
 

 

 

 

Ga. Alenka Bratušek, mandatarka za sestavo nove vlade, 

predsedujoča Pozitivni Sloveniji 

Ljubljana, 6. marec 2013 

 

Spoštovana gospa Bratušek, 

čestitke ob izvolitvi za mandatarko za sestavo nove vlade. V teh dneh pripravljate koalicijsko 

pogodbo, za katero si vsi želimo, da bi začrtala pot Slovenije iz globoke politične in gospodarske krize. 

Vaša vlada bo v naslednjih mesecih skladno z evropsko časovnico soočena s pripravo strateških 

razvojnih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje EU sredstev za obdobje 2014-2020. Vlada, katere 

mandat se je prejšnji teden zaključil z nezaupnico, se priprave ključnih strateških dokumentov ni 

lotevala s preveliko vnemo. Kljub temu, da je podpis partnerskega sporazuma z EU predviden že v 

septembru tega leta, je proces njihove priprave šele na začetku. Časa res ni veliko, a za vašo vlado je 

to priložnost, da z novo strategijo odgovori na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih 

generacij ter Sloveniji omogoči, da v naslednjih letih polno izkoristi svoje potenciale in strateške 

razvojne priložnosti.  

V teh prelomnih časih naj priprava Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 postane ena 

od prednostnih nalog vaše vlade.  Skladno z vašo vizijo »vlade sodelovanja« naj z vključevanjem 

javnosti in upoštevanjem partnerskega načela postane strategija družbenega konsenza. Strategija 

razvoja Slovenije naj začrta uporabo razvojnih sredstev iz evropskih skladov za dolgoročno družbeno 

koristne razvojne programe. 

V mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo smo se na oblikovanje Strategije 

razvoja Slovenije 2014-2020 resno pripravljali. Naše vsebinske predloge smo pod nazivom Zeleni 

razvojni preboj, Plan B 4.0 novembra lani predložili Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Zeleni razvojni preboj, ki vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih, je 

usmerjen v rešitve in omogoča dolgoročni izhod iz krize.  Povezan s komplementarnima področjema 

socialne države ter gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah, vpenja zeleni razvoj v celovito 

vizijo pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja Evropa 2020. Peticijo s pozivom vladi, naj 

programe zelenega razvojnega preboja vključi v Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020, je podprlo 

že več kot 10.300 podpisnikov in skoraj 200 institucionalnih podpornikov, med njimi številne 

množične organizacije, napredna podjetja, uspešne občine (vključno s Skupnostjo občin Slovenije) ter 

regionalne agencije (priloga 1). V njihovem imenu vas pozivamo, da usmeritev v zeleni razvojni 

preboj vgradite v koalicijsko pogodbo, ki bo program za delovanje nove vlade.   

Vaša vlada se bo soočila z nezavidljivo zapuščino večplastne krize - naraščajočo brezposelnostjo, 

resnim proračunskim primanjkljajem, visokim javnim dolgom ter strukturnimi problemi slovenskega 

gospodarstva. V odgovor na te izzive smo v novembru 2012 na državno vodstvo naslovili pismo, v 

katerem smo predstavili strokovne utemeljitve in predloge za zeleno davčno reformo kot ukrep za 

http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-preboj.pdf


fiskalno okrevanje. Ta predstavlja alternativo dvigu neposrednih davkov. Slednji sicer zvišajo 

prihodke, a predstavljajo veliko večjo nevarnost za poglabljanje recesije. Pismo je danes enako 

aktualno kot pred meseci, zato vam ga pošiljamo v prilogi (priloga 2). V pripravi imamo tudi celovit 

pregled škodljivih subvencij, ukinitev katerih bi lahko predstavljala pomemben korak k 

uravnoteženju proračuna in sistemsko spodbudo zelenemu preboju. 

V zadnjih mesecih smo naša sporočila pogosto začenjali s stavkom: »Ne pomnimo časov, ko so bili 

izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni…«. Pred našo družbo je naloga, ki 

bi bila lahko strašljiva, če v njej ne bi bili sposobni razbrati naših velikih priložnosti. Nastajajoča vlada 

ima priložnost, da s programsko usmeritvijo v zeleni razvojni preboj ter s sprejetjem zelene 

proračunske reforme kot osrednje strategije za fiskalno okrevanje začrta pot naše države iz krize. 

Prepričani smo, da bo takšna usmeritev na naslednjih volitvah bogato nagrajena.  

Z upanjem, da vam bomo peticijo Za zeleni razvojni preboj kmalu lahko osebno predali kot 

predsednici vlade, vas lepo pozdravljava, 

 

 

 

Vida Ogorelec, pobudnica peticije Za zeleni razvojni preboj in koordinatorica Delovne skupine za 

zeleni razvojni preboj Mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo 

 

 

 

Renata Karba, vodja kampanje  Za zeleni razvojni preboj! spletne skupnosti za aktivno državljanstvo 

Tretji člen 

 

Prilogi: 

1) Poziv Za zeleni razvojni preboj! – prvopodpisniki in organizacije podpornice 

2) Zelena davčna reforma – pismo državnemu vodstvu 

 

Cc:  

dr. Igor Lukšič, predsednik Socialnih demokratov 

g. Karl Erjavec, predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije 

dr. Gregor Virant, predsednik Državljanske liste 

g. Jani Moderndorfer, vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije 

g. Janko Veber, predsednik Državnega zbora in vodja poslanske skupine Socialnih demokratov  

g. Franc Jurša, vodja poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije 

g. Rihard Braniselj, vodja poslanske skupine Državljanske liste 

 


