. 
Ni še zamujena priložnost, da postane 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom: 
1. za prednostno usmeritev sredstev 
iz evropskih strukturnih skladov na 
področje spodbujanja inovacijskega 
okolja in turizma;
2. za nova delovna mesta, da bodo mla-
di videli svojo eksistenco in priložnost 
za osebnostni razvoj v tem okolju; 
3. da bodo prihodki od prodaje državnega 
premoženja in donos ob umiku države 
iz gospodarstva namenjeni za zagotavl-
janje dolgoročne stabilnosti pokojninske 
blagajne; 
4. za pridelavo in uživanje varne in 
zdravju koristne hrane, pridelane na 
tradicionalni način in za povezovan-
je pridelovalcev z nosilci turizma in 
gostinstva v občini; 
5. za ustanovitev prepoznavne 
visokošolske institucije – Fakultete za 
turizem;
6. za ohranitev regionalne Splošne 
bolnišnice Brežice in njeno specializaci-
jo;
7. za omejitev vplivov poseganja države 
v naš prostor in vzpostavitev ravnove-
sja med koristmi in negativnimi posle-
dicami za okolje, prostor in tukaj živeče 
prebivalce. 

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi? 
Konkurenčno gospodarstvo in 
podjetništvo ustvarjata pogoje za gos-
podarsko rast, boljši standard ljudi in 
njihovo socialno varnost, zato si bom 
predvsem prizadeval, da bodo sredstva 
iz evropskih strukturnih skladov na-
menjena spodbujanju inovacijskega 
okolja in turizma in za ustrezne davčne 
spodbude za vlaganja. Uresničitev vseh 
ostalih zapisanih ciljev pa pomeni večjo 
blaginjo posameznika in vseh ljudi sku-
paj. 
 
Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Pri svojem dosedanjem delu sem dodo-
bra spoznal delovanje državne uprave. 
S sodelovanjem v državni delovni sku-
pini sem si pridobil dragocene izkušnje 
pri organizaciji državnega organa, pri 
vodenju mednarodne skupine pa pri 
pripravi strategije mednarodne orga-
nizacije. Znam konstruktivno pristopiti 
k reševanju problematike: imam vizijo, 
strokovno znanje, sem odgovoren, vzt-
rajen in ustvarjalen. Predvsem pa želim 
dati svoj prispevek k nadaljnjemu raz-
voju naše družbe.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenijo vidim v prihodnosti kot eno 
najrazvitejših evropskih držav. S sta-
bilnimi javnimi financami, z razvitim 
in inovativnim gospodarstvom in turiz-
mom. Kot državo, ki ceni posameznika, 
njegovo znanje in prispevek k družbeni 
blaginji, njegovo svobodo, pravice in 
obveznosti. Kot državo s sodobno javno 
upravo, z aktivnim pristopom k ohran-
janju čistega okolja in vodnim bogast-
vom ter visoko stopnjo socialne varnosti 
državljank in državljanov. 
To je podoba Slovenije, za katero se bom 
zavzemal. 

1. za spodbujanje podeželskega tur-
izma, ki je prihodnost naše regije; nanj 
se moramo začeti pripravljati danes in 
ne šele v trenutku, ko bi se kaj zalomilo 
v sedanjih gospodarskih gigantih,
2. za dostopno šolanje na univerzi v 
Novem mestu za vse naše otroke ne 
glede na njihov socialni status,
3. za kakovost življenja vseh občanov, 
da se ne bo zmanjševala zaradi dogo-
vorov, ki koristijo zgolj nekaj kapital-
skim profiterjem, kakor je prelaganje 
dokončanja dolenjske avtoceste,
4. za reševanje romske problematike z 
izobraževanjem Romov. Ni dovolj le to, 
da rečemo, naj za vse veljajo enaki za-
koni; izobražen Rom bo lažje zaposljiv, 
prislužil si bo lastnino in znal bo ceniti 
tudi tujo. V izobrazbenem procesu so 
bistveni »učni pomočniki«, ki delujejo 
tako v razredu kot v romskem naselju.

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi? 
Najprej bom podal pobudo za spre-
membo zakona o učnih pomočnikih 
in poskrbel za takojšnjo zaustavitev 
nelegalnega priseljevanja na tuja 
zemljišča.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Moje dosedanje delo govori o možnostih 
realizacije idej za skupno dobro tudi v 
prihodnje. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija je v evropskih razmerah eno 
od ekološko najbolj ohranjenih območij. 
To je njena prednost. Takšno moramo 
ohraniti. Pitna voda in zrak, primeren 
za dihanje, bosta vedno pomembnejša. 
Konkurenčna prednost gotovo ne bo 
kapital, ki bo zaradi hitrega zaslužka 
opustošil del Slovenije in odšel drugam. 
Tipična tovrstna nevarnost je post-
avitev plinskih terminalov v Tržaškem 
zalivu. V takšnih primeru ne smemo 
dovoliti, da bi bila država zgolj orodje 
v rokah multinacionalk, ki na račun 
kakovosti življenja državljanov 
želijo doseči svoje kratkoročne cilje. 
Državljanom zapustijo zgolj navidezne 
odškodnine ter, v primeru plinskih ter-
minalov, morje, neprimerno za kopanje 
in ribolov.

Volilna enota 6

Sedež Novo Mesto

lepa, sproščena, radoživa, zadovoljna in 
zrela mladenka pri tridesetih na višku 
svojih moči in potencialov. Še je čas, da 
se navzame duha svobodomiselnosti 
in odprtosti ter tolerance do drugih, 
drugačnih in posebnih. 
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Kratka biografija
Rodila se je 20. novembra 1959 v Postoj-
ni. Doštudirala je leta 1982 v Ljubljani 
na Fakulteti za gradbeništvo in geo-
dezijo – smer geodezija in se še istega 
leta zaposlila na Geodetski upravi v 
Tolminu. Po preselitvi v Krško leta 1988 
se je za eno leto zaposlila v Jutranjki na 
AOP, nato pa v svoji panogi na Geodetski 
upravi v Krškem, kjer je leta 1995 prev-
zela njeno vodstvo in je na tem mestu še 
danes. Leta 2001 je ob delu dokončala še 
univerzitetni študij ekonomije na Uni-
verzi v Mariboru. Prebivalci jo poznajo 
tudi kot predsednico Plavalnega kluba 
Celulozar Krško, inštruktorico joge, 
članico več dobrodelnih društev, zago-
vornico športnih aktivnosti vseh gener-
acij, članico Občinskega sveta v Krškem 
od leta 2006 dalje. Je mati treh sinov in 
ima velik posluh za reševanje stisk in 
potreb sokrajanov.

Zakaj stranka Zares? 
Priložnost za novo politiko v stranki Za-
res sprejemam ko enkratno priložnost, 
ki je ne gre zamuditi. Stranka Zares ni 
politično obremenjena s preteklostjo, 
deluje v sedanjosti in ima jasno vizijo 
prihodnosti.

Zakaj jaz? 
Ker sem pripravljena sprejeti nove izzive 
in uresničiti zastavljene cilje, ustvarjati 
in uresničiti nove na vseh področjih 
življenja s pomočjo izkušenj, delavnosti 
in dobre mere poguma. Predvsem pa 
povrniti politiki ugled in zaupanje.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev sklada, kamor se bo 
stekal denar, ki ga Občina Krško do-
biva kot nadomestilo za razvrednotenje 
prostora zaradi prisotnosti jedrske elek-
trarne, ki se bo strogo namensko upora-
bljal, 
2. za zasnovo nove prostorske in stano-
vanjske strategije, da si bodo mladi lah-
ko kupili zemljišče za svoj nov dom, ter 
hkrati za pospeševanje gradnje novih 
stanovanj,
3. za določitev razvojne strategije 
Krškega, pritegnitev novih investitorjev 
za ustvarjanje novih delovnih mest z 
dodano vrednostjo,

Krško

Vilma Jan 
Špiler 

Moja prva naloga bo 
vzpostaviti sklad, kamor 
se bo stekal denar, ki ga 
Občina Krško dobiva kot 
nadomestilo za razvredno-
tenje prostora zaradi pris-
otnosti jedrske elektrarne, 
ter zagotoviti njegovo na-
mensko in transparentno 
porabo.

Kratka biografija
Rodil se je 23. maja 1961. Leta 1985 je 
diplomiral iz agronomije na Fakulteti 
za kmetijstvo Univerze v Mariboru. Kot 
enolog se je zaposlil v Vinski kleti Krško, 
dodatno pa se je izobraževal tudi po 
svetu, v Franciji, Italiji, Španiji, Argen-
tini, Južni Afriki, ZDA in Avstraliji. Od 
leta 2006 s statusom kmeta nadaljuje 
družinsko tradicijo – uspešno gospodari 
z lesom in z vinom na domači kmetiji 
v Krakovem. Je ponosen lastnik uvel-
javljenih blagovnih znamk vina Peni-
na Valentina, Penina Valvasor, Modra 
frankinja ter Cviček, s katerimi je pri-
dobil že vrsto nagrad. Poznan je kot 
strokovnjak na področju kmetijstva in 
podjetništva ter sokrajan, ki meni, da je 
mogoče v občini Sevnica še veliko stvari 
spremeniti na bolje. 

Sevnica 

Zdravko 
Mastnak 

Vzpostaviti želim pris-
ten stik z občani občine 
Sevnica in vsemi večjimi 
podjetji, predvsem tistimi, 
ki imajo perspektivne raz-
vojne programe. 

Laško, Radeče 

Ivan 
Medved 

Najprej bom vsekakor pov-
ezal ideje in zamisli tako 
mojih volivcev kot vseh 
drugih iz volilnega okraja 
ter vse to aktualiziral na 
državni ravni. 

4. za boljšo kakovost življenja občanov, 
bi bo vključevala dokončanje pro-
jekta gradnje olimpijskega bazena, 
obnovo Valvasorjevega kompleksa in 
starega mestnega jedra Krškega, novo 
knjižnico. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Moja prva naloga bo vzpostaviti sklad, 
kamor se bo stekal denar, ki ga Občina 
Krško dobiva kot nadomestilo za raz-
vrednotenje prostora zaradi prisotnosti 
jedrske elektrarne, ter zagotoviti njego-
vo namensko in transparentno porabo.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
V marsikaterem primeru lahko pripo-
morem h kakovostni in argumentirani 
razpravi ter k dvigu kulture političnega 
dialoga. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Predvsem si želim, da bo v ravnove-
sju med tehnološkim razvojem in 
ohranjanjem narave, stroko in poli-
tiko, socialo in kapitalom, integracijo 
in individualnostjo, ohranjanjem 
tradicije in vključevanjem naprednega, 
klasičnim in alternativnim, ruralnim 
(podeželskim) in urbanim (mestnim) 
razvojem. Prednostno je treba doseči 
ravnovesje v ljudeh samih, najprej v 
vsakem posamezniku in posledično v ce-
lotni družbi. Družba je namreč močna le 
toliko, kolikor je močan njen najšibkejši 
člen, posameznik.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil zara-
di odločnega in uspešnega vodstva 
stranke, ki je že v osnovnih programskih 
usmeritvah zapisalo, da se ne omejuje 
na štiriletni politični mandat, da se bo 
izogibalo političnim delitvam in opre-
delitvam, da se stranka ne bo ukvarjala 
sama s seboj, ampak in predvsem z 
izboljšanjem življenja vseh državljank 
in državljanov.

Zakaj jaz? 
Sem pošten in odločen, predvsem pa 
strokoven. Želim soustvarjati spre-
membe. Pri delu so mi bila vedno 
glavna vodila korekten in odprt odnos 
do ljudi, pristen odnos s sodelavci in 
dobro opravljeno delo. Kot strokovnjak 
sem se že takoj po končanem študiju 
odločil, da delujem v domačem okolju, 
saj verjamem, da je mogoče uspeti tudi 
v manjših mestih.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za večjo gospodarsko konkurenčnost 
in spodbujanje podjetništva z novimi 
investitorji, z olajšavami pri ustanavl-
janju podjetij in odpravljanjem admin-
istrativnih ovir ter s črpanjem sredstev 
iz skladov Evropske unije,
2. za pospešene investicije v infrastruk-
turo, predvsem pri planiranju tretje 
razvojne osi ter gradnji in posodobitvi 
cestne, vodne, telekomunikacijske in-
frastrukture, 
3. za aktivno regionalno politiko s pov-
ezovanjem s posavskimi občinami in 
občinami s sorodnimi ambicijami ter 
mednarodnim delovanjem,
4. za ustvarjanje priložnosti za okolje in 
podeželje s pospeševanjem kmetijstva 
in turizma ter izkoriščanjem potenciala 
lesa,
5. za mladim in mladim družinam 
prijazno okolje z dobro ponudbo 
privlačnega in dobro plačanega dela ter 
ugodnimi pogoji pri pridobivanju stano-
vanj, 
6. za večjo kakovost življenja za vse 
generacije z možnostmi za aktivno 
preživljanje prostega časa, s podpiran-
jem društev s področja kulture, športa 
in turizma ter z zdravstvenim in social-
nim varstvom za vse.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Vzpostaviti želim pristen stik z občani 
občine Sevnica in vsemi večjimi pod-
jetji, predvsem tistimi, ki imajo pers-
pektivne razvojne programe. Prisluhnil 
bom njihovim problemom in željam, jih 
uskladil s svojo vizijo in programom 
ter pozneje to zares zagovarjal na vseh 
področjih svojega delovanja.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenijo 2020 si predstavljam kot zele-
no oazo. Pomembno je, da se odločimo 
za strategijo razvoja, ki bo naši državi 
dala značilen oziroma poseben pečat. 
Ena od možnosti je, da se Slovenija raz-
vije v turistično državo, saj ima zato 
velike možnosti. Modro bi bilo, da se od 
trenutno razvitejših držav v Evropski 
uniji česa naučimo, predvsem da ne po-
navljamo njihovih napak. Biti moramo 
izvirnejši, previdnejši in modrejši ter 
načrtovati dolgoročno. Verjamem, da 
bo Slovenija našla modrost na poti v 
tehnološko najrazvitejšo okolju in lju-
dem prijazno družbo, ki se bo ukvarjala 
s problemi tretjega sveta, ker bo večino 
svojih že rešila.
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(kmečki turizem, ekološko kmetijstvo) 
s poudarkom na zdraviliškem turizmu 
zdravilišč v Laškem in Rimskih Topli-
cah, 
4. za kakovostnejše preživljanje jeseni 
življenja (gradnja doma starejših v Rim-
skih Toplicah in Radečah in povečanje 
zmogljivosti v domu starejših v Laškem, 
organiziranje dopoldanskega druženja 
in varstva starejših) in za pridobitev 
certifikata Občina po meri invalidov,
5. za spodbujanje izobraževanja vse 
življenjsko obdobje in za večjo dosto-
pnost vrtcev,
6. za kulturo življenja, za kulturo bivan-
ja vseh občanov občin Laško in Radeče.

Katera bo vaša prva poteza 
po izvolitvi? 
Najprej bom vsekakor povezal ideje in 
zamisli tako mojih volivcev kot vseh 
drugih iz volilnega okraja ter vse to ak-
tualiziral na državni ravni. Svoj volilni 
okraj pa bom ažurno seznanjal s svojim 
delom v parlamentu ter volivcem 
približal zakonodajno vejo oblasti. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
V vlogi, v kateri delujem trenutno v kra-
ju, sem vedno odprt in pripravljen na ko-
munikacijo z vsemi. Veljam za realista, 
zato ne dajem obljub, ki jih ne morem iz-
polniti. V svojem delovanju v državnem 
zboru vidim priložnost za prenos pobud 
iz lokalne ravni na državno in obratno. 
Po ustanovitvi pokrajin pa vidim veliko 
priložnost v povezovanju lokalnih sk-
upnosti tako znotraj pokrajine kot tudi 
širše – v gospodarstvu, zdraviliški de-
javnosti, turizmu, obrtništvu, kulturi.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenijo leta 2020 vidim kot eno 
razvitejših držav članic Evropske un-
ije. Menim, da bo tedaj Slovenija na 
področju podnebnih sprememb imela 
prepoznavno vlogo tako v svetu kot v 
Evropski uniji. Naša država bo glede 
na svojo geografsko lego in svoje nara-
vno bogastvo, morala prevzemati vse 
pomembnejšo vlogo pri ohranjanju 
naravnega okolja. S svojimi kadri, ki 
z znanjem prodirajo na svetovne trge, 
bo zagotovo tudi na visoki ravni zn-
anstvenoraziskovalnega področja. Ne 
morem pa si predstavljati v tem ob-
dobju Slovenije brez sodobne prometne 
infrastrukture. Slovenske železnice se 
bodo morale prestrukturirati in posod-
obiti. Vidim nas kot državo, ki ne bo 
podpirala nasilja in ne bo vojaško us-
merjena, temveč bo večji del sredstev 
namenjala v intelektualni kapital in 
raziskave. 

Kratka biografija
Rodil se je 19. maja 1962 v delavski 
družini v Tevčah, osnovno šolo je obisk-
oval v Laškem, srednjo policijsko šolo pa 
v Tacnu. S 13 leti je kot klarinetist začel 
igrati v laški pihalni godbi. Na Srednji 
glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v 
Ljubljani je študiral saksofon in oboo. 
Od leta 1981 je bil zaposlen v Orkestru 
slovenske policije, od leta 1994 kot 
pomočnik poveljnika orkestra. V času 
osamosvojitvene vojne je bil kot pripad-
nik slovenske policije aktivno vključen v 
naloge, povezane z varovanjem samega 
vrha takratne slovenske oblasti. Od leta 
2001 je zaposlen na Javnem skladu RS za 
kulturne dejavnosti kot vodja Območne 
izpostave Laško. Poučuje tudi saksofon. 
Od leta 1996 je dirigent in predvodnik 
laške pihalne godbe, prav tako je pred-
vodnik Zveze slovenskih godb in učitelj 
predvodništva.

Zakaj stranka Zares?
Stranko vidim kot resnično močno 
okrepitev in osvežitev slovenskega 
političnega prostora. Z novimi obrazi v 
slovenski politiki mi je bila simpatična 
že od njene ustanovitve. Zato vidim za-
res pravo priložnost, da svoje znanje, 
sposobnosti in energijo skoznjo usmer-
im tudi širše – v lokalno okolje in tako 
delujem za dobrobit vseh nas. 

Zakaj jaz?
V stranko Zares sem se vključil pred-
vsem zaradi vizije stranke, da je v slov-
enskem okolju še prostor za stranko, 
ki ni obremenjena s preteklostjo. Vsak 
svoj izziv jemljem zares, zato sem se 
tudi odločil za stranko, ki jo sestavljajo 
ljudje, odprti za nove pobude in ideje. 
Sam sem po srcu in poklicu glasbenik, 
kjer moraš biti odprt in vedno priprav-
ljen na nove izzive in spremembe. Tako 
kot je takt pomemben v glasbi, je prav 
tako v mojem življenju. Odločam se za 
rešitve, ki zvenijo prijetno in so sprejem-
ljive za vse. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za nadaljevanje izboljševanja loka-
lne in komunalne infrastrukture (ceste, 
vodovod) ter za tretjo razvojno os po 
meri lokalnih prebivalcev,
2. za vsestranski razvoj in odpiranje 
novih delovnih mest (v obeh zdraviliščih, 
v nekdanjih prostorih KPD Radeče) ter 
za lepšo prihodnost mladih generacij, 
3. za razvoj turizma in podeželja 
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Kratka biografija
Rodil se je 12. januarja 1961 v Ljubljani, 

trbovlje 

Aleš 
Berger

Skupaj z ekipo in ob sode-
lovanju lokalnega okolja 
bomo postavili prednos-
tne naloge in področja 
delovanja, za katera sem 
strokovno najbolj usposo-
bljen, ter bom takoj začel 
uresničevati zastavljene 
cilje, predvsem na lokalni 
ravni. 

Imeli bomo učinkovito in konkurenčno 
gospodarstvo, ki bo temeljilo na ino-
vativnosti, prostem pretoku znanja in 
idej, administrativno in davčno okolje 
pa ne bosta ovirali uspešnega delovanja 
podjetij. Slovenija bo ekološko napredna 
država, ljudje se bodo zavedali posledic 
svojega ravnanja na okolje. Zaupali 
bomo v pravno državo, učinkovit sistem 
delovanja državnih organov, gospodar-
skih družb in drugih subjektov pa bo 
zagotavljal državo svobodnih ljudi. Im-
eli bomo neodvisno sodstvo ter napred-
no in učinkovito kaznovalno politiko.

Hrastnik 

Nina 
Pečnik 

Za kakovostno prihodnost 
Hrastnika in Zasavja bom 
na pristojnih ministrstvih 
in agencijah zahtevala 
ponovno preučitev predlo-
ga projekta tretje razvojne 
osi. 

Zagorje ob Savi, Izlake 

Matej 
Požun

Glede na prioriteto ciljev 
bosta to vzpostavitev 
akcijskega načrta izvedbe 
z navezavo stikov na 
državni ravni do institucij, 
ki so vpete v realizacijo 
posameznih ciljev

darstvo in v življenje ljudi. Verjamem v 
aktivno vlogo volivcev in volivk.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za ureditev prometne infrastrukture: 
ureditev železniške postaje, parkirišč, 
gradnjo že dalj časa načrtovanega 
podhoda ter za spodbujanje uporabe 
avtobusnega prevoza za dostop iz pos-
ameznih krajev do železniške postaje,
2. za izrabo razpoložljive tople vode v 
KS Rudnik Toplice v Zagorju: gradnjo 
pokritega 25-metrskega bazena in upo-
rabo tople vode za ogrevanje preko pod-
postaje, 
3. za gradnjo načrtovane obrtne cone 
ob smotrni izbiri podjetniških idej in 
za sočasno ureditev cestne povezave ob 
levem bregu Kotredežčice,
4. za spodbujanje podjetništva in še 
posebej razvoja turizma s poudarkom 
na ponovni uveljavitvi Medijskih toplic 
v povezavi z naravnimi možnostmi 
Zasavja,
5. za umestitev lokacije tretje razvojne 
osi skozi Zasavje,
6. za podporo investiciji v nov termoen-
ergetski objekt za sosežig premoga in 
lesne biomase ob upoštevanju vseh 
ekoloških zahtev na lokaciji sedanje 
TET.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Glede na prioriteto ciljev bosta to vz-
postavitev akcijskega načrta izvedbe 
z navezavo stikov na državni ravni do 
institucij, ki so vpete v realizacijo pos-
ameznih ciljev, ter umestitev ciljev v 
lokalno okolje, v razvojne, izvedbene 
in prostorske dokumente. Predvsem pa 
želim vzpostaviti takšno sodelovanje z 
županom in občinskim svetom, ki bo 
optimalno za uresničitev ciljev.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker upoštevam mnenja drugih in spre-
jemam argumente tudi z druge strani. 
Prepričan sem, da je s tem tudi ugled 
poslanca višji. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Vsekakor upam, da bo to Slovenija, v ka-
teri se bomo ukvarjali s prihodnostjo in 
ne s preteklostjo, Slovenija, v kateri bo 
manj delitev na »naše« in »njihove«, Slo-
venija, v kateri bo manj države in več 
javne sfere zunaj uravnavanja politike. 
To so seveda želje, a grožnje izhajajo iz 
nas samih in okolja, njihovo reševanje 
pa ni vedno v naši moči: svetovno seg-
revanje, ekologija, recesije. Vsekakor 
verjamem v nadaljnjo rast in blaginjo, 
da bo Slovenija država z večjim BDP od 
povprečja Evropske unije in bo življenje 
generacij, ki prihajajo, kakovostnejše. 
Kako že gre? – Zemljo smo si sposodili 
od naših potomcev.

ustreznejši potek trase ceste in opti-
malne priključke za Hrastnik in Zasavje 
nanjo; razvojna os je namreč pogoj za 
večje zanimanje investitorjev, uvajanje 
novih dejavnosti, razvoj podeželja in 
odpiranje novih delovnih mest,
2. za razvoj človeških virov: za 
kakovostnejše življenje in podporno 
okolje mladim,
3. za bolj zdravo okolje in za neoporečno 
vodo, 
4. za razvoj podeželja: za zdravo slov-
ensko hrano in razvoj podjetništva na 
podeželju.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Za kakovostno prihodnost Hrastnika in 
Zasavja bom na pristojnih ministrst-
vih in agencijah zahtevala ponovno 
preučitev predloga projekta tretje raz-
vojne osi. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Zavedam se, da biti poslanka ni zgolj 
pripadnost stranki, temveč je služba 
državljankam in državljanom. Prizade-
vala si bom za odgovorno in strokovno 
delo, za odmik od političnega teo-
retiziranja k paradigmi uresničevanja 
dejanj, povezanih s socialnimi, 
ekološkimi in razvojnimi vprašanji, 
za jedrnato in v rešitve usmerjeno raz-
pravo.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo prepoznavna kot dežela 
izobraženih in poštenih ljudi. Država, ki 
bo z notranjo trdnostjo in povezanostjo 
zgled celotni Evropski uniji. Soočala se 
bo s številnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, priseljevanje in zagotavl-
janje pitne vode in hrane. Solidarnost, 
enake možnosti in skrb za najšibkejše 
bodo prednostne naloge države. Zasavje 
bo gospodarsko, tehnološko, razvojno, 
socialno in družbeno primerljivo z regi-
jami v Sloveniji in Evropski uniji. Mladi 
bodo imeli možnost stanovati in delati 
v domačem kraju, starejšim pa bo zago-
tovljeno okolje za preživljanje lepe sta-
rosti. 
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Kratka biografija
Nina Pečnik je rojena 27.12.1977 v 
Trbovljah. Osnovno šolo je obiskovala 
v Hrastniku, šolanje pa nadaljevala 
na gimnaziji v Trbovljah. Diplomirala 
je leta 2004 na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, kjer danes obiskuje magis-
trski študij. Stanuje v spodnjem delu 
Hrastnika. Njeni hobiji so tek ob Savi, 
hribolazništvo, risanje in slikanje ter 
igranje violine. Kot štipendistka Region-
alnega centra za razvoj Zasavje se je 
leta 2007 zaposlila v visoko tehnološko 
usmerjenem zasavskem podjetju in 
danes dela kot strokovna sodelavka na 
področju kakovosti in kadrovskih zadev. 
Pred tem pa je delala v oglaševanju na 
lokalni televiziji. Poznajo jo kot v cilje 
usmerjeno aktivistko, ki na prvo mesto 
postavlja učinkovito sodelovanje med 
vpletenimi stranmi in kot človeka, ki je 
dojemljiv za potrebe krajanov v lokalni 
skupnosti.

Zakaj stranka Zares? 
Delovanje stranke Zares je zastavljeno 
dolgoročno in z aktivnim, ustvarjalnim 
odnosom do najpomembnejših vprašanj 
in izzivov naše družbe. S svojo odprtost-
jo nakazuje, da je mogoče vzpostaviti 
vrednote učinkovitega sodelovanja na 
vseh ravneh in povečati opravilno spo-
sobnost političnega aparata, pogledati 
preko trenutnih okvirov ter politiko dvi-
gniti na višjo raven.

Zakaj jaz? 
Ker se odločno in premišljeno lotim 
vsakega zastavljenega projekta. Ver-
jamem, da je mogoče preseči miselnost 
levo oziroma desno politično usmer-
jenih in doseči demokratičen dogovor v 
vsaki situaciji. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za tretjo razvojno os ter za čim 

osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval 
v Trbovljah, nato pa nadaljeval študij 
v Ljubljani na FNT na Oddelku za mon-
tanistiko in maja 1985 diplomiral. Za-
poslil se je v Rudniku Trbovlje, kjer je že 
od začetka opravljal odgovorne naloge 
na tehničnem področju. Leta 2001 je bil 
imenovan za direktorja družbe RTH. 
Danes je v istem podjetju vodja Službe 
za varnost in zdravje pri delu. V aktiv-
no družbeno življenje je vključen tudi 
zunaj podjetja, saj je bil že v mandatu 
1990–1994 izvoljen v Skupščino občine, 
na zadnjih treh lokalnih volitvah pa v 
Občinski svet Občine Trbovlje. Njegovo 
življenje je močno vpeto tudi v športno 
dogajanje, saj je bil v mlajših letih ak-
tiven tekmovalec v smučanju, tenisu in 
nogometu, danes pa je reden rekreativec 
in član odborov društev. 

Zakaj stranka Zares?
Za stranko Zares sem se odločil, ker je 
nova in sveža moč v političnem pros-
toru. Vanjo je vključenih veliko mladih 
ljudi, ki imajo zagon in sveže ideje, tako 
širše v Sloveniji kot v našem lokalnem 
okolju. Poleg tega stranka združuje tudi 
ljudi z izkušnjami na političnem polju 
z demokratičnim razmišljanjem, ki mi 
je blizu. Stranka ima dober program, ki 
temelji na liberalnosti, demokratičnosti 
in družbeni odgovornosti.

Zakaj jaz?
Že v svojem poklicu sem dokazal, da 
znam slediti zastavljenim ciljem in 
jih tudi uresničevati. Sposoben sem 
poslušati in pomagati ljudem v težavah. 
Vedno sem rad delal v timu, bil vodja ali 
pa samo njegov član. Po naravi nisem 
konfliktna oseba in v vsakem okolju 
znam konstruktivno delovati.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za čim ustreznejši potek trase v pro-
jektu tretje razvojne osi, da se občini 
Trbovlje in Zasavju pri tem zagotovijo 
optimalni priključki, kar je pogoj za 
večje zanimanje investitorjev, uvajanje 
novih dejavnosti in odpiranje novih de-
lovnih mest, 
2. za ohranjanje in nadaljnji razvoj 
energetike v Zasavju, da se optimalno 
spelje postopni umik premogovništva 
iz Zasavja in da bo razvoj energetike te-
meljil na novem tehnološko in ekološko 
modernem objektu, ki bo zagotavljal 
tudi nove zaposlitvene možnosti,
3. za spodbujanje čim tesnejšega sode-
lovanja v ožji zasavski regiji ter iskanje 
skupnih interesov, projektov in nji-
hovih virov financiranja predvsem na 
infrastrukturnem, gospodarskem in 
športnem področju.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Skupaj z ekipo in ob sodelovanju lokal-
nega okolja bomo postavili prednostne 
naloge in področja delovanja, za katera 
sem strokovno najbolj usposobljen, ter 
bom takoj začel uresničevati zastav-
ljene cilje, predvsem na lokalni ravni. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
V celotnem mandatu si bom prizadeval, 
da bodo cilji in ideje, zapisani v progra-
mu stranke, uresničeni v čim večji meri. 
Deloval bom povezovalno, pri odločanju 
sledil in upošteval tehtne in pred-
vsem strokovne argumente. S takšnim 
načinom je mogoče doseči optimalne 
rešitve, pomembne tako za Slovenijo kot 
za posamezno lokalno skupnost.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo država zdravih ljudi, kjer bodo 
različni (davčni) ukrepi pospeševali pridela-
vo in predelavo bioprehrane in vplivali na 
nižje oziroma dostopnejše cene.

Kratka biografija
Rodil se je 14. februarja 1964 v Trbovl-
jah. Študij na Oddelku za montanistiko 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, 
smer rudarstvo, je dokončal leta 1988. 
Do leta 1995 je opravljal razna dela v 
zasavskih premogovnikih. Po sprejetju 
zakona o zapiranju rudnikov je v ob-
dobju 1995–2000 kot direktor uspešno 
vodil dela zapiranja rudnika Zagorje. 
Podobno nalogo je opravljal tudi kot 
direktor družbe Rudnik Žirovski vrh v 
obdobju 2002–2004. Po dveletnem delu 
kot direktor družbe SVEA Lesna indus-
trija Litija, d.d., se je v letu 2006 zaposlil 
v skupini Istrabenz Gorenje, kjer je tre-
nutno direktor projektov. Je predsednik 
društva Košarkarski klub Zagorje, ak-
tiven pa je tudi v Odboru za skoke in 
nordijsko kombinacijo SZS.

Zakaj stranka Zares? 
Razočaran sem nad »tradicionalno« 
politiko, ki želi regulirati vse sfere javne-
ga življenja. Verjamem v novo idejo 
samoomejevanja politike in vlogo države 
kot servisa državljanov. Verjamem, da 
sedanji čas po vstopu Slovenije v ev-
ropske povezave terja drugačno vlogo 
in drugačne odgovore na vprašanja za 
jutri, tako za demografska vprašanja, 
vprašanje obstoja javnega zdravstva in 
socialnega sistema, trajnostni razvoj, 
ekologijo in okoljske spremembe. 

Zakaj jaz? 
Po značaju sem nekonflikten, priprav-
ljen na dialog, spoštujem drugačnost 
in ne izključujem argumentiranih 
nasprotnih mnenj. Pri vodenju družb 
sem poznan kot oseba, ki upošteva 
mnenje drugih, da bi dosegli skupni cilj. 
Verjamem v politiko dialoga ter v manj 
vmešavanja politike in države v gospo-


