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Drage Zaveznice in Zavezniki.
Voda je življenje – ukrepajmo sedaj,
ko še ni prepozno!
Voda je nenadomestljiva naravna dobrina in od
nje sta odvisna ne samo kakovost našega bivanja,
ampak življenje samo. Voda je tudi življenjski
prostor številnih rastlin in živali, pa tudi - kot je ob
letošnjem svetovnem dnevu voda izpostavila
kampanja Združenih narodov - enakost, energija,
industrija, narava, urbanizacija, hrana.

Hkrati je voda veliko naravno bogastvo Slovenije. Na prebivalca se po ozemlju Slovenije letno
pretoči okoli 34 milijard kubičnih metrov vode, kar je skoraj 4x več od evropskega povprečja.
A medtem ko ponekod le odpremo pipo in že nam je na razpolago pitna voda v velikih
količinah, morajo drugod po vodo še vedno hoditi po kilometre daleč. Zaradi vode se še
vedno bijejo vojne, hkrati pa voda v svetu postaja vse bolj atraktivna komercialna dobrina. In
zato jo je nujno potrebno zaščititi.
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Da je pravico do čiste pitne vode mogoče uvrstiti med univerzalne in osnovne človekove
pravice, posredno izhaja iz številnih mednarodnih pogodb in konvencij ter zakonodaje EU.
Ker pa ta pravica ni nikjer eksplicitno zapisana, je naša stranka tudi v tem mandatu (tokrat ob
pomoči še treh strank: SD; DeSUS, in ZL) vložila pobudo za spremembo ustave. V ustavo
želimo zapisati, da ima vsakdo pravico do pitne vode, vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s
pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, pa naj se izkoriščajo v obliki neprofitne javne
službe. Na ta način bi postali prva država v Evropski uniji, ki ima to izjemno pomembno
pravico izrecno zapisano v ustavi.

Kljub temu, da v Sloveniji s pitno vodo za zdaj še nimamo težav, jo je potrebno zaščiti zdaj in
takoj. Že ta trenutek je v naši državi 16 zasebnih podjetij, ki jim je občina podelila koncesijo
za oskrbo s pitno vodo in med njimi so tudi tuji lastniki. Tako je npr. z nakupom Pivovarne
Laško multinacionalka Heineken postala tudi upravljavec vodovodnega sistema v občini
Laško. S predlagano spremembo ustave želimo zagotoviti, da bo voda ostala dostopna vsem
pod enakimi pogoji in ukiniti podeljevanje koncesij. Z vpisom v ustavo bomo hkrati dosegli
tudi to, da morebitne spremembe evropske zakonodaje s področja podeljevanja koncesij za
oskrbo s pitno vodo (takšnim poskusom smo bili priča nedaleč nazaj) ne bodo imele vpliva na
slovensko ureditev.

Pobudniki ustavne spremembe se zavedamo, da mora kratkemu in splošnemu vpis v ustavo
slediti ustrezna zakonodaja. Ta bo tako morala jasno definirati nekatere pojme in odgovoriti
na odprta vprašanja, kot npr. kakšne so lahko posledice odprave koncesij. Finančno breme
upravljanja z vodnimi viri in investicij v vodno infrastrukturo je namreč breme, ki ga ni
mogoče prepustiti samim občinam. V Zavezništvu menimo, da bi bilo upravljanje z vodnimi
viri in oskrba z vodo lahko ena od pomembnih pristojnosti bodočih pokrajin oz. regij.
Maša Kociper

Naše delo
Parlament
Predlagali smo


predlog novele Zakona o skladih, ki omogoča zadolževanje javnih stanovanjskih
skladov za nakup ali izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in jim omogoča
predkupno pravico za stanovanja, ki so bila v procesu sanacije bank prenesena na
DUTB. Vodja poslanske skupine ZaAB Jani Möderndorfer je dejal, da smo prepričani,
da lahko s takimi hitrimi rešitvami vsaj nekoliko olajšamo napore pri reševanju
stanovanjske problematike.



amandma k Zakonu o davčnem potrjevanju računov. Državni zbor bo obravnaval naš
predlog amandmaja glede davčnih blagajn, ki predvideva umik kazni za potrošnike.
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Sodelujemo
Sodelujemo tako z opozicijskimi kot koalicijskimi strankami.


Podprli smo pobudo Socialnih demokratov za ureditev problematike hišniških
stanovanj,



Z Združeno levico smo vložili spremembe zakonodaje, ki bodo zagotovile dvig
cenzusa za subvencionirana kosila v šolah,



S koalicijo sodelujemo pri paketu volilne zakonodaje – pravnomočno obsojenim
posameznikom želimo prepovedati kandidiranje in izvolitev na pomembne funkcije v
državi.
z Združeno levico smo vložili akt za priznanje Palestine kot samostojne in neodvisne
države



Sprašujemo


Premierja smo na zadnji seji Državnega zbora vprašali, ali podpira zapis pravice do
pitne vode v ustavo, ki ga predlagamo v Zavezništvu in ali bo v to prepričal tudi svojo
poslansko skupino. Poslanci SMC so namreč napovedali, da predloga ne bodo podprli,
temveč bodo vložili svojega.



Poslanka mag. Mirjam Bon Klanjšček je pristojno ministrico vprašala, kako bo rešila
problem Rakuševega mlina, saj je Ministrstvo za kulturo izgubilo upravni spor.



Ministrici za kulturo je vprašanje zastavil tudi vodja poslanske skupine Jani
Möderndorfer, ki je želel izvedeti, ali namerava ministrica spremeniti predlog nove
medijske zakonodaje, v delu, ki govori o slovenske avdiovizualnih delih in kvotah za
predvajanje slovenske glasbe in filmov. Predlogu ministrstva nasprotuje tudi stroka –
po novi ureditvi v kvote na primer ne bodo več sodile skladbe slovenskih avtorjev,
zapete v tujem jeziku, ali filmi v romskem jeziku.

Stranka
Regijski odbori
Ustanovili smo lokalni odbor
Trbovlje, ki bo deloval na območju
občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.
Za predsednika lokalnega odbora so
člani soglasno izvolili Rasima
Ahmetovića. Novo izvoljenemu
vodstvu (na fotografiji) čestitamo in
želimo veliko uspehov pri delu.
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Programski odbori
Ustanovili smo programske odbore po pomembnih programskih področjih: odbor za javne
finance vodi Sanja Ajanovič Hovnik, odbor za izobraževanje in šport vodi mag. Mirjam Bon
Klanjšček, odbor za gospodarstvo vodi Metod Dragonja, odbor za okolje in prostor vodi
Urška Drugovič, odbor za energetiko vodi dr. Robert Golob, odbor za kulturo vodi dr. Uroš
Grilc, odbor za zdravstvo vodi dr. Darko Jazbec, odbor za pravosodje in notranje zadeve
vodi Maša Kociper, odbor za zunanjo politiko vodi dr. Jožef Kunič, odbor za reševanje
problematike mladih vodi Rebeka Ostrovršnik, odbor za lokalno samoupravo vodi Tatjana
Voj, odbor za turizem pa Maja Zupan.

Mnenja, izjave
Marko Bandelli »Občina Komen je potrebovala
spremembe, potrebovala je gospodarstvenika, ki
ima vizijo in strategijo do rasti in razvoja. V tem
trenutku spreminjamo in pripravljamo teren za
zagon gospodarstva. Ukinili smo komunalni
prispevek za ne-stanovanjske zgradbe, znižali za
40% komunalni prispevek za obnove in klasične
stanovanjske zgradbe. Uvedli smo subvencije za
nove zaposlitve in samozaposlitve. Zaključujemo
Občinski prostorski načrt, ki bo občini dal
smernice in pogoje za razvoj.«
Alenka Bratušek »Slovenska podjetja potrebujejo dobre strateške partnerje. Država jim kot
lastnica ne more zagotoviti denarja za rast in razvoj. Res je, da je naša vlada in koalicija
sprejela seznam 15 podjetij. Ampak smo ob sprejemu tega seznama povedali, da iščemo
strateške partnerje, za primerno kupnino. Cinven ni strateški partner, pa še predlagana
kupnina je daleč od primerne in pričakovane. Pod takšnimi pogoji vlada in SDH nimata
mandata za prodajo Telekoma.«

Zgodilo se bo
V juliju


Državni zbor bo na zadnji redni seji pred jesenjo obravnaval predlog zakona o
prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga predlaga NSi, zakon o davčnem
potrjevanju računov, ki uvaja davčne blagajne ter predlog deklaracije o zunanji
politiki Republike Slovenije.



Poleg tega naj bi še v juliju sprejeli strategijo upravljanja kapitalskih naložb države,
ki že nekaj mesecev razburja koalicijske partnerje. V Zavezništvu smo skeptični glede
uvrstitve nekaterih naložb – upamo, da bodo podjetja v državni lasti na koncu v
kategorije uvrščena na podlagi strokovnih odločitev in ne političnih pritiskov.
Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek
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