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Novo leto, nov zagon za nas
Praznični čas pred novim letom je čas za pogled nazaj, predvsem pa čas, ko
si lahko postavimo nove cilje in pogledamo naprej.
Za nami je burno leto. Veliko se je dogajalo, še več se je špekuliralo. Stranka
Zavezništvo je Državnem zboru prisotna v novi poslanski skupini z dvema poslankama
ki, še vedno delata in zagovarjata program Zavezništva, s katerim smo prišli v Državni
zbor. Obe sva ponosni na to, da sva poslanki Zavezništva!
V preteklem letu smo poslanci Zavezništva s svojimi glasovi pripomogli, da je bil sprejet
Zakon o fiskalnem pravilu, zaradi naše pobude je Slovenska turistična organizacija
spet samostojna. Poleg tega smo poslanci Zavezništva vložili predlog za spremembo
ustave, s katerim bi zagotovili, da voda kot naravna dobrina ostane za vedno v lasti
ljudi in se je ne bo smelo nikoli privatizirati. Obe z Mirjam bova tako kot do sedaj, tudi
naprej, v Državnem zboru zagovarjali socialno-liberalne vrednote, podpirali vse, kar je
dobro za državo in naše ljudi in kritično zavračali vse, kar po oceni Zavezništva ne bo
pripomoglo k boljšemu življenju v naši državi.
V letu, ki je pred nami, bomo okrepili delo na terenu, zato so zelo dobrodošle vaše
ideje. Kaj predlagate, kaj mislite, da vaše okolje najbolj potrebuje in kje moramo biti
bolj aktivni? Država smo ljudje in enako velja za stranko. Stranke brez vas, članic,
članov in podpornic in podpornikov, ni. Zato ob koncu zahvala za vso dosedanjo
podporo in pomoč, za naprej pa prošnja, da skupaj gradimo boljšo Slovenijo.
Verjamem, da nam to lahko uspe samo skupaj!

Naj bo leto, ki je za vami, zgodovina. Spominjajte se le lepih stvari in
trenutkov. V letu, ki je pred vami, pa vam želim veliko poguma za nove
začetke, vztrajnosti pri stvareh, v katere verjamete in čim več prave družbe
za lepe trenutke.
Lepe praznike in vse dobro v letu 2016,

Naše delo
Parlament
Predlagali smo


Predsednica stranke mag. Alenka Bratušek je pred nekaj tedni pozvala
predsednika vlade dr. Mira Cerarja, da skliče parlamentarni vrh predsednikov
strank in predstavi dejansko stanje ogroženosti naših državljanov in ukrepe
slovenske vlade zaradi begunske krize v Sloveniji in Evropi. Odgovora žal nismo
dobili.

Sodelujemo




Poslanka mag. Mirjam Bon
Klanjšek se je v Bruslju skupaj s
poslanko SMC Ireno Kotnik
udeležila medparlamentarnega
zasedanja odborov na temo
Izobraževanje in mladi. Poslanci
so razpravljali o mladinskih
politikah v Evropi, o socialni
vključenosti in medkulturnem
dialogu prek izobraževanja ter o
vseživljenjskem učenju.
Podprli smo prizadevanja za izenačitev pravic istospolnih partnerskih zvez z
raznospolnimi.

Sprašujemo




Poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček je tokrat poslansko vprašanje zastavila
ministrici za kulturo mag. Julijani Bizjak Mlakar. Člani sveta javnih zavodov se
morajo vsako leto udeležiti programa usposabljanja, ki ga pripravi ministrstvo, a
tega sedanja ministrica še ni organizirala. Je delovanje javnih zavodov zato
nezakonito?
Predsednica stranke mag. Alenka Bratušek je na seji Državnega zbora ministrico
za zdravje vprašala, kako se bo soočila z razmerami v zdravstvu. Zdravniške
organizacije so ji izrekle nezaupnico, zadnji dogodki v UKC Ljubljana pa tudi v
Splošni bolnišnici Celje pa so samo vrh ledene gore.

Zgodilo se bo
V januarju


Med najpomembnejšimi zakoni, ki jih bo Državni zbor obravnaval na januarski
seji, je predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

