Spoštovana članica, spoštovan član TRSa;

V skladu s sklepom konvencije članstvo seznanjamo z aktivnostmi, ki smo jih izvedli v leto 2015 in vas
vabimo, da nam posredujete svoje ideje in predloge za dogodke in aktivnosti na lokalnih ravneh.
Že ob nastanku TRSa smo opozorili, da se socialna, gospodarska, finančna in okoljska kriza vse bolj
poglablja in da še ni videti konca. Zaupanje ljudi v institucije in v politiko je vse manjše. Z našim
delom kot TRS na terenu in z aktivnostmi kot Združena levica v parlamentu državljankam in
državljanom vračamo zaupanje in predvsem razmišljanje, da so trajnostna politika, trajnostne
spremembe in trajnostni razvoj, ki jih spodbujamo in razvijamo v okviru demokratičnega
ekosocializma, alternativa krizi in zamujenim priložnostim.
Stranka TRS je postala parlamentarna stranka in v nekaterih občinah imamo svoje člane tudi v
občinskih svetih, bodisi neposredno kot TRS, bodisi preko koalicije Združena levica. To pa pomeni
postopno prevzemanje odgovornosti za dogajanja v družbi, kar posledično zahteva vsebinsko in
organizacijsko drugačno delovanje, kot je bilo v obdobju pred zadnjimi državnozborskimi in lokalnimi
volitvami. Ne nazadnje smo v Državni zbor kot članica koalicije Združena levica vstopili kot četrta do
peta stranka po številu poslancev izmed sedmih parlamentarnih stran, vse javnomnenjske raziskave
nas v preteklih treh mesecih uvrščajo na višja mesta in za razliko od drugih nam odstotek podpore
raste brez večjih nihanj, medtem ko ostalim vztrajno pada. To je sporočilo volivcev, da delujemo v
pravo smer in nas zavezuje k še bolj premišljenemu, odgovornemu in državotvornemu ravnanju.

Iz ljudskih ust neposredno v parlament.

To je niz dogodkov, ki so nekakšna oblika ljudskega parlamenta, na katerih poslanci poslanske
skupine Združena levica prisluhnejo lokalnim dobrim praksam in tudi lokalnim težavam in tako nato
skupaj ugotovimo, kako lahko posamezno problematiko rešimo preko poslanske skupine. Kot pravi
naša predsednica in poslanka Violeta Tomić – večina politikov pride do državljank in državljanov le na
vsake štiri leta s polnimi usti obljub. Mi pridemo, da prisluhnemo in da skupaj ugotovimo, kje in kako
lahko pomagamo.

1

V leto 2015 smo dogodek »Iz ljudskih ust neposredno v parlament« izvedli v sledečih krajih:












17.01.2015 – Ajdovščina, kjer smo uspeli povezati župane in lokalna društva v posameznih
aktivnostih.
31.01.2015 - Trbovlje. Na osnovi našega srečanja se je ustvaril občinski razvojni program.
27.02.2015 – Koper
27.03.2015 - Slovenj Gradec, dodatno smo povezali organizacije na tem območju.
16.05.2015 – Ptuj
27.05.2015 – Črnomelj, omogočili smo zaključek obvoznice in izpeljavo predora pod
Gorjanci.
03.06.2015 – Hrpelje, širili smo naše aktivnosti na področju industrijske konoplje.
12.06.2015 - Maribor
02.10.2015 - Nova Gorica
10.11.2015 - Velenje, izpostavili in reševali smo lokalno problematiko.
27.11.2015 – Slovenska Bistrica, v imenu Lovske družine smo oblikovali poslansko vprašanje.

Industrijska konoplja – Včeraj, danes, jutri
V nizu teh predavanj smo na terenu predstavili zgodovino industrijske konoplje, njeno vsestransko
uporabnost, njene prednosti pred ostalimi kulturami in predvsem kot možnost dopolnilne dejavnosti,
lokalnega razvoja in novih delovnih mest.
Prva predavanja smo izvedli v Beli krajini, v Metliki, Črnomlju in Semiču, kjer smo spodbudili
ustanovitev društva za industrijske rastline, ki ima trenutno več kot 100 članov. S predavanji smo
nadaljevali v Radovljici, Trebnjem, Ajdovščini, Sromljah v občini Brežice. V povprečju se je
posameznih srečanj udeležilo približno 80 posameznikov.
01.06.2015 smo v Državnem svetu izvedli 1. Nacionalno konferenco o industrijski konoplji, ki se ga je
udeležilo približno 60 posameznikov.
01.06.2015 smo v Krškem v sodelovanju z Zavodom Svibna organizirali posvet o povezovanju
pridelovalcev konoplje v Posavju. Posveta se je udeležilo približno 30 udeležencev.
07.09.2015 smo v Državnem svetu izvedli posvet z naslovom »Endokanabinoidni sistem – kaj je to«.
Na osnovi zadnjega predavanja je dr. Krek uspel ustvariti skupino 250 zdravnikov, ki podpirajo in se
želijo dodatno izobraziti iz področja zdravljenja s konopljo.
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Novinarska konferenca proti prodaji Telekoma d.d.

Izpostavljamo, da smo 03.06.2016 imeli novinarsko konferenco na kateri smo predstavili dokumente,
ki so dokazovali prisotnost tudi vsaj še ene ponudbe, ki je bila zavrnjena in napačen način izračuna
ponujene cene. Kasneje so bile v postopkih ponudbe zavrnjene, prisotnost druge ponudbe pa je
potrdil tudi sam naročnik.

Svet stranke in interna konferenca
V obdobju od novembra 2014 smo imeli dve seji Sveta stranke v predhodnem mandatu in sicer:




28.2.2015 v Kopru
16.05.2015 na Ptuju
03.10.2015 v Novi Gorici

V skladu s sprejetim sklepom v Trebnjem je takratni predsednik Sveta stranke in pobudnik Romeo
Varga pričel z organiziranjem prve TRSove interne konference, katere namen je, da lahko članice in
člani predstavite svoje aktivnosti, ideje, pobude in novosti ostalim članom. Prispevki se lahko na vašo
željo
posnamejo
in
so
dosegljivi
preko
Youtube
kanala
Soboški
TRS
(https://www.youtube.com/channel/UCWegn4ztjIqgNPwVefaWI7Q).
V okviru obeh TRSovih internih konferenc smo imeli skupno 25 takšnih predavanj in prezentacij.

Konvencija stranke
V skladu s statutom vsako leto izvedemo konvencijo stranke, lansko leto smo jo 28. 03. v Slovenj
Gradcu. Na obeh smo izvedli volitve. V Slovenj Gradcu je bila s prepričljivo večino glasov izvoljena za
predsednico stranke za obdobje 2015/2017 Violeta Tomić, ki nadaljuje zastavljeno delo in aktivnosti,
spodbuja in vnaša nove dejavnosti in se se zlasti osebno udejstvuje pri širjenju naše mreže na terenu.

Lokalno delovanje in stanje članstva.
V preteklem obdobju smo ustanovili Območni odbor za Ajdovščino in Vipavo, Občinski odbor v
Kamniku, Občinski odbor v Radečah in Medobčinski odbor za MO Ptuj in Haloze ter regijski odbor
Bela krajina. V Sevnici smo pripravili skupaj z mestno knjižnico dobro obiskano predavanje Dušana
Pluta.
V tem obdobju se nam je pridružilo 18 članov, izstopilo pa 22 članov.
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Sodelovanje z ostalimi društvi, posamezniki in koalicijami
Na našo pobudo septembra 2014 se je pričelo delo Koalicije proti tajnim sporazumom TTIP, CETA in
TISA, s pomočjo katere smo uspeli zbrati ustrezno število podpisov za vključitev v Evropsko pobudo. Z
našimi akcijami spodbujamo javno ozaveščanje in obveščanje ter argumentirano nasprotovanje
samim tajnim sporazumom, tudi z izredno sejo odborov v Državnem zboru ter javnimi tribunami.
Pridružili smo se in aktivno sodelovali v koaliciji Državljani proti razprodaji.
V okviru Gibanje TRS sodelujemo v zvezi nevladnih organizacij Planu B, akciji Greenpeace proti
naftnim ploščadim v Jadranu in pričenjamo proces priznanja statusa delovanja v javnem interesu na
področju varstva okolja.
Aktivni smo v gibanju »Ustavimo fracking v Petišovcih«, da bi po zgledu nekaterih evropskih držav
dosegli prepoved uporabe tega okoljsko izredno tveganega načina (globinsko hidravlično drobljenje z
vtiskanjem vode s strupenimi kemikalijami) pridobivanja plina.
Marca smo v sodelovanju s Klubom Daktari izvedli javno tribuno oz. pogovor z naslovom
»Raziskovalno novinarstvo v primežu interesov – Resnica ne sme biti kaznovana«, kjer je svojo
zgodbo raziskovanja in pritiskov politike nanj predstavil veliki hrvaški raziskovalni novinar in avtor
velikega števila knjig, v katerih je predstavil korupcijo na Balkanu Domagoj Margetić.
Sodelovali smo v akcijah za reševanje dvoživk pri selitvah preko prometnic.
S priložnostno svečanostjo smo kot edina slovenska organizacija obeležili spomin na ustanovitev
Osvobodilne fronte slovenskega naroda 27. aprila ob Dnevu boja proti okupatorjem in uredili okolico
spomenika pri nekdanji Vidmarjevi hiši, sedanju rezidenci veleposlaništva Nemčije.
Pridružili smo se Puntarjem in DSD pri dogodkih, ki so jih organizirali, v Postojni in Straži.
Predsednica Violeta Tomić je kot slavnostna govornica ob Dnevu upora proti okupatorjem sodelovala
z ZZB NOV na svečanostih v Dolenjskih Toplicah, Kočevju in Trebučah.
Predsednica Violeta Tomić je bila tudi pozdravna govornica na srečanju Antifašistov oktobra v Novem
mestu, kjer smo tudi prevzeli del koordinacije.
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Aktivnosti v okviru Evropske levice
Preteklo leto smo velik napor dali v prizadevanja po vstopu v Evropsko levico, ki so skoraj leto dni, ne
po naši krivdi, zastala. Tako smo se udeleževali srečanj na Dunaju, Helsinkih, Madridu in Celovcu ter
smo bili januarja letos s strani Exboudra Evropske levice potrjeni in predlagani za polnopravno
članstvo. Tako vas vabimo, da se nam pridružite v aktivnostih vezanih na delovne skupine ter
mednarodno sodelovanje.

Aktivnosti v okviru poslanske skupine
V okviru poslanske skupine smo dosegli pomemben premik v večletnem boju proti neupravičeni in
domnevno s korupcijo obremenjeni gradnji TEŠ6 z ustanovitvijo parlamentarne preiskovalne
komisije, ki jo vodi naš podpredsednik in poslanec Matjaž Hanžek.
Spodbudili smo javno razgrnitev mnenj o Energetskem konceptu Slovenije in tako pospešili izdelavo
le – tega. Bistveno je, da smo izbezali na plano fosilne, plinske in nuklearne lobije, ki nameravajo
kovati izjemne dobičke na račun vse bolj z revščino ogroženega prebivalstva Slovenije in z razprodajo
naravnih virov (plina, biomase, vode, prostora, itd) tujcem.
Ravno tako smo preko izredne seje Odbora DZ za kmetijstvo na pobudo podpredsednice le – tega
Violete Tomić dosegli spremembo pravilnika o uporabi industrijske konoplje tudi za prehrano, ki bo
pridelovalcem industrijske konoplje omogočal njeno pridelavo in predelavo za te namene.
Popravljeni pravilnik je izšel te dni.
Sklicali smo več izrednih sej na temo Lipice.
V okviru poslanske skupine smo na osnovi predlanskega razpisa izvedli tudi šest različnih projektov,
med njimi projekt za spremembo Zakona o Romih in predstavitev teh sprememb na treh različnih
srečanjih v Trebnjem, Mariboru in Murski Soboti, spremembo Uredbe o dodatnih dejavnostih na
kmetijah, spremembi na področju (mislim da je imigrantske) emigrantske politike, volilne zakonodaje,
etažne lastnine in trajnostne gradnje ter energetske prenove. Projekti iz lanskega razpisa pa se
izvajajo v letošnjem letu.
V okviru poslanske skupine tudi redno postavljamo vprašanja ministrom na rednih sejah, kot tudi v
pisni obliki.
Poslanska vprašanja in odgovori so dosegljivi na povezavi, kjer v iskalnik vpišete priimek in ime
poslanca.
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POSLANSKA VPRAŠANJA MATJAŽ HANŽEK

12.01.2015


V zvezi z začasno ukinitvijo financiranja učne pomoči

27.02.2015


V zvezi z denarno socialno pomočjo

24.03.2015


V zvezi z monitoringom slovenskih površinskih in podzemnih voda ter morja

15.05.2015


V zvezi obratovanjem 6. Bloka termoelektrarne Šoštanj

12.06.2015



V zvezi z izvajanjem priprav na gradnjo II. bloka Jedrske elektrarne Krško
V zvezi s prenosom koncesij za izrabo vodnih virov

08.07.2015



V zvezi z domovi starejših občanov in strategijo skrbi za varno tretje življenjsko obdobje
V zvezi z ureditvijo statusa narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v republiki
Sloveniji

04.09.2015


V zvezi financiranja okoljskih nevladnih organizacij

18.09.2015



V zvezi z begunsko krizo
V zvezi s spominskim obeležjem in kipom Vide Pregarc na Gimnaziji Poljane
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16.10.2015


V zvezi s sanacijo Celjske kotline

03.11.2015


V zvezi s statusom društva gluhoslepih Slovenije DLAN

10.11.2015


V zvezi z mobingom v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj

13.11.2015


V zvezi s poslovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ko gre za
urejanja javnih površin s strani javnih zavodovo v namene javne koristi

11.12.2015



V zvezi s financiranjem nevladnih organizacij
V zvezi s financiranjem predšolske vzgoje romskih otrok
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POSLANSKA VPRAŠANJA VIOLETA TOMIĆ

23.01.2015



v zvezi z zmanjševanjem sredstev za delovanje občin
v zvezi z izvajanjem programa Pokolpje za obdobje 2011-2016

27.01.2015


v zvezi z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje nepotopljenega dela rudnika živega srebra
Idrija

27.02.2015



v zvezi z mladostniki s hudimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami
v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja

24.03.2015



v zvezi s povračilom vojne škode
v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica

30.03.2015


v zvezi z nujnim pričetkom priprave projektov za gradbeno dovoljenje za predor pod Gorjanci
na južnem delu 3. razvojne osi

17.04.2015



v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica
v zvezi z imenovanjem direktorja SNG Nova Gorica

15.05.2015



v zvezi s subvencijami in plačilno nedisciplino P&F Jeruzalem Ormož, vinogradništvo,
vinarstvo, turizem, d.o.o.
v zvezi z nujnim pričetkom priprave projektov za gradbeno dovoljenje za predor Gorjanci na
južnem delu 3. razvojne osi
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12.06.2015



v zvezi z razvojem kmetijstva na nekaterih, dejansko že problemskih območjih, vendar
uradno še ne prepoznanih
v zvezi s prenosom lastništva Dijaškega doma Črnomelj na Občino Črnomelj

08.07.2015



v zvezi z Nacionalnim akcijskim programom za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih
sredstev za obdobje 2012–2022
v zvezi s kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem d.o.o.

18.09.2015


V zvezi s programom Pokolpja 2016

19.09.2015


V zvezi z zmanjševanjem sredstev za kulturne dejavnosti

16.10.2015



V zvezi z zakonsko ureditvijo področja dimnikarskih storitev
V zvezi z deležem avdiovizualnih del v slovenskih medijih

03.11.2015



V zvezi s programi aktivne politike zaposlovanja in ukrepi Zavoda za zaposlovanje za
brezposelne osebe
V zvezi z določitvijo števila volkov za odstrel v obdobju od 01. oktobra 2015 do 30. septembra
2016

27.11.2015


V zvezi z odvzemanjem domačih živali beguncem

11.12.2015



V zvezi s postavitvijo tehničnih ovir na kmetijskih zemljiščih ob meji
V zvezi s položajem delavcev v kulturi
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Nadaljnje aktivnosti
V skladu s sklepom Konvencije stranke in Sveta Stranke TRS bomo nadaljevali z aktivnostmi na
terenu, tako predavanji, srečanji, pogovori kot tudi ustanavljanjem lokalnih odborov.
V okviru Trajnostne akademije bomo prenovili nabor predavateljev ter vsebin predavanj.
Pripravljamo nove javne tribune ter načrtujemo proslavo ob letošnji 500 letnici kmečkih uporov.
V okviru projekta Trajnostne gradnje in energetske prenove smo oblikovali orodje, s katerim je moč iz
javno dostopnih podatkov dokaj natančno izračunati potencial delovnih mest v vsaki občini v državi,
ko gre za množično energetsko prenovo stavb. Tako smo v pripravah na srečanja »Iz ljudskih ust
neposredno v parlament« izračunali tovrstne potenciale za naslednje občine: Trebnje, Ajdovščina,
Trbovlje, Ruše, Piran, Izola, Koper, Ptuj, Dravograd, Radlje, Črna, Mislinja, Slovenj Gradec. Mežica,
Ravne na Koroškem. Samo v teh občinah je potencial delovnih mest v celoviti (energetski) prenovi
stanovanjskih stavb blizu 10.000 za naslednjih 10 let. Zato so popolnoma neutemeljene trditve, da z
zahtevami po okoljsko čistih industrijah ( smo proti termoelektrarnam, energetski izrabi odpadkov,
tveganim postopkom pridobivanja fosilnih goriv) uničujemo delovna mesta. Vedno in povsod
ponujamo izvedljive drugačne, okolju prijazne možnosti.
Z dopolnitvijo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah nagovarjamo okoli 20.000 nosilcev
manjših kmetijskih gospodarstev k dejavnostim, s katerimi bi zagotovili večjo gospodarsko stabilnost
kmetije z dodatnimi, bolj razpršenimi viri dohodkov.
Pred kratkim smo tudi začeli z aktivnostmi povezanimi z etažnimi lastniki in njihovem povezovanju ter
zaščiti. Sodelovali smo pri ustanovitvi društva Združenje dejavnih etažnih lastnikov Slovenije in
pomagamo pri ustanavljanju novih po državi. S to aktivnostjo nagovarjamo in pomagamo nad 400.00
etažnim lastnikom v državi.
V skladu s sklepi obeh organov bomo nadaljevali tudi z večjim povezovanjem in skupnim delovanjem
v okviru Združene levice.
Del načrtovanih aktivnostih smo vam že predstavili in upamo, da smo vam uspeli predstaviti naše
delo, četudi je velikokrat med članstvom neopazno.
V skladu s sklepom Izvršilnega odbora bomo medsebojnemu obveščanju posvetli večjo pozornost.
Že sedaj redno tedensko obveščamo vse člane z novicami po elektronski pošti. Stran Gibanja TRS na
Facebooku vsak dan povprečno obišče blizu 2.500 obiskovalcev in ima nad 3.100 všečkov.
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Zapisniki organov TRSa so registriranim članom na našem Forumu dosegljivi v internem delu foruma
oz. so jim posredovani.
V kolikor dostopa še nimate omogočenega nam prosim pišite na elektronski naslov pisarna@strankatrs.si.
Cenjene članice in člani. Vabimo vas, da se našim aktivnostim pridružite, da nam s svojimi predlogi
in idejami pomagate širiti glas o nas, širiti našo lokalno mrežo in tako pomagati državljankam in
državljanom pokazati, da še obstaja nekdo na politični strani, ki jim je pripravljen prisluhniti, ki ima
alternativo trenutni situaciji in realne načrte kako spodbuditi našo samooskrbo, naš razvoj ter
socialno pravičnost.
Kot pravi nek grafit – Ne zapirajmo se vase in ne delajmo le zase.

V Ljubljani, 19.3.2016
Konvencija Stranke TRS
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