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PREDSTAVITEV STRANKE 



Stranko je leta 2014 ustanovila prva ženska predsednica vlade Republike Slovenije, 
mag. Alenka Bratušek, s takratnimi somišljeniki, ministri, poslanci in ostalimi 
pomembnimi ustanovnimi člani, ki so v predsednici vlade RS videli osebo, ki je na 
slovenskem prizorišču naredila spremembo v političnem načinu delovanja in bila pri 
vodenju Vlade zelo uspešna, saj je državo ubranila pred zloglasno »trojko« in jo rešila 
pred zanesljivim bankrotom. 

Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek (kratica: Zaab) je bila ustanovljena 31. maja 2014 
na ustanovnem kongresu v Stari mestni elektrarni v Ljubljani, kjer se je zbralo 256 
ustanovnih članov. Mag. Alenko Bratušek so soglasno izvolili za prvo predsednico 
nove stranke in podprli program stranke. Stranka Zaab je bila vpisana v register 
političnih strank z odločbo Ministrstva za notranje zadeve pod št. 2153-6/2014/2 z dne 
4. 6. 2014. 

Ime je dobila z namenom združevanja, »zavezništva« sorodnih strank pri skupnem 
nastopu na državnozborskih volitvah, in je v imenu nosila tudi ime predsednice 
stranke, saj se je z njenim imenom povečala prepoznavnost stranke med volitvami.

Programsko stališče predsednice stranke 
ob ustanovitvi

»Moje osnovno politično prepričanje je bilo vedno socialno-
liberalno: verjamem v solidarnost med ljudmi kot temeljno 
vrednoto socialne družbe in verjamem v to, da svoboda 
nikoli ne sme ogrožati svobode drugega. Z vsemi močmi 
bom strpno, povezovalno in argumentirano delovala za 
takšno sočutno, svobodomiselno in napredno Slovenijo.« 

- mag. Alenka Bratušek, predsednica



Vizija

Prizadevali si bomo za solidarno, evropsko Slovenijo, ki jo odlikujejo: 
• javno zdravstvo in javno šolstvo kot dva temelja solidarne družbe; 
• zagotavljanje pravne države in enakosti pred zakonom, vključno z neizprosnim 

bojem proti korupciji; 
• uspešno gospodarstvo z elementi novih socialnih ekonomij, da ne bo le 

konkurenčno, ampak tudi kooperativno; 
• medgeneracijska solidarnost z enakimi pravicami in možnostmi za vse; 
• pameten trajnostni razvoj kot največja slovenska prednost in priložnost. 

Misija

Združimo se v enotne sile vizionarskih posameznic in posameznikov, razumevajočih 
okolij, razumnih politik in evropskih vrednot. Postanimo steber sodelovanja za 
prihodnost, ki bo seglo do sorodnih strank, gibanj, združenj in angažiranih, kritičnih 
posameznic in posameznikov – predvsem pa do ljudi. Bodimo izbirčni glede ciljev, a 
zbrani okrog ključnih projektov; ostanimo zavezniško ubrani v dejanjih in postavljeni 
v bran, kadar bo kdo hotel segati po abecedi naših vrednot: enakopravnosti, 
solidarnosti in svobodi. 
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Državnozborske volitve 2014

Zavezništvo Alenke Bratušek je na prvih državnozborskih volitvah prejelo 4,38 % 
oziroma 38.293 glasov volivk in volivcev. V državni zbor so bili izvoljeni: mag. Alenka 
Bratušek, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Jani Möderndorfer in Peter Vilfan. 

Zmagovalka volitev SMC nas leta 2014 kljub temu, da smo pripadali isti politični 
skupini ALDE s podobnim programom, ni videla kot partnerico v koaliciji z 
levosredinsko vlado, zato smo ostali v opoziciji. 

Izvoljena poslanca Jani Möderndorfer in Peter Vilfan sta iz osebnih interesov 
prestopila v poslanski skupini koalicije SMC in Desus. S tem dejanjem sta 
onemogočila, da bi poslanska skupina Zaab še naprej delovala v Državnem zboru in 
tako zelo otežila delo stranke v Državnem zboru in tudi delo stranke na splošno. 

Poslanki Zaab, mag. Alenka Bratušek in dr. Mirjam Bon Klanjšček, sta se povezali 
z dr. Bojanom Dobovškom in skupaj so ustanovili poslansko skupino Nepovezanih 
poslancev. Kasneje se jim je pridružil še poslanec Franc Laj. V tej poslanski skupini sta 
delovali do konca mandata. 

Leta 2016 je v hotelu Mons potekal 
2. kongres stranke. Na kongresu 21. 
maja 2016 smo spremenili ime stranke, 
in sicer smo iz imena izbrisali ime 
predsednice stranke, in naša stranka 
se je preimenovala iz Zavezništva 
Alenke Bratušek v Zavezništvo 
socialno-liberalnih demokratov.

Na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani je 7. oktobra leta 2017 potekal 
3. kongres stranke. Pred začetkom 
smo naredili večjo okroglo mizo z 
razpravo o uvedbi Univerzalnega 
temeljnega dohodka (UTD). Na kongresu pa smo zaradi prepoznavnosti stranke in 
priprav na državnozborske volitve ponovno spremenili ime stranke iz Zavezništva 
socialno-liberalnih demokratov v Stranko Alenke Bratušek, da bi volivci lažje povezali 
stranko s predsednico stranke. 
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Državnozborske volitve 2018

Stranka Alenke Bratušek v Državnem zboru ni imela poslanske skupine z istim 
imenom. Zato je bila prepoznavnost stranke na terenu zelo slaba. Če smo želeli na 
volitvah narediti dober rezultat in se ponovno uvrstiti v Državni zbor, je bilo treba 
zagotoviti, da bo stranka prepoznavna. Odločili smo se, da ponovno spremenimo ime 
stranke in vanj vrnemo ime predsednice, ki jo ljudje zelo dobro poznajo. In uspeli smo.

Stranka Alenke Bratušek je na drugih državnozborskih volitvah izboljšala svoj rezultat 
in prejela 5,11 % oziroma 45.492 glasov volivk in volivcev, kar pomeni skoraj 17 % več 
kot leta 2014. Zaradi volilnega sistema, kot ga imamo, so bili v Državni zbor izvoljeni 
Marko Bandelli, Peter Jožef Česnik, Franc Kramar, Andrej Rajh in Vojko Starovič.

S petimi poslanci smo stopili v manjšinsko levosredinsko koalicijo s še štirimi 
koalicijskimi partnericami; LMŠ, SD, SMC, SAB in DESUS ter zunanjo podporo 
opozicijske stranke Levica.

Ob oblikovanju 13. slovenske vlade si je stranka SAB izborila tri ministrska mesta; 
• Ministrstvo za infrastrukturo,  
• Službo vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter  
• Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Predsednica stranke mag. Alenka Bratušek je postala podpredsednica Vlade 
Republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo, Peter Jožef Česnik je postal 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Marko Bandelli pa je postal minister za 
področje razvoja, strateških projektov in kohezije. Po odstopu ministra Bandellija je 
resor prevzel dr. Iztok Purič, po njegovem odstopu pa dr. Angelika Mlinar.
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Drugi volilni kongres stranke je bil 16. februarja 2019 v Stari mestni elektrarni v 
Ljubljani. Na kongresu smo volili predsednika oz. predsednico, podpredsednice 
oz. podpredsednike in članice oz. člane sveta stranke. Za predsednico stranke je 
bila soglasno izvoljena mag. Alenka Bratušek, ki je za podpredsednike predlagala 
dr. Iztoka Puriča, Tatjano Voj, Slavka Štermana in Mašo Kociper. Vsi so bili soglasno 
izvoljeni. Izvršni odbor je kongresu predlagal, da za člane sveta izvolijo Alenko Pavlič, 
Metoda Dragonjo, Sandija Markišića, Jerka Čehovina, Karmen Velikonjo, Andreja 
Šušmelja, Sanjo Ajanović Hovnik, Nino Petrič, Romana Jakiča, Bojana Arha, Tanjo 
Basle, Nevenko Ribič, Mirzeta Lukavačkića, Branka Đukića, Florjano von Pilpach, 
Aleksandara Tucovića, Simona Grleca, Olgo Belec, Maksa Ferka in Jerneja Pavliča. Vsi 
so bili soglasno potrjeni. Poleg izvolitve članov organov stranke je stranka tudi uradno 
dobila kratico SAB.

Evropske volitve 2019

V letu 2019 so bile na vrsti še volitve za evropske poslance. Stranka SAB si je 
prizadevala, da na volitvah v EU parlament nastopimo na skupni ALDE listi, kjer bi 
stranke SAB, LMŠ in SMC nastopile 
skupaj in pokazale, da je tudi v Sloveniji 
sodelovanje možno. Po odločni zavrnitvi 
stranke LMŠ za nastanek skupne liste 
smo se v stranki SAB odločili, da gremo 
na volitve sami, s svojo listo, po en 
poslanski mandat. Za nosilko liste smo 
povabili nekdanjo evropsko poslanko dr. 
Angeliko Mlinar, ki je ta izziv tudi sprejela. 
Na listi smo imeli še nekdanjega poslanca 
Andreja Šušmelja, državno sekretarko 
Olgo Belec, poslanca DZ Andreja Rajha, 
Đorđeta Beraka, državno sekretarko Nino 
Mauhler, Matejo Zupan in generalnega 
sekretarja Jerneja Pavliča. Nosilka 
liste in vsi kandidati so odlično izpeljali 
kampanjo in soočenja ter na volitvah 26. 
maja presegli parlamentarni prag in prejeli 4,02 %. Čeprav mandata nismo dobili, smo 
bili z rezultatom prvega nastopa SAB na EU volitvah zelo zadovoljni. 
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Predsednica
mag. Alenka Bratušek

Podpredsednik
Slavko Šterman

Podpredsednica
Maša Kociper

Podpredsednica
Tatjana Voj

Predsednik sveta
Roman Jakič

Generalni sekretar
Jernej Pavlič

Član izvršnega odbora
Marko Bandelli

Članica izvršnega odbora
Olga Belec

Članica izvršnega odbora
Karmen Velikonja

Vodstvo stranke
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Poslanska skupina SAB

Ministri

Poslanec
Marko Bandelli

Poslanec
Vojko Starovič

Poslanec
Franc Kramar

Namestnik vodje
Andrej Rajh

Vodja
Maša Kociper

Ministrica za področje razvoja, 
strateških projektov in 

kohezije

dr. Angelika Mlinar
Podpredsednica vlade in 

ministrica za infrastrukturo

mag. Alenka Bratušek
Minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu

Peter Jožef Česnik
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Lokalni odbori

7. Občinski odbor Žalec

8. Občinski odbor Postojna

9. Mestni odbor Slovenj Gradec

10. Občinski odbor Izola

11. Občinski odbor Šempeter-Vrtojba

12. Občinski odbor Piran

1. Mestni odbor Maribor

2. Lokalni odbor Sežana

3. Mestni odbor Murska Sobota

4. Lokalni odbor Jesenice

5. Mestni odbor Ljubljana

6. Mestni odbor Koper



19. Občinski odbor Polzela

20.  Občinski odbor Domžale

21. Občinski odbor Kamnik

13. Lokalni odbor Trbovlje

14. Mestni odbor Ptuj

15. Mestni odbor Kranj

16. Mestni odbor Nova Gorica 

17. Mestni odbor Celje 

18. Mestni odbor Novo mesto



Naši rezultati

Mandat 2013-2014

• V času najhujše krize leta 2013 smo državo rešili pred bankrotom in prihodom trojke 
• Z ZUJF-om neustavno znižane pokojnine smo vrnili na prejšnjo raven 
• Poostrili smo pregon sive ekonomije 
• Ustavili smo naraščanje brezposelnosti 
• V ustavi smo spremenili 148. člen in vanjo zapisali »zlato fiskalno pravilo« 
• V ustavi smo spremenili 90., 97., 99. člen in uredili razpisovanje referendumov

Mandat 2014-2018

• V ustavo je bila na našo pobudo v 70.a člen vpisana pravica do pitne vode 
• Slovenskim malim pivovarjem smo s spremembo zakona znižali obdavčitev

Mandat 2018-2022

• Dvignili smo odmerni odstotek za upokojence s 57,5 % na 63 % in za ženske 
  obdržali 63 % in dodali 1,36 % za vsakega dodatnega otroka do največ treh otrok.
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Na ministrstvu za infrastrukturo 2018-2020

•  Zaprli smo finančno konstrukcijo za gradnjo 2. tira.
• Sprejeli smo poroštvo za dva največja infrastrukturna projekta 2. tir in 3. razvojno os.
• Začeli smo z gradnjo 2. tira.
• Dobili smo gradbeno dovoljenje za severni del 3. razvojne osi pri odseku Gaberke.
• Našli smo več kot 110 mio EUR prihrankov v finančni konstrukciji za 2. tir.
• Po odstopu Kitajcev od pogodbe smo letališče Maribor rešili pred zaprtjem.
• V Mariboru smo obvoznico H2 izvzeli iz vinjetnega sistema.
• V Mariboru smo obnovili železniško postajo.
• Nadgradili smo progo Maribor – Šentilj.
• Uvedli smo enotno vozovnico IJPP, s katero se lahko na isti relaciji peljemo tako z 

vlakom kot z avtobusom.
• S 1. 7. 2020 smo zagotovili brezplačen medkrajevni prevoz za upokojence, dijake in 

študente športnike in invalide.
• Uvedli smo hitre avtobusne linije 

po vsej Sloveniji.
• Izpeljali smo več kot 360 

projektov, zgradili in obnovili pa 
več kot 260 km cest.

• Zgradili oziroma prenovili smo 
več kot 40 km železnic.

• V Kopru smo odprli nov center 
Uprave za pomorstvo.

V Službi vlade za kohezijo in evropska sredstva 2018-2020

•  Računalniški sistem EMA je bil velik izziv, uspeli smo ga vzpostaviti in tako  
   rešili 180 mio EUR.
• Pospešili smo črpanje EU sredstev in zagotovili dvig počrpanih sredstev iz 14 %  

na 32 % in s tem kot Republika Slovenija postali v primerjavi z drugimi državami  
EU nadpovprečni.

Na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu 2018-2020

• Uspešno smo izvedli največjo repatriacijo Slovencev iz Venezuele - več kot 50 oseb.
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PISMO PREDSEDNICE



Spoštovane državljanke in državljani, drage SABovke in SABovci!

Leto 2019 je bilo za SAB zelo uspešno leto. S polno paro smo delali na vseh treh 
ministrstvih in uspeli kar nekaj stvari premakniti z mrtve točke. Na Ministrstvu za 
infrastrukturo smo uspeli »zagnati« dva največja infrastrukturna projekta – 2. tir in 
3. razvojno os, zgradili smo več kot 250 km cest in več kot 40 km železnic, uspeli 
smo zmanjšati število gradbenih aneksov in to kar za 2/3. In – uspeli smo zagotoviti 
brezplačen medkrajevni javni prevoz za vse slovenske upokojence. To so velike stvari! 
Nekaj več težav smo imeli zaradi menjav ministrov na SVRK-ju, kjer pa smo kljub temu 
uspeli narediti največji korak, in to je, preprečiti izgubo evropskega denarja – in to 
kar 180 mio EUR. Na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa smo prvič 
v zgodovini naše Slovenije repatriirali več kot 50 ljudi iz Venezuele. Na vse, kar smo 
naredili, smo lahko zelo ponosni.

Tudi kot stranka smo svoje delo na terenu okrepili, ustanavljali smo nove odbore, 
pridružujejo se nam novi člani, in kot predsednica stranke sem z opravljenim v letu 
2019 zadovoljna.

Tudi finančno stanje stranke je dobro in stabilno, saj smo imeli v letu 2019 evropske 
volitve, ki so bile finančno za SAB kar velik zalogaj, ne glede na to pa leto 2019 
zaključujemo s pozitivnim stanjem na računu in brez dolgov! 

Še posebej sem ponosna na to, da SAB in njene članice in člani ostajamo zvesti 
svojim socialno-liberalnim vrednotam. Za nas sta ključna stebra socialne države javno 
šolstvo in javno zdravstvo. In to vedno znova poudarjamo in za to se vedno znova 
borimo. Brez javnega šolstva in javnega zdravstva ni socialne države. Ne moremo 
pristati, da se zasebne šole financirajo enako kot javne šole, zato smo šli v zbiranje 
podpisov za izvedbo posvetovalnega referenduma, da bi ljudje povedali, kaj mislijo o 
tem. Pomemben del socialne države je tudi skrb za starostnike – ustrezne pokojnine 
in dolgotrajna oskrba. Leta 2019 smo uspeli z zahtevo po višjem odmernem odstotku 
za pokojnine, in sicer smo ga uspeli povišati s 57 % na 63,5 %. Nismo pa še uspeli 
zagotoviti primerne dolgotrajne oskrbe, saj zakona resorno ministrstvo še ni uspelo 
pripraviti. Je pa to stvar, ki Slovenijo čaka v kratkem, in Stranka Alenke Bratušek bo pri 
tem vsekakor konstruktivno pomagala.

Leto 2019 lahko ocenim kot zelo uspešno, seveda pa so pred nami številni izzivi in 
cilji, ki jih moramo doseči.

mag. Alenka Bratušek 
predsednica
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POUDARKI DELOVANJA 
V LETU 2019



V letu 2019 sta bila za SAB dva dogodka še posebej pomembna. Imeli smo 2. volilni 
kongres stranke, na katerem smo volili novo vodstvo, in potekale so volitve za 
evropske poslance, na katerih smo nastopali prvič. 

V letu 2019 je stranka SAB s svojimi funkcionarji delovala na treh nivojih:

• v vladi s predsednico stranke, ki je zasedala mesto podpredsednice vlade in 
ministrice za infrastrukturo;

• z ministrom za evropske projekte in kohezijska sredstva, dr. Iztokom Puričem, in 
nato z ministrico dr. Angeliko Mlinar;

• z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu, Petrom Jožefom Česnikom. 

V Državnem zboru smo delovali s petimi poslanci; z Mašo Kociper kot vodjo poslanske 
skupine, Andrejem Rajhom, namestnikom vodje poslanske skupine, Markom 
Bandellijem, Francem Kramarjem in Vojkom Starovičem. 

Stranka se je razvijala in širila tudi na terenu po mestnih in lokalnih odborih in mestnih 
ter občinskih svetih po Sloveniji. 
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Delovanje v Vladi Republike Slovenije
 

Ministrstvo za infrastrukturo

Na ministrstvu za infrastrukturo smo bili v letu 2019 zelo uspešni. Rezultati našega 
dela so še danes vidni in poganjajo ključne projekte, ki se še vedno izvajajo. Dva 
najpomembnejša projekta, 2. tir in 3. razvojno os, smo premaknili z mrtve točke. 
Pod vodenjem ministrstva za infrastrukturo s strani naše predsednice, mag. Alenke 
Bratušek, se je začela gradnja 2. tira, najpomembnejšega infrastrukturnega projekta 
v državi. Uspeli smo zapreti finančno konstrukcijo za 2. tir in sprejeli poroštvo za oba 
velika infrastrukturna projekta. V prvem letu iskanja možnih finančnih optimizacij smo 
v finančni konstrukciji za 2. tir našli več kot 110 mio EUR prihrankov in tako za več kot 
10 % pocenili projekt. Za 3. razvojno os smo dobili gradbeno dovoljenje, in sicer za 
severni del pri odseku Gaberke. 

Izpeljali smo več kot 360 gradbenih projektov, zgradili in obnovili pa več kot 260 km 
cest. Zgradili oziroma prenovili smo več kot 40 km železnic. V Mariboru smo obnovili 
železniško postajo in nadgradili progo Maribor – Šentilj. V Kopru smo odprli nov 
center Uprave za pomorstvo. Po odstopu Kitajcev od pogodbe smo letališče Maribor 
rešili pred zaprtjem. V Mariboru smo izvzeli obvoznico H2 iz vinjetnega sistema. 
Uvedli smo enotno vozovnico IJPP, s katero se lahko na isti relaciji peljemo tako z 
vlakom kot z avtobusom. Uvedli smo hitre avtobusne linije po vsej Sloveniji, s 1. 7. 
2020 pa smo zagotovili brezplačen medkrajevni prevoz za upokojence ter dijake in 
študente športnike in invalide.

22



Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu smo prvič v zgodovini naše 
države uspešno izpeljali obsežen postopek repatriacije rojakov slovenskega porekla 
in s tem postavili konkretne in trdne temelje za vse nadaljnje postopke. Obsežna 
vrnitev (repatriacija) več kot 50 oseb s slovenskim poreklom iz Bolivarske republike 
Venezuele je bila izjemno kompleksen zalogaj. 

Koordinacijo akcijske skupine, ki so jo sestavljala številna ministrstva, uradi in ne-
profitne organizacije, je na svoja pleča vzela naša državna sekretarka Olga Belec. 
Tako je koordinacija vseh deležnikov stekla hitro in učinkovito. Poskrbeli smo, da so 
se naši rojaki vrnili v matično domovino varno in bili sprejeti s toplino. Uredili smo 
jim bivališča in administrativne postopke, priskrbeli prostovoljce, socialno pomoč in 
osnovne življenjske dobrine ter jim 
pomagali začeti proces integracije v 
našo družbo. Le s skrbno pomočjo in 
empatijo bodo rešeni posamezniki 
lahko postali aktivni in produktivni 
člani naše domovine. 

Medtem je minister Peter J. Česnik s 
svojo osebno angažiranostjo poskrbel 
tudi za pomoč rojakom, ki so ostali 
v Bolivarski republiki Venezueli. S 
pomočjo donatorjev in prostovoljnih 
dobrodelnih organizacij nam je v 
Venezuelo uspelo poslati obilico 
humanitarne pomoči. 

Preostalo delo Urada je v času našega mandata potekalo nemoteno in učinkovito. 
S pomočjo javnega razpisa smo uspeli financirati delovanje več kot 750 društev, 
ustanov in organizacij v zamejstvu in po celem svetu. S tem smo še naprej uspešno 
podprli in utrdili slovensko narodno zavest in ponos, ki sta v zamejstvu in po svetu 
izredno močna. To smo podpirali tudi s tedenskim obiskovanjem naših rojakov v tujini. 
Poleg skrbi za povezanost naših rojakov z matično domovino smo se tudi ves čas 
aktivno zavzemali za pravice naših rojakov v zamejstvu. Od pravice do veroizpovedi v 
slovenskem jeziku v Italiji, do enakopravnosti pred zakonom v Avstriji, preko pravic do 
šolanja v slovenskem jeziku na Hrvaškem, do dvojezičnosti na Madžarskem. 
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Služba vlade za kohezijo in evropska sredstva

Službo vlade za kohezijo in evropska sredstva sta v letu 2019 vodila dva naša 
ministra, dr. Iztok Purič in dr. Angelika Mlinar. Po odstopu dr. Iztoka Puriča je 
začasno vodenje prevzela naša predsednica, ki je SVRK vodila do imenovanja nove 
ministrice, dr. Angelike Mlinar. V času vodenja ministrstva s strani dr. Iztoka Puriča 
je bila državna sekretarka dr. Nevenka Ribič, v času vodenja dr. Angelike Mlinar pa 
je mesto državnega sekretarja prevzel Aleš Bucik. V začetku leta smo imeli največji 
izziv z reševanjem informacijskega sistema EMA, ki smo ga uspešno izpeljali in tako 
ohranili 180 mio EUR sredstev. Uspeli smo pospešiti črpanje EU sredstev in odstotek 
počrpanih sredstev dvigniti iz 14 % na 32 %, kar je blizu EU povprečja. 

V Službi vlade za razvoj in kohezijo 2018–2020
• Informacijski sistem EMA je bil velik izziv, uspeli smo ga vzpostaviti in tako rešili  

180 mio EUR.
• Pospešili smo črpanje EU sredstev in zagotovili dvig počrpanih sredstev iz  

14 % na 32 %, in s tem je Slovenija postala v primerjavi z drugimi državami  
EU nadpovprečna.

• Pripravljali smo osnovo za pogajanja v novi finančni perspektivi 2021-2027
• Pripravljena je strategija za Sklad za pravičen prehod v višini 90 mio EUR 

(identificirane regije: Zasavje in Šaleška dolina).
• Agenda 2030 - kot osnova za državne prioritete Državnega programa razvojnih 

prioritet (DPRP) je pripravljena in čaka na potrditev vlade.
• Intenzivno sodelovanje SVRK-ja pri pripravah za predsedovanje Slovenije Svetu EU 

v drugi polovici 2021.
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Delovanje v Državnem zboru 
Republike Slovenije 

Poročilo poslanske skupine

Poslanska skupina SAB pri svojem delu v Državnem zboru sledi programu stranke in 
poskuša v čim večji meri uresničiti zaveze, ki smo jih dali svojim volivcem.

Na zahtevo SAB je bilo tako na začetku mandata vlade Marjana Šarca v koalicijsko 
pogodbo vnesenih kar nekaj pomembnih vsebinskih poudarkov, med drugim:
• zvišanje odmernega odstotka za upokojence s 1. 1. 2019 na 63 %;
• izplačilo letnega dodatka za upokojence v dveh višinah, kot je to bilo pred krizo;
• uveljavitev t.im. dvojnega statusa za tiste državljanke in državljane, ki želijo tudi 

potem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev, nadaljevati z delom; 
• uveljavitev jamstvene sheme za stanovanja za mlade;
• pospešitev izvedbe velikih infrastrukturnih projektov, zlasti drugega tira in tretje 

razvojne osi;
• več predlogov za izboljšanje 

delovanja zdravstvenega 
sistema in skrajšanje 
čakalnih vrst ipd.

Pri svojem delu poslanci SAB 
spoštujejo vrednote razvite 
evropske socialno-liberalne 
demokracije in doslednega 
spoštovanja človekovih pravic 
ter spoštovanje socialne 
države, zlasti kvalitetnega, 
vsem dostopnega javnega 
šolstva in učinkovitega 
javnega zdravstva.
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Izpostavljamo nekaj pomembnejših zakonodajnih predlogov Stranke 
Alenke Bratušek znotraj koalicije

Izboljšanje položaja upokojencev, novela ZPIZ-2 

V SAB se že vrsto let odločno zavzemamo za ureditev statusa sedanjih in bodočih 
upokojencev. V vladno koalicijo smo vstopili po tem, ko smo od ostalih strank dobili 
zagotovilo, da bomo odmerni odstotek dvignili že za tiste, ki se bodo upokojili s 1. 
januarjem 2019, in da bo še v letu 2019, na enak način kot pred krizo, izplačan letni 
dodatek upokojencem v dveh višinah namesto v petih.

Najnižja pokojnina bi morala po mnenju SAB znašati 
vsaj 31 odstotkov najnižje pokojninske osnove.

Višina letnega dodatka in pogoj za njegovo odmero 
morata biti določena v sistemskem zakonu, torej v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Kljub temu, da je bila predmetna novela zakona 
sprejeta, zaveza koalicije glede uveljavitve sprememb 
s 1. 1. 2019 ni bila uresničena, zaradi česar smo bili v 
SAB zelo razočarani. Žal nam je tudi, da ni bil sprejet 
naš amandma, ki je predlagal skrajšanje prehodnega 
obdobja za uveljavitev novega odmernega odstotka na 
63 % za vse. Prehodno obdobje je tako žal ostalo 6 let.

Prav na temo izboljšanja položaja upokojencev je 
poslanska skupina SAB postavila tudi več poslanskih 
vprašanj.

Zdravstvo 

Poslanci SAB smo ves čas opozarjali na zaskrbljujoče stanje v zdravstvu in podali 
številne predloge za izboljšave. Pogrešali smo konkretne ukrepe za krajšanje čakalnih 
vrst v zdravstvu, saj je bil to eden največjih izzivov koalicije. Podpirali smo tudi ukinitev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a kot odgovorna stranka zahtevali, da se 
ta sprememba izvede tako, da ne bo ogrožena stabilnost zdravstvenega sistema in 
javnih financ.
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V zvezi z nedopustnimi čakalnimi dobami je poslanec Vojko Starovič ministru za 
zdravje zastavil tudi poslansko vprašanje – prav tako glede problematike družinskih 
zdravnikov in ZZZS. 

Davčna razbremenitev regresa 

S predlogom zakona smo zvišali razpoložljivi dohodek delavca v primeru izplačila 
regresa za letni dopust tako, da smo spremenili znesek, do katerega se regres za 
letni dopust ne všteva v osnovo za plačilo prispevkov iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Navedeni znesek se je povečal iz 70 % na 100 % povprečne 
letne plače zaposlenih za predpretekli mesec.

ZOFVI

V poslanski skupini SAB smo ves čas podpirali predlog ministra za izobraževanje 
in poudarjali, da javno in zasebno šolstvo nikakor ne moreta biti izenačena glede 
financiranja. V podporo temu stališču smo zbirali tudi podpise na stojnicah in zbrali 
želenih 5000 podpisov. 

Osnovo našega izobraževalnega sistema mora predstavljati kvalitetno javno šolstvo. 
Predvsem na osnovnošolski stopnji je naloga osnovnega šolstva ta, da vsakomur 
omogoča razvoj potencialov ne glede na socialno okolje, iz katerega izhaja. Zasebne 
šole lahko predstavljajo dopolnitev javnega sistema, a za nadstandarne in specialne 
storitve morajo starši v teh šolah tudi nekaj doplačati. Vsakega otroka državljana 
Republike Slovenije namreč čaka prostor v brezplačni javni šoli.

27



Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih 
obveznosti bank 

V SAB smo aktivno sodelovali v postopku sprejema zakona. Zakon je prvotno 
predvideval, da stroške sodnih izvedencev krije Republika Slovenija – temu smo 
odločno nasprotovali, saj na tak način neupravičeno odtekajo proračunska sredstva 
tudi z računa za pokojnine.

V SAB smo vložili amandma, s katerim smo dosegli, da se malim nepoučenim 
vlagateljem, ki so na okencih bank kupovali podrejene obveznice v prepričanju, da 
gre za varen varčevalni instrument, omogoči poseben način poplačila pavšalnega 
zneska v izogib dolgim sodnim postopkom. Tem vlagateljem je na pobudo SAB na 
razpolago poenostavljena poravnalna shema.

Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku

Poslanec Franc Kramar je vse leto opozarjal na nedopustnost izvajanja 10. in 11. člena 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, v SAB pa smo pripravili tudi zakon, ki rešuje 
nakopičene težave in ureja način sofinanciranja projektov.

Sovražni govor

Poslanka Maša Kociper je na sejah odbora za pravosodje večkrat izpostavila problem 
preozke definicije sovražnega govora. Od besed se namreč hitro preide k dejanjem, 
kar nas je naučila tudi zgodovina. Sovražni govor ima negativen vpliv na družbo, saj 
ustvarja napetosti med ljudmi, njegov kazenski pregon pa je povsem zastal.
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Plastične vrečke

V program smo zapisali, da se bomo borili za prepoved plastičnih vrečk. Deloma 
je naša zahteva že uresničena – s 1. januarjem 2019 je namreč nastopila prepoved 
brezplačnih plastičnih vrečk, ki pomeni prvi in izjemno pomemben korak k izločitvi čim 
več plastičnih izdelkov iz naših življenj.

Zapori – gradnja moškega zapora v Dobrunjah in širitev ženskega 
zapora na Igu 

Odbor za pravosodje je na 5. redni seji, dne 6. 2. 2019, na pobudo poslanke Maše 
Kociper sprejel sklep, da naj ministrstvo za pravosodje ponovno preuči upravičenost 
višine načrtovanih sredstev za gradnjo moškega zapora v Dobrunjah ter adaptacijo in 
širitev ženskega zapora na Igu. 

Sprva so bili predvideni stroški za izgradnjo moškega zapora v Dobrunjah 73 mio EUR, 
za adaptacijo ženskega zapora na Igu pa 44 mio EUR. 

Na podlagi sprejetega sklepa so na ministrstvu pristopili k iskanju možnih rešitev. Za 
ženski zapor na Igu so tako z optimizacijo prišli do zmanjšanja prvotno predvidenih 
sredstev iz proračuna za dobrih 20 %.

Lipica

Poslanec Marko Bandelli si je kot edini 
predstavnik volivcev štirih kraških občin aktivno 
prizadeval za ureditev razmer v Lipici. Skupaj 
s predstavniki civilne iniciative se je sestal z 
ministri za kulturo, gospodarstvo in kmetijstvo.

Rižanski vodovod in nov vir pitne vode 
za slovensko Istro

Poslanec Marko Bandelli je na 10. redni seji 
državnega zbora izpostavil medijsko odmevno temo in ministru za okolje in prostor 
postavil poslansko vprašanje o nujnosti dodatnega vodnega vira za slovensko Istro.
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Enotna vozovnica

Spodbujanje javnega prevoza je tudi v luči podnebnih sprememb in zavzemanja za 
čistejše okolje izjemnega pomena. Eden od ukrepov, ki smo ga uresničili, je uvedba 
enotne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), s katero se lahko 
na isti relaciji peljemo tako z vlakom kot z avtobusom. 

Brezplačen medkrajevni prevoz

Po zaslugi SAB bo s 1. 7. 2020 zagotovljen brezplačen medkrajevni prevoz za 
upokojence, dijake, študente, športnike in invalide.

Energetski zakon

Sprejem dopolnjenega energetskega zakona je za Slovenijo izjemno pomemben. 
Z njim se med drugim spodbuja investiranje v različne obnovljive vire energije, 
omogočena in spodbujena je samooskrba. 

Poslanska vprašanja

Poslanci PS SAB so v letu 2019 postavili kar nekaj poslanskih vprašanj. Med 
drugim tudi vprašanja v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, v zvezi z ureditvijo 
pokojnin skladno s koalicijsko pogodbo, v zvezi s kobilarno Lipica, v zvezi s 
Triglavskim narodnim parkom, v zvezi s problematiko družinskih zdravnikov, v zvezi s 
spremembami ZPIZ-2, v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva …
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Delovanje stranke

Funkcijo generalnega sekretarja je v letu 2019 opravljal neprofesionalno Jernej 
Pavlič. Zaposlen je bil kot vodja kabineta pri predsednici stranke in ministrici za 
infrastrukturo.

Leto 2019 je bilo za Stranko Alenke Bratušek zelo intenzivno in hkrati uspešno leto 
zaradi dveh pomembnih dogodkov.

Po dobrih štirih letih je imela stranka 16. februarja 2. volilni kongres. Kongres 
smo tradicionalno organizirali v prostorih Stare mestne elektrarne v Ljubljani, kjer 
smo stranko leta 2014 tudi ustanovili. Kongresa so se udeležili predstavniki vseh 
koalicijskih strank in več kot 200 članov naše stranke. Predsednica stranke je 
ponovno dobila soglasno podporo članic in članov in tako nastopila svoj drugi  
štiriletni mandat.

V letu 2019 so bile na vrsti tudi volitve za evropske poslance. SAB si je prizadevala, 
da na volitvah v EU parlament nastopimo na skupni listi ALDE, kjer bi stranke LMŠ, 
SMC in SAB nastopile skupaj in pokazale, da je tudi v Sloveniji sodelovanje možno. 
Po odločni zavrnitvi stranke LMŠ za nastanek skupne liste, smo se v SAB odločili, da 
gremo na volitve samostojno s svojo listo po en mandat. Za nosilko liste smo povabili 
nekdanjo evropsko poslanko dr. Angeliko Mlinar, ki je v kandidaturo tudi privolila. Na 
listi smo imeli tudi nekdanjega poslanca Andreja Šušmelja, državno sekretarko Olgo 
Belec, poslanca državnega zbora Andreja Rajha, Đorđeta Beraka, državno sekretarko 
Nino Mauhler, Matejo Zupan in generalnega sekretarja Jerneja Pavliča. Nosilka liste 
in vsi kandidati so odlično izpeljali kampanjo in soočenja ter na volitvah 26. maja 
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presegli parlamentarni prag in prejeli 4,02 %. Kljub temu, da poslanskega mandata 
nismo dobili, smo bili z rezultatom na EU volitvah zadovoljni.

V letu 2019 smo poleg 
kampanje za EU volitve, ki 
je potekala po stojnicah, 
ustanovili tudi na terenu dva 
lokalna odbora, odbor SAB v 
Izoli in odbor SAB v Žalcu. 

V stranki SAB smo se 
odločili in v letu 2019 izpeljali 
kampanjo zbiranja podpisov 
za ohranitev javnega šolstva 
in jasne ločnice s privatnim. 
Na stojnicah po Sloveniji 
smo zbrali več kot 5.000 
podpisov. Kampanja je bila 
iz našega zornega kota 
izredno uspešna. 

V letu 2019 smo v Državni 
zbor predali tudi več kot 
10.000 podpisov za dvig odmernega odstotka, zbranih v letih 2017 in 2018, kot 
podporo zakonu, ki ga je v Državni zbor poslalo ministrstvo za delo in katerega smo 
zahtevali koalicijski pogodbi.
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM



Pri izkazovanju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov upoštevamo 
Zakon o računovodstvu. Ta se sklicuje na Slovenske računovodske standarde (2016). 
Posebnosti ureja Slovenski računovodski standard 34 – Računovodske rešitve v 
nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan je tudi 
enotni kontni načrt. Pri samem poslovanju upoštevamo kot politična stranka Zakon 
o političnih strankah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Pravilnik o vsebini 
in načinu predložitve letnega poročila političnih strank, Zakon o dohodnini, Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb in drugo veljavno zakonodajo.

Kot pravna oseba zasebnega prava v skladu z 11. členom Zakona o računovodstvu 
sestavljamo računovodske izkaze in poročila o poslovanju za poslovno leto, ki je 
enako koledarskemu. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov izkazujemo 
na dan 31. decembra. Ugotavljamo prihodke, odhodke in presežek ali primanjkljaj 
v obdobju od ustanovitve do 31. decembra, v izkazu prihodkov in odhodkov 
računovodski izkazi vsebujejo podatke za tekoče in preteklo obračunsko obdobje. 

Poslovne knjige vodimo na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za 
sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poslovne knjige vodimo 
po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost 
evidentiramo prihodke glede na vrsto dejavnosti ter izračunamo sorazmerni delež, ki 
se nanaša na pridobitno dejavnost. Ta izračunani delež pa uporabljamo pri ločevanju 
stroškov na pridobiten in nepridobiten del.

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank določa 
vsebino in način predložitve letnega poročila Agenciji RS za javnopravne evidence 
in storitve ter način njegove javne objave. Letno poročilo moramo predložiti AJPES-u 
v elektronski obliki preko spletnega portala. Predloženo je hkrati za namen javne 
objave in državne statistike. AJPES letna poročila javno objavi v petnajstih delovnih 
dneh po preteku roka za njihovo predložitev.
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Bilanca stanja 
na dan 31. 12. 2019

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačano domeno  
v višini 126,18 EUR.

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih imamo v lasti. Opredmetena 
osnovna sredstva, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu 
ne presega 500,00 EUR, so izkazana kot drobni inventar in v skladu s 45. členom 
Zakona o računovodstvu odpisana naenkrat v celoti. Po modelu nabavne vrednosti 
opredmetena osnovna sredstva po začetnem pripoznanju amortiziramo. Vrednost 
amortizirljivih sredstev prenašamo med stroške z amortiziranjem. Amortizacijo 
amortizirljivih opredmetenih osnovnih sredstev začnemo obračunavati prvi dan v 
naslednjem mesecu po tistem, ko so amortizirljiva sredstva razpoložljiva za uporabo.
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Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu na dan  
31. 12. 2019, odprt pri Abanki d.d. v višini 56.386,26 EUR. 

Kratkoročne poslovne terjatve izkazujejo dane predujme in varščine v višini 750,00 
EUR ter druge kratkoročne terjatve v višini 49,71 EUR.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so:
• kratkoročno odloženi stroški, ki se nanašajo na obdobje po izteku obračunskega 

obdobja, za katero je sestavljena bilanca stanja v višini 3.402,35 EUR (registracija 
domen, smeti januar 2020, svetovanje januar 2020) in

• kratkoročno nezaračunani prihodki v višini 3.292,73 EUR (povračilo stroškov volilne 
kampanje za volitve v Evropski parlament). 
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Kratkoročne poslovne obveznosti izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v 
višini 13.567,46 EUR in druge kratkoročne obveznosti v višini 351,47 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so vnaprej vračunani stroški v višini  
765,00 EUR.

V bilanci stanja je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 52.220,61 EUR. 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
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Prihodki in odhodki se prepoznajo po načelu nastanka poslovnega dogodka in se 
evidentirajo v obračunsko obdobje, na katero se nanašajo. 

Stranka prihodkov in odhodkov notranjih organizacijskih enot (mladinske ali ženske 
organizacije) ni imela.
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Med poslovnimi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb so: 
• prihodki iz sredstev javnih financ, ki smo jih prejeli iz proračuna Republike Slovenije 

in iz proračunov lokalnih skupnosti ter donacije od dela dohodnine po zakonu, ki 
ureja dohodnino in

• drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb – članarine, 
prispevki.

Finančni prihodki izkazujejo obresti od sredstev na transakcijskem računu. 
Drugi prihodki so stotinske izravnave.

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški materiala in stroški storitev. 
Stroški materiala so predvsem stroški pomožnega materiala, elektrike, cvetja, čistil, 
fotografij, knjig in stroški pisarniškega materiala. Med stroške storitev pa so zajete 
telekomunikacijske storitve, najemnine in stroški poslovnih prostorov, komunalne 
storitve, najemnine dvoran, najemnine in zakupnine, stroški plačilnega in bančnega 
prometa, računovodske storitve, potni stroški, reklama in reprezentanca, tiskarske 
storitve, odvetniške storitve in druge storitve. 

Stroški dela izkazujejo stroške plač, prispevke za socialno varnost zaposlenega, ki jih 
plača delodajalec.

Amortizacija izkazuje amortizacijo osnovnih sredstev in odpis drobnega inventarja (v 
skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu) v višini 1.097,16 EUR.

Med drugimi poslovnimi stroški so izkazani stroški taks in stroški članarin. 
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Finančni odhodki so odhodki za zamudne obresti v višini 0,65 EUR in obresti od 
posojila v višini 77,47 EUR.

Med drugimi odhodki so izkazana sredstva, nakazana humanitarni organizaciji.

Poslovno poročilo stranke SAB za leto 2019 je bilo obravnavano na 2. dopisni seji 
Izvršnega odbora stranke in je bilo soglasno sprejeto. S statutom stranke je tudi 
skladno dejstvo, da je poslovno poročilo za leto 2019  obravnaval Nadzorni odbor na 
svoji 1. dopisni seji in ga soglasno potrdil. 

Jernej Pavlič 
generalni sekretar
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