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Otočec, 31.3.2012 Usmeritve za delovanje stranke Zares v zunaj 
parlamentarni opoziciji 

(resolucija) 
 
 
Članice in člani stranke Zares, zbrani na 7. konvenciji 31. 
marca 2012 na Otočcu, ugotavljamo,  

• da so naše programske usmeritve, ki smo jih zastopali na 
državnozborskih volitvah leta 2011, danes še bolj aktualne kot 
kadarkoli poprej; 

• da odhod iz parlamenta ne pomeni zaključka našega delovanja, saj to 
tudi v preteklem obdobju ni bilo omejeno samo na institucionalno – to 
je vladno in državnozborsko politiko –, pač pa smo bili že od nastanka 
stranke močno navezani na oblike civilno družbenega delovanja; 

• da bo stranka lahko ponovno pridobila zaupanje državljank in 
državljanov, če bo znala in zmogla odpirati pomembna družbena in 
politična vprašanja na relevanten način in če bo pri tem izvirna in ne bo 
ponujala starih in prežvečenih odgovorov na nova vprašanja; 

• da volitve leta 2011 in spremenjene razmere političnih sil ter način, 
kako je bila oblikovana nova vlada, niso dvignile legitimnosti in 
verodostojnosti politiki, ampak so politično krizo še zaostrile in povečale 
možnosti, da Slovenija zapravi svoje razvojne priložnosti; 

• da so razkritja etično spornih ravnanj nekaterih poslancev, predvsem 
pa odzivi strank, ki so zaradi morebitne izgube poslanskega mesta na 
nadomestnih volitvah takšne poslance zaščitile, spravile politiko kot 
delovanje v javno korist na laž, nivo zaupanja v politiko pa na najnižjo 
točko doslej; 

• da vlada, ki jo vodi predsednik stranke, ki je v preteklih letih sodelovala 
ali pa sama spodbudila rušenje reformne zakonodaje (pokojninska 
reforma, malo delo, preprečevanje dela na črno…), nima notranje in 
zunanje verodostojnosti za načrtovanje in izvajanje reformnih ukrepov, 
ki bodo Slovenijo potegnili iz gospodarske krize;  
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• da se je nova vlada lotila reševanja gospodarske in finančne krize na 
usodno napačen način in da danes vsi plačujemo ceno za 
neuveljavljene reforme pred letom dni; 

• da nam prav tisti, ki so nujne reforme preprečili, danes ponujajo 
recepte, s katerimi bodo socialno državo uničili namesto preoblikovali, 
gospodarstvo pa potisnili v še globljo recesijo, namesto da bi vzpostavili 
okolje za njegovo oživitev in trajnostno rast;  

• da gre za neverjetno politično prevaro, saj tisti, ki so pred volitvami 
obljubljali gospodarsko rast in večjo zaposlenost, danes napovedujejo 
120.000 brezposelnih ob koncu leta 2012; 

• da je vloga parlamentarne opozicije v tem, da pokaže na alternative in 
drugačne poti, npr. pri reševanju gospodarske krize, in da ob tem 
spodbudi javno razpravo o možnih rešitvah; 

• da parlamentarna opozicija ne opravlja te naloge ali pa jo opravlja v 
nezadostni meri; 

• da je od zadnje in prve redne seje državnega zbora v novi sestavi 
poteklo že več kot 100 dni in da državni zbor ne opravlja nadzorne 
funkcije nad izvršno oblastjo. 

 

V Zares smo prepričani, 

• da se morajo od opravljanja javnih voljenih funkcij nemudoma posloviti 
vsi tisti, ki so danes ali v preteklosti z etično spornim ravnanjem 
prispevali k omajanju zaupanja državljank in državljanov v politiko; 

• da za presojo političnega in etičnega ravnanja javnih funkcionarjev niso 
možni dvojni kriteriji – eni, ki  veljajo za »naše«, in drugi, ki veljajo za 
»njihove«; 

• da se je potrebno lotiti političnih in gospodarskih blokad, ki Slovenijo 
potiskajo v krizo povsem drugače – ne z odpravljanjem simptomov in 
ne s kovanjem majhnih političnih dobičkov iz kriznih razmer; 

• da je nujno potrebno odpraviti nekatere ustavne blokade političnega 
sistema, ki se nanašajo na referendumsko odločanje; pri čemer 
menimo, da ima pravico do razpisa referenduma samo civilna pobuda, 
če izpolni kriterije, referendum pa je veljaven, če se ga udeleži najmanj 
tretjina volivcev; 

• da so rezultati predčasnih državnozborskih volitev bolj kot kadarkoli 
prej pokazali na neustreznost volilnega sistema in na skrajno omejene 
možnosti, da glas volivk in volivcev vpliva na izvolitev kandidatov;  če 
želimo odpraviti neustavno stanje v volilnem zakonu, moramo nujno 
ukiniti volilne okraje in zagotoviti absolutno veljavnost preferenčnih 
glasov; 
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• da je glavni cilj protikriznih ukrepov, s katerimi naj bi že v letu 2012 
zmanjšali proračunski primanjkljaj na 3% BDP, nerealen, škodljiv in bo 
recesijo samo še poglobil; 

• da bi slovenska vlada morala zahtevati, da v skladu s pogodbo o 
stabilnosti, ki sicer še ni ratificirana, zmanjševanje primanjkljaja na 3% 
BDP podaljša do konca leta 2014; le tako se bomo lahko izognili 
nekontroliranemu razpadu socialne države in hudemu padcu v recesijo 
zaradi zmanjšanega povpraševanja in dušenja gospodarske rasti; 

• da največji problem slovenskega gospodarstva ni prevelika javna 
poraba, čeprav tudi te ne smemo zanemarjati in so potrebni ukrepi, 
ampak vsesplošna zadolženost in nelikvidnost gospodarstva ter 
omejena posojilna dejavnost bančnega oz. finančnega sektorja; 

• da je potrebno predvsem zagotoviti ukrepe, s katerimi bo presežen 
kreditni krč, in zavezati lastnike h kapitalski konsolidaciji podjetij; 

• da je potrebno nemudoma zagotoviti ukrepe za spodbujanje različnih 
oblik podjetništva in dela, kot je socialno podjetništvo, kooperative, 
samostojno zaposlovanje, obrtništvo;  

• da je vlada vrstni red ukrepov za oživitev gospodarstva ter vzdržen 
družbeni in gospodarski razvoj postavila na glavo; da bi namesto 
drakonskega varčevalnega programa morala utrditi verodostojnost 
svojega početja tako, da bi takoj pristopila k pripravam reformne 
zakonodaje, predvsem tiste, ki jo je pred slabim letom dni zrušila na 
referendumu; 

• da bi torej morala tako po izteku enoletnega moratorija predložiti nov 
sveženj reformne zakonodaje in jo v soglasju s socialnimi partnerji 
sprejeti še letos, ne pa da jo prestavlja v drugo polovico štiriletnega 
mandata; 

• da bi na podlagi sprejetja reformne zakonodaje in razumnega roka za 
zmanjševanje proračunskega primanjkljaja pristopila k preoblikovanju 
socialne države in javnih storitev, kot sta zdravstvo in šolstvo; 

• da je vlada zapravila možnost za nujno in premišljeno reformo državne 
uprave v smeri povečevanja njene učinkovitosti s tem, ko je na hitro 
združila in preoblikovala nekatera ministrstva, ne da bi proučila 
potencialne učinke takšnega združevanja; 

• da »kultura strahu« pred izgubo delovnega mesta, socialnih uslug in 
pokojnin ni pot za izhod iz krize; 

• da Slovenija danes bolj kot kadarkoli prej potrebuje politično izbiro in 
program, ki ga ponuja Zares. Če stranke s takšno politično opredelitvijo 
danes v Sloveniji ne bi bilo, bi jo morali ustanoviti; 
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• da Slovenija potrebuje spremembo sedanje obrambne politike in njeno 
uskladitev z zavezami v prid miroljubni politiki države, ki so zapisane v 
Ustavi Republike Slovenije. 

Zato smo v stranki Zares odločeni, 

• da nadaljujemo samostojno na naši politični poti; za takšno odločitev 
imamo ljudi, ideje, voljo in motivacijo; 

• da bomo gradili na pozitivnih dosežkih stranke Zares v prejšnjem 
mandatu - med največje dosežke lahko štejemo naše nasprotovanje 
gradnji 6. bloka TEŠ, sprejetje zakona o nezdružljivosti županske in 
poslanske funkcije, povečanje javnih sredstev v raziskovalni in 
visokošolski dejavnosti itd.;  

• da bomo izvedli ustrezne organizacijske in druge spremembe, ki nam 
bodo omogočale delo v zunajparlamentarni opoziciji; 

• da bomo izboljšali povezave med članstvom in vodstvom stranke; 

• da bomo s svojim delovanjem poskušali prevajati relevantne civilno 
družbene pobude v politično sfero in politični jezik; 

• da bomo pokazali, da obstaja realna in pozitivna alternativa vladni 
politiki, kakršno imamo danes; 

• da smo ob tem, ko nadaljujemo pot kot samostojna politična stranka, 
pripravljeni sodelovati s strankami, ki imajo podobne vrednote in cilje; 

• da je naš cilj takšna Slovenija, ki temelji na svobodi in solidarnosti, na 
odprtosti in ne na kulturi strahu; 

• da dosledno vztrajamo pri zahtevi, da se slovenska zunanja in 
obrambna politika uskladita s slovensko ustavo in z mirovno politiko, ki 
je v njej zapisana; da se konča politika nekritične podrejenosti 
strateškim interesom ZDA ter pogubnim skušnjavam, ki ogrožajo 
svetovni mir; da se slovenska vojska umakne iz Afganistana do konca 
letošnjega leta in naj Slovenija odločno nasprotuje grožnjam z novimi 
vojnami, kot je grožnja vojne proti Iranu; 

• da je naš cilj ponoven vstop v parlament. 

 
 

ZARES – VEČ KOT SAMO STRANKA! 


