
Volilni program Gibanja Zedinjena Slovenija (ZSi)
za delo v Državnem zboru 2018-2022 – kratek

Skupni cilj točk našega volilnega programa je utrditev zdravih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo, 
kjer bodo v ospredju zdravje državljanov in zdravo okolje v katerem živimo ter vzpostavitev družbe 
svobodnih ljudi s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost, katere 
poslanstvo bo po vsemu svetu predstavljati kulturne in znanstvene dosežke slovenskih avtorjev in 
slovenskega naroda.

1. Vrnitev nam vsem ukradenega skupnega zasebnega premoženja (družbeno premoženje).
2. Omejitev obdavčevanja in draginje za razbremenitev družin in gospodinjstev. 
3. Razbremenitev ter zagon gospodarstva, razvoj malega gospodarstva, družinskih podjetij in 

kmetij ter posledično zmanjšanje brezposelnosti in ohranitev obdelane domače zemlje.
4. Suverena mednarodna drža Slovenije in STOP migrantom.
5. Reorganizacija javne in državne uprave z ukinitvijo in združitvijo nepotrebnih agencij, 

direktoratov in služb.
6. Vzpostavitev Slovenske ljudovlade, skupnosti svobodnih ljudi in politično-samoupravne zveze 

zgodovinskih slovenskih dežel, ki bo ljudstvu vrnila vzvode oblasti, državnemu vodstvu pa 
dodelila odgovornosti ter sprejem nove Ustave na plebiscitu.

7. Prepoved političnega delovanja (lustracija) odgovornih za današnje katastrofalno stanje v vseh 
vejah oblasti – zakonodajni, izvršilni in sodni, ter kaznovanje odgovornih za plenilsko 
zakonodajo, saj gre za izdajo naroda in ljudstva ter za rodomor/genocid nad Slovenci.

8. Vzpostavitev Slovenske pravde (stara pravda) – pravnega sistema, ki temelji na pravičnosti, in 
temu kar je res, obenem pa zagotavlja institut odgovornosti v dobrobit skupnosti – ljudstva.

9. Finančna odgovornost sodnikov in odvzem trajnega mandata. 
10. Vzpostavitev učinkovitega obrambno-varnostnega sistema, redefinicija Slovenske vojske in 

izstop iz vojaške zveze NATO (na podlagi 3.a člena sedanje Ustave).
11. Dostopnost do zdravstvenih storitev v razumnem roku, razvoj preventive in sodelovanje 

konvencionalne medicine z alternativnimi načini zdravljenja.
12. Zdrava prehrana v trgovinah, ter dvig slovenske samooskrbe in ekološke pridelave.
13. Naturalizacija vseh vrst konoplje, saj predstavljajo pomembno preventivno sredstvo, zdravilo 

ter surovino za nov gospodarski zagon (splošen dvig standarda).
14. Ureditev in normiranje prikrite veje oblasti – medijev.
15. Sprememba načina dodeljevanja socialne pomoči in drugih socialnih transferjev, saj ljudem ne 

nudi socialne varnosti in njegova nadgradnja z uvedbo DTD – državljanskega temeljnega 
dohodka.

16. Izstop iz Evropske unije zaradi sistemskega omejevanja zdravega razuma, narodne svobode, 
gospodarstva, neenakopravnosti držav in nezdružljivosti ljudovlade z diktaturo znotraj EU.

17. Prenova vzgojno-izobraževalnega sistema, s povečanim poudarkom na učenju praktičnih in 
uporabnih znanj ter veščin.

18. Prenova pokojninskega sistema v dobro ljudstva za zagotovitev medgeneracijske in med-
poklicne solidarnosti za dostojno preživetje vseh upokojencev.

19. Prenova delovne zakonodaje – počlovečenje delovne zakonodaje, med drugim skrajšanje 
delovnega tednika iz 40 ur na 30 ur.

20. Rešitev javnega dolga Republike Slovenije.
21. Prilagoditev naše družbe in gospodarstva na prihod robotizacije z uporabo umetne 

inteligence.


