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Pripravile smo posebno izdajo Ženskih odmevov, ki je namenjena
predstavitvi kandidatk Nove Slovenije za državnozborske volitve. 35
pogumnih žensk, ki so se odločile, da se podajo na politično pot in
dajo svoje ime na razpolago stranki Nova Slovenija. Čestitam vsem
skupaj in vsaki posebej.
Pa še nekaj podatkov o volilni pravici za ženske: Ali veste, da so se
prve zahteve po ženski volilni pravici pojavile po francoski revoluciji
(1789–1794)? Na prvem shodu za ženske pravice v zvezni državi New
York leta 1848 so razglasili, da so vse ženske in moški po rojstvu
enaki. Leta 1908 je bila ženska volilna pravica uvedena v Avstraliji,
kjer se je volitev udeležilo 85 % vseh žensk na volilnih seznamih.
Ženska volilna pravica je bila uvedena v mednarodno pravo leta
1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno
deklaracijo človekovih pravic. Ponekod (v muslimanskih deželah)
ženska volilna pravica še vedno ni uvedena. Ženska volilna pravica
na Slovenskem se je začela po prvi svetovni vojni 15. maja 1920, ko
je Uradni list uvedel splošno volilno pravico na občinskih volitvah,
tako so volili vsi, moški in ženske, ki so bili stari nad 21 let. S tem je
bila v Sloveniji prvič uzakonjena splošna ženska volilna pravica.
Liberalci v Beogradu pa so 17. februarja 1921 to uredbo črtali.
Splošna volilna pravica je bila ženskam ponovno dana šele leta 1945.
Drage kandidatke, želim vam veliko uspeha na bližajočih se volitvah.
Odločno naprej!
predsednica ženske zveze NSi
Karolina

Foto: Arhiv ŽZ

Interno glasilo Ženske zveze NSI.
Uredniški odbor:
Karolina Korenčan, Mojca Erjavec, Irena Dolenc, Maja Šturbej
Lektoriranje: Ivanka Učakar
Zlaganje in oblikovanje: Barbara Mikolič
Slovenski ornament: Jože Karlovšek (www.siol.net)
Elektronsko glasilo. Tiskanih izvodov 150.
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VELIKONOČNI ODMEV

VELIKONOČNO VOŠČILO

Pred Veliko nočjo je, kakor pred vsemi
prazniki, zlasti za ženske čas načrtovanja,
organizacije, priprav na druženja in
obhajanja.
V poplavi obveznosti in različnih zadolžitev
nas postni čas opominja na tisto, kar je res
pomembno. Ne število pirhov ali bogatost
potice, ampak dobra misel, empatija, žrtev za
drugega v najboljšem pomenu besede.
Ko gledamo grozote vojne pred našim
pragom, ne moremo kaj, da ne bi pomislili
na družine, ki za praznike ne bodo skupaj, ki

morda nikoli več ne bodo skupaj. Namenimo
jim trenutek in hvaležni cenimo to, kar
imamo. Samo, če delimo, smo lahko celi.

Želimo vam in vašim družinam Blagoslovljene Velikonočne praznike!
Uredništvo ženskih odmevov Mojca E., Irena, Ivanka, Maja in Karolina

Ko gledam v prt velikonočnega tridnevja, mi
je vedno bolj jasno, da je stkan z nitmi
nedoumljive podarjenosti.
Dobri Oče v njemu lastni enkratnosti
enostavno preseneča. Zaradi nas je očitno
stopil med nas. Ne, nismo sami v bojih s
silami teme in v bridkostih vsakdana.
Kako lepo je, da Jezusu Kristusu sledijo mnogi
in
dajejo
prtu
človeštva
in
hitro
minevajočemu času neprecenljiv sijaj - sijaj
dobrote.
Vsem želim doživet postni čas, naredimo
kakšno dobro delo, podarimo žalostnemu
nasmeh, ki nič ne stane in bodimo kot bratje
in sestre, kajti, kar bomo sejali, bomo želi.
Nives Čonč, predsednica ženskega odbora
MO Maribor
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ODMEVNE KANDIDATKE

PREDSTAVITEV KANDIDATK ZA
POSLANKE NA VOLITVAH 2022

NATAŠA BAUMAN
VOLILNI OKRAJ LENART
Po poklicu profesorica slovenskega jezika s književnostjo in
nemškega jezika s književnostjo, magistrica znanosti sem zaposlena
na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, kjer se že vrsto let
ukvarjam z mladimi. Sem prevajalka, lektorica in ljubiteljska
literarna ustvarjalka. V privatnem življenju sem predana svoji
družini, cenim in obožujem naravo.
Zavzemam se za enakopravno, svobodno, mirno, zdravo in
dostojno življenje vsakega posameznika v naši domovini.

KATJA BERK BEVC
VOLILNI OKRAJ BREŽICE
Magistrica tolmačenja za angleščino in nemščino, ki je iz skrite
tolmaške kabine stopila na oder aktivnega soustvarjanja politike.
Zaposlena sem kot strokovna sodelavka v poslanski skupini NSi v
DZ.
V politiko sem se vključila preko podmladka NSi, Mlade Slovenije,
kjer sem trenutno predsednica. V Državnem zboru se ukvarjam z
vsebinskimi področji zdravja, dela in družine ter obrambe.
Zavzemam se za zdravo in varno okolje, v katerem lahko vsak
razvija svoje talente in jih uporablja v dobro svoje družine ter širše
skupnosti. Mladi ne potrebujejo miloščine, temveč priložnosti.

NATAŠA BREŽNIK
VOLILNI OKRAJ CELJE 2
Sem mama dvema najstnikoma, žena in človek zaupanja. Po
poklicu sem univ. dipl. inž. agr., zaposlena na Ministrstvu za okolje
in prostor, kjer delam na področju okoljevarstva kot presojevalka
vplivov posameznih posegov na okolje.
Prizadevam si za boljšo ureditev življenja posameznika v poznih
letih in sicer s svojim prostovoljnim delom v Slovenskem društvu
hospic in v več domovih za starejše. Prav tako se zavzemam za
vzpostavitev osnovne infrastrukture, ki ponekod izven mesta še
vedno ni zagotovljena ter ureditev prometa po meri ljudi.
Želim si tudi, da bi ljudje z občutkom do slovenske zemlje ohranili
podeželje, ki je osnovni prostor za pridelavo kvalitetne in varne
hrane.
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MAŠA BRULC
VOLILNI OKRAJ SEVNICA
Bela halja in zaščitna očala so moj redni spremljevalec na tistih
redkih obiskih fakultete, za katere najdem čas. Sicer pa poleg
profesionalnega mešanja spojin s »cute« barvami počnem 1001
stvar. Moj največji problem je reči NE kul projektom in idejam, tako
da je moj »prosti« čas prepleten s skavtskimi aktivnostmi, projekti
fakultetnega športnega društva in študentske organizacije ter
aktivnostmi Mlade Slovenije.
Obožujem kavo, spontane izlete, spanje pod zvezdami in
raziskovanje skritih kotičkov naše prelepe Slovenije z ruzakom na
rami.
V politiko sem prišla, ker sem se lepega sončnega dne na Stični
mladih včlanila v Mlado Slovenijo. Nato pa sem počasi spoznavala
delovanje podmladka in stranke.
Za bolj aktivno vlogo v podmladku sem se odločila, ko me je
zdajšnja predsednica Katja povabila h kandidaturi za izvršilni
odbor MSi. Trenutno sem aktivna kot podpredsednica podmladka
in v MO NSi Novo mesto. Prav tako sem bila na volilnem kongresu
NSi izvoljena v razsodišče.

MARIJANA CIGALA
VOLILNI OKRAJ RADLJE OB DRAVI
Rodila sem se leta 1962 v Slovenj Gradcu. Po končani Gimnaziji na
Ravnah na Koroškem sem šolanje nadaljevala v Ljubljani na
Veterinarski fakulteti. Kot živinozdravnica sem se zaposlila v
Koroškem veterinarskem zavodu, leta 1995 pa sem prevzela delo
direktorice zavoda. Koroški veterinarski zavod sem uspešno vodila
na vseh stopnjah lastninjenja in iz njega ustvarila štiri uspešno
delujoče samostojne veterinarske postaje,. Sem poročena, mama in
babica. Moja politična pot se je začela z mestom občinske svetnice
že v prvem mandatu občinskega sveta novo nastale države
Slovenije in se nadaljevala še v drugem, v decembru 2002 pa sem
bila izvoljena za županjo. To poslanstvo z veseljem opravljam še
danes. Sem aktivna članica predsedstva Skupnosti občin Slovenije
kot tudi predsedstva Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodne
Slovenije (VS), predsedstva za izgradnjo Dravske kolesarske poti
ter predsedstva Karavanke Unesco Globalnega Geoparka.
Trenutno vodim Svet Koroške regije vseh 12 občin Koroške in
Regionalne razvojne agencije ter Razvojni svet Koroške regije. Vse
se da, samo hoteti je treba.
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DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ
VOLILNI OKRAJ NOVO MESTO 1
Po poklicu in po duši sem veterinarka, ker imam rada preproste,
iskrene stvari in ljudi. Družina je moja ljubezen, politika je moja
strast. Prvič sem kandidirala leta 1992 za SKD in še vedno ostajam
zvesta slovenskim krščanskim demokratom.
V SKD sem stopila na povabilo prijateljev. Takoj sem vedela, da je
to moja stranka, saj se je zavzemala najprej za posameznika,
družino in širšo skupnost na temelju krščanskih vrednot.
Prisegam na pošteno in trdo delo. V vsakem človeku vidim njegovo
izjemnost. Želim si, da bi država vzpostavila tako okolje, da bo
vsakdo izmed nas lahko razvijal svoje talente. Na strokovnem
področju neizmerno cenim znanje. Moje delo v parlamentu bo zato
posvečeno znanosti, mladim in slovenskemu podeželju.

IVA DIMIC
VOLILNI OKRAJ LOGATEC
Sem poročena in mama petih otrok. Rada imam ljudi, naravo,
pohode in lepe, pristne odnose. V politiko sem šla zato, ker ne
maram delitev in si prizadevam delati za skupnost in edinost.
Lahko imamo različne poti, vendar vem, da je cilj isti. V ospredje
postavljam Človeka in vse, kar človek potrebuje za svoje
dostojanstvo. K temu smo v Novi Sloveniji zavezani in zato
kandidiram za Novo Slovenijo.

IRENA DOLENC
VOLILNI OKRAJ KRANJ 2
Sem zelo aktivna oseba, polna idej in optimizma, žena, petkrat
mama, karitas prostovoljka, političarka, uživam v športu in kulturi,
kljub ekonomski izobrazbi sem se podala v pedagoške vode.
Rada delam v skupno dobro. Bila sem članica že več svetov javnih
zavodov, tudi predsednica, trenutno sem v Nadzornem svetu
Komunale Kranj. Od leta 2014 sem predsednica NSi Kranj ter v
Svetu NSi.
Zavzemam se za pravičnost na vseh področjih družbe za vse
družbene skupine.

MATEJA DROBNIČ
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA – ŠIŠKA 1
Z možem imava sina, ki je študent. Zaposlena sem na 2TDK, kjer
gradimo drugi tir, hitro povezavo koprskega pristanišča z zaledjem.
Ni mi vseeno, kaj se s Slovenijo dogaja, zato sem z veseljem
sprejela kandidaturo na listi stranke NSi, ki sem jo pred dobrimi 20
leti soustanavljala.
Naloga krščanske demokracije je tudi vzgajati oz. ozaveščati. To je
njena dodana vrednost. Moja prioriteta je, da se v šolstvo doda več
vsebin o družini, domoljubju in slovenski zgodovini. Ravno te
vrednote so danes najbolj ogrožene.
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MOJCA ERJAVEC
VOLILNI OKRAJ RAVNE NA KOROŠKEM
Sem mamica enoletnemu sinčku, profesorica angleščine in
nemščine ter magistrica evropskih študij. Zaposlena kot vodja
kabineta pri ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
Prvič sem kandidirala na volitvah v DZ leta 2018. Sem občinska
svetnica na Ravnah na Koroškem, predsednica Občinskega odbora
NSi Ravne na Koroškem in RO NSi Koroška.
Moje prioritete so službe, stanovanja in solidarnost. Zaustaviti
moramo izseljevanje mladih iz regij, jim ponuditi primerne
zaposlitve in življenjske pogoje, obenem pa poskrbeti za ranljive.

RENATA ESIH FLAC
VOLILNI OKRAJ MARIBOR 7
Sem mama treh otrok. Po poklicu sem univ. dipl. socialna delavka.
Na Centru za socialno delo sem zaposlena kot strokovna delavka
za prejemke in oprostitve. Več let sem bila prostovoljka v domu za
stare. Vodila sem skupino za samopomoč in klub svojcev. Ponudila
se mi je priložnost, da kandidiram za poslanko v DZ in skušam
aktivno vplivati na izboljšanje življenja državljanov/državljank
Slovenije, ki sem jo sprejela.

MAJA FAJDIGA KOMAR
VOLILNI OKRAJ RADOVLJICA 1
Razen v času študija biologije, že od rojstva živim v Bohinju.
Poklicno se ukvarjam s pedagoškim delom v naravovarstvu. Z
možem skrbiva za dva mladoletna otroka, ostali štirje so že
samostojni. V NSi sem kot članica OO Bohinj dejavna 14 let, zadnja
leta kot predsednica odbora in občinska svetnica. Dejavna sem v
župniji in v Kulturnem društvu Bohinj. Zavzemam se za razvitost in
konkurenčnost podeželja, za njegovo ohranjanje in omogočanje
kvalitetnega življenja.

MOJCA GRUDEN
VOLILNI OKRAJ GROSUPLJE
Živim s partnerjem in skupaj imava šest otrok. Po poklicu sem dipl.
med. sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Grosuplje. V politiko
sem prišla na povabilo bratranca. Trenutno sem svetnica v Domu
starejših občanov Grosuplje. Zavzemam se za dostopno javno
zdravstvo. Zavedam se, da je zdravje ena od največjih vrednot tako
posameznika kot družbe. Moje prioritete so skrbeti za temeljne
vrednote, ki opredeljujejo vsa naša ravnanja - to so svoboda,
pravičnost, varnost in človekovo dostojanstvo.
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ŠPELA HOJNIK
VOLILNI OKRAJ PTUJ 1
Sem zaročena (zaradi korona krize še neporočena), mamica
šestmesečnemu sinu Leonardu ter dvakratna magistrica: magistrica
socialne gerontologije in magistrica socialnega dela. Nova Slovenija
je v moji družini prisotna že od mojega zgodnjega otroštva.
Poseben pečat je pustil dr. Andrej Bajuk, katerega je moj oče kot
policist službeno varoval. Imela sem to čast, da sem spoznala tako
njega kot gospo Katarino, njegovo soprogo. V spominu so mi ostale
besede gospoda Andreja, naj bom vedno tako pridna in da me
nekega dne vidi v Novi Sloveniji. Zavzemam se za socialno
pravičnost, država mora dati jasno sporočilo o vrednosti življenja v
vseh življenjskih obdobjih in o spoštovanju človekovega
dostojanstva.

NATAŠA HUDELJA
VOLILNI OKRAJ ČRNOMELJ
Sem podjetnica, ukvarjam se z razvojem kadrov. Izhajam iz
gospodarstva, že v otroštvu sem rasla in se razvijala v mizarski
delavnici svojega očeta. Predvsem pa sem žena in mama štirim
otrokom. Živimo na podeželju. Zavzemam se za to, da bi se Bela
krajina znova postavila na zemljevid Slovenije, saj je vse preveč
pozornosti, projektov in denarja namenjenih večjim centrom in
urbanemu okolju. Torej demografski razvoj, infrastrukturna
opremljenost, alternativni viri energije, samooskrba in naj »zeleno«
postane naša prednost in ne ovira za razvoj turizma in podjetništva.
Vzpostaviti spodbudno in podjetniško poslovno okolje. Več
davčnih olajšav in manj administrativnih ovir. Več vlaganja v
raziskave in razvoj.

JULIJA HUMAR
VOLILNI OKRAJ IVANČNA GORICA
Sem svetovalka za odnose z javnostmi ministra za infrastrukturo
Jerneja Vrtovca, turistična vodnica in predstavnica na grških
otokih, po izobrazbi univerzitetna diplomirana politologinja. V
Novo Slovenijo sem prišla po klicu sedanjega ministra za
infrastrukturo leta 2013, ki me je navdušil za družbeno politično
življenje. Posebno strast imam do mednarodnih odnosov in
aktivnosti na mednarodnem političnem parketu, v podmladku NSi
sem bila mednarodna sekretarka in organizatorka različnih
dogodkov, danes pa sem aktivna tudi v svoji lokalni skupnosti, kjer
sem četrtna svetnica NSi Ljubljana-Center v okviru Mestne občine
Ljubljana. Moje prioritete bodo pametna in odgovorna izvedba
zelenega prehoda, poudarjanje nujnosti zagotavljanja varnosti v
vedno bolj kompleksnih razmerah današnjega dne, zagotovitev
stabilne oskrbe z energijo po dostopnih cenah, promocija in
uporaba obnovljivih virov energije za prihodnost našega planeta
ter poudarjanje pomembnosti obnovljivih virov energije za
prihodnost našega planeta.
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VERONIKA JUVAN
VOLILNI OKRAJ VELENJE 1
Inženir mehatronike, delam kot nadzornik procesa v TV tovarni in
sem mama dvema odraslima sinovoma. V politiko sem prišla, ker
čutim, da sem lahko dejavna na področjih, kjer se da aktivno
sodelovati. Sem regijska predsednica NSi Savinjsko Šaleške,
predsednica MO NSi Velenje in svetnica v Velenju. Sem tudi
koordinatorka regijskih odborov ŽZ. Zavzemam se za naš vladni
program, prioritete pa so: digitalna javna uprava, izboljšanje statusa
prostovoljnih gasilcev, pravičnost in solidarnost pri izplačilu
socialnih transferjev in pomlajevanje Slovenije.

DR. MARIJA KLOPČIČ
VOLILNI OKRAJ ŠKOFJA LOKA 1
Zaposlena sem na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani kot predavateljica, raziskovalka in kot
strokovni vodja za črno-belo pasmo. Pri svojem delu se največ
ukvarjam s področjem govedoreje in prenosa znanja v prakso.
Zavzemam se za pravično in pošteno družbo, za močno in urejeno
podeželje, za prehransko varnost vseh prebivalcev Slovenije in za
bolj kakovostno življenje vseh generacij.

KAROLINA KORENČAN
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA BEŽIGRAD 2
Sem žena, mama 4 otrokom, babica 3 vnukom, članica zakonskih
skupin, zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji RS
za vode, kjer skrbim za poplavno varnost. V politiko sem vstopila
leta 2014 na pobudo Lidije Drobnič. Postala sem četrtna svetnica
Bežigrada. Prevzela sem urejanje glasila Naš Bežigrad, ki izhaja v
16.000 izvodih. Sem članica odbora za poimenovanje ulic v MOL,
članica več svetov šol in vrtca, članica strokovnega sveta Centralne
tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Trenutno sem s ponosom
predsednica Ženske zveze. V NSi sem, ker zastopa vrednote, ki so
tudi meni pomembne. Ker so v NSi ljudje, ki jim zaupam, med
katerimi se dobro počutim, sem sprejeta in lahko delujem.

CIRILA LAVBIČ
VOLILNI OKRAJ ŠENTJUR
Sem mama trem sinovom in ponosna babica štirim vnukom.
Izhajam iz kmečke družine. Po končani OŠ sem bila primorana
ostati doma, kjer sem prevzela kmetijo. Sem ponosna gospodinja
naše domačije. Moje prioritete so čim večja samooskrba, skrb za
male in velike kmetije in dostojno življenje starejših, ki so se zgarali
na kmetiji, da lahko ostanejo doma v polni oskrbi.
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ANDREJA NOVAK GÖRKEŠ
VOLILNI OKRAJ LJUTOMER
Sem žena in mama dveh polnoletnih otrok. Po poklicu sem
inženirka agronomije, delam kot svetovalka za fitofarmacevtska
sredstva. V političnih vrstah je moje ime novo, vendar nisem čisto
brez izkušenj, saj se mož že nekaj časa ukvarja z lokalno politiko,
obenem je tudi predsednik RO NSi Prlekija, hčerka pa je
predsednica MSi Ljutomer. Ker sta rabila podporo ženske roke, sta
me navdušila za skupno delo, ker nam je mar za male ljudi. Poleg
službenih in družinskih obveznosti se ukvarjam z gasilstvom, sem
tajnica društva in članica komisije za delo z članicami pri GZ. Pred
tem sem v gasilstvu bila tri mandatna obdobja članica UO GZ
Ljutomer in predsednica Komisije za članice Pomurske regije, ter
dve mandatni obdobji članica Sveta članic GZ Slovenije.
Vključujem se tudi v delo vinogradniškega društva. Moje prioritete
so, da se uredi pravično, socialno in družinsko politiko tako, da
bodo lahko dostojno živele družine z otroki, starejši v zasluženem
pokoju in imeli vsi dostopno javno zdravstvo. Zavzemala se bom za
kakovostno urejen sistem zaščite in reševanja, s tem mislim na
ureditev statusa gasilcev in davčne razbremenitve na opremo
gasilcev. Članica stranke sem, ker zastopa vrednote, ki tudi meni
veliko pomenijo.

MARTINA PERŠA
VOLILNI OKRAJ MURSKA SOBOTA 2
Sem samostojna podjetnica, po poklicu diplomirana varnostna
inženirka in opravljam strokovna dela v okviru svoje izobrazbe.
Razen tega sem ponosna mamica 10-letne hčere in 15-letnega sina.
Zavzemam se za nastanek novih in razvoj obstoječih delovnih
mest. Pošteno plačilo je del kvalitetnega življenja posameznika. Ni
sprejemljivo, da težko garaško delo pomeni življenje na robu
revščine.

ERIKA PODGORNIK RIJAVEC
VOLILNI OKRAJ NOVA GORICA 2
Sem mama treh otrok, dva še dijaka, eden študent. Po poklicu sem
trgovski
poslovodja
in
opravljam
delo
komercialnoadministrativnega referenta v zasebnem podjetju. Zavzemam se za
demokratično in razvito deželo s priložnostjo za vse njene
državljane. Verjamem v sodelovanje - skupaj smo močnejši. Moj
slogan je: Slovenija potrebuje ljudi, ki ti v stiski ponudijo roko.
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KLAVDIJA PRIMC
VOLILNI OKRAJ SEŽANA
Sem srečno poročena, mama dveh odraslih otrok in družina mi je
vedno na prvem mestu. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik in
opravljam delo trgovskega potnika. Zavzemam se za napredno,
pravno in socialno urejeno Slovenijo, kjer bo lahko vsak
posameznik dobil priložnost, da izkoristi svoje potenciale.

ALENKA PUŠNIK
VOLILNI OKRAJ SLOVENSKA BISTRICA
Sem žena možu Alešu in mama trem otrokom, sinova stara 20 in 21
let ter hčera stara 11 let. Po poklicu sem ekonom. komercialni
tehnik. S politiko oz. s stranko NSi sem se srečala že v svoji družini.
Oče je bil aktiven tako v vaški skupnosti kot tudi na lokalnem
področju. Zelo bi se zavzela za obuditev turizma in gostinske
ponudbe ter za mlade družine.

MATEJA RIBIČ
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA MOSTE-POLJE 2
Univerzitetna diplomirana pravnica, državna sekretarka na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zavzemam se za vsem dostopno javno zdravstvo, boljše poslovno
in gospodarsko okolje; narediti Slovenijo za državo, kjer si bo vsak
želel živeti, ustvarjati, se veseliti … Nujno je treba vzpostaviti sistem,
da bo lahko vsak prišel do zdravnika takrat, ko ga bo potreboval.
Ne nazadnje pa se mi zdi tudi zelo pomembno, da Slovenijo
naredimo takšno državo, kjer si bomo ljudje želeli živeti, se v njej
veselili, delali, ustvarjali, skrbeli za svojo osebnostno rast ter svoje
zadovoljstvo delili z drugimi.

DR. MARIJA ROGAR
VOLILNI OKRAJ KRANJ 1
Po izobrazbi sem doktorica znanosti, zaposlena na Medicinski
fakulteti v Ljubljani in v biotehnološkem podjetju, katerega
soustanoviteljica sem. Delam raziskovalno kot znanstvenica ter kot
podjetnica. Politika nas spremlja na vsakem koraku; sama sem
vanjo aktivno vpeta zadnjih 14 let, ker menim, da je krščanska
demokracija pot do uspešne, varne in perspektivne države.
Delujem v IO NSi kot podpredsednica Združenja delavcev ter kot
podpredsednica Ženske zveze. Močno gospodarstvo je garancija za
zaposlitve ter ustrezno socialno politiko. Obenem ne moremo živeti
zdravega življenja v nezdravem okolju, zato se zavzemam za
trajnostno naravnano in zeleno Slovenijo.
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MOJCA SOJAR
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 4
Sem žena zdravniku in mama štirim sinovom ter hčerki, babica
trem vnukinjam in dvema vnukoma. Zaposlena na Komisariatu za
Sveto deželo, ustanoviteljica Šole za mlade dame, članica Vokalne
skupine Gloria, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana. Za
politiko me je kar nekaj časa nagovarjala gospa Lidija Drobnič in
uspela. Ko sem spoznala še delovanje gospe Mojce Kucler Dolinar,
mi je politika postajala vedno bližja. Zavzemam se za
opolnomočenje žensk, za njihovo vidnejšo vlogo v družbi, za
dostojanstvo materinstva in očetovstva, za izobraževanje in vzgojo
otrok v vrednotah krščanstva. Kot Ljubljančanka si želim, da bi se
mesto skladno razvijalo, da bi ostalo varno in ponujalo dobre
možnosti za delo in življenje njegovim prebivalcem.

STANISLAVA SOSIČ
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA CENTER
Žena, mama, babica; diplomirani ekonomist. Delo v gospodarstvu –
živilska branža - trženje. Zadnjih 14 let vodim Domačo trgovino
Kraševka v starem mestnem jedru Ljubljane. Ponudba temelji na
slovenskih lokalno pridelanih izdelkih. Kandidatka NSi sem zato,
ker sem bila povabljena k sodelovanju. Verjamem v uresničitev
vladnega programa NSi in v znanje in sposobnosti vodstva in
sodelavcev NSi. Zavzemam se za boljše poznavanje in višjo raven
spoštovanja lokalno pridelane slovenske hrane, pridelovalcev,
značilnosti izdelkov. Te vsebine vključiti v izobraževanje učiteljev
in v učne programe.

JERNEJA STOPAR
VOLILNI OKRAJ KOPER 2
Sem mama dveh sinov (25 in 23 let), vdova. Imam 4. stopnjo
izobrazbe, poklic frizerka. To je moja prva izkušnja s politiko. Po
pogovoru s sosedom, ki je že vrsto let v stranki, sem se odločila, da
preberem njen program. Pritegnil me je in zato tudi kandidiram.
Zavzemala bi se za pravice otrok s posebnimi potrebami, še
posebno pri vključevanju v družbo in zaposlitev po končanem
šolanju. Na tem področju smo še precej šibki.

6

TADEJA ŠUŠTAR ZALAR
VOLILNI OKRAJ DOMŽALE 2
Z možem junija pričakujeva prvega otroka. Po izobrazbi sem
magistrica strukturne in funkcionalne biologije, trenutno pa sem
poslanka Državnega zbora RS. Pred tem sem delala v farmaciji in
kot voznica taksija. Politiko sem začela spremljati preko
podmladka NSi – Mlade Slovenije, kjer sem se počasi izoblikovala,
spoznavala nove ljudi in način dela. Vključena sem bila že v več
volilnih kampanj na vseh nivojih. Pomembno mi je, da ima NSi
dober gospodarski program in da velik poudarek daje spoštovanju
človekovega življenja od spočetja do naravne smrti. To je bil tudi
glavni razlog, da sem se pred 11 leti včlanila v NSi.

DR. ALENKA ŠVERC
VOLILNI OKRAJ MARIBOR 6
Sem vodja Medgeneracijske akademije na Zavodu Antona Martina
Slomška, prav tako pa delam kot svetovalka pri ministru za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju.
V politiko me je pritegnilo že ob samem začetku nastanka države,
ko sem se z ekipo Akademskega katoliškega združenja Amos
vključila v študentsko volilno bitko in postala prva demokratično
izvoljena predsednica Študentske organizacije Univerze v
Mariboru. Vseskozi si prizadevam, da bi lahko vsak uresničil svoje
darove. Država pa je dolžna za to ustvarjati pogoje.

PROF. DR. KARMEN TERŽAN KOPECKY
VOLILNI OKRAJ MARIBOR 4
Poročena in mati dveh otrok. Sem univerzitetna profesorica za
jezikoslovje v pokoju. Prvič v življenju sem se s politiko aktivno
srečala v mladi stranki RESET, ki se je priključila NSi, jaz pa z njo.
Delujem kot četrtna svetnica v Maribor Center in članica MO NSi
Maribor, kot podpredsednica odbora za Glazerjeve nagrade pri
MOM MB, članica UO Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev
in tolmačev Slovenije. Zavzemam se predvsem za podnebje in
ekologijo, za področje kulture in razvoja znanosti/visokega šolstva
ter za mednarodne odnose.
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MARCELA URŠIČ
VOLILNI OKRAJ LJUBLJANA ŠIŠKA 2
Rada imam ljudi, zato iskreno verjamem v sodelovanje. Zame ni
pomembno, kakšnega svetovnega nazora so ljudje, s katerimi se
družim, ker v ljudeh iščem predvsem tisto, kar je v njih dobrega in
kako bi lahko skupaj naredili kaj koristnega za druge. Moje
poslanstvo je pomoč ljudem v različnih stiskah. Moj življenjski
moto pa je: "Jutro je pametnejše od večera."
Po poklicu sem geografinja in etnologinja, v službi pa se že skoraj
dvajset let ukvarjam z urejanjem državnih kmetijskih in gozdnih
zemljišč. Dejavna sem tudi v domačem ŽPS župnije Ljubljana
Podutik, kjer sem vodja bralcev Božje besede. V Muzeju krščanstva
na Slovenskem v Stični sem predsednica Sveta muzeja. Verjamem
v vrednote, ki jih zastopa krščanska demokracija, zato sem
ponosna, da sem letos kandidatka na volitvah za Državni zbor pri
Novi Sloveniji.

ZDENKA ZUPANČIČ
VOLILNI OKRAJ PIRAN
Sem mati, žena, babica in upokojenka. Moje prioritete so: zdravstvo
za vse in brez čakalnih vrst, za družino, močno gospodarstvo in
dostojno pokojnino.

Foto: Arhiv ŽZ
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ODMEV(NA) KOLUMNA

ŽENSKE IN POLITIKA
Samozavestne ženske si postavimo visoke
cilje in ne čakamo, da se naše želje
uresničijo same od sebe. Za enakopravnost
spolov ni dovolj, da praznujemo 8. marec, da
se lahko vsako dekle odloči za študij, da
imamo ženske v večini poklicev v Sloveniji
že enako plačilo za enako delo. Niti ni dovolj,
da družba spoštuje naše delo, priznava
vrednost
materinstvu
in
pohvali
prizadevnost žensk na določenih družbenih
področjih. Ženske želimo tudi odločati.
Prav žalosten je pogled na številke, ki
povedo, kako slabo so v Sloveniji ženske
zastopane v politiki. Sprehodimo se skozi
dejstva:
v Vladi Republike Slovenije sta med 17
ministri le dve ministrici, kar je manj kot
12 %.
V Sloveniji je 212 občin in le 18 županj je
na čelu manjših občin, kar pomeni manj
kot 8,5 %.
Zaradi uvedbe obveznih spolnih kvot je
nekoliko boljša zastopanost žensk v
parlamentu, kjer je med 90 izvoljenimi
26 poslank, še vedno je to manj kot 28 %
vseh. Stranke ženskam določajo manj
izvoljive okraje.
Zaradi pravila »zadrge« je v Mestnem
svetu Kranj 16 svetnikov in 17 svetnic.
Pravična porazdelitev odločanja.
V Kranju imamo 5 predsednic Svetov
krajevnih skupnosti, kar je med 26 KS le
19 %. Tudi med člani Svetov KS
prevladujejo moški.

zunanji politiki in mednarodnem razvojnem
sodelovanju. Politika ni le boj za oblast med
političnimi strankami. Temeljna naloga
politike je vodenje družbe z zagotavljanjem
vse večje blaginje za vse državljane. Politiki
odločajo o vseh pomembnih spremembah
v razvoju in delovanju družbe.

Ženske imamo znanje, smo predane in polne
idej, zato bi bilo prav, da bi bile bolj aktivno
vključene tudi v slovensko politiko. Mogoče
bo nam ženskam uspelo vsaj troje:
oprati politiko, da bo bolj čista in
transparentna;
jo polikati, da ne bo toliko nekulturnega
komuniciranja;
pregnati športno tekmovalnost, ko je bolj
pomembno, kdo nekaj predlaga kot kaj
predlaga, in uvesti sodelovanje.
Tudi ženske želimo odločati o življenju v
Sloveniji. Ne le kot volivke, ampak tudi kot
izvoljene. Ženske zmoremo in hočemo
določati smer razvoja Slovenije. Ženski in
moški pogled na svet se razlikujeta in
dopolnjujeta. Naj bodo letošnje volitve
priložnost tudi za ženske. Le skupaj lahko
gradimo lepši svet za vse.

Celo ministrstva so zaznala, da našo družbo
čaka še veliko dela na osmih področjih
delovanja: enaka ekonomska neodvisnost,
usklajevanje zasebnega in poklicnega
življenja, družba znanja brez spolnih
stereotipov, socialna vključenost, zdravje
žensk in moških, uravnotežena zastopanost
žensk in moških na položajih odločanja,
nasilje nad ženskami ter enakost spolov v

Irena Dolenc, članica UO ŽZ in predsednica
MO NSi Kranj
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