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1. Ali in kako boste vzpostavili socialni dialog, ki je že več kot leto dni na mrtvi točki?  

Seveda bomo socialni dialog vnovič vzpostavili. V nasprotju z namernim zavlačevanjem, videnim 
leta 2020, bo vlada svoje predstavnike v ekonomsko-socialni svet imenovala takoj. Vse zakone in 
akte oziroma vprašanja in ukrepe, ki se nanašajo na delodajalce in sindikate oziroma so povezani z 
ekonomsko in socialno politiko, bo dosledno in pravočasno uvrščala na seje ESS. Vodila bo iskren 
dialog, zavedajoč se, da ta pogosto prinese boljše rešitve od prvotno predlaganih, ter iskala 
dejanski, ne pa zgolj navidezni kompromis. Ponovno bomo vzpostavili dialoško politiko znotraj 
vseh resorjev, saj se zavedamo, da zgolj dialog s strokovno in civilno javnostjo prinaša dobre 
zakonske predloge in rešitve. 
 

2. Boste ohranili enotni plačni sistem javnega sektorja oziroma na katerih področjih ga boste 
izboljšali?  

Da. Brez dvoma naj plačni sistem ostane enoten, potrebuje pa korenitejše popravke, zlasti v smeri 
povezanosti plačila z rezultati dela. 
 
 
3. Boste dali prednost strokovnosti in usposobljenosti pri kadrovanju v državnih / javnih 
podjetjih, javnih zavodih in javnem sektorju nasploh oziroma boste poskrbeli za neodvisnost in 
apolitičnost direktorjev / predstojnikov?  

Strokovnost in usposobljenost sta seveda bistveni, z zgolj vdanimi, a nesposobnimi si v nobenem 
delovnem okolju ni mogoče pomagati.  
 

4. Boste samozaposlenemu na področju kulture končno priznali status delavca in pravico do 
kolektivnega pogajanja / dogovarjanja? 

Netipične oblike zaposlitve so širši družbeni problem, ki ga bomo v LMŠ-ju vključujoč vse specifike 
naslovili skozi pripravo posebne strategije. Naš skupni cilj mora biti, da se širi obseg pravic 
samozaposlenih. Naklonjeni smo možnosti, da se položaj samozaposlenih v kulturi uredi s 
posebnim zakonom in s sprejemom kolektivne pogodbe. Poleg tega imamo v programu tudi jasno 
zapisano »Ustanovitev sklada za odpravo posledic in usmerjena štipendijska politika za 
samozaposlene, kar bo pomagalo odpraviti posledice epidemije za samozaposlene in NVO.” 
 

5. Ali in na kakšen način boste vzpostavili volilni sistem, ki bo odražal pristno voljo volivcev in v 
katerem ljudstvo ne bo več podložnik strankokracije?  

V LMŠ že ves čas zagovarjamo spremembo volilnega sistema, in sicer uvedbo relativnega 
neobveznega prednostnega glasu na ravni volilnih enot. Zato smo v času vlade Marjana Šarca 
pripravili novelo Zakona o volitvah poslancev v državni zbor, a ta ni dobila potrebnih vsaj 60 glasov 
podpore. Svoja prizadevanja bomo nadaljevali, saj smo prepričani, da državljani morajo imeti 



možnost odločilno vplivati na to, kdo konkretno jih bo zastopal v državnem zboru. Danes sicer 
glasujejo za kandidata ali kandidatko, a njihov glas gre najprej in prvenstveno stranki. Skratka, 
odločajo naj ljudje, ne stranka s svojo preračunljivostjo, povezano z bolj ali manj “izvoljivimi” 
okraji.  
 

6. Kako si predstavljate zeleni prehod v razogljičeno družbo oziroma kakšna so vaša stališča do 
gradnje novih hidroelektrarn in večjih polj vetrnih elektrarn? 

Energetsko samozadostnost, ki jo zagovarjamo v LMŠ, v večji meri lahko dosežemo samo z 
doslednim uresničevanjem ciljev »Zelenega dogovora« in razpršitvijo virov energije. Torej, 
izkoristek vseh potencialov obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter, zemlja-geotermalni viri 
in tudi možnosti uporabe plimovanja za pogon podvodnih turbin). Podpiramo izgradnjo 
hidroelektrarn na Srednji Savi, smo pa in bomo tudi v prihodnje nasprotovali HE na Muri. Na tem 
mestu velja omeniti geotermalno energijo, s čimer pozimi dosežemo efekt ogrevanja, v toplejših 
mesecih efekt hlajenja. Prav gotovo bo potrebno nadomestiti izpad po zaprtju TEŠ 6. Pri jedrski 
energiji bo potrebna široka javna razprava, pri čemer je nujno treba prisluhniti tudi stroki. O 
končni odločitvi pa morajo na referendumu odločati državljanke in državljani, kajti ne želimo si 
ponovitve zgodbe TEŠ 6.  

7. Kakšen je po vašem mnenju položaj Republike Slovenije v luči novih geopolitičnih razmerij in 
grožnje vojne v neposredni bližini?  

Ocena ogroženosti Slovenije je nizka in vsi si želimo, da takšna ostane tudi v prihodnje, zato je 
pomembno, da tudi vladajoča politika po nepotrebnem ne izziva z nepremišljenimi dejanji. 
Slovenija zagotavlja svojo nacionalno varnost, obrambo ozemeljske celovitosti skozi mehanizem 
kolektivne obrambe zveze Nato, t. i. člen 5, ki govori, da je napad na eno članico napad na vse. Ob 
vojni med Rusijo in Ukrajino se je pokazalo, da je zveza Nato garant zagotavljanja varnosti vsem 
svojim članicam. V luči aktualnih obrambno-varnostnih izzivov pa ja ključno, da v mandatu, ki 
prihaja, redefiniramo potrebe po financiranju in nabavah na obrambnem področju. V vladi 
Marjana Šarca smo pripravili postopno zviševanje obrambnih izdatkov proti 1,5 odstotka BDP, kar 
je nujno uresničiti čim prej. Sodobni oboroženi konflikti, vojne dokazujejo, da se je treba pri 
vlaganju v vojaške oborožitvene sisteme prilagajati sodobnemu načinu bojevanja. Tudi zato v LMŠ 
nasprotujemo nakupu oklepnikov 8x8 in smo za takojšnjo zaustavitev v zvezi s tem povezanih 
postopkov, podpiramo pa krepitev zmogljivosti, ki so uporabne pri sistemu zaščite in reševanja, 
kot so na primer transportni helikopterji. 
 

8. Kdaj boste zagotovili dosledno spoštovanje Zakona o javni rabi slovenščine, po katerem 
morajo vse elektronske komunikacijske in kontrolne naprave omogočati izbiro slovenščine in 
slovenskega črkopisa oziroma kdaj bodo avtomobili, računalniki, tablice, telefoni – vseh znamk, 
brez izjem –, ki se prodajajo na slovenskem trgu, končno znali slovensko?  

LMŠ podpira vsakršno delovanje v prid vzpostavljanju in spodbujanju visokih standardov javne 
rabe slovenskega jezika. Poleg rabe slovenščine tako na elektronskih komunikacijskih in kontrolnih 
napravah je treba omogočiti dobre pogoje javnim službam, ki dajejo podporno okolje za 
raziskovanje, dokumentiranje in poučevanje slovenskega jezika. Pri tem sledimo tudi zavedanju, da 
se izpostavi pomen inšpekcijskih služb, ki morajo skrbeti za primerno implementacijo zakonov in so 
eden od stebrov usmeritev jezikovnih politik na Slovenskem. 
 



9. Kaj boste storili, da kvote slovenske glasbe na (zasebnih) radijskih in televizijskih postajah ne 
bodo več upadale in kdaj bo Akos - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije postala učinkovita, kot se od nje pričakuje, radijske frekvence pa se ne bodo 
preprodajale kot rabljena vozila?  
 
Zagotoviti je potrebno dosledno spoštovanje z zakonom predpisanih kvot slovenske glasbe ter 
nadzor nad tem. Podpiramo vsako kakovostno glasbo, kar velja tako za tuje kot še posebej 
slovenske izvajalce. Predvsem pa je treba omogočiti okolje, ki bo konkurenčno tudi za slovenske 
glasbenike.  
Podeljevanje koncesij za radijske frekvence je potrebno posodobiti in nadgraditi. 
 
 
10. Ali bodo vaši morebitni poslanci in člani ožjega vodstva stranke nepreklicno odstopili, če 
bodo v prihajajočem mandatu ravnali v nasprotju s svojimi predvolilnimi obljubami?  

V LMŠ smo dokazali, da tisto, kar govorimo, tudi delamo. Svoje predvolilne obljube iz prejšnje 
kampanje smo izpolnili ter ohranili politiko zastopanja enakih vrednot tako na vladi kot v opoziciji. 
Enako to velja tudi za politične standarde, z dejanji smo dokazali, da se zavedamo pomena 
odgovornosti. Nenazadnje je naš poslanec odstopil zaradi »kraje sendviča«, generalni sekretar pa 
zaradi »neprimernega klica«. 


