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sedež:

MARIbOR

Kratka biografija
Rodil se je 8. septembra 1972. Osnovno 
šolo je obiskoval v Šmarju pri Jelšah, 
gimnazijo pa v Celju. Po končani gim-
naziji se je zaposlil v družinskem pod-
jetju, kjer je pomagal pri vodenju in 
organizaciji poslovanja. Opravil je tudi 
poslovodski izpit pri GZS. Leta 2006 se 
je vpisal na izredni visokošolski študij 
Poslovna ekonomija na Ekonomsko-
poslovni fakulteti v Mariboru. Kalil se 
je tudi v podjetju Hofer in pripravljal 
usposabljanja za podjetje IZZA iz Slov-
enske Bistrice. Od zadnjih lokalnih vo-
litev je član občinskega sveta Občine 
Šmarje pri Jelšah in predsednik odbora 

Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah

David 
Stupica 

Pripravil bom srečanje z 
vsemi ključnimi lokalnimi 
akterji, tako na političnem 
področju kot gospodar-
skem, vključno z nevlad-
nimi organizacijami.

za šport. Poznajo ga kot organizatorja 
odmevnih prireditev, kot sta pesniški 
festival Pranger in tekaško-kolesarski 
maraton Rokov tek, in kot predsed-
nika Turističnega društva v Šmarju 
pri Jelšah. V svoji več kot dvajsetletni 
športni karieri je pridobil naziv mednar-
odnega mojstra borilnih veščin; poučuje 
karate v Karate klubu Rogaška Slatina.

Zakaj stranka Zares?
V novi stranki smo se zbrali ljudje, ki 
nas združuje kritičen pogled na stanje 
in razmere v slovenski družbi in državi. 
Verjamemo, da si Slovenija zasluži 
boljšo politiko, transparentnejše ure-
janje javnih zadev, večje spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin, večje 
upoštevanje talentov in znanja pri ust-
varjanju skupne blaginje, večjo odprtost 
in več svobode. Vodi nas tudi zavedanje, 
da moramo skrbeti tudi za naše okolje, 
za vse tisto, kar omogoča in ohranja 
življenje. V novo stranko se povezujemo, 
ker želimo in zmoremo več, kot je nare-
jenega danes.

Zakaj jaz?
Ker sem odločen in rad sprejemam 
nove izzive. Ker verjamem, da si Slo-
venija zasluži boljšo politiko. Ker mi na 
prvem mestu ni skrb zase, ampak za 
soljudi. Ker sem v svojem delovanju v 
občinskem svetu dokazal, da so zame 
edino vodilo pri delu in soustvarjanju v 
lokalnem okolju poštenost, iskrenost in 
transparentnost. Ker imam socialni čut 
za ljudi okoli sebe in mi ni tuja stiska 
malih ljudi.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za pritegnitev investitorjev, ki bodo 
ustvarili nova delovna mesta, njihova 
proizvodnja pa bo okolju prijazna in 
dolgoročno naravnana,
2. za boljšo in hitrejšo cestno pov-
ezavo med celotnim Kozjanskim ter 

zdraviliščema Podčetrtek in Rogaška 
Slatina do priključka na avtocestno 
omrežje v Dramljah,
3. za pomoč pri ekonomski stabilizaciji 
podjetjem, kot so Steklarna Rogaška, 
Steklarska Nova, in njihovi finančni 
neodvisnosti od države,
4. za odprtje varne hiše za ženske 
in otroke, ki bežijo pred nasiljem v 
družini.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Pripravil bom srečanje z vsemi ključnimi 
lokalnimi akterji, tako na političnem 
področju kot gospodarskem, vključno 
z nevladnimi organizacijami. Lokalno 
problematiko vseh šestih občin, v kat-
erih kandidiram, poznam, želim pa, da 
bi si na tem posvetu zastavili skupne 
cilje za prihodnost te regije, ki bodo real-
ni in pomembni za prebivalce in okolje. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Dober poslanec si lahko samo, če si 
iskren in ne podležeš političnim splet-
kam. To sem dokazal že pri svojem delo-
vanju v občinskem svetu, kjer mi je edi-
no vodilo delati dobro za kraj in ljudi, ki 
v njem živijo. Nikoli se mi ni bilo težko 
izpostaviti za resnico in pravico. Dober 
poslanec mora delovati povezovalno in 
se truditi iskati rešitve, ki so optimalne 
za državo in njene državljane, in men-
im, da vse te lastnosti tudi imam.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Leta 2020 mora biti Slovenija država, 
kjer bodo vprašanje podnebnih spre-
memb, ravnanje z vodo kot naravnim 
virom, vprašanje aktivne starosti, etične 
in družbene razsežnosti razvoja bioteh-
nologije nekaj povsem samoumevnega 
in uresničljivega.
Ni potrebno, da smo najboljši, pomemb-
no pa je, da se bo vsak državljan počutil 
varno, da bo pošteno plačan za svoje 

Slovenska bistrica, Poljčane 

Božo Jakec 
Juhart 

Zahvalil se bom volivkam 
in volivcem, nato pa v po-
slanskih klopeh uresničeval 
tisto, kar sem jim obljubil. 
Spremembe na bolje mora-
jo občutiti vsi državljani. 

predsednik Območnega združenja vet-
eranov vojne za Slovenijo Slovenska Bis-
trica in predsednik veteranov vojne za 
Slovenijo Vzhodnoštajerske pokrajine. 
Zelo dobro pozna problematiko lokalnih 
skupnosti in ljudi, ki živijo in delajo v 
njih. 

Zakaj Zares?
Ker je nova priložnost v slovenskem 
političnem prostoru, ki ji zares zaupam. 
Stranka Zares je dokazala, da je politika 
za ljudi in politika enakih možnosti. 
Predstavlja alternativo z jasno prepoz-
navnostjo po barvi, po programu, po 
odprtosti in transparentnosti. 

Zakaj jaz?
Ker hočem, znam in zmorem! Ker si 
Slovenska Bistrica zasluži vzornega 
poslanca, ki bo znal zastopati interese 
občanov, ki so ga izvolili. Ker imam 
dovolj strokovnih referenc, sem pošten, 
delaven in imam rezultate preteklega 
dela.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za pospešen razvoj znanosti, turizma, 
telekomunikacij in gospodarstva kot 
prednostnih nalog našega območja,
2. za davčne razbremenitve gospodarst-
va in prijaznejšo zakonodajo s preprosto 
administracijo, 
3.za komunikacijsko infrastrukturo, 
ki bo internet in druge komunikacije 
pripeljala v vsak dom, 
4. za brezplačno osnovno šolo, ki bo raz-
bremenila družinski proračun,
5. za povezovanje kmetijstva s turiz-
mom, da bo dodana vrednost večja,
6. za obravnavo prostorske problema-
tike, ki bo omogočila nižje cene stano-
vanj,
7. za gradnjo doma ostarelih v občini 
Slovenska Bistrica, ki bo zadovoljil 
potrebam starejših občanov. 

opravljeno delo in da bo varno preživljal 
svojo starost. Prihodnosti se ne da na-
povedovati, lahko pa jo z dejavnim 
sodelovanjem v družbi soustvarjamo! 

Kratka biografija
Rodil se je 20. aprila 1962 v Mariboru. 
Osnovno šolo je obiskoval na Zgornji 
Ložnici in v Slovenski Bistrici. Z odliko 
je končal Srednjo šolo za gostinstvo in 
turizem v Mariboru. Diplomiral je na 
Gea Collegeu Piran. Je direktor in last-
nik rekreacijsko-turističnega centra 
Trije kralji. Dva mandata je bil član 
občinskega sveta, en mandat član KS. Je 
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v Izraelu. Je občinski svetnik in predsed-
nik odbora za finance in premoženje 
občinskega sveta Občine Slovenske 
Konjice. V prostem času je aktiven na 
področju humanitarne dejavnosti, lju-
biteljsko pa se ukvarja s pohodništvom 
in tekom. Je poročen in oče dveh otrok

Zakaj stranka Zares? 
V stranki Zares se združujemo ljudje, ki 
vemo, da v Sloveniji ni prostora za del-
itev na naše in vaše. Pri političnem delo-
vanju si prizadevamo s sodelovanjem in 
medsebojnim spoštovanjem združevati 
različne poglede na razvoj naše države 
na skupni imenovalec, ki bo v odločanje 
in ustvarjanje pritegnil tudi državljanke 
in državljane, da bomo skupaj udejanja-
li potreben razvoj in blaginjo za vse. 

Zakaj jaz? 
Moje znanje in izkušnje že več kot 15 
let posvečam delu z ljudmi in za ljudi. 
Pričakovanja ljudi izpolnjujem z odgo-
vornim delom, medsebojnim sodelo-
vanjem in dialogom. Pri delu sekretarja 
poslanske skupine Državnega zbora 
RS in v upravnem odboru Sklada za 
razgradnjo nuklearne elektrarne Krško 
sem pridobil izkušnje in znanje za ka-
kovostno in koristno delo za ljudi, ki jih 
bom zastopal.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za obnovo in gradnjo potrebnih priz-
idkov ter gradnjo novih vrtcev in za 
ureditev otroških igrišč s sodobnimi in 
varnimi igrali, 
2. za izboljšanje kakovosti in dostopnos-
ti zdravstvene oskrbe in gradnjo domov 
za ostarele, 
3. za obnovo osnovnih šol v Zrečah in 
Ločah ter gradnjo knjižnice šoli v Vi-
tanju, 
4. za zagotovitev dobro plačanih de-
lovnih mest s podporo razvoju gos-
podarstva in turizma z evropskimi in 
državnimi sredstvi,
5. za gradnjo novih stanovanj, varo-
vanih stanovanj za starejše in dosto-
pnih stanovanj za mlade družine, 
6. za večjo podporo države gasilskim, 
kulturnim, športnim, humanitarnim, 
socialnim in mladinskim društvom 
ter za odpravo obveznosti plačevanja 
prispevkov Sazasu pri njihovem delo-
vanju. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Zavzel se bom za izvedbo projekta Ce-
lovito urejanje porečja Dravinje, ki 
prebivalcem naših občin pomeni nep-
onovljivo možnost koriščenja državnih 
in evropskih sredstev za sofinanciranje 
celovite ureditve sistemov za zagotavl-
janje čiste pitne vode, gradnje čistilnih 
naprav, ureditve sistema odlaganja ko-
munalnih odpadkov in ureditve porečij 
reke Dravinje na poplavnih območjih. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Na izobraževanjih v skandinavskih 
državah sem pridobil uporabno znanje 
in izkušnje, kako so si v teh državah zag-
otovili tako visoko kakovost življenja. 
Uspelo jim je tudi z zagotavljanjem 
možnosti za ustvarjalno odraščanje 
mladih. Zato se bom kot poslanec zavze-
mal, da bo tudi naša država omogočila 
boljše pogoje mladim pri njihovem 
odraščanju, vključevanju in soust-
varjanju družbe, katere temelji so. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenijo si predstavljam kot državo 
ustvarjalnih, uspešnih in z življenjem 
zadovoljnih državljanov. Za to pa 
moramo že danes veliko več podpore 
nameniti spodbujanju kreativnega, v 

Kratka biografija
Rodil se je leta 1953 v Lovrencu na Po-
horju. Po končani prvi stopnji Filozof-
ske fakultete je na Pedagoški fakulteti 
pridobil naslov profesorja sociologije 
in zgodovine. V svoji 30-letni delovni 
dobi je pridobival delovne izkušnje na 
zelo različnih delovnih področjih, od 
izobraževanja do gospodarstva. Prvi 
v Sloveniji je začel poučevati izbirni 
predmet Verstva in etika ter z javnimi 
nastopi in predavanji pripomogel, da se 
je predmet uveljavil po mnogih šolah 
po Sloveniji. Dokončal je tudi dopolnilni 
študij na Teološki in Filozofski fakulteti, 
zahtevan za poučevanje tega predmeta. 
Je član državne predmetne komisije za 
ta predmet. 

Zakaj stranka Zares?
Ko se je ustanovila stranka Zares, sem 
začel resno spremljati njeno delovanje. 
Privlačila sta me predvsem načelna 
drža in strokovno opredeljevanje do 
konkretnih vprašanj. Sem namreč proti 
kritiziranju kar tako povprek in tega pri 
nastopih predstavnikov stranke nisem 
zasledil. Slovenija potrebuje takšno 
politično opcijo.

Zakaj jaz?
Ker sem v svojem življenju opravljal 
najrazličnejše naloge in jih praviloma 
vse opravil uspešno, sem prepričan 
da bi tudi vlogo poslanca opravil ena-
ko. Imam izredno veliko izkušenj na 
različnih področjih dela. Sem komu-
nikativen, družaben in znam prisluh-
niti ljudem. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega kraja?
Zavzemal se bom:
1. za zagotovitev nočitvenih zmoglji-
vosti vsaj za en avtobus izletnikov in za 
razvoj ekološkega turizma na kmetijah,
2. za zagotovitev primerne lokacije za 
trgovski center v Lovrencu,
3. za reševanje vprašanja nezaposlenos-
ti skupaj z odgovornimi v gospodarstvu 

Ruše in okolica

Radoslav 
Šumer 

Med prvimi nalogami bom 
sklical gospodarstvenike, 
samostojne podjetnike in 
Zavod za zaposlovanje v 
volilnem okraju, da bi našli 
rešitev glede potreb po 
kadrih in s tem zmanjšali 
socialni problem v okraju.

Maribor in se posveča trženju poštnih 
storitev velikim uporabnikom. S so-
progom živita v Zgornji Kungoti in ima-
ta dva otroka, prvošolca in devetošolca.

Zakaj stranka Zares? 
Ob razmišljanju o trenutnem stanju v 
Sloveniji in občutenju, da »v državnem 
vrhu« najodgovornejši delujejo nestrok-
ovno, neodgovorno ali celo škodljivo 
državljanom, sem se zavedela, da je 
resnično treba nekaj spremeniti v slov-
enskem vsakdanu in na političnem 
področju. V osnutku programa stranke 
Zares sem našla to, za kar sem si že prej 
tudi kot posameznica prizadevala. 

Zakaj jaz? 
S svojimi idejami, odprtostjo in nep-
osrednostjo ter strokovnimi kompe-
tencami lahko pomagam uresničevati 
zastavljene cilje stranke. Rada se pogo-
varjam z ljudmi in jih vedno skušam 
razumeti. Verjamem v moč dialoga in 
argumentov. V vsaki slabi stvari vedno 
najdem nekaj dobrega. Sem tudi dobra 
organizatorka. Imam poslovne izkušnje 
na vodstvenih mestih, vajena sem dela-
ti v večjih sistemih. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom: 
1. za zanesljivo in kakovostno zag-
otavljanje pitne vode mariborski regiji. 
Sistem Mariborskega vodovoda mora 
izpolniti vse zahteve ključnih evropskih 
»vodnih« dokumentov,
2. za pospeševanje gospodarskega 
razvoja mariborske regije s sodobno 
prometno infrastrukturo: dokončanje 
cestno-prometne infrastrukture (slov-
enski del Pirnske avtoceste od Šentilja 
do Gruškovja), nadgradnjo železniške 
infrastrukture (10. vseevropskega 
železniškega koridorja), prenos težkega 
cestnega prometa na železnico in ponov-
no aktiviranje mariborskega letališča,
3. za ekološko kmetovanje in okolju 
prijazno pridelavo hrane v mariborsko-
podravski regiji, ki lahko postane »slov-
enski zelenjavni vrt«, ter za kapitalska 
vlaganja v ekološko nesporno intenziv-
no pridelovanje vrtnin in zdrave hrane,
4. za gradnjo gospodarskih objektov z 
novimi tehnologijami za pridobivanje 
alternativnih virov energije: gradnjo 
geotermalnih elektrarn, elektrarn na 
biomaso, vetrnih elektrarn, sončnih elek-
trarn, gradnjo sežigalnice odpadkov.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Aktivno se bom zavzemala za inter-
ese prebivalstva mariborske regije na 
državni ravni in za intenzivnejše pov-
ezovanje s poslanci sosednjih regij. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka? 
Kot družbeno aktivna poslovna ženska, 
žena in mati se že od nekdaj srečujem 
z različnimi izzivi, zato vem, da bo po-
slansko mesto čast in priložnost, da pri-
pomorem k dvigu kakovosti življenja v 
Sloveniji. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo imela dobro prometno in 
telekomunikacijsko infrastrukturo. Bru-
to dohodek na prebivalca bo primerljiv 
z najrazvitejšimi v Evropski uniji. Večja 
mesta bodo imela sodoben in okolju pri-
jazen javni potniški promet. Z obnovlji-
vimi viri energije bo dosežen vpliv na 
20-odstotno zmanjšanje porabe fosilnih 
goriv. Okoljevarstvena in kmetijska 
politika bosta strožji in več bo ekološko 
pridelane hrane, uvajale se bodo nove 
rastlinske kulture. Intenzivna bo grad-
nja domov za starostnike ter stanovanj 
za mlade družine in socialno ogrožene 
prebivalce. Vrtci bodo brezplačni za 
otroke, starejše od treh let. Vzpostavljeni 

Rače - Fram, Kamnica

Alenka 
Šoštarič 

Aktivno se bom zavze-
mala za interese prebival-
stva mariborske regije 
na državni ravni in za 
intenzivnejše povezovanje 
s poslanci sosednjih regij.

Kaj bo vaša prva poteza ob 
izvolitvi?
Zahvalil se bom volivkam in volivcem, 
nato pa v poslanskih klopeh uresničeval 
tisto, kar sem jim obljubil. Spremembe 
na bolje morajo občutiti vsi državljani. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Ker zaupam svojim sposobnostim, 
izkušnjam pri dosedanjem delu in 
pripravljenosti spreminjati na bolje. 
Predvsem pa verjamem, da je lahko 
naše okolje prijazno prav do vseh. 
Sem pristaš dialoga namesto prepirov, 
dosledno se bom zavzemal za pošteno 
delitev skupaj ustvarjenega in se boril 
proti izkoriščanju na vseh ravneh.

Kakšna bo Slovenija 2020?
Slovenija lahko postane vodilna v ino-
vacijah in znanosti v Evropski uniji in 
sredozemskem prostoru. To bomo doseg-
li s povečanjem vlaganja v znanost in 
razvoj na vsaj 3 odstotke BDP. Verjamem, 
da se nam bo uspelo vpisati na evropski 
in svetovni turistični zemljevid kot bis-
er naravnih in turističnih zanimivosti, 
kot zeleno oazo na sončni strani Alp, kot 
deželo prijaznih in izobraženih ljudi, 
kot unikat s primerljivo infrastrukturo 
in cenovno politiko. Brezposelnost nam 
lahko uspe ob aktivnih politikah zapos-
lovanja zmanjšati pod prag 5 odstot-
kov. Ohranjanje naravne dediščine bo 
ob sodelovanju prizadetih lahko vzorec 
drugim državam. Predvsem pa bo Slo-
venija 2020 dežela srečnih, zadovoljnih 
in strpnih prebivalcev.
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družbo vključujočega in soodločujočega 
odraščanja mladih. Omogočiti jim 
moramo kulturno, organizacijsko, 
športno in kreativno udejstvovanje v 
družbi ter na vseh področjih spodbujati 
njihove neskončne ustvarjalne poten-
ciale. Zavedajmo se: »Današnji mladi so 
Slovenija 2020.« 

in območno enoto Zavoda za zaposlo-
vanje, 
4. za varovanje okolja, saj so gozdovi 
največje naravno bogastvo Občine Ruše, 
in za ekološko ravnanje z viri pitne vode 
v Selniški dobravi,
5. za ureditev varne poti za učence in 
starejše med zaselki in Selnico
6. za strokovno rešitev ČHE Kozjak.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Med prvimi nalogami bom sklical gos-
podarstvenike, samostojne podjetnike 
in Zavod za zaposlovanje v volilnem 
okraju, da bi našli rešitev glede potreb 
po kadrih in s tem zmanjšali socialni 
problem v okraju, ter se trudil doseči, da 
se v izvedbo univerziade vključita tudi 
občina Selnica in Lovrenc.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
V šoli in na drugih delovnih mestih sem 
se naučil, da brez timskega dela ni re-
zultatov, takšno delo pa je v parlamentu 
še kako pomembno. Vsake teme se lotim 
temeljito in poskušam prepričati z de-
jstvi, ne pa s puhlicami. Sem trmast pri 
uresničevanju danih obljub in se nikog-
ar ne bojim.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Slovenijo v prihodnosti vidim kot 
uspešno, z drugimi razvitimi evrops-
kimi državami enakovredno, predvsem 
pa ekološko ozaveščeno in turistično 
privlačno državo. Kot medijsko odprto 
in demokratično družbo, kjer je politika 
ljudem v veselje, ne pa v strah. Vidim jo 
kot državo, kjer je politika servis civilne 
družbe, ne pa diktator enoumja in ser-
vilnosti.

Slovenske Konjice, Zreče

Tadej 
Slapnik 

Zavzel se bom za izvedbo 
projekta Celovito urejanje 
porečja Dravinje.

Kratka biografija
Rodila se je 6. februarja 1965 v Mari-
boru. Obiskovala je osnovno šolo Borisa 
Kidriča in nato Gimnazijo Miloša 
Zidanška v Mariboru. Študij je nadaljev-
ala na Ekonomsko-poslovni fakulteti 
in pridobila naziv univerzitetna diplo-
mirana ekonomistka. Od leta 1995 je za-
poslena na Pošti Slovenije, kjer je v letih 
1998–2005 vodila kadrovsko področje 
za 6.500 zaposlenih. Je strokovnjakinja 
za vrednotenje dela, sistemizacijo in 
nagrajevanje. Sodelovala je v številnih 
projektih Pošte za posodobitev in racio-
nalizacijo poslovnih procesov. Trenutno 
je svetovalka direktorja Poslovne enote 

Kratka biografija
Rodil se je 17. oktobra 1973. Po izobrazbi 
je univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva in je zaposlen na Mladin-
skem centru Dravinjske doline. Ob delu 
se izobražuje na podiplomskem študiju 
tehniškega varstva okolja. Svoje znanje 
je izpopolnjeval tudi na izobraževanjih 
v skandinavskih državah, na Irskem in 



5

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

Kratka biografija
Rodila se je 19. marca 1962 na Ptuju. 
Maturirala je na Prvi gimnaziji v Mari-
boru, nato študirala na Akademiji za 
likovno umetnost, pozneje na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Danes je absolvent-
ka Pedagoške fakultete Maribor. Avtori-
ca pisateljuje skoraj dvajset let, od leta 
1996 ima status samostojne delavke v 
kulturi. Je članica Društva slovenskih 
pisateljev in v njem predsednica Sekcije 
za mladinsko književnost, predsednica 
programa Povabimo besedo ter pobud-
nica in ustanoviteljica nagrade Deset-
nica, ki je bila prvič podeljena leta 2004. 
Kot avtorica in predsednica sekcije si 
prizadeva za uveljavitev in promocijo 
mladinske literature. Doma in v tujini 
večkrat nagrajevana avtorica s svojo 
problemsko literaturo bralcem nudi in-
dividualno izkušnjo etičnega. 

Zakaj stranka Zares?
Načeloma mi politiki in politika vliva-
jo nezaupanje, saj razen predvolilnih 
praznih obljub od njih ni kaj dosti ko-
risti. Vendar vedno bolj spoznavam, da 
stranki Zares gre zares za stvari, ki so 
onkraj korupcije in klientelizma. Ker 
sem tudi sama navadna državljanka 
s krediti, trajniki in šoloobveznim 
otrokom, verjamem, da v stranki Zares 
prevladujeta vest in čut za pravičnost in 
da njen moralni kompas kaže v smeri 
socialno varne države. Nočem, da me 
politika pokvari, zato se mi zdi stranka 
Zares edina stranka s konceptom in de-
jansko vizijo na političnem trgu.

Zakaj jaz? 
Sem oseba z izrazitim čutom za 
pravičnost. Za zatirane in tiste, ki se jim 
dogaja krivica, se vedno zavzamem. 
Spoštujem vse ljudi, od brezdomcev do 
dekanov in direktorjev. Zagovarjam 
strpnost in dosledno izvajanje zakonov, 
ki naj veljajo za vse enako, kajti v tem 
primeru tudi pravice pridobijo vred-
nost. Brez močnega zaledja in elitnih 
podpornikov si upam opozarjati na 
pereče razmere v najobčutljivejših seg-
mentih družbe in se zavzemati za večjo 
socialno varnost mladih in marginaliz-
iranih skupin. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom:
1. za ustvarjanje možnosti za mlade, 
da se izvijejo iz občutka brezizhodnosti, 
za njihovo aktiviranje s prireditvami, 
prostovoljnimi akcijami, kulturnimi in 

Hoče - Slivnica, Miklavž 

Janja 
Vidmar 

V državnem zboru želim 
dvigniti kulturo in raven 
razprave. 

Kratka biografija
Rodila se je leta 1954 v Mariboru. So-

Duplek, Malečnik

mag. Zdenka 
Kovač 

Prizadevala si bom prido-
biti evropska in domača 
razvojna sredstva, ki 
bodo slovenskim regijam 
omogočila razvoj. 

Kratka biografija
Rodil se je 3. marca 1943 v Mariboru. 
Diplomiral je na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. Že v času študija se je usmeril v 
novinarstvo in delal v Mariboru pri Kat-
edri, nato pa dve leti kot glavni urednik 
revije Tribuna v Ljubljani. V naslednjih 
letih je bil najprej dopisnik RTV Slovenija 
in Dela v Trstu, nato dopisnik Tanjuga 
v Bonnu. V zunanjo politiko in diplo-
macijo je vstopil leta 1980. Bil je gener-
alni konzul SFRJ v Clevelandu, nato od 
1988–1991 veleposlanik in predstavnik 
za tisk tedanjega jugoslovanskega zu-
nanjega ministrstva. S tega mesta je 
odstopil po referendumu o osamosvojit-
vi Slovenije. Od prvega dne samostojne 
Slovenije je bil v Ministrstvu za zunanje 
zadeve RS, nato pa v letih 1992–1996 
veleposlanik RS v sedmih nordijskih in 
baltskih državah s sedežem v Stockhol-
mu, državni sekretar v MZZ, od 1998–
2002 veleposlanik v Avstriji in šef misije 
RS pri OVSE na Dunaju, od 2002–2004 
veleposlanik v Berlinu, nato minister za 
zunanje zadeve v vladi prejšnjega man-
data. Od leta 2004 do konca njegovega 
mandata je bil svetovalec predsednika 
republike dr. Janeza Drnovška. Zadnji 
dve leti vodi mednarodni inštitut za ev-
ropske zadeve INEA v Ljubljani. 

Zakaj stranka Zares? 
Slovenski politični prostor potrebuje 
osvežitve. Ob ustanavljanju nove 
stranke Zares in ustvarjanju njenega 
programa je bilo kmalu očitno, da smo 
v njej ljudje, ki bomo sposobni premaga-
ti lastne slabosti in slabosti, ki se jih je 
naša družba nalezla v letih hitrega 
spreminjanja in razslojevanja. Zares 
lahko prispeva k izboljšanju ugleda poli-
tike, k povečanju njene odgovornosti in 
približevanju resničnim problemom 
ljudi. Politika ni peskovnik za poklicne 
politikante, ampak delo za skupne ko-
risti in zadovoljstvo!
 

Maribor center

Ivo 
Vajgl 

Vzel si bom veliko časa 
za sestanke in pogovore s 
sodelavci in tistimi odgov-
ornimi ljudmi v Mariboru, 
s katerimi bom najkoristne-
je opredelil svoje poslanske 
prioritete.

Volilna enota 7

Sedež Maribor

športnimi dogodki ter za gradnjo klubov 
za druženje in rekreacijo,
2. za spodbujanje duhovnih in etičnih 
parametrov pri socialno šibkejših z 
vključevanjem v lokalno javno delo-
vanje,
3. za izpostavitev kulture kot vrha pir-
amide zadovoljevanja človekovih potreb 
– z začetkom kar v parlamentu,
4. za pridobitev mecenov, ki bi podobno 
kot pri Unicefovem projektu botrinjstva 
donirali sredstva v enkratnem znesku 
ali redne mesečne prilive za nadarjene 
slovenske otroke iz socialno ogroženih 
družin,
5. za pritegnitev delavcev k aktivnemu 
sodelovanju v razvoju vizije podjetja, v 
katerem so zaposleni.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
V državnem zboru želim dvigniti kulturo 
in raven razprave. V gospodarstvu bom 
delavce pritegnila k aktivnemu sodelo-
vanju v razvoju posameznega podjetja, 
saj je iz statistik razvidno, da premorejo 
delavci še vrsto sposobnosti, ki osta-
jajo na delovnem mestu neizkoriščene, 
premalo prispevajo k aktivni politiki 
podjetja, zato ga ne čutijo kot svojega 
oziroma ne čutijo pripadnosti. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Ne verjamem, da lahko en sam človek 
premika gore, verjamem pa, da lahko 
glas posameznika na svoji poti pridobi 
mnogo odmevov. Slovenija je dežela 
dobrih ljudi, čas je, da ti ljudje zasedejo 
tudi poslanske klopi in naredijo nekaj 
dobrega za to državo. Dobrota samo 
v naših srcih je premalo. Menim, da 
lahko pisatelji vzpostavimo ravnovesje 
med legitimnostjo in človekovo vestjo, 
na katero opozarja tudi moj stanovski 
kolega Lainšček. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Predvsem je odvisno od vseh nas, ne 
le od državnega zbora. Če bomo uspeli 
izkoreniniti pasivnost in inercijo na 
mnogih področjih, bo zacvetela v močno 
in pravično državo s stabilno politiko in 
s politiki, ki jih bodo držali na vajetih 
volivci, v nasprotnem primeru si nas 
bodo razdelili sosedje. Slovenija mora 
odločneje nastopati v odnosih meje s 
Hrvaško. Upam, da bo leta 2020 tudi več 
ozaveščenih kot onih, ki nekritično spre-
jemajo vse državne odločitve.

bomo dosegli, ko bodo vse slovenske 
regije postale centri odličnosti, inovacij 
in ustvarjalnosti ter bodo znale kar na-
jbolj izkoristiti svoje potenciale, ko bo 
slovensko podeželje poznan pridelova-
lec kakovostne ekološko pridelane hrane 
in zaželeno mesto počitka, rekreacije in 
nabiranja zdravja ter ko bo Slovenija 
s svojim raznolikim okoljem v Evropi 
in svetu prepoznavna kot evropski 
botanični vrt. 

bodo dobri sosedski odnosi s Hrvaško.

Zakaj jaz? 
V vsem svojem poklicnem življenju sem 
vselej moral prevzemati polno odgovor-
nost za svoje početje. Sem odločen, tudi 
oster, kadar je treba, vedno pa dajem 
prednost prijaznosti pred avtoritar-
nostjo. Pri svojem dolgoletnem delu v 
mednarodnih okoljih sem spoznal, da 
pomeni dana beseda enako trdno obve-
zo kot pravna norma, zato svojo besedo 
držim. 
 
Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za odkrivanje možnosti in virov 
sredstev za hitrejši in stabilnejši razvoj 
mesta na vseh področjih, za učinkovito 
črpanje evropskih sredstev ter za nave-
zovanje stikov med Univerzo in drugimi 
institucijami v Mariboru ter sorodnimi 
institucijami v tujini. Maribor je moje 
rojstno mesto. Vedno znova sem se ve-
selil njegove odprtosti, pripravljenosti 
sprejeti dobre zglede od drugih, na 
primer od sosednjih Avstrijcev, in spo-
sobnosti prilagoditi se ogromnim spre-
membam in udarcem, ki so jih prva leta 
po osamosvojitvi zadala mariborskemu 
gospodarstvu,
2. za uveljavitev Maribora kot močnega 
regionalnega središča, ki lahko posredu-
je znanje in privlači partnerje iz sred-
nje in jugovzhodne Evrope, še posebej z 
območja nekdanje skupne države,
3. za okrepitev glasu našega mesta na 
državni ravni in za zagotavljanje ena-
kopravnega položaja pri ustvarjanju in 
delitvi nacionalnega bogastva. 
 
Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Vzel si bom veliko časa za sestanke in 
pogovore s sodelavci in tistimi odgov-
ornimi ljudmi v Mariboru, s katerimi 
bom najkoristneje opredelil svoje po-
slanske prioritete. Rad bi bil koristen 
za ljudi, ki mi bodo izkazali svoje zau-
panje. 

Zakaj menite da boste do-
ber poslanec? 
Ker se pri svojem delu opiram na dejst-
va in na resnico in ker sem uspešen in 
trd pogajalec. Prepričan sem, da lahko 
prispevam k dvigu politične kulture v 
državnem zboru in omajanega ugleda 
te pomembne ustanove. 
 
Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Nisem vedež, sem pa zmerni optimist. 
Čeprav smo majhna država, moramo 
dodati svoj glas tistim, ki so zaskrblje-
ni zaradi splošnega razvoja v svetu. 
Najznačilnejši pojav in hkrati najbolj 
občuten razlog za zaskrbljenost so 
podnebne spremembe z njihovimi nep-
osrednimi posledicami, kot so vodne 
ujme, toča, viharji, plazovi. Na svetu 
nismo sami, ne moremo se ograditi z 
zidom, ki bi varoval našo blaginjo! Biti 
moramo glasni in dejavni, neučakani 
in trdovratni pri opozarjanju na odgo-
vornost tistih, ki imajo več bogastva in 
moči in ki pogosto tudi največ prispe-
vajo k našim skrbem. V letu 2020 bo Slo-
venija lepa in bogata domovina svojim 
prebivalcem. Zato bomo morali precej 
storiti vsi. 

cialno delo, organizacijske znanosti, 
sociologija globalnega menedžmenta in 
podjetništvo so področja študija, ki so jo 
pripeljala do naziva magistra sociologi-
je. Ob tem se je izpopolnjevala na eni 
domači ter dveh tujih poslovnih šolah v 
ZDA in Nemčiji za svetovalca in učitelja 
ustvarjalnega podjetništva, v zadnjem 
času raziskuje fenomen podjetništva s 
socialnimi cilji. Zaresovci jo poznajo kot 
svetovalko, razvojnico, predavateljico, 
državno sekretarko za zaposlovanje, 
ministrico za regionalni razvoj, mater 
dveh odraslih sinov in babi treh vnukinj, 
kot človeka, ki je vse svoje življenje us-
merjen k ljudem in razvoju s človeškim 
obrazom in ki nenehno išče nove poti 
za izboljšanje življenja in pogojev za 
zaposlovanje malih ljudi, katerim tran-
zicija ni bila prijazna mati.

Zakaj stranka Zares? 
Ker verjamem, da bo stranka Zares 
slovenski politiki vrnila kredibilnost. 
Prizadeva si za Slovenijo z več zau-
panja in tolerantnosti, za večji vpliv 
civilne družbe ter socialno odgovorno 
podjetništvo in trajnostni razvoj – tri 
najpomembnejše stebre prihodnjega 
ljudem bolj prijaznega razvoja.

Zakaj jaz? 
Vse svoje znanje, sposobnosti in več kot 
tridesetletno delovno kariero posvečam 
delu z ljudmi in spodbujanju razvoja. 
Na tisoče uspešno izpeljanih pomoči 
posameznikom pri iskanju novih zapos-
litev ali samozaposlitev štejem za prvi 
ključni dosežek. Uspešno zaključena 
slovenska pogajanja z Evropsko unijo 
na področju kohezijske politike pa za 
drugi največji uspeh.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemala se bom:
1. za oblikovanje Maribora v središče 
ustvarjalne evropske regije, ki bo 
prepoznavna po svojih ustvarjalcih, 
raziskovalcih in cvetoči gospodarski 
aktivnosti; univerziada in projekt kul-
turne prestolnice Evrope lahko pome-
nita preporod,
2. za Maribor kot mesto mladih iz vse 
Evrope,
3. za vzpostavitev štajerskega 
logističnega centra v Mariboru in za 
razvoj ustrezne infrastrukture v ta na-
men,
4. za vzpostavitev središča novega 
podjetništva s socialnimi cilji,
5. za iskanje novih rešitev za boljše 
življenje vseh prebivalcev mesta in regi-
je v sodelovanju med civilno družbo, 
podjetji in javnim sektorjem.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Prizadevala si bom pridobiti evropska 
in domača razvojna sredstva, ki bodo 
slovenskim regijam omogočila razvoj, 
zavzela pa se bom tudi za soodločanje 
civilne družbe v partnerstvu z vlado 
in lokalnimi skupnostmi o razvojnih 
ciljih ter za vzpostavitev boljšega pov-
ezovanja mesta in podeželja za zagoto-
vitev samooskrbe z zdravo hrano z vz-
postavitvijo lokalne oskrbne skupnosti.
Zakaj menite, da boste dobra poslanka? 
Izkušnje pri delu z ljudmi in spodbu-
janju razvoja bom uporabila, da s spre-
membami zakonodaje in s sprejeman-
jem razvojnih programov v parlamentu 
svojo pozornost usmerim na vzpostav-
ljanje pogojev za dostojno življenje in 
delo malega človeka in mladih. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Verjamem, da se je vredno truditi za 
boljše življenje svojih vnukinj in nji-
hovih otrok, za boljše življenje vnukov 
mojih sosedov in njihovih vnukov, da bi 
jim zapustili žlahtnejšo deželo. Hitrejšo 
trajnostno naravnano ekonomsko rast 
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Razvanje, Radvanje, Nova vas

Ladimir 
Brolih 

Zavzel se bom za spre-
membe zakonodaje: za 
večji vpliv javnosti, več 
neposredne demokracije, 
za oblikovanje družbenih 
norm ter na področju 
socialne politike za 
večjo družbeno skrb za 
nezmožne dela. 

Studenci, Magdalena, Obrežje

dr. József 
Györkös 

Predvsem bom še naprej 
sledil svojemu načelu, da 
je treba vsakomur prisluh-
niti in mu ponuditi sodelo-
vanje. 

Maribor - Tabor, Tezno

dr. Dušan 
Radonjič 

Moja prva aktivnost bo 
podrobnejša predstavitev 
operativnega programa 
prebivalcem okraja.

Kratka biografija
Rodil se je 29.4.1941. Nižjo in višjo 
gimnazijo je obiskoval v Mariboru. 
Ekonomijo je študiral v Ljubljani in Za-
grebu, kjer je tudi doktoriral s področja 
marketinga. Po diplomi se je zaposlil v 
Mariborski tekstilni tovarni, nato v Zla-
torogu v Mariboru. Akademsko kariero 
je začel kot asistent na Visoki ekonom-
sko-komercialni šoli, kjer je zaposlen še 
danes. Leta 1987 je bil izvoljen za dekana 
Ekonomsko-poslovne fakultete. V letih 
1996 in 1997 je bil prorektor Univerze 
v Mariboru za področje izobraževanja. 
To funkcijo je opravljal tudi v času od 

Kratka biografija
Rodil se je 18. aprila 1961 v Mariboru in 
je oče odrasle hčere. Zaposlen je kot red-
ni profesor na Fakulteti za elektroteh-
niko in računalništvo v Mariboru, kjer 
poučuje predmete s področij informatike 
in medijskih komunikacij. Je presojeva-
lec raziskovalnih projektov Evropske 
unije. V letih 2001–2004 je bil državni 
sekretar na Ministrstvu za informaci-
jsko družbo, danes pa je aktiven mestni 
svetnik v Mariboru. Po izobrazbi je sicer 
tehnik, a po duši je družboslovec, ki ga 
še posebej zanima, koliko zasebnosti 
smo se ljudje pripravljeni odpovedati 
pri udobni uporabi sodobnih mobilnih 
in internetnih komunikacij. 

Zakaj stranka Zares? 
Ker zares želim, znam in zmorem novo 
politiko stranke Zares prenašati v naš 
vsakdan. Novi razvojni dogovor, ki ga 
ponuja stranka Zares skupaj z načelom 
sonaravnega razvoja, je pravi odgo-
vor na vedno bolj zaskrbljujoče stanje 
posameznika v družbi. Vedno večjim 
izzivom, ki jih pred nas postavlja glo-
baliziran svet, bomo kos samo tako, da 
bomo presegli večne (zgodovinske) teme 
in dileme slovenske politike ter v ospred-
je postavili posameznika ne glede na to, 
v kateri vojski so bili njegovi starši, stari 
starši ali oni sami.

Zakaj jaz? 
Moje dosedanje delo, izkušnje in znanje 
mi omogočajo, da svoje prepričanje 
o nenehni nujnosti uvajanja novosti 
uresničim tudi v politiki. Nikoli ne 
pristajam na to, da ni mogoče ničesar 
narediti, na nič vplivati, ničesar spre-
meniti. Pri tem pa mi to željo podpirajo 
še moje znanje, izkušnje in nenehna 
pripravljenost na nove izzive, ki mi 
tudi dajejo podlago, da moje delovanje 
in nastope zaznamujejo jasna stališča 
in tehtni argumenti. A še tako dobri 
argumenti so brez čustvene inteligence 
zaman. 

Volilna enota 7

Sedež Maribor

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev Maribora z okolico 
kot središča prepoznavne in dovolj ve-
like regije, ki se bo sposobna spopasti s 
centralizacijo na eni strani in občinsko 
drobitvijo na drugi. Ta regija mora im-
eti več urbanih središč, hkrati pa mora 
močno podeželsko zaledje omogočati 
kakovostno prehransko samooskrbo,
2. za povezovanje vseh ustvarjalnih po-
tencialov v mestu in vzpostavitev pros-
tora za kreativne ljudi,
3. za vzpostavitev Maribora kot resnično 
univerzitetnega mesta, kar pa zahteva 
premagovanje že kar dolgotrajnega 
nelagodja v odnosu med mestno upravo 
in univerzo,
4. za vzpostavitev Maribora kot mesta 
optimizma in rasti, kjer se projekti ne 
rojevajo samo enkrat na štiri leta. Mari-
bor se mora tudi z uspešno uporabo 
razvojnih sredstev uvrstiti na zemljevid 
Evrope kot mesto dinamičnih, drznih, 
iznajdljivih ljudi.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Predvsem bom še naprej sledil svojemu 
načelu, da je treba vsakomur prisluhniti 
in mu ponuditi sodelovanje. Takoj bom 
podal pobudo za skrajšanje roka hran-
jenja podatkov o tem, s kom, od kod in 
kdaj državljani elektronsko komunicira-
mo. Sedanja vlada je predpisala nev-
erjetnih 24 mesecev, predlagal pa bom 
skrajšanje na 9 mesecev, kot je običaj v 
državah Evropske unije, po katerih se 
radi zgledujemo. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Trenutno je parlament ujet v krču pre-
malo utemeljenih in čustveno nabitih 
razprav. Prispevati želim k treznemu 
dialogu med različnimi političnimi op-
cijami. Dvojezično lendavsko okolje, 
v katerem sem odraščal, me je močno 
zaznamovalo. Življenje v dveh jezikih, v 
dveh zgodovinah, v dveh kulturah me je 
naredilo strpnega in socialno veščega. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo še bolj vpeta v mednarodni 
prostor tako z dobrih kot s slabih strani. 
Lastna modrost in volja do dela ne bosta 
zadoščali, saj bo tehnološki razvoj do leta 
2020 prinesel neslutene spremembe, ki 
bodo prevrednotile naše današnje pred-
stave o tem, kaj je pomembno in kaj ni. 
Podnebne spremembe in bistveno večjo 
izpostavljenost mobilnosti državljanov 
lastne in drugih držav bo Slovenija s 
svojim odprtim pristopom uspešno upo-
rabila za svoj razvoj v močno Evropo in 
svet. Pozitivni scenarij, na katerega sta-
vim, se bo uresničil le, če bomo imeli do-
volj znanja za napredek, premišljenosti 
do narave in sočutja do sočloveka.

4. za razreševanje ekoloških vprašanj, 
predvsem za ohranjanje pitne vode,
5. za skupno zavzemanje pri projektih 
na področju kulture in turizma ter za 
financiranje že sprejetih projektov, kot 
sta Univerziada in Maribor – kulturna 
prestolnica Evrope.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi 
Zavzel se bom za spremembe zakonoda-
je: za večji vpliv javnosti, več neposredne 
demokracije, za oblikovanje družbenih 
norm ter na področju socialne politike 
za večjo družbeno skrb za nezmožne 
dela. Zavzel se bom za avtonomijo 
družbenih podsistemov in uveljavljanje 
pravne države kot temelja za pošten in 
perspektiven razvoj družbenih odnosov. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Ker razumem družbene, socialne in 
globalne probleme, znam prisluhniti in 
sem dovolj vztrajen, da lahko na argu-
mentiran način prepričam sogovornike 
o potrebnosti uveljavitve predlogov.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
V tehnološkem pogledu se bo Slovenija 
uvrščala med najrazvitejše države, kjer 
bosta veljala posebno varstvo voda 
ter prepoved uporabe vseh škodljivih 
zaščitnih sredstev v kmetijstvu in gen-
skega pridelovanja kmetijskih proiz-
vodov. Varovana območja ter razvoj 
term na panonskem področju in pro-
jektov v alpskem delu ji bodo omogočili 
izjemen skok turističnih prihodkov. 
Železnica bo modernizirana ter zgra-
jena bosta drugi tir na relaciji vzhod-
zahod in hitra cesta sever-jug. Promet v 
mestih z več kakor 50.000 prebivalci bo 
urejen s tramvajskimi progami, mestna 
jedra pa bodo zaprta za promet. Delež 
storitev v DBP se bo bistveno povečal. Po 
letu 2020 bo politika postala neopazna.

2003–2007. Je član različnih strokovnih 
tujih organizacij, predaval je tudi na 
tujih univerzah. Danes je predsednik 
ECBE – European Council for Business 
Education.

Zakaj stranka Zares?
Stranka Zares ima sveže ideje, je objektiv-
na pri tolmačenju družbenoekonomskih 
in političnih videnj, ima jasna stališča 
o preteklosti in sedanjem trenutku 
ter svojo vizijo prihodnosti. Program 
stranke je zastavljen realno in usmerjen 
dolgoročno. 

Zakaj jaz?
Sem načelen, znam animirati ljudi, cen-
im timsko delo in dosežke sodelavcev. 
Pravijo, da zastavljene cilje uspešno 
uresničujem. Imam delovne izkušnje iz 
gospodarstva, v visokem šolstvu pa sem 
si jih pridobil ne le kot profesor, temveč 
tudi kot vodilna oseba praktično na 
vseh vodstvenih ravneh. 

Kaj bom naredil za razvoj 
svojega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za dvig stopnje zaposlenosti, kar 
pomeni iskanje možnosti za odpiranje 
novih delovnih mest,
2. za ponovno uveljavitev strokovnega 
šolstva, ki je bilo do sedaj praktično 
izničeno, kar se kaže v hudem pomanj-
kanju teh kadrov v gospodarstvu,
3. za dvig kakovosti na vseh ravneh 
izobraževanja, kar pomeni predvsem 
za izboljšanje infrastrukture in pogojev 
izobraževanja ter za dvig športnih ak-
tivnosti mladih,
4. za cenejše vrtce in za zadostno število 
mest v vrtcih,
5. za višjo uveljavitev kulture in kul-
turnih prireditev,
6. za večjo ekološko, prometno in zdravst-
veno varnost prebivalcev okraja.

Kaj bo moja prva poteza ob 
izvolitvi?
Moja prva aktivnost bo podrobnejša 
predstavitev operativnega programa 
prebivalcem okraja. Želim dobiti pov-
ratne informacije od prebivalcev in na 
tej podlagi stkati mrežo povezav z ura-
dnimi in neuradnimi institucijami in 
organizacijami.

Zakaj menim, da bom dober 
poslanec?
Prepričan sem, da bom dober poslanec, 
ker znam prisluhniti ljudem in jim ob-
jektivno predstaviti možnosti pri real-
izaciji določene problematike, se vselej 
dobro pripravim za razgovor oziroma 
za soočenje mnenj, se mi zdi pošteno, 
da svoje obljube tudi uresničim po 
najboljših močeh, sem pri svojih ar-
gumentacijah trden in pri realizaciji 
zamisli odločen, imam dolgoletne 
izkušnje nastopanja v javnosti ter sem 
zagovornik in akter inovativnih akcij 
pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Program stranke Zares je sam po sebi 
dolgoročneje usmerjen. Osebno pa vi-
dim Slovenijo kot državo, ki bo v sklopu 
Evropske unije prepoznavna tako gos-
podarsko kot tudi politično, kulturno 
in socialno. Vidim jo kot deželo višjega 
življenjskega standarda, kot deželo tol-
erantnosti do drugačnih, vidim jo kot 
inovativno sredino, vendar v povezavi 
z mednarodnim okoljem tako pri ust-
varjanju novega kot tudi ohranjanju 
zgodovinsko posebnega. Pri doseganju 
te vizije pa vidim temeljno vrednoto 
v ljudeh, široko izobraženih in sposob-
nih razumeti dogodke v svojem in pa 
v globalnem prostoru. Torej, znanje 
in izobraževanje postavljam na prvo 
mesto, kajti prepričan sem, da je realna 
vizija družbe uresničljiva samo na tej 
podlagi. 

Kratka biografija
Rodil se je 6. januarja 1954 v Mariboru. 
Osnovno in Elektrogospodarsko šolo je 
končal v Mariboru, leta 1978 pa Višjo 
pravno šolo na Univerzi v Mariboru, 
kjer je bil tudi prodekan – študent. 
Po končanem študiju se je zaposlil v 
Založbi Obzorja kot pomočnik direktor-
ja DSSS. Od leta 1982 do 1990 je oprav-
ljal profesionalno politično funkcijo v 
Zvezi sindikatov Slovenije, nato pa je 
bil do leta 2003 samostojni podjetnik 
na področju gradbenega inženiringa. 
V letih od 2003 do 2005 je deloval kot 
izvršni direktor v družbi Prevent grad-
nje, d.o.o., sedaj pa nadaljuje pot sa-
mostojnega podjetnika. Pri dosedanjem 
delu si je pridobil izkušnje pri vodenju 
družb, predvsem na komercialnem in 
kadrovskem področju. Bil je tudi pod-
predsednik Košarkarske zveze Slovenije. 
Je poročen in ima dva sinova.

Zakaj stranka Zares?
Stranka Zares je tisti subjekt v 
političnem prostoru, ki s svojim progra-
mom opredeljuje nove odnose v politiki 
in iz realnega spoznavanja stanja, kje 
smo, izhaja z jasno vizijo, naj bo poli-
tika v službi ljudi, a se hkrati umakne iz 
vsakdanjega življenja. 

Zakaj jaz?
Življenje me je naučilo, da je treba biti 
vztrajen, pravičen, znati poslušati in 
prisluhniti, odpirati dialog, upoštevati 
temeljne moralne in etične norme, 
imeti čut socialne pravičnosti in izob-
likovan odnos do okolja ter da si lahko 
samo s svojim delom in znanjem ustva-
rimo materialni status. To sem in lahko 
se z mirno vestjo postavim na portal 
javnosti. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za usklajeno delovanje vseh poslancev 
iz volilne enote ter skupno dogovarjanje 
in predlaganje ukrepov za realizacijo 
programov, ki bodo Mariboru zagotovili 
enakopravno obravnavanje pri delitvi 
proračunskih sredstev in sredstev raz-
vojnih programov,
2. za gradnjo infrastrukture, predvsem 
za letališče Edvarda Rusjana,
3. za vlaganje sredstev v opremo in 
raziskovalne programe na Univerzi v 
Mariboru,


