From: Naša Dežela <pr@nasadezela.si>
Sent: Sunday, April 3, 2022 9:41 PM
To: Mitja Šuštar - GLOSA
Subject: Fw: Glosina predvolilna vprašanja političnim strankam

Pozdravljeni,
v nadaljevanju pošiljamo odgovore:
1. Ali in kako boste vzpostavili socialni dialog, ki je že več kot leto dni na
mrtvi točki?
V Naši deželi verjamemo v dialog, saj brez dialoga ne pridemo do rešitev. To velja tudi za
socialni dialog.
V Naši deželi, stranki dr. Aleksandre Pivec, gradimo politiko poguma izražanja svojih mnenj in
stališč, politiko povezovanja, medsebojnega zaupanja in spoštovanja, politiko konstruktivnega
dialoga in solidarnosti ter politiko, katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev za
uspešno družbo, prijetno sobivanje in kakovostno življenje vseh državljanov za naslednjih 30
let. S tem v mislih si bomo absolutno prizadevali za kontinuiran dialog z vsemi ključnimi
deležniki. Svojo odprtost in pripravljenost na sodelovanje izkazujemo vsak dan, saj ne
izključujemo sodelovanja z nikomer.
2. Boste ohranili enotni plačni sistem javnega sektorja oziroma na katerih področjih ga
boste izboljšali?
V slovenski javni upravi smo bili v zadnjih letih priča številnim projektom, ki so bili usmerjeni v
izboljšanje kakovosti javnih storitev ter učinkovitosti in zadovoljstva njenih uporabnikov. To v
stranki Naša dežela podpiramo. A za izpolnjevanje vseh teh novih pričakovanj uporabnikov,
moramo javne uslužbence primerno nagraditi, česar pa obstoječi plačni sistem v javnem
sektorju ne omogoča. Še več, prepričani smo, da je sistem neživljenjski in nemotivacijski.
Reforma plačnega sistema mora obsegati plače uradnikov v državnih organih (državna
uprava, policija, vojska, carina, inšpekcije), zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu,
socialnem varstvu in kulturi. Zavzemamo se za delno uvajanje variabilnega dela plače za
nagrajevanje javnih uslužbencev. Čas enotnega plačnega sistema v javnem sektorju je torej
minil.
Opozarjamo pa, da pri tem nikomur ne smejo biti odvzete že pridobljene pravice, potrebno je
vzpostaviti pravičen plačni sistem, ki bo povezan z dinamičnim delovnim okoljem,
učinkovitostjo in pozitivno selekcijo.
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?
Skladno z zakonodajo se v stranki Naša dežela zavzemamo za strokovno vodenje
državnih/javnih podjetij. Poseganje politike v kadrovanje javnih in državnih podjetij je
nedopustno. V podjetjih z večinskim lastništvom države naj se podpira vodstveni kader, ki
uspešno posluje. Slediti cilju vsaj 4-8% donosnosti državnih podjetij glede na dejavnost oz.
panogo (odstotek se spreminja glede na čas, EU standarde).
Poudarjamo pa, da je vlada odgovorna – skladno z zakonodajo – za nekatera imenovanja.
Tam morajo biti standardi za imenovanja zgolj strokovni in ne politični. Zavzemamo se za

osebno odgovornost nadzornikov. Želimo si, da bi bila državna podjetja primer dobre prakse
uvajanja mecenstva v kulturi, pomoči vrhunskemu in lokalnemu športu in še kje.
4. Boste samozaposlenemu na področju kulture končno priznali status delavca in
pravico do kolektivnega pogajanja / dogovarjanja?
Mesto kulture v družbi potrjuje njen temeljni pomen za narodov obstoj in njegovo bit. Kot država
moramo ohranjati in negovati slovensko kulturo, tako sodobno kot tradicionalno.
Pripravljeni smo prisluhniti argumentom za omenjen predlog, pri čemer opozarjamo, da nismo
za časovno neomejene podpore za kulturnike, saj verjamemo, da to ubija ustvarjalnost.
Menimo tudi, da mora biti ustvarjalec komercialno uspešen. Podpiramo in ustvarjalnost in
podjetnost kulturnikov, saj vemo, da je lahko kultura tudi tržno uspešna. Kultura po našem
prepričanju ni manj vredna, če je tržno uspešna, prav nasprotno.
Zavzemamo se za povečanje višine nagrad.
Verjamemo v nedotakljivost avtorskega dela, kar je v Sloveniji prav obratno tako v praksi kot
v zakonodaji. Ne upoštevamo evropskih direktiv in Ustavnega sodišča, saj avtor ne odloča niti
o ceni avtorskega dela niti o tem, kdo bo predal njegovo avtorsko delo. Kolektivno upravljanje
preko kolektivnih organizacij naj bo mogoče le na podlagi neposrednih pooblastil avtorjev in/ali
imetnikov pravic na avtorskih delih in/ali predmetih sorodnih pravic. S tem bi se vzpostavilo
kolektivno upravljanje skladno z zastopanim repertoarjem in onemogočilo kolektivno
upravljanje brez zastopanega repertoarja, posledično pa zaračunavanje avtorskih in njim
sorodnih pravic uporabnikom (gostilnam, barom, itd) za repertoar, ki ga kolektivna organizacija
sploh ne zastopa oz. ne upravlja. S tem bomo cene na trgu uskladili s količino zastopanega
repertoarja posamezne kolektivne organizacije, obenem pa bi se ves zbrani denar na
kolektivnih organizacijah lahko razdelil med dejanske in resnične avtorje ter imetnike pravic.
Nerazdeljenih sredstev, torej sredstev za avtorje oz. imetnike pravic, ki jih kolektivna
organizacija ne upravlja oz. ne zastopa, ne bi bilo več. S tem ukrepom, bi pridobili tako
uporabniki (gostilne, bari, itd.), ki bi natančno vedeli kaj in koliko plačujejo, kot tudi avtorji in
imetniki pravic, ko bi bila vsa zabrana sredstva razdeljiva, skladno z dejansko uporabo.
Avtorska in sorodna pravica sta zasebni lastnini, zato je omejitev upravljanja preko kolektivnih
organizacij, ki so obenem še monopolne, prevelik poseg v zasebno lastnino. S tem se sledi
evropski praksi tozadevne ureditve, kjer tovrstnih zakonskih monopolov ne poznajo oz. so celo
po evropskem pravu lahko prepovedani. Prav tako se prepreči morebitne zlorabe
monopolnega položaja na trgu in pozitivno vpliva na položaj uporabnikov (gostilen, barov, itd),
saj le-ti pridobijo možnost izbire uporabljenega repertoarja in plačila, obenem pa se avtorjem
in imetnikom pravic poda možnost izbire med večimi kolektivnimi organizacijami in s tem
možnost upravljanja po lastni izbiri.
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 Naši deželi se zavzemamo za odpravo državnega centralizma. Zavzeli se bomo za
ustanovitev pokrajin, v katerih bodo lahko mesta, občine in krajevne enote lažje uresničevale
svoje cilje in potrebe. Decentralizacija bo prenesla in uravnotežila odpiranje delovnih mest,
reševanje stanovanjske problematike, razvoj infrastrukture in ostalih pogojev izven državnega
upravljalnega centra. Zmanjšane dnevne migracije v center države pa bodo prispevale tudi k
skrbi za okolje (čist zrak) in izboljšanju življenjskih pogojev (boljša pretočnost prometa, manjša
poraba časa za prevoz na delo). Pokrajine bodo terjale tudi prilagoditev volilnega sistema, vsaj
v prilagoditvi volilnih enot in okrajev.

Nismo za združljivost funkcije župana in poslanca, saj menimo, da bodo pokrajine krepile
funkcijo župana. Župani morajo biti slišani, moč jim bodo dale pokrajine in pokrajinski sveti, ki
bodo relativno avtonomni in bodo odražali voljo lokalnih skupnosti.
6. Kako si predstavljate zeleni prehod v razogljičeno družbo oziroma kakšna so
vaša stališča do gradnje novih hidroelektrarn in večjih polj vetrnih elektrarn?
Smo za gradnjo hidroelektrarn in pametno izrabo omejenega vetrnega potenciala Slovenije. S
ciljem izrabe obnovljivih virov energije se zavzemamo za izrabo sonca, vode in vetra ter lesne
biomase.
Ključno se nam zdi opozoriti, da zeleni prehod ni samo energetski izziv, temveč se moramo
osredotočiti tudi na vprašanje prometa. Smo za kratke dobavne poti, na področju kmetijstva
verjamemo v koncept »od kmetije na mizo«, ki poudarja pomen kakovostne hrane, a tudi okolju
prijaznega kmetovanja. Kratke dobavne poti zmanjšujejo emisije, ki nastajajo v prometu;
znižujejo uporabo hladilnic; zmanjšujejo količino odvržene hrane; manj je uporabljene
embalaže.
7. Kakšen je po vašem mnenju položaj Republike Slovenije v luči novih
geopolitičnih razmerij in grožnje vojne v neposredni bližini?
V stranki Naša dežela smo prepričani, da je vojna najhujše zlo in poraz civilizacijskih dosežkov
naše generacije. Ukrajina v tem trenutku potrebuje premirje. Politiki po celem svetu pa se
moramo s tem v mislih vzdržati populizma. Zateči se moramo k diplomaciji, pogajanjem in
strmeti k miru kot najvišji vrednoti. Politiki moramo sodelovati in se pogovarjati tudi takrat, ko
so med nami ogromne razlike. Zato se v Naši deželi tako vneto borimo proti izključevanju v
politiki. Danes ni čas za naše ege.
Vojna je v ospredje prinesla tudi vprašanja, ki jih v Naši deželi intenzivno naslavljamo.
Prehranska varnost in prehranska samooskrba je vsaj toliko pomembna kot energetska
samooskrba in neodvisnost. A Slovenija ima premalo kmetijskih zemljišč, da bi bila prehransko
samooskrbna, kako bomo ta izziv naslovili? Želim si, da naš kmet postane zgled celi Evropi. A
zato ga moramo poslušati in mu dati mesto v družbi, ki si ga zasluži.
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?
V stranki Naša dežela se bomo dosledno zavzemali za rabo slovenščine povsod, tudi pri
svetovnih znamkah, ki jim je Slovenija majhen trg.
Posebej pozorni smo na poskuse ukinitve rabe slovenščine v izobraževalnih ustanovah.
Opozarjamo, da je za razvoj jezika in napredek terminologije nujno, da se slovenščina
uporablja na najvišji ravni (univerze, raziskovalni centri)…

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?
Podjetja, ki danes upravljajo državne frekvence so zavezana k izpolnjevanju pogojev, ki jih
opredeljuje podana koncesija. Dolžnost AKOSA – sicer neodvisne agencije – je, da stalno

preverja, ali koncesionar, ki upravlja z državnimi frekvencami te pogoje izpolnjuje. V kolikor jih
ne, mora doseči te standarde ali pa se mu koncesija odvzame.
Od AKOSA bomo zahtevali, da vse preveri vse podeljene koncesije in o tem poroča.

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?
Da.

