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Mesečne novice
Zavezništva AB

Spoštovane Zaveznice in Zavezniki,
podpornice in podporniki.
Pred vami je prva številka časopisa Zaveznik, ki ga boste mesečno
prejeli v svoje nabiralnike ali na elektronske naslove. Z njim vas
želimo obvestiti o delovanju naše stranke in poslanske skupine ter
utrditi zavezništvo med vsemi njenimi člani in podporniki. Prva
številka nosi posebno težo, ker 31.5.2015 obeležujemo prvo
obletnico ustanovitve stranke Zavezništvo AB.
Drage Zaveznice in Zavezniki,
pred letom dni, 31. maja 2014, smo v Stari mestni elektrarni v Ljubljani skupaj ustanovili
stranko Zavezništvo Alenke Bratušek. Leto, ki je za nami, ni minilo brez vzponov in padcev in
kljub temu, da bi nam lokacija našega ustanovnega kongresa – elektrarna – morala dati dovolj
energije za dolgotrajno delovanje, se vsaj glede na rezultate anket zdi, da smo zagon in
energijo izgubili. A temu ni tako. Če smo pred letom dni potrebovali pogum za naprej, ga danes
potrebujemo še več. Pogumno (a hkrati razumno) se moramo odločiti o korakih, ki nas čakajo
in se soočiti z izzivi, pred katerimi se je znašlo Zavezništvo. Prepričana sem, da bomo le v
sodelovanju našli odgovore na vprašanja, ki bodo ključna za usodo Zavezništva.
Prvo ključno prelomnico za Zavezništvo so predstavljale predčasne volitve. Kljub temu, da je
marsikdo mislil, da stranka takratne premierke ne more prestopiti praga državnega zbora, smo
s skupnimi močmi dovolj velikemu številu volivcev dokazali, da so bile naše poteze in
1

1

29.maj 2015, št.

usmeritve prave. Dobili smo priložnost, da programska izhodišča stranke zastopamo tudi v
procesu priprave zakonodaje. In kljub temu, da je naša poslanska skupina najmanjša, smo med
najbolj aktivnimi poslanskimi skupinami v državnem zboru. Že v lanskem letu smo po številu
vloženih predlogov zakonov in pobud prehiteli vse poslanske skupine – tako opozicijske, kot
koalicijske.
Ponosna sem, da je naša stranka dobila prvega župana in ravno zato smo se pred nekaj meseci
srečali v njegovi občini. V Komnu, kjer smo se zbrali številni člani in podporniki stranke sem
dobila občutek, da Zavezništvo ni pozabljen projekt pod vodstvom peščice posameznikov,
temveč stranka ljudi, ki imajo dovolj poguma za izzive, ki so pred nami.
Pred letom dni sem na kongresu dejala, da nam v Sloveniji manjka resničnega zavezništva. In
to se v letu dni na žalost ni spremenilo. Predvsem za stranke na levi strani političnega spektra
drži, da se trdno oklepamo svojih okvirjev in ne iščemo novih zavezništev, kar po mojem
mnenju zavira možnosti za napredek in razvoj. Že ob nastanku stranke smo poudarjali željo in
namene po povezovanju z drugimi strankami, ki imajo podobne programske usmeritve kot
naša. Še vedno smo prepričani, da lahko s tovrstnim povezovanjem prispevamo k boljšim
rezultatom,predvsem pa lahko bolje in bolj prepričljivo zastopamo stališča, ki si jih delimo.
Pred našo stranko so številni izzivi. Poskrbeti moramo, da bodo naši napori bolj vidni, da bodo
prizadevanja, ki jih opravljamo v dobro naše države, bolj čutili državljani. V zadnjem letu je za
to nekaj posameznikom zmanjkalo poguma. A sama še vedno popolnoma zaupam v našo
stranko in v to, da lahko skupaj, v zavezništvu, poskrbimo za boljšo prihodnost. Verjamem, da
ta prepričanja še vedno delite z mano.
Alenka Bratušek

Naše delo
Parlament
Predlagali smo
Kljub temu, da je poslanska skupina ZaAB najmanjša, smo bili že v lanskem letu bolj aktivni kot
vse ostale poslanske skupine skupaj.
• Takoj na začetku mandata smo vložili paket zakonov, s katerim smo želeli pravnomočno
obsojenim posameznikom preprečiti opravljanje funkcije predsednika vlade, ministra,
predsednika države, poslanca in drugih javnih funkcij.
• Vložili smo predlog zakona, ki bi omogočil odpoklic župana in omejil kandidiranje za
pravnomočno obsojene župane in svetnike.
• Predlagali smo spremembe zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb.
• Po našem predlogu je Slovenska turistična organizacija ponovno dobila samostojnost.
Turizem je ključna panoga slovenskega gospodarstva, zato mu moramo zagotoviti
primerno organizacijo na državni ravni.
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• Poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček je vložila predlog spremembe Zakona o graditvi
objektov, ki bi časovno skrajšal postopek za izdajo gradbenega dovoljena in prispeval k
večji gotovosti investitorja.
• Vložili smo novelo Zakona o tujcih, s katero smo sistemsko rešili primer »somalijske
deklice« in poskrbeli, da se podobne zgodbe ne morejo ponoviti.
• Predlagali smo amandma k noveli Zakona o izvrševanju proračuna RS, s katerim
smo preprečili tihi prevzem kontrolnega deleža v podjetju Petrol.
• Vložili smo predlog spremembe Zakona o omejevanju porabe alkohola v delu, ki se
nanaša na točenje alkohola na športnih prireditvah. Ne strinjamo se, da se samo na
športnih prireditvah točenje piva prepoveduje, saj tako izgubljamo možnosti za
financiranje športnih društev.
• Pitna voda je pravica nas vseh. Zato smo začeli postopek za zapis pravice do vode v
ustavo.

Sodelujemo
Sodelujemo tako z opozicijskimi kot koalicijskimi strankami.
• Podprli smo pobudo Socialnih demokratov za spremembo ustave na področju
šolstva glede financiranja osnovnih šol, saj ne bomo dopustili privatizacije šolstva.
• Z Združeno levico in drugimi strankami sodelujemo pri naporih za preprečitev
referenduma o Zakonu o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih. O pravicah večine ne
sme odločati manjšina.
• Sodelujemo v projektu vseh strank, da bi zagotovili višjo politično kulturo v državnih
institucijah. Pravnomočno obsojenim želimo preprečiti kandidiranje za poslanca in
omogočiti odpoklic župana.

Sprašujemo
•

Premierju smo od začetka mandata postavili številna vprašanja. Vprašali smo ga, zakaj
njegova stranka SMC ni želela sodelovati pri naši pobudi za preprečitev tihega prevzema
Petrola, zanimalo nas je, kdaj namerava vlada pripraviti zdravstveno reformo in kakšna bo
njena vsebina, problematizirali smo imenovanje članov nadzornega sveta SDH ter kritizirali
slabo pripravljen nacionalni reformni program. Na zadnji redni seji pa smo premierja
vprašali, kaj je slovenska vlada pripravljena narediti, da bi pomagala rešiti begunsko krizo.

•

Poslanka Mirjam Bon Klanjšček je pristojno ministrico vprašala, kako bo zagotovila sredstva
za učbenike, saj je v učbeniških skladih kar 90 odstotkov neustreznih učbenikov.

•

Poslanka mag. Alenka Bratušek je pristojna ministra vprašala, ali bodo Soline prodane
skupaj s Telekomom

Kje nas najdete
Poslanska skupina, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana, Telefon: 01 478 95 69, elektronska
pošta: ps.zaab@dz-rs.si
Jani Möderndorfer, vodja poslanske skupine
Poslanska pisarna: vsak prvi ponedeljek v mesecu, po predhodnem dogovoru na telefonski številki 01
478 95 69, na sedežu stranke: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje
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Mag. Alenka Bratušek
Poslanska pisarna: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30 po predhodnem dogovoru na
telefonski številki 08 387 26 17, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 1. nadstropje, soba
št. 138
mag. Mirjam Bon Klanjšek, predsednica odbora za šolstvo
Poslanska pisarna: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 14.00 do 15.00, po predhodnem dogovoru na
telefonski številki 01 478 95 69 tudi ostale dni v tednu, Mestna občina Nova Gorica, 5000 Nova
Gorica, 1. nadstropje, soba št. 1
Peter Vilfan, predsednik odbora za obrambo, član poslanske skupine
Poslanska pisarna: Po dogovoru na telefonski številki 01 478 95 69, v prostorih poslanske skupine
ZaAB, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje

Stranka
Regijski odbori
Ustanovili smo 18 regijskih in dva lokalna odbora. Predsedniki so zadolženi za delovanje in
ustanavljanje lokalnih odborov. Namen delovanja regijskih odborov je širjenje lokalne mreže,
zaznavanje lokalnih problematik, ki se pojavljajo na terenu z namenom reševanja le teh z zakonskimi
predlogi ali opozarjanjem vlade na probleme. Več o regijskih odborih in delovanju na lokalnem nivoju
bomo napisali v eni izmed prihodnjih številk.

Programski odbori
Programski odbori so bili ustanovljeni z namenom, da po programskih področjih pripravijo programske
usmeritve za delovanje stranke, ter pri ključnih vprašanjih na posameznih področjih dajejo mnenja in
predloge zakonov ali zakonskih sprememb. Ustanovili smo 12 programskih odborov. Več o
programskih odborih bomo napisali v eni izmed prihodnjih številk.

Zgodilo se bo
V juniju
• Državni zbor bo obravnaval davčne blagajne.
• S svojim delom nadaljuje komisija za ugotavljanje politične odgovornosti pri TEŠ 6.
• Programski odbori bodo pripravili strnjena programska izhodišča.
• 2.6 – 3.6.2015 Predsednica stranke Alenka Bratušek se bo udeležila OECD Foruma v
Parizu
• 11.6.2015 Ustanovitev Lokalnega odbora Hrastnik, Trbovlje, Zagorje
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