
Sem Klementina Križman, direktorica 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Sežana, kandidatka za državni zbor na 
prihajajočih volitvah. Po izobrazbi sem 
diplomirana ekonomistka, trenutno pa 
opravljam tudi podžupansko funkcijo v 
občini Sežana.
 
Kot direktorica OOZ Sežana sem se 
vrsto let soočala z izzivi malih obrtnikov 
in nemalokrat so bile njihove težave 
povezane z državno politiko. Pri tem pa se 
je izkazalo, da je v Sloveniji pri reševanju 
problemov najbolj pomembno, kakšen 
vpliv je prisoten v Ljubljani. Na koncu 
odloča človek, zato je pomemben odnos 
in zavezništva. Trenutno je vtis, da Kras in 
Brkini že dolgo nimata v Ljubljani vpliva, 
ki bi omogočal prave premike. Iz pozicije 
lokalnega odločevalca ocenjujem, da 
potrebujemo svojega človeka v Ljubljani! 

KLEMENTINA KRIŽMAN

Že sedaj zastopam interese štirih kraško-brkinskih občin in na poklicni poti 
sem pridobila ogromno izkušenj, kako komunicirati s pravimi odločevalci. 
To je botrovalo k moji odločitvi. Želim zastopati in predstavljati voljo Krasa 
ter Brkinov v Ljubljani in na državni ravni, zato vstopam v kampanjo za 
državnozborske volitve 2022 kot kandidatka za predstavnico teh krajev v 
slovenskem parlamentu.

Zase lahko rečem, da sem povezovalna, vztrajna, poštena, potrpežljiva, 
znam prisluhniti, načelna, držim se dogovorov in obljub. Delam z obrtniki in 
podjetniki, ki vedo kaj pomeni 'dati besedo' in se držati dogovorov. In ja, sem 
Kraševka, zato sem tudi trmasta in odločna. Vendar jaz to trmo in odločnost 
vzamem za dobro, saj to predstavlja vrednote kot so vztrajnost, borbebnost in 
nepopustljivost. Izhajam iz okolja malega gospodarstva in podjetništva, zastopati 
pa želim tudi vse ostale vrednote, ki predstavljajo tradicionalni Kras in Brkini - od 
razvoja butičnega turizma do ohranjanja vinogradništva in kmetijstva. Delovala 
bom samostojno, za dobrobit krajev, iz katerih izhajam, kandidiram pa pod 
okriljem skupine Povežimo Slovenijo. 

Zavedam se, da pot ne bo lahka, vendar lahko rečem, da sem med svojim 
delovanjem v lokalni politiki in med reševanjem obrtniške problematike 
prepoznala potencial, da za svoj Kras in bližnje Brkine lahko naredim še več kot 
sem doslej. Verjamem pa, da dobro zgodbo lahko spišemo le skupaj, saj vsak 
od nas predstavlja delček mozaika. Skupaj lahko sestavimo celoto, ki smo jo do 
sedaj pogrešali. Stopimo skupaj, povežimo se in sooblikujemo boljši jutri!

VAŠA KRAŠEVKA V LJUBLJANI



ENAKOMEREN RAZVOJ ZA VSE REGIJE 
Življenje v manjših krajih in na podeželju mora postati prednost in ne ovira, kar 
pa terja novo politiko decentraliziranega razvoja Slovenije, da si bodo lahko mladi 
s svojim delom in razumom ustvarili standard življenja, ki si ga zaslužijo. Prav 
navezanost na domači kraj je ena izmed značilnosti kraškega načina življenja. 
Ne smemo pristati na zatečeno stanje, kjer je slovenski potencial skoncentriran 
v štirih velikih slovenskih mestih in le nemo opazovati, kako se mladi iz vasi vozijo 
v mesta, s tem pa se praznijo vaške hiše v Brkinih in na Krasu in povzročajo zaton 
kraške tradicionalnosti. Povrniti je treba miselnost, da življenje na vasi ni ovira, 
marveč prednost in priložnost. 

KONKRETNI UKREPI
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v vseh regijah ter povečanje sredstev 
za njihovo delovanje;
ohranitev podružničnih šol;
razvoj prometne infrastrukture;
spodbujanje povečanja delovnih mest v demografsko ogroženih regijah; 
razvoj pametnih vasi in ukrepov za večjo privlačnost kmetijstva mlajšim 
generacijam;
razvoj domačih krajev za mlade.

VZPOSTAVITEV DELUJOČE STANOVANJSKE POLITIKE
Največja težava za mlade, še posebej za mlade družine, je pomanjkanje 
stanovanj. Premalo jih je v vsej Sloveniji, tudi na Krasu in v Brkinih. To se odraža 
na najemninah, ki so previsoke. Če bi želeli, da bi v Sloveniji nepremičninski trg 
omogočal dostopnost tudi mladim in ranljivejši populaciji, bi morali zgraditi vsaj 
10.000 novih stanovanj. A samo z gradnjo še ne bi rešili problematike mladih. 
Za vitalnost družbe je ključno, da se mladi zgodaj osamosvojijo, vključijo na trg 
dela in si ustvarijo družino. Tega le s tržnimi mehanizmi ni mogoče doseči, treba 
je vzpostaviti tudi stimulativno politiko, ki mladim omogoča, da rešijo svoje 
stanovanjsko vprašanje. 
 
KONKRETNI UKREPI
Višje stanovanjske subvencije za mlade;  
intenzivna gradnja državnih stanovanj;
ugodni stanovanjski krediti s poroštvom države; 
prednostni podnajem s pomočjo državnega stanovanjskega sklada;
subvencionirane kreditne obrestne mere za obnovo obstoječih stanovanj in 
hiš;
povečanje proračunskih sredstev za izvajanje stanovanjske politike;
država bo skrajšala čakanje na gradbeno dovoljenje. 

NADALJEVANJE DEBIROKRATIZACIJE 
Prevečkrat poslušamo pritožbe nad delovanjem javnih uslužbencev v primerjavi 
z drugimi okolji in prav je da poskušamo to spremeniti. Administrativne 
ovire upočasnjujejo razvoj Slovenije na vseh ravneh. Zapleteni in dolgotrajni 
postopki hromijo naš potencial in hkrati po nepotrebnem obremenjujejo javne 
uslužbence, ki jih vodijo. Učinkovitejšo državo bomo dosegli z digitalizacijo 
države. To bo pospešilo postopke, odpravilo podvajanje procesov in omogočilo 
javnim uslužbencem, da bodo svoj čas posvečali izključno reševanju zadev, ne 
pa dodatni birokraciji. V času mojega mandata želim videti ljudi brez strahu in 
slabe volje pred upravnimi enotami, saj menim, da mora država služiti svojim 
ljudem. 

KONKRETNI UKREPI
Nadaljevanje projekta povezovanja evidenc in baz podatkov, kar uporabnikom 
javnih storitev prihrani čas v okviru administrativnih postopkov. Torej: ko podatek 
vnesemo v sistem, do njega lahko dostopajo vse institucije, ki ga potrebujejo 
za posamezne postopke. S tem bo odpravljena osnovna težava podvajanja 
postopkov, večja pa bo tudi preglednost delovanja državnih organov; 
nadaljevanje projekta e-Identiteta;
nadaljevanje projekta eProstor;
digitalizacija področja upravljanja s prostorom – nadaljevanje s projektom 
eMOP.

IZKORIŠČANJE POTENCIALA LOGISTIKE IN OHRANITEV KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ - VINOGRADOV
Celotna Slovenija mora bolje izkoristiti svoje strateške potenciale. V prihodnjih 
letih se bosta naše gospodarstvo in država soočila z zaostrenimi pogoji na 
mednarodnem trgu, kar bo terjalo spremembe na področju gospodarske 
diplomacije, inovativnosti in zaščiti intelektualne lastnine. Pri soočanju s 
temi izzivi bo ključno usmeriti pozornost predvsem v tiste panoge, v katerih 
lahko Slovenija doseže višjo dodano vrednost. Naš prvi strateški potencial je 
geostrateška lega, ki nam omogoča, da se razvijemo v logistično platformo za 
srednjo Evropo. Slovenska logistika je že zelo razvita in prispeva pomemben 
delež našega družbenega produkta, zato je čas za optimizacijo in drzne 
korake naprej. Povečano povpraševanje po izgradnji poslovnih con je eden od 
pokazateljev potencialov naše lege.

KONKRETNI UKREPI
Podpora razvoju prometne in digitalne infrastrukture;  
sanacija obstoječega cestnega omrežja in izgradnja manjkajoče cestne 
infrastrukture na tretji razvojni osi;
rekonstrukcija in sanacija obstoječe regionalne cestne infrastrukture; 
z investicijami v nove prometne povezave sekundarnih cest na omrežje TEN-T 
bomo izboljšali dostopnost regij do domačih in mednarodnih trgov; 
izgradnja manjkajoče regionalne cestne infrastrukture na tretji razvojni osi.
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NAJPOMEMBNEJŠE TOČKE PROGRAMA
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Organizator volilne kampanje za gibanje Povežimo Slovenijo je KONKRETNO, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana

Kras je zgodovinsko prepoznaven po svojih vinogradih, po svojem vinu teran. Pa 
vendarle na Krasu nimamo samo terana, ampak tudi med, sir, sivko, v Brkinih 
jabolka… Kraška zemlja morda ni najbolj rodovitna, prav zaradi tega pa je vse, 
kar je na njej pridelano, bogatejše s hranilnimi snovmi. Na drugi stani pa imajo 
Brkini rodovitnejšo prst, vendar se soočajo z zaraščanjem, divjadjo in drugimi 
težavami. Ravno to so skriti potenciali, katere bi morali v prihodnje bolje unovčiti 
kot je to bilo do sedaj. 
 
KONKRETNI UKREPI
Kmetijska zemljišča so v lasti vse starejše populacije in nemalokrat se zgodi, da 
ni mlajših, ki bi bili zainteresirani za nadaljnjo obdelavo teh zemljišč. Zato bi lahko 
starejši lastniki svoja zemljišča s pogodbami dali v najem tistim, ki jih kmetovanje 
zanima. Gostinci in večji pridelovalci vin bi s temi najemniki sklenili pogodbe 
za odkup pridelkov in na ta način vzpodbudili zanimanje za obdelovanje njiv 
in vinogradov. Preprečili bi, da bodo zemljišča na Krasu in v Brkinih zaraščena, 
ohranili bi vino teran, mladim omogočili lokalni razvoj in ohranjanje tradicije.

RAZVOJ ŠPORTA
Šport veliko pripomore k prepoznavnosti države. Strateška geografska 
umeščenost Slovenije v osrčju Evrope in značilne naravne danosti, kot so 
neokrnjena narava, ugodna klima, dobra infrastruktura za aktivni oddih 
ter strokovna znanja, povezana s tem, Kras in Slovenijo uvrščajo med vse 
bolj zaželene destinacije, tako za izvedbo odmevnih športnih dogodkov, za 
priprave športnikov kot tudi za aktivni oddih turistov. Zato je treba športne 
dejavnosti še bolje razvijati, status športnikov oplemenititi, optimirati finančno 
poslovanje športnih društev in povečati zanimanje otrok za šport, obenem pa 
graditi na njihovih motoričnih sposobnostih, saj stroka že dolgo opozarja na to 
problematiko.  

KONKRETNI UKREPI
Spodbujanje sponzoriranja športa: sponzorju davčno priznavanje odhodka v 
višini 3-kratnika danega sponzorstva;
spodbujanje donacij: povišanje davčno priznanih donacij iz dosedanjega 0,3 % 
na 10 %;
spodbujanje profesionalizacije športnih društev;
nagrade športnikom za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ter svetovnih, 
evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih naj se izplačajo neobdavčeno do 
zneska 50.000 evrov, ne glede na to, katera pravna oseba je izplačevalec nagrade 
- zveza, društvo, sponzor; 
dohodninski razred: uvedba novega dohodninskega razreda z letno osnovo 
nad 1 milijon evrov z 10 % obdavčitvijo; 
davčne olajšave ob zaposlitvi določene skupine vrhunskih športnikov;
prispevki za socialno varnost strokovnih delavcev v športu in športnikov naj se 
obravnavajo enako kot v invalidskih organizacijah.

KONTAKT VOLILNEGA ŠTABA
pos.brkini.kras.@gmail.com / Kosovelova ulica 4b, Sežana
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