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sedež:

PtuJ

Kratka biografija
Rodil se je leta 1960 v Murski Soboti. 
Osnovno šolo je obiskoval v Turnišču, 
gimnazijo pa v Ljubljani. Po končanem 
vojaškem roku se je zaposlil v LB Po-
murska banka Murska Sobota, nato pa 
z delom nadaljeval v Hranilno kreditni 
službi v Lendavi. Od leta 1995 dela v 
gradbenem podjetju Nograd, d.o.o. 
Poročen je z ženo Bernardo, s katero 
imata 21-letnega sina Marka in 13-letno 
hčer Manjo. Aktivno je bil udeležen v 
vojni za Slovenijo in kot stotnik slov-
enske vojske končal delo v Teritorialni 
obrambi.

Lendava,  turnišče, Črenšovci

Robert 
Mlinarič 

Zahvalil se bom vsem 
volivcem, ki so z glasom 
zame potrdili, da je čas za 
nove ljudi, sposobne vnesti 
v politiko nove prijeme.

Zakaj stranka Zares? 
Zato, ker je to nova politika, nova 
možnost in priložnost, da se politika 
približa preprostim ljudem, ljudem z 
idejami, in jim omogoči neposreden 
vpliv na razvoj naše države. Pomembno 
je, da se s politiko ne ukvarjajo le poli-
tiki, temveč je dana možnost vsem, ki 
si to želijo.
 
Zakaj jaz? 
Stranka Zares me je pritegnila s svojim 
programom in želim konkretno sode-
lovati v izvajanju te nove politike. S 
svojim znanjem in idejami bom doka-
zal, da je mogoče politiko in tistega, ki 
se z njo ukvarja, prestaviti na pozitivno 
stran.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za sodelovanje strokovne javnosti in 
politike v našem ožjem in širšem okolju, 
še posebej z madžarsko manjšino in 
romsko skupnostjo,
2. za možnosti mladih, da v prosto-
rih, namenjenih njim, kakovostno 
preživljajo prosti čas in uveljavljajo 
svoje ideje,
3. za razvoj majhnih podjetij in 
možnosti samozaposlovanja v občinah 
mojega okraja, 
4. za komunalno ureditev vseh občin: 
kanalizacijo, vodovod, za gradnjo 
kolesarskih stez in pešpoti ter obnovo 
obstoječih lokalnih cest,
5. za aktiviranje kmetijskega potenciala 
za kmečki turizem in turistične kmetije 
ter za ohranitev kulturnih običajev in 
kulturne dediščine,
6. za pomoč malim kmetom s programi, 
prodajo pridelkov doma ali na lokalni 
tržnici.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Zahvalil se bom vsem volivcem, ki so z 
glasom zame potrdili, da je čas za nove 
ljudi, sposobne vnesti v politiko nove 
prijeme. Vzpostavil bom tvorne stike s 
poslanci in poslankami, ki bodo izvolje-
ni iz Pomurja, ter aktivno nadaljeval 
delo pri dobrih projektih, ki že potekajo.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
V parlament mora priti nov veter, da 
požene parlamentarna kolesa hitreje 
in v pravo smer, to je v smer napredka. 
Čim manj bo mlatenja prazne slame, 
več bo dobre moke, iz katere bo kruh za 
vse državljane Slovenije enako okusen. 
Prekmurska zemlja je bogata, a tudi 
trda, in takšno bo tudi moje delo v par-
lamentu.

Kakšna bo Slovenijo leta 
2020? 
Slovenija bo takšna, kakršno bomo želeli 
državljani te države. Delati moramo do-
bro in trdo že danes, da se bo to poznalo 
takrat, ne samo v Sloveniji, ampak tudi 
širše. Slovenija mora biti vzor v regiji po 
znanju, delu, skrbi za človeka in njegov 
bivalni prostor.

Ormož, Sv. tomaž, Središče

Vili 
Trofenik

Teža argumentov mora 
takoj zamenjati argumente 
moči pri odločanju o usodi 
tako posameznikov kot 
družbe kot celote.

kluba, prvi predsednik Trenerske orga-
nizacije pri RZS po osamosvojitvi, član 
predsedstva RZS, predsednik Združenja 
klubov prve moške rokometne lige.

Zakaj stranka Zares?
Nezadovoljstvo s stanjem in razočaranje 
nad spoznanjem nezmožnosti pri skrbi 
za celosten razvoj, zlasti okolja, v kat-
erem živim in za razvoj katerega sem 
vložil velik del življenja, sta me gnali 
poiskati somišljenike in možnosti za 
drugačen način delovanja v javnem 
interesu. Ta drugačnost, ki jo obljublja 
in jo želi udejaniti stranka Zares, ter 
spoznanje o nujnosti sprememb sta me 
privabila v poslansko skupino.

Zakaj jaz?
V dolgoletnem delovanju sem si prido-
bil obilo izkušenj in znanja, ki jih bom 
lahko koristno uporabil v novem okolju 
in novih razmerah.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za ustvarjanje pogojev za gospodar-
ski razvoj, vključno s kmetijstvom in 
turizmom, ter za posledično povečanje 
delovnih mest,
2. za ustvarjanje pogojev za gradnjo 
hitre ceste Hajdina–Ormož in povezavo 
s hrvaškim avtocestnim omrežjem,
3. za ustvarjanje takšne oblike region-
alizacije, ki ne bo v škodo vsesplošnega 
razvoja območja volilnega okraja.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Teža argumentov mora takoj zamenjati 
argumente moči pri odločanju o usodi 
tako posameznikov kot družbe kot ce-
lote. Če bo volilni rezultat omogočal 
sodelovanje v poziciji oziroma v večini, 
bodo potrebni takojšnji napori, da oblast 
ne postane cilj, ampak sredstvo za 
odločitve v najširšem javnem interesu, 
in da se oblast sama omeji in ne pose-

Kratka biografija
Rodil se je 5. septembra 1943 na Ptuju. 
Po študiju matematike in fizike se je leta 
1967 zaposlil na Gimnaziji Ptuj, nato pa 
na Tehnični elektro, strojni in tekstilni 
šoli v Mariboru, pozneje imenovani 
Srednja elektro in računalniška šola. 
Leta 1982 je prevzel mesto vodje Skupnih 
služb samoupravnih interesnih skupno-
sti družbenih dejavnosti občine Ormož. 
V juniju 1990 je bil izvoljen za predsed-
nika Izvršnega sveta Skupščine občine 
Ormož, nato pa je v letih 1994–2006 
opravljal tri mandate župana občine 
Ormož in od leta 1996 tri mandate po-
slanca v državnem zboru. Aktiven je v 
rokometu: igralec, trener, predsednik 

8. volilna enota 

Predstavitev
kandidatk in
kandidatov
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Kratka biografija
Rodil se je 10. maja 1955 v Murski Soboti. 
Osnovno šolo je obiskoval v Mačkovcih 
na Goričkem, po končani srednji šoli 
pa se je zaposlil v hotelu Metropol v 
Portorožu. Leta 1975 se je zaposlil pri 
takratnem PTT podjetju. Po nekaj letih 
službe se je odločil za študij na Fakulteti 
za pomorstvo in promet v Portorožu in 
ga je uspešno končal. V letih službovanja 
je pri Pošti opravljal različna dela, med 
drugim je bil vodja kadrovsko-pravnega 
oddelka in direktor PE Murska Sobota. 
Sedaj je upravnik pošte 9240 Ljutomer. 
Prijatelji ga poznajo kot očeta treh 
otrok, ki vedno rad pomaga ljudem v 
stiski, kot osebo, ki se zna tudi zabavati 
in ki uživa v vožnji z motorjem.

Zakaj stranka Zares? 
Za stranko Zares sem se odločil, ker je 
kot nova stranka zapolnila praznino, 
ki sem jo čutil v slovenskem političnem 

Ljutomer, Razkrižje, Križevci

Janez 
Kardoš

Parlament po mojem 
mnenju okoljskim 
vprašanjem namenja 
premalo pozornosti, zato 
se bom najprej zavzel 
za zgraditev drugega 
železniškega tira vzhod-
zahod.

Goričko, tišina

Joža 
Škrilec

Državne organe bom 
seznanila z realnim stan-
jem v okraju in regiji ter 
si strokovno prizadevala 
vzpostaviti mehanizme, da 
okraj in regija začneta s 
čim hitrejšim razvojem.

Kratka biografija
Rodil se je 5. oktobra 1959. Gimnazijo 
je obiskoval v Murski Soboti, študiral 
je na Fakulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo v Ljubljani. Živi v 
Murski Soboti. Kot urednik je zaposlen v 
domoznanski prekmurski založbi Franc-
Franc. Je priljubljen slovenski pisatelj in 
pristen Prekmurec. Za svoja literarna 
dela je prejel nagrado Prešernovega 
sklada in številne druge prestižne 
strokovne nagrade, nekatera njegova 
dela so prevedena v svetovne jezike. 
Po romanu Petelinji zajtrk je bila posn-
eta velika slovenska filmska uspešnica, 
po njegovih delih pa so bili posneti še 
štirje celovečerni igrani filmi in TV na-
daljevanka. Že četrti mandat je član 
upravnega odbora Društva slovenskih 
pisateljev. 

Zakaj stranka Zares? 
Prepričal sem se, da kolegi iz stranke z 
novo politiko zares mislijo tudi to, za 
kar se zavzemam sam – za uveljavitev 
sodobnih pogledov, novih pristopov in 
pravičnejše urejanje skupnih zadev. 
To je tudi stranka, ki je z veliko nak-

Murska Sobota, Beltinci

Feri 
Lainšček

Zanimajo me razvojna 
in socialna vprašanja, 
sem človek dialoga in 
neideoloških pogledov, 
menim, da lahko prispe-
vam k argumentirani raz-
pravi, ki bo vodila k manj 
političnemu odločanju v 
državnem zboru.

ga po nepotrebnem na področja, kjer 
to ni nujno potrebno oziroma škoduje 
družbenemu razvoju. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Prepričan sem, da bom ostal zvest 
svojim načelom; ne bom zagovarjal 
gostobesednega populizma pa tudi 
nekritične ubogljivosti za pritiskanje na 
tipke ne.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Pomembno je, da bomo v prihodnosti 
pravočasno in v največji možni meri 
znali izkoristiti dane okoliščine, da 
bi postali razvita, socialna, na inova-
tivnosti in znanju temelječa ter ekološko 
osveščena družba.

lonjenostjo sprejela mojo odločitev, da 
večino svojega angažiranja namenim 
zavzemanju za enakovrednejši razvoj 
in kakovost življenja v Prekmurju. 

Zakaj jaz? 
Moje okolje potrebuje poslanca, ki ga 
ne vodita osebna ambicija in želja 
po visoki politiki, temveč aktiven od-
nos do dogajanja, ki posebej zadeva 
našo, od središča najbolj oddaljeno in 
v mnogočem prikrajšano pokrajino. 
Potrebuje poslanca širokih pogledov, ki 
ne bo rinil v ospredje svojih interesov, 
temveč ima sposobnost povezovanja, 
dogovarjanja in uveljavljanja skupnih 
interesov. Skratka, nisem ravnodušen, 
to me zanima in vem, da tudi zmorem.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za prisotnost glasu Prekmurcev v par-
lamentu, ki mora obenem odločno pri-
dobiti na teži in veljavi v vseh ozadjih 
političnega dogovarjanja, 
2. za učinkovitejše povezovanje vseh 
dejavnikov in posameznikov, ki lahko 
prispevajo k uveljavitvi našega skup-
nega interesa znotraj države. Prekmurje 
mora pridobiti več sredstev za razvojno 
spodbudne programe, reševanje social-
ne problematike in štipendiranje,
3. za vzpostavitev in razvoj Murske 
Sobote kot pokrajinske prestolnice v 
vseh pogledih. Ustanove pokrajinskega 
značaja, ki tu delujejo, morajo biti us-
trezno financirane in kadrovsko okre-
pljene, 
4. za večji poudarek zagotavljanju 
boljše zdravstvene oskrbe, organizaciji 
srednjega in visokega šolstva ter kako-
vostnemu dvigu kulturnih in športnih 
dejavnosti.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Zanimajo me razvojna in socialna 
vprašanja, sem človek dialoga in 
neideoloških pogledov, menim, da lahko 
prispevam k argumentirani razpravi, ki 
bo vodila k manj političnemu odločanju 
v državnem zboru. Znano je moje dolgo-
letno javno zavzemanje za uveljavitev 
prekmurstva. V tej zvezi sem torej 
čustveno udeležen, zato premorem tudi 
odločnost, ki je pri uresničevanju teh 
ciljev potrebna. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Bil bi zadovoljen, če bi bila Slovenija leta 
2020 dosledno pravna in zgledno social-
na država, v kateri bi se prebivalstvo 
dostojno preživljalo z delom. Že zdaj je 
bistvena postavitev takih družbenih 
razmerij, da bo država v odnosu kapital-
delo lahko učinkovito zaščitila šibkejšo 
stran. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?

Državne organe bom seznanila z re-
alnim stanjem v okraju in regiji ter si 
strokovno prizadevala vzpostaviti meh-
anizme, da okraj in regija začneta s čim 
hitrejšim razvojem, in bdela nad tam, 
da se bo to tudi uresničilo.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Ker bom s svojim delom v parlamentu 
storila vse, da se bosta v času mojega 
mandata moj okraj in regija dvignila 
iz nerazvitosti in postala enakovredna 
v Sloveniji po tehnološkem, zdravstve-
nem in socialnem razvoju.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Slovenija bo zelo razvita evropska 
država z visoko stopnjo strokovnosti in 
izobraženosti, zelo visokim socialnim 
občutkom in razvitim javnim zdravst-
vom, kjer bodo živeli zadovoljni ljudje, 
ki ne bodo obremenjeni z državo in bo 
država po godu ljudi in ne obratno. 

Volilna enota 8

Sedež Ptuj

prostoru. Pogledi stranke na aktualno 
problematiko v slovenski družbi in 
način reševanja problematike so zelo 
podobni mojim, zato menim, da mi je 
stranka pisana na kožo. 

Zakaj jaz? 
Sem natančen, delaven in strpen ter 
vedno pripravljen na timsko delo. Sem 
odprt za novosti in rad delam z ljudmi. 
Težav nikoli ne pometam pod preprogo, 
ampak jih analiziram in poskušam 
rešiti takoj, ko se pojavijo. Moje bogate 
izkušnje pri delu z ljudmi mi omogočajo, 
da svoje znanje uveljavim tudi v poli-
tiki. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev močne prekmursko-
prleške regije, ki se bo sposobna upirati 
težnjam po centralizaciji, ter za Lju-
tomer kot središče te regije,
2. za enakomeren gospodarski razvoj 
vsega območja z ustvarjanjem ugodnih 
pogojev za ustanavljanje podjetij s čisto 
tehnologijo,
3. za postavitev protihrupnih ograj 
ob celotni trasi železniške proge v 
naseljenih območjih,
4. za zaprtje cest Ljutomer–Razkrižje in 
Veržej–Ljutomer za ves tovorni promet 
razen za dostavo.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Parlament po mojem mnenju okoljs-
kim vprašanjem namenja premalo 
pozornosti, zato se bom najprej zavzel 
za zgraditev drugega železniškega tira 
vzhod-zahod in s tem za zagotavitev 
pogojev za preusmeritev tovornega pro-
meta s cest na železnico.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Moje značajske lasnosti mi zagotavljajo, 
da bom tudi svoje delo v parlamentu 
opravljal vestno in dosledno. Moje raz-
prave bodo strokovne, argumentirane 
in brez vnaprejšnjega izključevanja 
drugih mnenj ter bodo težile k zagotav-
ljanju tehnološkega razvoja in boljšega 
socialnega stanja državljanov Slovenije. 
Menim, da lahko veliko pripomorem h 
kakovostnemu odločanju v državnem 
zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Z modrim pristopom k zagotavljanju 
pogojev za tehnološki razvoj bo Slo-
venija v okviru Evropske unije dosegla 
nesluten napredek, ob tem pa bo morala 
upoštevati okoljska vprašanja. Ob razvo-
ju, ki bo temeljil na čistih tehnologijah, 
bo svojim državljanom zagotavljala so-
cialno blaginjo in življenje v prijetnem, 
neokrnjenem naravnem okolju.

Kratka biografija
Rodila se je 10. avgusta 1960 v Murski 
Soboti. Osnovno in Srednjo zdravstveno 
šolo je obiskovala v Murski Soboti, študij 
na Višji pravni šoli v Mariboru pa kot 
absolventka prekinila leta 1982 ter se 
leta 1984 zaposlila kot zdravstvena teh-
nica v Bolnišnici Murska Sobota. Leta 
1992 sta z možem ustanovila firmo FJF 
ŠKRILEC d.o.o. – ORFAM – ORtopedija, 
FArmacija, Medicina, kjer od leta 1994 
skrbi za strokovno vodenje. Do sedaj si 
je pridobila ogromno znanja o delovan-
ju slovenskega zdravstva, zdravstven-
ega zavarovanja in socialnega varstva. 

Zakaj stranka Zares?
Za stranko Zares sem se odločila, ker je 
nova stranka z novimi idejami in pra-
vimi ljudmi, ki so sposobni spremeniti 
sedanje absolutistično in centralistično 
stanje v državi in narediti državo zado-
voljnih ljudi brez represije, da bo imel 
vsak zaposlen in delaven državljan vi-
sok standard, ki je značilen za sodobno 
razvite evropske države.

Zakaj jaz?
Sem odločna in poštena do vseh. Načrte, 
ki si jih zastavim, tudi uresničim. Ra-
zumem in poznam svoje Prekmurje 
in stvari, ki se dogajajo v naši pokra-
jini. Sposobna sem jih spremeniti in 
izboljšati. Ne gledam na lastni interes, 
temveč na interes celotne družbe – »če 
bo šlo vsem dobro, bo tudi meni«.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom: 
1. za zmanjšanje razvojne razlike regije 
v primerjavi s centrom z racionalno 
porabo državnih in drugih sredstev, ki 
prihajajo v regijo, 
2. za pritegnitev gospodarske dejavnosti 
v regijo, ki bo glavna nosilka razvoja, in 
za ustvarjanje možnosti za večje zapos-
lovanje visoko izobraženega kadra, 
3. za razvoj izobraževanja od strokovne-
ga izobraževanja do visokega šolstva,
4. za racionalizacijo zdravstva, vz-
postavitev močnega in pravičnega 
javnega zdravstva, za boljše pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, pravičnejši 
pokojninski sistem,
5. za vzpostavitev državne institucije v 
regiji, na primer ministrstva za kmeti-
jstvo.
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Kratka biografija
Rodil se je 18. decembra 1957 v 
Bolehnečicih. Osnovno šolo je obiskoval 
na Stari Gori in v Vidmu ob Ščavnici 
(sedaj Sveti Jurij ob Ščavnici). Leta 1981 
je diplomiral na Višji agronomski šoli 
v Mariboru in se nato zaposlil pri KZ 
Radgona kot kmetijski pospeševalec, de-
set let pozneje pa kot kmetijski svetova-
lec na Živinorejsko-veterinarskem za-
vodu v Murski Soboti. Sedaj je zaposlen 
na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v 
Murski Soboti kot kmetijski svetovalec in 
vodja Enote za kmetijsko svetovanje UE 
Gornja Radgona. Že šesto leto je župan 
občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Funkcijo 
župana opravlja nepoklicno. Ves čas 
je bil aktiven na področju društev in 
združenj. Bil je organizator in sodnik 
različnih strokovnih in tekmovalnih 
prireditev. Je poročen, oče hčerke in sina, 
ki sta študenta. 

Zakaj stranka Zares?
Stranka Zares mi je ponudila možnost, 
da tudi kot poslanec državnega zbora 
Republike Slovenije kaj storim za naše 
kraje in naše ljudi. 

Zakaj jaz?
Ker kot župan zelo dobro poznam 
potrebe in pričakovanja ljudi. Ker ne go-
vorim veliko, ni mi pa težko poslušati. 
Ker sem eden izmed vas.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za ustvarjanje prijaznega in varnega 
življenjskega okolja,
2. za pospešeno gradnjo osnovne in-
frastrukture, cest in vodooskrbe z za-
dostnimi količinami kakovostne pitne 
vode, 
3. za zagotavljanje pogojev za kakovost-
no predšolsko vzgojo in osnovnošolsko 
izobraževanje, 
4. za pritegnitev gospodarstva v naše 
kraje, ki bo ustvarjalo višjo dodano 
vrednost, višje plače, 
5. za gradnjo neprofitnih stanovanj 
oziroma ponudbo stanovanj po spre-
jemljivih cenah, 
6. za zagotavljanje pogojev za pospešen 
razvoj sodobnega internetnega omrežja 
po sprejemljivih pogojih. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Lotil se bom dela po zastavljenem 
zahtevnem in obsežnem programu. 

Gornja Radgona, 
Sv. Jurij ob Ščavnici, Radenci

Anton 
Slana 

Lotil se bom dela po zastav-
ljenem zahtevnem in 
obsežnem programu.

Kratka biografija
Rodil se je 15. septembra 1944 v Jako-
bskem Dolu v Slovenskih goricah. Po 
izobrazbi je univerzitetni diplomirani 
inženir elektrotehnike z magisteri-
jem iz menedžmenta v izobraževanju. 
Že šesti mandat je direktor Srednje 
elektro-računalniške šole Maribor. Je 
predsednik Skupnosti elektrotehniških 
in računalniških šol Slovenije in član 
upravnega odbora Železničarskega 
šahovskega kluba LANCom Maribor. 
Posebna izziva sta mu preseganje se-
danjih delitev v politiki in usmeritev 
v prihodnost. Rad šahira, bere znanst-
veno fantastiko in spremlja vesoljske 
raziskave. Je poročen in oče odrasle 
hčere.

Zakaj stranka Zares? 
Stranka Zares mi je po programu in 
ideologiji blizu. Verjamem, da ima 
stranka odgovore na izzive prihodnosti 
in da bo presegla dosedanje delitve na 
naše in vaše. Imamo eno samo državo 
in nobenih razlogov za metanje polen 
pod noge ali diskreditacijo drugače 
mislečih. Če želimo dobro tej državi in 
ljudem v njej, se lahko krešejo iskre le 
o načinu doseganja temeljnih, s konsen-
zom izbranih ciljev in ne o tem, kdo je 
zaslužen zanje. 

Zakaj jaz? 
Čeprav doslej nisem bil aktiven v politi-
ki, sem jo pozorno spremljal. Menim, da 
je nastopil čas za vključitev novih ljudi 
in novih idej. Moje prednosti so znanje, 
komunikativnost in izkušnje z delom z 
ljudmi. O tem priča podpora sodelavcev, 
dijakov, staršev, lokalne skupnosti in 
ministra za šolstvo šestkrat zapored 
kljub političnim menjavam na lokalni 
in državni ravni. Sem strpen in držim 
besedo. Pripravljen sem na nove izzive 
in posredovanje svojih izkušenj. 
 

Lenart, Benedikt, Cerkvenjak

mag. Ivan 
Ketiš

Predvsem bom še naprej 
sledil svojemu načelu, da 
so interesi in blaginja ljudi 
nad ozkimi strankarskimi 
interesi. 

Kratka biografija
Rodil se je 5. maja 1958. Osnovno šolo je 
končal na Vranjem Vrhu, v Mariboru pa 
je dokončal gimnazijo in se nato vpisal 
na Pedagoško akademijo, smer matema-
tika in fizika. Diplomiral je leta 1979 in 
se še isto leto kot učitelj matematike in 
fizike zaposlil na Osnovni šoli Sladki 
Vrh, kjer je zaposlen še danes. Opravljal 
je tudi dela pomočnika ravnatelja in bil 
več kot deset let ravnatelj. Šola je pod 
njegovim vodstvom med prvimi začela 
uvajati devetletno izobraževanje. Je 
član tehnične komisije mednarodnih 
športnih iger šolarjev in pridelovalec be-
lih vin, v prostem času pa kot skiper rad 
napne jadra. 

Zakaj stranka Zares? 
Ko se zazreš uspehu naravnost v oči, ti 
to vlije še več moči, poguma in zaupan-
ja. Do sedaj nisem bil politično aktiven. 
V stranko Zares sem se vključil pred-
vsem zaradi sprememb, ki si jih ta želi. 
Menim, da je to stranka, v kateri lahko s 
strokovnostjo in argumentacijo izražaš 
svoja mnenja ter jih skupaj rešuješ po 
demokratičnih načelih. 

Zakaj jaz? 
Ker verjamem, da sem se sposoben 
spopasti z vsakim izzivom, s katerim 
se bom srečal na svoji poti. Na obronkih 
naše države se srečujemo z vedno več 
propadlimi objekti, še posebej v zadn-
jem času, dejavnosti in aktivnosti ljudi 
pa izgubljajo zalet, saj je pogojev za delo 
vse manj. To hočem in želim ustaviti. 
Prepričan sem, da bodo prav z decen-
tralizacijo občin zaživela tudi obrobna 
območja. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za pridobitev finančnih sredstev za 
oživitev propadlih in zanemarjenih ob-
jektov, ki niso v zasebni lastnini, z ustr-
eznimi programi,
2. za zagotovitev dostojnega življenja 
ljudem, ki živijo na obrobju države, 
3. za kakovostno internetno in teleko-
munikacijsko povezavo gospodinjstev, 
saj so te storitve osnovni pogoj za raz-
voj območja. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Svoje prve poteze bom potegnil na 
področju šolstva, predvsem osnovnega, 

Pesnica, Šentilj, Kungota

Zlatko 
Kauran

Svoje prve poteze bom 
potegnil na področju 
šolstva, predvsem osnovne-
ga, ter se lotil iskanja strok-
ovne in kakovostne poti 
za odpravo napak, ki jih 
opažam na tem področju. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker izpolnim tisto, kar obljubim. Ker 
sem vedno pripravljen iskati najboljše 
rešitve.
Ker zagovarjam Slovenijo enakih 
možnosti za vse.

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Če zaupate meni, bo takšna, kot si jo 
želite tudi vi. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja? 
Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev info točke v Lenartu 
za potrebe okraja in za dostop do teh 
informacij preko interneta tudi ljudem 
zunaj Lenarta, tako brezplačnih infor-
macij s področja kulture, izobraževanja, 
zaposlovanja za mlade kot brezplačnega 
svetovanja kmetovalcem, kako do ev-
ropskih in drugih sredstev, o ekološkem 
kmetovanju, zavarovanju pred točo, 
2. za cenen internet v vsako hišo,
3. za ustanovitev podjetniškega inku-
batorja v Lenartu, kjer se bodo razvijale 
ideje in bo na voljo pomoč pri prido-
bivanju dovoljenj, izdelavi poslovnih 
načrtov, trženju, iskanju investitor-
jev ter se bodo odvijale izobraževalne 
delavnice, svetovanje in mentorstvo,
4. za dostopnost zdravnika na domu 
preko prve zdravstvene asistence vsako-
mur v okraju,
5. za nove športne objekte za mlade. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi? 
Predvsem bom še naprej sledil svojemu 
načelu, da so interesi in blaginja ljudi 
nad ozkimi strankarskimi interesi. Vz-
postavil bom sistem sprotnega in hitre-
ga obveščanja okraja o svojem delu v 
parlamentu ter prisluhnil potrebam in 
interesom okraja, ki jih bom zastopal v 
parlamentu. 

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec? 
Ker sem odprt za ideje in bom v parla-
mentu deloval povezovalno. Sem strpen 
in znam poslušati. Podprl bom vse za 
Slovenijo, regijo in okraj koristne pred-
loge. Moja prednost je dolgoletno delo 
z mladimi, ti pa so naša prihodnost in 
obenem garant za dostojno življenje 
starejših. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Temelje za Slovenijo leta 2020 postavlja-
mo že danes. Zato je treba jasno postaviti 
naše prioritete, kaj bomo delali in kakšno 
življenje si želimo, in tem dolgoročnim 
ciljem prilagoditi izobraževalni sistem. 
Predvsem bo treba zagotoviti človeka 
vredno življenje starejši generaciji in za-
poslitev mladim. Prepričan sem, da bo 
s pravim pristopom že danes Slovenija 
leta 2020 socialna in pravna država, 
ki bo po družbenem standardu med 
tretjino najrazvitejših evropskih držav. 
Zato pa so potrebni skupni napori 
vseh ne glede na politično opredelitev, 
vlaganja v razvoj in izobraževanje ter 
vzpostavitev sistema vseživljenjskega 
izobraževanja. 

Volilna enota 8

Sedež Ptuj

ter se lotil iskanja strokovne in kakovost-
ne poti za odpravo napak, ki jih opažam 
na tem področju. Trudil se bom, da bo 
šolam zagotovljena moderna učna teh-
nologija ter učiteljem povrnjena ugled 
in dostojanstvo. Izobraževanje ne sme 
postati nedosegljiva dobrina. 

Zakaj menite, da boste dober poslanec? 
Ker znam prisluhniti, znam sprejemati, 
znam biti kritičen in samokritičen. Ak-
tiven bom na področju družbenih de-
javnosti, tako vrtcev, osnovnih in sred-
njih šol kot kulture in športa. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
Slovenija bo lepa dežela, kjer bomo znali 
ceniti kakovostno opravljeno delo. 

Ptuj, Destrnik, Dornava 

Boštjan 
Šeruga

Pozval bom ljudi, da mi 
redno sporočajo svoje 
predloge pa tudi težave, ki 
jih imajo in jih je mogoče s 
pomočjo države in njenih 
institucij rešiti.

Kratka biografija
Rodil se je 1. aprila 1976 na Ptuju. 
Po končani gimnaziji Ptuj je študiral 
zgodovino in sociologijo na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru, kjer je diplomiral 
leta 2003. Od leta 2001 je zaposlen kot 
profesor zgodovine in sociologije na 
Gimnaziji Ptuj. V teh sedmih letih je bil 
vključen v številne projekte, tudi medn-
arodne. Vsa ta leta je tudi razrednik, od 
leta 2006 evropskemu oddelku. Veliko je 
sodeloval pri uvajanju novega predmeta 
evropskih študij v gimnazije. Pri svojem 
delu veliko časa namenja vprašanju ho-
lokavsta in kršenju človekovih pravic 
v zgodovini. Od leta 2006 je sindikalni 
zaupnik na Gimnaziji Ptuj. Je poročen, 
z ženo Mojco imata triletnega sina. V 
prostem času zelo rad kolesari, igra 
košarko s prijatelji in lovi ribe. 

Zakaj stranka Zares?
S stranko Zares sem začutil, da je prišlo 
obdobje v mojem življenju, ko bi se lah-
ko v celoti posvetil svoji veliki ljubezni 
– politiki. To je stranka nove politike in 
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Ptuj, Hajdina

Tjaša 
Mrgole Jukič

Moja prva naloga bo sez-
naniti se z ljudmi, prob-
lemi in jih začeti reševati 
odločno, s pomočjo znanja 
strokovnjakov, kajti strok-
ovnost je edini temelj, na 
katerem je mogoče argu-
mentirano graditi kako-
vostno prihodnost repub-
like in njenih prebivalcev. 

Kidričevo, Žetale, Podlehnik

mag. 
Silvestra 
Klemenčič 

Vzrok nezadovoljstva s 
politiko je neobveščenost, 
zato bo moja naloga 
omogočiti pretok infor-
macij v obeh smereh.

Kratka biografija
Rodila se je 8. novembra 1958. Po osnovni 
šoli v Kidričevem in gimnaziji na Ptuju 
je študij nadaljevala na Pedagoški aka-
demiji v Mariboru, nato pa na Fakulteti 
za šport v Ljubljani. Poučevala je v sred-
nji in osnovni šoli, vodstvene izkušnje 
pa pridobivala kot ravnateljica. Končala 
je podiplomski študij menedžmenta na 
Fakulteti za družbene vede ter priprav-
lja doktorsko disertacijo s področja ana-
lize diskurza. Ukvarja se z raziskavami 
družbenih sistemov, ob izobraževalni 
politiki jo zanimajo še kultura, socialna 
politika, zdravstvo, turizem in lokalna 
samouprava. Zaradi svojih raznolikih 
izkušenj pozna stiske in potrebe ljudi, 
predvsem otrok in mladine, a ji tudi za 
starejše ni vseeno. Je mati dveh otrok.

Zakaj stranka Zares? 
Ker tukaj ne gre le za boj za oblast, 
ampak stranka gradi na drugačnih 
izhodiščih, mar ji je za politično kulturo, 
izpostavlja vrednote, nujno potrebne za 
delovanje in uresničevanje dolgoročne 
politike v Sloveniji. Ker je nova, za vse 
odprta, sodobna stranka. Upošteva 
mnenja, ki prihajajo iz prakse, od ljudi, 
zlasti pa je Zares priložnost, da civilna 
družba in stroka povesta, kako naprej. 

Zakaj jaz? 
V političnem prostoru delujem dovolj 
časa, da lahko realno presodim dobre in 
slabe poteze politike. Imam izkušnje in 
obljubljam le to, kar zmorem in znam 
–obljubljam samo svoje delo in trud. 
Sem odločna, dosledna in načelna ter 
verjamem, da so strokovne podlage pri 
odločitvah nujne. Ukvarjam se samo s 
področji, za katera se čutim sposobno 
ter imam zanje dovolj temeljnega znan-
ja in izkušenj.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom:
1. za dosledno uresničevanje ustavne 
določbe o brezplačni obvezni osnovni 
šoli,
2. za pravično zastavitev zdravstvenega 
sistema in zavarovanja, da bodo social-
nih transferjev deležni samo tisti, ki jih 
zares potrebujejo, 
3. za zmanjšanje brezposelnosti, da bo 
lahko vsak deležen najosnovnejšega,
4. za ohranjanje kulturne dediščine, raz-
voj kulture in za razvoj turizma ter za 
zagotavljanje bivalnih možnosti na tem 
območju.

Volilna enota 8

Sedež Ptuj

novih ljudi, ki s seboj prinašajo drugačne 
poglede od ustaljenih političnih. Pred-
vsem drugačnost stranke Zares je tista, 
ki vabi v svoje politično zavetje. Stranka 
Zares daje človeku občutek sprejemanja 
in upošteva vsakega posameznika. 
Izžareva točno tisto, za kar se zavzema: 
demokratičnost in pripravljenost na 
politični konsenz v dobro ljudi. 

Zakaj jaz?
Sem človek, ki zna prisluhniti in ponudi-
ti roko vsakomur, ki jo potrebuje. Vedno 
sem imel zelo jasne politične opredelitve, 
vendar se do sedaj nisem videl v nobeni 
od strank. Razumem delavsko okolje, 
tudi sam izhajam iz delavske družine. V 
svojem življenju sem moral početi že zelo 
veliko stvari in imam veliko izkušenj. Ve-
dno sem dosegel, kar sem si zastavil. A 
hkrati imam še veliko ciljev, ki jih bom 
uresničeval v naše skupno dobro.

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemal se bom:
1. za izboljšanje prometne infrastruk-
ture v nekaterih občinah (Trnovska vas, 
Sv. Andraž), za gradnjo pločnikov, 
2. za gradnjo kolesarskih stez in za pov-
ezavo občin Ptuj, Destrnik, Trnovska 
vas, Juršinci, Dornava, Gorišnica, Mark-
ovci tudi v turistično središče,
3. za prevoz z mestnimi in primestnimi 
avtobusi po simbolični ceni, 
4. za obnovo enega najlepših baročnih 
dvorcev v tem delu Evrope, 
5. za saniranje ekološko spornega 
ptujskega umetnega jezera, saj je to 
največja površina, ki se lahko v celoti 
uporabi za razvoj turizma,
6. za reorganiziranje kmetijske 
svetovalne službe in zbornice, da bi nudi-
li še boljšo strokovno pomoč kmetom, 
in za izboljšanje sistema postavljanja 
odkupnih cen kmetijskih proizvodov, 
saj cena kmetijskih proizvodov ne sledi 
cenovnim gibanjem potrebnih surovin 
za pridelavo kmetijskih izdelkov.

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Pozval bom ljudi, da mi redno sporočajo 
svoje predloge pa tudi težave, ki jih im-
ajo in jih je mogoče s pomočjo države in 
njenih institucij rešiti. Z ljudmi se bom 
redno srečaval, ne samo v svoji poslan-
ski pisarni, ampak tudi po svojem volil-
nem okolišu.

Zakaj menite, da boste do-
ber poslanec?
Moje prvo vodilo je prisluhniti vsakemu 
posamezniku. Pri sprejemanju zakonov 
bom vedno upošteval načelo, da mora 
biti tisto, kar se sprejema, v dobro 
državljanov, kar pomeni, da se je včasih 
treba politično distancirati od pos-
ameznih zadev, če so v dobro ljudi. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
S potenciali, ki jih ima Slovenija kot 
dežela in v svojih državljanih, naših 
meja ni mogoče določiti. Potrebujemo 
samo ljudi, ki bodo znali doseči, da bo 
Slovenija za vse obljubljena dežela. 
Dežela, v kateri bodo splošne dobrine, 
kakor sta zdravstvo in šolstvo, dostopne 
vsem ljudem ne glede na njihov socialni 
položaj. 

4. za skrb za čiste, bistre in bogate reke, 
posebej še za reko Dravo. 

Katera bo vaša prva poteza 
po izvolitvi?
Moja prva naloga bo seznaniti se z 
ljudmi, problemi in jih začeti reševati 
odločno, s pomočjo znanja strokovnja-
kov, kajti strokovnost je edini temelj, na 
katerem je mogoče argumentirano gra-
diti kakovostno prihodnost republike in 
njenih prebivalcev. 

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Ker znam oblikovati svoje mnenje ter 
ga argumentirano predstaviti in zago-
varjati. Verjamem, da sta strokovno 
mnenje in analiza pogoja za prave 
odločitve. Znam govoriti, a tudi aktivno 
poslušati in povezati različna mnenja v 
celoto, kar pripomore k uspešnim dogo-
vorom, pogajanjem, sklepom. Volivcem 
in volivkam zagotavljam, da se bo moj 
glas v parlamentu slišal. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020?
Odvisno je od tega, kdo bo državo vodil 
in kakšno pot bo izbral. Želim pa si mir-
no, varno, demokratično državo, ki ceni 
vse ljudi, jih vključuje v aktivne pre-
bivalce in spodbuja trajen razvoj. Želim 
si, da bi postali ekološko osveščena 
država, da bi imeli čisto vodo, zdravo 
hrano in čist zrak. Želim si, da bi vsak 
državljan lahko živel dostojno in kako-
vostno življenje. 

Katera bo vaša prva poteza 
ob izvolitvi?
Vzrok nezadovoljstva s politiko je 
neobveščenost, zato bo moja naloga 
omogočiti pretok informacij v obeh 
smereh. Da ne bom glasovala in raz-
pravljala samo v svojem imenu ali v 
imenu stranke, ampak kot predstavnica 
ljudi iz svojega okraja, bom dosegljiva 
vsem. Vsi boste vedeli, kam in kdaj se 
lahko obrnete, na koga se lahko zanesete 
in predvsem, da niste sami v svoji zgod-
bi. Za učinkovito delo pa bom v stiku z 
vsemi župani naših sedmih občin.

Zakaj menite, da boste do-
bra poslanka?
Verjamem, da je naš program mogoče 
izpeljati, in vem, da bom verodostojen 
partner prebivalcev, stroke in politike. 
Borila se bom za povrnitev vrednot, ki 
smo jih že imeli. Menim, da je preven-
tiva pomembnejša in cenejša od kura-
tive, zato bom prepričala kolege, da je 
zdravje državljanov podlaga za vse. 
Svoje znanje bom vključila v projekte 
rekreativnega in zdravstveno-terape-
vtskega športa, za katerega je naše 
območje izredno primerno. 

Kakšna bo Slovenija leta 
2020? 
… nihče ne bo lačen, medgeneracijski 
sporazum bo sistemsko rešen, politika 
pomoči na domu bo imela prednost pred 
domovi upokojencev, socialni trans-
ferji bodo pravično razdeljeni, osnovnih 
potreb in storitev bo deležen vsak, pod 
enakimi pogoji, mladi bodo prevzeli 
vlogo aktivnih državljanov, v Halozah 
bo turizem osnovna dejavnost, srednji 
sloj bo najmočnejši, z Zares bo politika 
kulture na vseh področjih v ospredju!

Kratka biografija
Je Ptujčanka, v tem mestu se je ro-
dila in v njem živi. Leta 1982 je diplo-
mirala na Fakulteti za družbene vede, 
smer sociologija. 18 let je bila zapos-
lena v Zgodovinskem arhivu Ptuj, nato 
direktorica Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj, danes je vodja oddelka potujoče 
knjižnice v isti knjižnici. Mnogi jo 
poznajo po glasu, saj dela tudi kot novi-
narka – zunanja sodelavka Radia Ptuj. 
Je članica in ena od ustanoviteljic hu-
manitarnega kluba Soroptimist Inter-
national. Do sedaj se je preizkusila kot 
avtorica številnih projektov in razstav, 
strokovnih in poljudnih člankov, kot 
urednica, soavtorica, predavateljica, 
mentorica, direktorica, novinarka in 
humanitarna delavka.

Zakaj stranka ZARES?
Stranka je zares nova priložnost za našo 
družbo. Vodijo jo ljudje, ki jim zaupam. 
Program stranke je usmerjen v naš pros-
tor in ta čas, odpira prava vprašanja in 
ponuja prave odgovore. Politika stranke 
Zares ima miren, spoštljiv in odgovoren 
odnos do narave, družbe in človeka kot 
posameznika, jasno vizijo razvoja pri-
hodnosti, neobremenjen, a realen odnos 
do preteklosti.

Zakaj jaz?
Vem, da z apatičnim ignoriranjem ali 
pouličnim kritiziranjem ne bom pripo-
mogla do želenih sprememb. V politični 
prostor sem vstopila, da bom nekaj na-
redila. In prav po rezultatih dela sem 
poznana. Za naše okolje sem izpeljala 
vrsto zahtevnih projektov, pripeljala ve-
liko kulturnih dogodkov, tudi bibliobus. 
To je dokaz, da znam in zmorem, da 
nisem le človek besed, tudi dejanj. 

Kaj boste naredili za razvoj 
vašega okraja?
Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev trdne vezi med loka-
lno in državno oblastjo,
2. za revitalizacijo ptujskega mestnega 
jedra, kajti mestu moramo dati nove 
vsebine,
3. za večje možnosti mladih družin, da 
se naselijo v mestnem jedru, in za nji-
hovo kakovostno življenje, 


