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2022 – IZBOLJŠANJE NAŠE DRŽAVE 
in DRUŽBE – Lahko je drugače!

Država smo državljanke in državljani! Nihče drug, 
samo MI lahko odločamo o usodi naše države. 
In v naši državi je lahko drugače! Ker imamo 
vso moč. Nimamo le (še) oblasti. Našo državo je 
treba rešiti iz primeža političnih strank, ki so se 
spajdašile z okupatorskimi globalističnimi silami 
in izdale slovenski narod. 
Nikoli več se nam ne sme zgoditi, da bi bili 
odvisni od osebno in družbeno neodgovornih 
ter nemoralnih ljudi. Naše predstavnice in pred-
stavniki so lahko samo še vrli častivredni ljudje. 
Ključna za naš uspeh pri prenovi naše države 
in družbe pa je vključenost vseh državljank in 
državljanov. Zato bomo zagotovili mehanizme 
soupravljanja in soodločanja na vseh ravneh 
našega življenja. 
Prva naša naloga je, da vzpostavimo popolno 
nacionalno in državno suverenost ter samo-
stojnost. Za vzpostavitev ustavno zagotovljene 
oblasti ljudstva je treba pregledati tako vso ključ-
no državotvorno zakonodajo kot vse mednaro-
dne in korporacijske pogodbe ter vse škodljivo 
popraviti ali razveljaviti. 
Druga naša naloga je odprava vsega, kar 
ovira našo osebno svobodo in nacionalno 
samooskrbnost. Naredili bomo konec vsakršni 
brezbrižnosti do stisk in trpljenja ljudi ter do 
prihodnosti naših otrok. Ustvarjali bomo zdravo 
družbo in blaginjo vseh državljank in državljanov. 
Prizadevali si bomo tudi za izboljšanje življenja 
ljudi po vsem svetu. 
Naš osnutek dolgoročnih razvojnih program-
skih izhodišč bo za vedno ostal le to – osnutek! 
Kajti razvoj je dinamičen, dognanja strok se 
spreminjajo, potrebe in želje ljudi pa sproti 
nastajajo. Zato je treba družbeni prostor za javne 
in strokovne razprave ohranjati odprt za stalno 
izboljševanje. Ni naloga politike, da pametuje, kot 
da se spozna na vse in se v ta namen podreja 
interesnim lobijem, temveč da preudarno in 
demokratično vodi skladen razvoj države v 
korist vseh – kajti vse drugo postorimo državljan-
ke in državljani, ko smo vanj vključeni v svojih 
raznolikih vlogah, od laičnih do strokovnih. Tako 
je nastal tudi ta naš, na stežaj odprt program-
ski dokument, ki sta ga soustvarjala stroka in 
ljudstvo oz. posameznice in posamezniki, ki smo 

si vzeli čas za to.      
Trenutno imamo v naši državi 14 ministrstev, ki 
nam krojijo usodo – tu nastajajo razvojni pro-
grami, sprejemajo se strokovne rešitve, piše se 
zakonodaja. Ministrstva morajo pričeti delovati 
v sodelovanju z vsemi dognanji vseh strok ter v 
korist vseh državljank in državljanov! Odpraviti 
je treba vso diskriminacijo in vse privilegije ter 
vse slabo nadomestiti z boljšim in najboljšim po 
vseh resorjih. Tako bomo naši državi postopoma 
nadeli novo preobleko, ki bo postala zgled vsem 
državam po svetu. 

IZOBRAŽEVANJE in ZNANOST 
Lahko je drugače! Vemo, da je treba kakovostno 
nadgraditi vzgojo in izobraževanje. Da postaneta 
vrtec in šola otrokom spodbudno razvojno okolje 
v zdravem šolskem prostoru . 
ZA uvedbo posebnega programa za odpravo 
povzročene razvojne in psihološke škode otro-
kom v ‚korona krizi‘.
ZA opolnomočenje pedagoških delavcev za 
zaščito in varovanje otrok v vsakršnih izrednih 
situacijah, da noben nehuman eksperiment z 
otroki in mladino ne bo nikoli več možen.
ZA konec spodbujanja tekmovalnosti v ot-
roštvu in ZA enako dostopnost vsem otrokom 
(prehrana, prevozi idr.). 
ZA učenje za življenje – ZA nove učne vsebine 
o človeku in človečnosti ter našem sobivanju v 
svetu.
ZA spodbujanje samostojne ustvarjalnosti in 
kritične individualne raziskovalnosti. 
ZA projektno interdisciplinarno učenje in pove-
zanost s prakso.
ZA dodatne programe in specializacije, ki jih 
družba potrebuje. 
In vemo, da znanost ne sme ostati v lovkah 
kapitala, potrebujemo jo za razvoj družbe v 
dobrobit človeka in narave. 
ZA vzpostavitev neodvisnih regijskih raziskoval-
nih centrov. 
ZA povečanje sredstev neodvisni raziskovalni 
dejavnosti. 
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In za prijavljanje projektov pri neodvisni 
raziskovalni agenciji.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

DELO, DRUŽINA, SOCIALNE ZADEVE in 
ENAKE MOŽNOSTI  
Lahko je drugače! Vemo, da je treba 
nadgraditi delokrog ZA spodbujanje volje 
do življenja.
ZA uvedbo programov za lajšanje psi-
hičnih stisk prebivalstva, povzročenih z 
ukrepi ‚korona krize‘.
ZA izmero revščine, povzročene v času 
‚korona krize‘, njeno odpravo ter učinkovit 
boj proti revščini.
ZA uvedbo ‚nacionalne rente‘ kot so-
lastniške pravice naroda do svoje države 
(državnega, javnega).
ZA uvajanje in spodbujanje sobivanjskih 
in stanovanjskih skupnosti oz. zadrug za 
vse generacije.
ZA načrtno integracijo starejših v 
vse družbene aktivnosti, vključno z 
zaposlovanjem.
ZA možnost izbire triletnega porodni-
škega dopusta. 
ZA odpravo sistemskih pomanjkljivosti 
in nepravilnosti, ki zadevajo osebe s po-
sebnimi potrebami.
ZA možnost vsakoletnega 14-dnevnega 
oddiha staršev invalidnih otrok, s so-
časno zagotovitvijo strokovnega varstva 
njihovih otrok.
ZA pozitivno sistemsko rešitev samoza-
poslenih in ti. prekarnih zaposlitev.
ZA vključitev študentskega dela v malo 
delo in ukinitev študentskih servisov.
ZA uvedbo stimulativnega razmerja 
med minimalnim dohodkom ter soci-
alnimi dohodki, z namenom odprave 
zavračanja zaposlitve. 
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

ZDRAVJE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba 
povrniti učinkovito skrb za zdravje, vzpo-
staviti preventivo. In prekiniti odvisnost 

medicine od farmacije in kapitala. 
ZA takojšnjo ukinitev vseh zdravju 
škodljivih ukrepov farmacevtske sanitar-
no-medicinske torture.
ZA razdelitev preventivnih paketov 
učinkovitih zdravil za zdravljenje Covid19 
vsem ljudem.
ZA moratorij na vsa cepljenja ter pre-
učitev varnosti in potrebnosti nadaljnje 
uporabe vseh cepiv.  
ZA svobodno odločanje državljank in 
državljanov glede vseh medicinskih po-
stopkov, brez izjem.
ZA opredelitev zdravja vsakega človeka 
kot osnovne vrednote družbe. 
ZA solidarnostno zdravstveno zavarova-
nje s prenovo dopolnilnega zavarovanja.
ZA pravico do izbire načina zdravljenja in 
zdravnika ter do pravične povrnitve stro-
škov zdravljenja kot osnovne človekove 
pravice, vpisane v Ustavo RS.
ZA holističen pristop k zdravljenju – člo-
vek je duhovna in fi zična celota, sposoben 
samozdravljenja.
ZA preventivno medicino, z nalogo 
spodbujanja naravne krepitve imunskega 
sistema z upoštevanjem socialnih, gibal-
nih, prehranskih in drugih aktivnosti.
ZA integrativno medicino, kot osnovo 
korenite reorganizacije zdravstvenega 
sistema.
ZA vzpostavitev javne institucionalne 
hospitalne nege in paliativne oskrbe.
ZA vzpostavitev javne farmacije za pot-
rebe izdelave osnovnih in nujnih zdravil.
ZA ločitev javnega in zasebnega 
zdravstva.
ZA vzpostavitev instituta odgovornosti 
zdravnika za pacientovo zdravljenje.
ZA vzpostavitev neodvisnega instrumen-
ta za preprečevanje režimske zlorabe 
epidemij ipd.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO in 
PREHRANA 
Lahko je drugače! Vemo, da se lahko s 
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kakovostno, organsko pridelano hrano 
na lastni zemlji, brez škodljivih pestici-
dov, izboljša zdravje ljudstva. 
ZA samooskrbo slovenskega prebivalstva 
z doma pridelano hrano.
ZA uvedbo moratorija na uporabo 
škodljivih herbicidov, pesticidov, spornih 
gnojil ter gensko spremenjenih semen 
in živil ter vseh izdelkov za vnos v člo-
veško in živalsko telo ter v naravo, do 
nesporne strokovne ugotovitve njihove 
neškodljivosti.
ZA hitrejši prehod kmetijske pridelave na 
sonaravno kmetovanje. 
ZA neodtujljivost naravnega okolja, 
obdelovalne zemlje in semen. 
ZA vzpostavitev javnih semenskih bank 
na državnem in regijskem nivoju. 
ZA revitalizacijo prsti, naravno dina-
miko vodotokov in naravne kmetijske 
habitate. 
ZA sistemsko vpeljavo vrtnarskih skup-
nosti po vseh krajih oz. naseljih – javni 
vrtovi.
ZA registracijo novih prehranskih rastlin 
iz nabora užitnih divjih rastlin.
ZA prepoved uporabe gensko spreme-
njenih rastlin.
ZA pospešen prehod na uporabo bio-
loško razgradljivih zaščitnih snovi ter 
takojšnjo trajno prepoved glifosata in 
drugih nevarnih kemikalij.
ZA odpravo lova kot gospodarske de-
javnosti in vključitev lovišč v nacionalne 
naravne parkov.
ZA zaščito gozdarske panoge in obrav-
navanje gozda kot prostora živali.
ZA varovanje kmetijskih zemljišč in goz-
dov kot skupne nacionalne dobrine.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

OKOLJE in PROSTOR
Lahko je drugače! Vemo, da je nara-
va primarna učilnica za človeka in 
skupnost.
ZA uvedbo nacionalne preiskave o nači-
nih zagotavljanja pitne vode za prebival-
stvo Slovenije, z namenom izločitve vseh 

spornih, zdravju potencialno škodljivih 
tehnologij.
ZA uvedbo nacionalne preiskave o 
uporabi geoinženiringa in vremenskih 
tehnologij.
ZA čisto pitno vodo in podružbljenje vseh 
naravnih vodnih virov.  
ZA okrepljeno vseobsežno skrb za čisti 
zrak, tudi v vseh zaprtih prostorih.
ZA zaščito vseh naših voda in Severnega 
Jadrana ter uvedbo dodatnega okoljske-
ga nadzora.
ZA uvedbo predhodne presoje vplivov 
na okolje z vidika okoljske nosilnosti 
prostora.
ZA vzpostavitev neodvisnega nadzora 
vplivov industrij na zdravje in kvaliteto 
življenja.
ZA vzpostavitev javnih regijskih institucij 
za prostorsko načrtovanje in presojo 
vplivov na okolje.
ZA celostno strategijo uporabno ko-
ristnega ravnanja z odpadki.
ZA posebno skrb skladiščenju vseh radi-
oaktivnih odpadkov in povečanje jedrske 
varnosti. 
ZA razpis nacionalnega referenduma o 
načrtovani gradnji druge nuklearne elek-
trarne v Sloveniji. 
ZA učinkovit sistem ravnanja v primeru 
naravnih in ekoloških nesreč na državni in 
lokalni ravni.
ZA sanacijo opuščenih industrijskih 
območij kot okoljskih groženj.
ZA zaščito narave pred oglaševalskim 
onesnaževanjem.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

KULTURA in ŠPORT
Lahko je drugače! Vemo, kakšen je 
pomen kulture za mentalno zdravje 
ljudi, zavedamo se naše moralne odgo-
vornosti za njen razvoj.
ZA uvedbo preiskave lažnega poročanja 
in sporne propagande ter cenzuriranja 
svobode govora v JZ RTV v času ‚korona 
krize‘.
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ZA kulturo kot gibalo družbene vključe-
nosti in kohezije, ki ustvarja prostore za 
druženje.
ZA poudarjanje mednarodne vpetosti 
slovenske kulture in umetnosti.
ZA lokalno povezovanje kulture z deležni-
ki na področju turizma, izobraževanja in 
gospodarstva.
ZA jezik in pisavo kot vrednoto in omiko 
družbe.
ZA temeljito prenovo JZ RTV kot javnega 
nacionalnega informacijskega in kulturne-
ga servisa s povrnitvijo dostopnosti preko 
javnega omrežja.
ZA podporo regionalnim medijem pri 
opravljanju informativnega servisa na 
lokalnem nivoju.
ZA ureditev dostojnega statusa samoza-
poslenih v kulturi.
ZA vključitev področja športa kot 
telesne kulture v resor kulture: razši-
ritev športnih panog, rekreativni šport 
(zdravstveni vidiki, v sožitju z naravo); 
profesionalni šport kot telesna kultura, ne 
pa podjetništvo).
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

JAVNA UPRAVA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba 
zagotoviti več neposredne participacije 
ljudstva v zakonodajnem postopku na 
vseh ravneh, od lokalne, regionalne, do 
državne.
ZA reorganizacijo in debirokratizacijo: 
odprtost in javnost vseh javnih institucij; 
nudenje storitev ljudem na domu; poeno-
stavitev upravnih postopkov …
ZA korenito spremembo političnega in 
volilnega sistema ter ukinitev političnih 
privilegijev in vzpostavljanje drugačnih 
oblik demokracije.
ZA spremembo volilne zakonodaje in 
konec strankokracije: poudarek na ljudeh, 
kot avtentičnih predstavnikih ljudstva, ne 
na političnih strankah.
ZA možnost odpoklica vseh voljenih 
predstavnikov ljudstva pred potekom 
mandata.

ZA ukinitev poslanske imunitete in enako 
obravnavo poslancev (testiranje na alko-
hol, droge idr.)
ZA depolitizacijo inšpekcije z združe-
njem vseh inšpekcij v samostojni nacio-
nalni inšpektorat.
ZA odpravo vseh plačnih privilegijev v 
javnem sektorju.
ZA možnost e-volitev, e-participacije 
in e-zakonodaje, ki pa ne nadomeščajo 
fi zičnih postopkov.
ZA uvedbo obveznega izvajanja mediaci-
je v javnih institucijah. 
ZA neodvisno psihološko testiranje 
pri kadrovanju v javni upravi – tudi za 
poslance.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali 
stroka v korist vseh ljudi.

INFRASTRUKTURA
Lahko je drugače! Vemo, da je mo-
goče zagotoviti potrebno energijo za 
prebivalstvo in energetsko varnost s 
samooskrbo.
ZA moratorij na uvajanje novih elektro-
magnetnih sevanj (5G ipd.) do proučitve 
vpliva na počutje in zdravje ljudi in živali 
ter naravo. 
ZA izvedbo nacionalne razprave o razvo-
ju tehnologij bodočnosti (digitalizacija, 
umetna inteligenca, robotika, virtualna 
realnost …) z vidika nevarnosti poseganja 
v svobodo človeka in razvoja civilizacijsko 
spornega trans-humanizma. 
ZA raznolike sonaravne tehnologije in 
obnovljive vire energije ter razvoj fuzijskih 
tehnologij.
ZA zmanjševanje porabe, izboljšanje 
infrastrukture ter postopno zapiranje spor-
nih tehnologij in zastarelih obratov.
ZA celostno infrastrukturno strategijo 
RS s poudarkom na zagotavljanju kako-
vostnega javnega prometa s popolno 
modernizacijo Slovenskih železnic.
ZA letalstvo in pomorstvo kot osnovni 
državni infrastrukturi.
ZA pošto, ki mora zagotavljati brezpogoj-
no fi zično dostopnost in primerne cene 
vseh storitev.
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 ZA preučitev vpliva elektromagnetnih sevanj 
električnih in hibridnih vozil na naše zdravje.
ZA odgovornost ponudnikov storitev za zdravju 
potencialno škodljivo elektromagnetno sevanje. 
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

FINANCE
Lahko je drugače! Vemo, da je možno državo 
urediti z vzpostavitvijo fi nančne policije za 
preprečevanje nadaljevanja gospodarskega 
kriminala in davčnih malverzacij.
ZA rezervacijo sredstev za državne odškodnine 
zaradi sistemske povzročitve materialne in ne-
materialne škode v času ‚korona krize‘.
ZA normiranje cen osnovnih življenjskih artiklov 
do vzpostavitve blagostanja vseh ljudi.  
ZA strokovno in vsebinsko popolno revizijo dr-
žavnega proračuna in občinskih proračunov.
ZA povečanje črpanja sredstev EU in nuj-
nost kriterijev za uveljavljanja nacionalnih 
posebnosti.
ZA ureditev pravične razvojno stimulativne 
dohodninske lestvice in obdavčitve.
ZA odpravo poslovnih pravil banke v škodo 
komintentov, neokrnjeno fi zično dostopnost 
bančnih storitev in preprečitev krčenja bančne 
infrastrukture.
ZA odpravo obveznosti odprtja bančnega 
računa in uvedbo možnosti izplačevanja plač, 
pokojnin, prispevkov ipd. tudi v gotovini.
ZA vpis tiskanega denarja oziroma gotovine kot 
plačilnega sredstva v Ustavo RS. 
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

GOSPODARSKI RAZVOJ in TEHNOLOGIJA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba našo razvoj-
no strategijo utemeljiti na sonaravnem razvoju 
in krožnem gospodarstvu.
ZA vzpostavitev soodgovornosti gospodarstva 
za nemoteno oskrbo prebivalstva, vključno s  
soodgovornostjo zaposlenih. 
ZA ponovno vzpostavitev javne agencije za 
varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslov-
nimi praksami. 
ZA razvoj gospodarstva iz pol-proizvodov nazaj v 
smeri do končnih proizvodov.
ZA prestrukturiranje gospodarstva, ki je največji 

porabnik energije oz. elektrike.
ZA zmanjševanje nelogičnih birokratskih ovir za 
zagon podjetij. 
ZA uvedbo blagovne znamke »slo natur« in 
načrten strateški razvoj na osnovi lesa, konoplje 
in lana.
ZA podporo mladim pri zagonskih projektih in 
načrtno vključevanje v inovacijske razvojne in 
neodvisne znanstvene centre.
ZA spodbujanje inovativnosti in domačih 
patentov.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

NOTRANJE ZADEVE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba vzpostaviti 
policijo v službi ljudstva in ne režima.
ZA uvedbo preiskave spornih dejanj politike in 
stroke v škodo prebivalstva v času ‚korona krize‘.
ZA uvedbo preiskave lažnega poročanja in 
sporne propagande ter cenzuriranja svobode 
govora v medijih in e-socialnih omrežjih v času 
‚korona krize‘.
ZA načrtno in sistemsko učinkovito odpravljanje 
korupcije v vseh sferah družbe.
ZA popolnoma nov varnostni sistem RS z zdru-
žitvijo Policije, Slovenske vojske, Civilne zaščite ter 
vseh drugih reševalnih služb.
ZA povečanje opravljanja preventivnih nalog. 
ZA pospešitev reševanja pritožbenih postopkov.
ZA izboljšanje kakovosti, učinkovitosti, nadzora, 
racionalizacije procesov, kadrovskih resursov.
ZA onemogočanje vpliva politike na zaposlova-
nje v javni upravi.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

OBRAMBA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba spremeniti 
obrambno doktrino, z odgovornostjo vojske za 
našo zunanjo varnost, z mednarodnim vključeva-
njem v nevtralne mirovne sile.
ZA zagotavljanje neodvisnosti in ozemeljske 
celovitosti RS.
ZA preučitev uvedbe naborniškega sistema in 
služenja vojaškega roka za vse državljane RS. 
ZA organizacijo Slovenske vojske za obrambo 
naše domovine po teritorialnem principu.
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ZA izvedbo realizacije dogovora o vzpostavitvi 
skupne evropske zunanje in varnostne politike.
ZA obuditev akcije NNNP in izobraževalnega 
predmeta državljanske vzgoje v preventivne 
namene.
ZA podporo pobudi za brez jedrsko cono med 
Baltikom in Balkanom.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

PRAVOSODJE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba vse lokalne 
in državne zakone in predpise prenoviti v korist 
ljudem.
ZA takojšnjo ukinitev vseh neustavnih ukrepov 
farmacevtskega sanitarno-medicinskega 
terorizma.
ZA popravo storjenih ekonomskih in davčnih 
krivic od osamosvojitve naprej. 
ZA pregled celotne zakonodaje in odpravo nep-
ravičnosti in neskladnosti ter drugih anomalij.
ZA postopno vsebinsko redakcijo in nadgradnjo 
Ustave RS v korist ljudstva.
ZA takojšnjo odpravo škodljivih sporazumov s 
korporacijami in s tem povezanih predpisov.
ZA vzpostavitev dolžnosti sodstva za redno opo-
zarjanje na neustrezno zakonodajo.  
ZA postopno načrtno odpravo pravne prenormi-
ranosti naše družbe.
ZA popolno odpravo sodnih zaostankov in ažur-
no sojenje.
 ZA depolitizacijo sodstva, s poudarkom na 
Ustavnem sodišču RS.
ZA dosledno spoštovanje človekovih pravic 
na podlagi Ustave RS, Evropske konvencije 
o človekovih pravicah, Oviedske konvencije, 
Nurnberškega kodeksa idr.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

ZUNANJE ZADEVE
Lahko je drugače! Vemo, da mora naša medna-
rodna strategija temeljiti na objektivnih prio-
ritetah slovenskega ljudstva, ne pa uklanjanja 
interesom globalnih sil.
ZA izstop in vseh, za Slovenijo škodljivih in ne-
koristnih mednarodnih povezav in sporazumov.
ZA gradnjo skupne evropske varnostne politike 

in izvedbo referenduma o nadaljnjem članstvu v 
Nato.
ZA sodelovanje z gibanjem Neuvrščeni in aktiv-
no povezovanje z vsemi deli oz. centri sveta.
ZA prenovo OZN v neodvisno svetovno člo-
vekoljubno organizacijo, brez vpliva politike in 
kapitala.
ZA migracijski priliv na podlagi kulturne in soci-
alne vzdržnosti našega prostora ter prizadeva-
nje za ključno reševanje problemov v matičnih 
državah.
ZA skrb za manjšinske politike in obmejne 
dvojezične cone. 
ZA sistematično reorganizacijo diplomatsko-kon-
zularne mreže v razvojno proaktivno diplomacijo.
IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka 
v korist vseh ljudi.

Tri neresorna ‚ministrstva‘ naj se priključijo 
obstoječim ministrstvom:
- Urad za Slovence v zamejstvu k Ministrstvu za 
kulturo.
- Služba za digitalno preobrazbo k Ministrstvu 
za infrastrukturo.  
- Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
k Ministrstvu za javno upravo.
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