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„Pravična družba zato v naši viziji ni oddaljen, nikoli 

uresničen ideal. Pravična družba je za nas orodje za 

ustvarjanje boljše, bolj inovativne, demokratične in 

gospodarsko prodornejše družbe.

Socialni demokrati smo prepričani, da se mora Slovenija 

po blaginji, gospodarski prodornosti in inovativnosti, po 

kakovosti življenja, stopnji varnosti in socialne usode ljudi 

uvrstiti med najrazvitejše družbe sveta. V naši viziji je 

Slovenija v vrhu sveta.“

Iz Manifesta Socialnih demokratov
„Pravičnost! Za Slovenijo v vrhu sveta“,
sprejetem na programskem kongresu SD leta 2013.
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Ideja. Načrt. Ljudje.

Nova vizija
za Slovenijo

Slovenija in svet se spreminjata. Še nikoli nismo 

bili soočeni s toliko neznankami za prihodnost 

kot sedaj. Za nami je trpka izkušnja krize, pred 

nami negotovost. Slovenijo moramo pripraviti na 

izzive prihodnosti. Kriza nas nikoli več ne sme 

ujeti nepripravljene. Zato potrebujemo jasno 

smer za razvoj. Potrebujemo dogovor o 

prihodnosti.

Zato zastavljamo novo vizijo. Slovenijo želimo v 

osmih letih po ključnih merilih, ki kažejo na vse 

vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, 

inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti, 

umestiti med najboljše na svetu.

To je ambicija, s katero želimo povezati Slovenijo 

in v uresničenje nove etape naših ciljev vključiti 

vso ustvarjalnost, znanje, delo in energijo naših 

ljudi. Naša prioriteta je jasna – delo za 

državljanko in državljana.

V družbi želimo vzpostaviti novo zaupanje. 

Okrepiti želimo sposobnost države, vlade in 

institucij, da bi uresničili pričakovanja ljudi. Da 

državljankam in državljanom zagotovimo 

varnost v vseh življenjskih obdobjih in 

okoliščinah. Da okrepimo znanje in kompetence 

vseh generacij, da bo Slovenija usposobljena za 

priložnosti pred nami. Da izenačimo življenjske 

priložnosti vsakogar.  Da pomagamo drug 

drugemu, da skrbimo drug za drugega. Da 
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izoblikujemo boljše poslovno okolje in dvignemo 

poslovno kulturo. Da podpiramo ustvarjalnost in

kulturo, ker sta temelj naše identitete in 

uspešnosti. Da razvijamo in inoviramo, ker

vodita k blagostanju. Da zaščitimo našo naravo 

in saniramo škodljive poteze preteklosti. Da 

dvignemo ugled Slovenije v svetu, njenemu glasu 

za mir in sodelovanje pa damo težo napredne in 

zgledne države. Vse to hočemo narediti, ker 

hočemo dvig kakovosti življenja. Za vse.

V uspehu Evropske unije kot edinstveni ideji 

svobodnega, pravičnega in solidarnega življenja 

v skupnosti, ki presega nacionalne meje in 

razlike, vidimo predpogoj za uresničitev naših 

ciljev. Kot proevropska država želimo z več 

pravičnosti, solidarnosti in enakosti pomladiti 

evropsko idejo in ji dati nov zagon.

Verjamemo, da bo Slovenija med najboljšimi na 

svetu takrat, ko bo v polni meri zagotavljala 

svobodo, enake možnosti, blaginjo in varnost 

vsem njenim državljankam in državljanom, in 

bo skupnost živela in delovala solidarno in 

povezano. Biti človek človeku. Živeti in pustiti 

živeti. Izenačevati možnosti prihodnjih generacij. 

Prizadevati si, da v vsem, kar delamo in kakor 

živimo, za seboj puščamo svet boljši in lepši za 

vsakogar. To je socialna demokracija. Ideja o 

družbi, ki daje možnosti in koristi vsem ljudem. 



Ideja, ki nas združuje, je družba,

ki daje možnosti in koristi vsem ljudem.

Takšna družba ima ime:

socialna demokracija.

Dejan Židan
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Za nami je težka in globoka kriza. Desettisoče 

ljudi je izgubilo delo. Desettisoče mladih je 

priložnosti poiskalo zunaj naših meja. 

Desettisočim se je življenjski standard bistveno 

poslabšal. Povečala se je revščina, narasle so 

socialne razlike in neenakost. 

Sanacija bančne luknje je povzročila skokovito 

rast javnega dolga. Zaradi tega so bili narejeni 

boleči rezi v sredstva za socialno zaščito, za 

šolstvo in znanost, za kulturo, za zdravstvo. Tudi 

na področjih, kjer smo med boljšimi v Evropi in 

svetu, se že kažejo dolgoročne posledice manjših 

vlaganj in premalo razvojno usmerjene politike.

Med ljudmi se je krepil občutek nepravičnosti in 

razširjenosti korupcije. 

Kriza nas ni naredila močnejše, ampak je 

ustvarila krč, ki je postal del družbene 

mentalitete. Močno je posegla v našo družbo in 

usodno zmanjšala zaupanje v demokracijo, v 

državo, v drug drugega. Ljudje se počutijo 

ogoljufane. Napovedi o izgubljenem desetletju – 

za državo in za njene ljudi - so se uresničile.

Slovenija je kot odgovor na krizo bistveno 

povečala investicije v raziskave in razvoj ter tako 

okrepila mednarodno konkurenčnost 

gospodarstva, da je to lahko s presežki v 

Nadoknadimo
izgubljene priložnosti

Dobrobiti gospodarskega razvoja niso

enakomerno porazdeljene med vse ljudi.

mednarodni menjavi bistveno znižalo raven 

svoje zadolženosti. Slovenski izvoz in BDP sta 

danes tudi zato med najhitreje rastočimi v EU. 

Enako velja za presežek na tekočem računu 

plačilne bilance. S tem je Slovenija preprečila 

katastrofalne posledice kreditnega krča ter 

zmanjšanja javne porabe.

Slovensko gospodarstvo se pospešeno krepi, 

ustvarjamo nova delovna mesta, podjetja so 

razdolžena visokih dolgov, ki so jih bremenila. 

Toda: tudi po večletnem ciklu stabilne 

gospodarske rasti, ene najvišjih v Evropski uniji, 

imamo še vedno manj delovnih mest kot v 

obdobju pred krizo, z revščino pa se sooča 

četrtina prebivalcev. Dobrobiti gospodarskega 

razvoja niso enakomerno porazdeljene med vse 

državljanke in državljane. Še vedno je premalo 

priložnosti za mlade. Regionalni razvoj ni 

skladen. 

Slovenija se na vseh nivojih javnih sistemov 

sooča s slabim upravljanjem, ki ga zaznamuje 

odsotnost strateškega vodenja, prelaganje 

odgovornosti, prenormirnost in birokracija. 

Velika razdrobljenost države na občine na eni 

strani, visoka stopnja centralizacije na drugi. 

Država nima enovite razvojne strategije, ki bi jo 

vsi razvojni in družbeni deležniki razumeli kot 

skupno usmeritev in orientacijo za delovanje. 
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Ali je naš najpomembnejši skupni cilj visoka kakovost 

življenja posameznic in posameznikov?

Ali smo organizirani tako, da uresničimo ponujene 

priložnosti?

Ali naš družbeni ustroj zagotavlja pravičnost in učinkovito 

zaščito pravic, brez katerih ne moremo obstati kot 

skupnost?

Ali sedanja raven naše infrastrukture omogoča najboljšo 

možno povezanost in povezljivost, možnosti za razvoj 

podjetij, enake priložnosti za blaginjo?

Ali dovolj aktivno skrbimo za uspeh evropskega projekta, da 

ta zagotavi ljudem več varnosti, demokracije, vladavine 

prava, svobode in enakosti, človeškega dostojanstva in 

naših skupnih možnosti?

Ali  Slovenijo navznoter in navzven spreminjamo tako, da bo 

zgled pravične, inovativne, uspešne družbe, glasnice miru, 

človekovih pravic in mednarodnega sodelovanja?

Ključna vprašanja:
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Analiziramo vse ključne primerjalne kazalnike 

razvoja. Pri marsikaterem od teh kazalnikov je 

Slovenija že v vrhu (trajnostna konkurenčnost, 

socialna pravičnost), pri kakšnem (poslovanju, 

zaznava korupcije, zadovoljstvo in sreča) pa 

bistvo bolj v ozadju. Za cilj si postavljamo, da 

Slovenijo v osmih letih po ključnih kazalnikih, ki 

kažejo na vse vidike kakovosti življenja, 

trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in 

ekonomske uspešnosti, umestimo med prvih 

deset držav sveta.

Menimo, da ima Slovenija za to vse možnosti. 

Ključna orodja za takšen razvojni preboj vidimo 

v znanju in kompetencah naših ljudi ter v legi 

Slovenije v srcu Evrope. Zato, da dosežemo vizijo, 

potrebujemo nov razvojni model, posodobljeno 

družbeno infrastrukturo in učinkovito, 

upravljavsko sposobno državo.

Kje smo
in kam gremo

Slovenijo želimo po kakovosti 

življenja, trajnostnega razvoja,

inovativnosti, socialne in 

ekonomske uspešnosti umestiti 

med prvih deset držav sveta.

Graf:

Uvrstitev Slovenije in skandinavskih držav

na izbranih lestvicah.
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Slovenija potrebuje nov razvojni model. 

Potrebujemo boljše vodenje in upravljanje.

Javne storitve so ključ za vključujoč razvoj in enake 

možnosti vseh (šolstvo, znanost, zdravstvo, javna 

infrastruktura, kultura).

Uspemo lahko zgolj kot odprto, inovativno 

gospodarstvo.

Ključno je vključujoče delovanje, povezovanje, 

sodelovanje, novi modeli in prakse.

Napredek je mogoč le ob povečanem zaupanju v 

medčloveških in institucionalnih odnosih.

Nosilci oblasti in oblastnega odločanja, kot tudi vsi 

drugi deležniki, morajo prevzemati za svoje delo 

odgovornost. 

Za sprostitev ustvarjalnih potencialov je potrebno 

odpraviti prenormiranost in odvečno birokracijo. 

Želimo Slovenijo svobodnih in odgovornih ljudi.

Z novo vizijo hočemo povezati Slovenijo 

in v njeno uresničenje vključiti vso 

ustvarjalnost, znanje in delo naših ljudi. 
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10 ciljev
samozavestne
Slovenije
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1. Odlično organizirana  
    Slovenija. 

Država, sposobna uresničiti priložnosti in aktivirati vse 
ustvarjalne sile ljudi, da skupaj poskrbimo za blaginjo, 
pravičnost, varnost in krepitev naših možnosti. Zato 
napovedujemo samozavestno vodenje vlade. Okrepili bomo 
vključenost vseh v procese odločanja, še posebej socialnega 
partnerstva in sodelovanja med generacijami. Delali bomo na 
tistem, kar nas združuje. Motivirali bomo ustvarjalnost vseh v 
družbi. Državo bomo smiselno organizirali, da bo iz 
razpoložljivih virov ustvarjala najboljše rezultate. Zmanjšali 
bomo birokracijo in prenormiranost. Z novimi cilji bomo 
Sloveniji dali nov elan. 

2. Rast, ki 
koristi vsem. 

S celovitim gospodarskim programom in stabilnostjo 
gospodarskega okolja bomo skrbeli za nadaljevanje 
gospodarske rasti. Slovenskim podjetjem bomo aktivno 
odpirali poti na nove trge. Povezovali bomo slovensko znanost 
z gospodarstvom, da ustvarimo nove inovativne rešitve. 
Spodbujali bomo povezovanje podjetništva, da bo skupaj 
sposobno ponuditi izdelke in storitve na svetovnih trgih. 
Podpirali bomo investiranje v nove tehnologije in v nova 
znanja, nove poslovne in ekonomske modele, kot so sodelo, 
souporaba, ekonomska demokracija. Z digitalizacijo bomo 
poskrbeli za razvoj inovativnosti in podjetništva, državljanom 
pa omogočili boljše javne storitve. Uveljavili bomo obvezno 
udeležbo delavcev pri dobičku. Poskrbeli bomo za vzdržne in 
stabilne javne finance, s programskim proračunom poskrbeli 
za optimizacijo porabe javnega denarja za najboljše možne 
učinke, z javnimi vlaganji in partnerstvi pa poskrbeli za 
kakovost naše javne infrastrukture. 

3. Slovenija, aktivna za 
boljšo Evropo in svet. 

Evropska ideja ni mrtva. Peša pa njeno uresničevanje in 
prilagajanje sodobnim izzivom. Zato Socialni demokrati 
ponujamo jasno usmeritev: Evropo za ljudi. Evropo, ki bo bolj 
pogumna pri ustvarjanju solidarnosti med ljudmi. Evropo, kjer 
bodo na prvem mestu njeni državljani. Evropo, ki bo stavila na 

izobrazbo in inovativnost, delovna mesta, gospodarsko rast, 
ohranjanje okolja in bogastvo kulturne raznolikosti. Evropo, 
kjer bodo tudi velike multinacionalke brez izjem plačevale 
odmerjene davke. Evropo, ki bo sposobna preglasiti prebujanje 
nacionalizmov in ekstremizmov. Evropa, ki bo močan in 
verodostojen glas za spremembe v svetu. Zato si bomo 
prizadevali za krepitev Evropske unije v svetu, za njeno 
enotnost in povezanost, za učinkovitejši sistem evropske 
varnosti, za boljše odnose s sosedi in za več sodelovanja v 
soseščini. Ob tem bo Slovenija pa razvijala strateška 
partnerstva z državami, s katerimi nas družijo skupni interesi, 
predvsem na področju gospodarstva, znanosti, varnosti in 
sodelovanja za mir in vladavino prava. Zunanjo politiko bomo 
spreminjali tako, da bomo z njo učinkovito uveljavljali svoje 
svoje interese, v prvi vrsti varnost, povezanost s svetom in 
gospodarske priložnosti. Aktivna zunanja politika gradi 
uspešnost države z izgradnjo njenega ugleda v svetu in 
povezuje vse deležnike. Z načrtnim vodenjem bomo okrepili 
prepoznavnost Slovenije in svet približali našim ljudem, 
gospodarstvu, znanosti, športu in kulturi. 

4. Slovenija brez revščine. 

Odprave revščine se bomo lotili s sistemskimi ukrepi 
spodbujanja vključujoče gospodarske rasti, ustvarjanjem 
kakovostnih delovnih mest, z višjo minimalno plačo in s 
pravičnim in dostopnim sistemom socialne zaščite. Minimalno 
plačo bomo redefinirali tako, da ne bo samo presegla praga 
revščine, ampak bo vsem za pošteno opravljeno delo zagotovila 
pošteno plačilo za človeka dostojno življenje. S progresivnim 
sistemom obdavčenja in sistemom socialne varnosti bomo  
ustavili povečevanje socialnih razlik. Ključno je, da imajo vsi 
enake možnosti. Poskrbeli bomo, da v družbi ne bo lakote in da 
bo država zagotavljala varstvo in pomoč vsem v stiski, še 
posebej otrokom, družinam, invalidom in starejšim. Ukinili 
bomo varčevalne posege ZUJF-a. 

5. Naložbe v pamet in  
    sposobnosti Slovenije. 

Okrepitev sposobnosti, znanj in kompetenc za 21. stoletje. Za 
uspešno ekonomijo, za zdravo in pametno družbo. Zato bomo 
okrepili financiranje javnega izobraževalnega sistema, 
motivirali k učenju v vseh življenjskih obdobjih, dvignili 
dostojanstvo, avtoriteto in motiviranosti učiteljskega poklica ter 
spodbudili strokovno razpravo o kurikulumu, ki bo novim 
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generacijam omogočil najučinkovitejšo pot do znanj in 
kompetenc v spreminjajočem se svetu. Pripravili bomo 
program brezplačnega vrtca. 

6. Zdravstvo brez 
    čakalnih dob. 

Enak dostop do vseh oblik zdravljenja brez čakanja in brez 
privilegijev. Zdravstvo, ki ga ne obvladujejo lobiji, ampak 
človečnost! S sprejemom zdravstvene zakonodaje in prenovo 
upravljanja javnega zdravstva bomo zagotovili enako 
dostopnost in pravičnost javnega zdravstvenega sistema, da 
vsem ljudem zagotovimo pomoč in oskrbo takrat, ko jo 
potrebujejo. Napovedujemo radikalen program za odpravo 
čakalnih vrst, okrepitev javnega zdravstvenega zavarovanja, ki 
mora pokriti vse stroške zdravljenja zavarovancev, sanacijo 
izgub javnih zdravstvenih institucij in enoten sistem naročanja 
zdravil in medicinske opreme.  

7. Javne storitve 
    za enake možnosti vseh. 

Kakovostne javne storitve, da vsem ljudem zagotovimo 
preskrbo z dobrinami, ki morajo biti javno dobro in zato 
dostopne vsem. Javni servis imamo zato, da zagotavlja skupne 
potrebe vsem ljudem v družbi. Zato je vitalnega pomena za 
družbeni napredek. Odločeni smo, da okrepimo njegove 
sposobnosti. Prizadevali si bomo za nov plačni sistem, ki bo 
nagrajeval dobro opravljeno delo, za novo uradniško kulturo, 
osredotočeno na potrebe državljanov, za smiselno 
reorganizacijo državne uprave, za boljše upravljanje javnih 
institucij in investicij, za decentralizacijo in prenos pristojnosti 
bližje k ljudem.  

8. Odločen premik k 
    trajnostnemu razvoju. 

Slovenija ima relativno ohranjeno in zaščiteno naravno okolje, 
a tudi vrsto izzivov, da zagotovimo vsem ljudem zdravo 
življenjsko okolje. Zato je potrebno trajnostni razvoj vključiti v 
izvajanje vseh državnih politik. Zeleni značaj Slovenije je ena 
od naših ključnih prednosti. Zato napovedujemo enovito 
politiko upravljanja s prostorom, naravnimi viri, sanacije 

okolja, za zdravo hrano in zdravo življenjsko okolje, energetika 
s poudarkom na obnovljivih virih energije, nova 
organiziranost ter skupnostna skrb na področju preventive in 
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Okrepili 
bomo sposobnost Slovenije, da se v največji meri samostojno 
preskrbi s pitno vodo, zdravo hrano in energijo. 

9. Čas je 
     za mlade. 

Ustavili bomo potrebo mladih po begu v tujino z ustvarjanjem 
pogojev za njihovo življenje doma. S prenovljeno stanovanjsko 
politiko omogočili rešitev bivanjskega vprašanja s kombinacijo 
modela stanovanjskih zadrug, prehodnih stanovanj in 
investicij v stanovanja po zgledu Dunaja. Istočasno bomo 
mladim omogočili pogoje za razvoj lastnih idej s spodbudnim 
okoljem za razvoj zagonskih podjetij, inovativnih oblik 
sodelovanja in sodela ter tudi s tem, da jim bomo omogočili 
vstop v okrepljeni javni sektor ter pri iskanju novih priložnosti, 
ki se bodo pojavila zaradi povečanega investicijskega vlaganja 
države in gospodarstva. Za celostno koordinacijo razvoja 
politike za mlade bomo imenovali državnega sekretarja. 

10. Pravična in varna družba. 

Verjamemo, da Slovenija lahko postane zgled solidarne, 
povezane in inovativne družbe, ki bo zagotavljala ljudem 
varnost v vseh pomenih. Za novo soglasje o naših ključnih 
vrednotah solidarnosti, pravičnosti in poštenja, da z njimi 
prenovimo družbene odnose in institucije. Da bodo pravice 
vseh spoštovane in uveljavljane, da bo vsakomur zagotovljeno 
dostojno delo, enake možnosti, varnost v vseh življenjskih 
obdobjih, sodelovanje in solidarnost celotne skupnosti. 

Da se bo Slovenija sposobna obraniti in zavarovati pred vsemi 
sodobnimi varnostnimi tveganji in oblikami groženj, kot so 
kibernetski napadi, terorizem in podnebne spremembe, 
potrebujemo vzdržen in učinkovit sistem za zagotavljanje 
varnosti ljudi in države, vključno z našim sodelovanjem v 
sistemu kolektivne varnosti v Evropi in svetu. Slovenija za 
odzivno in učinkovito zaščito države in njenih ljudi potrebuje 
strateško vodeno posodobitev sistema nacionalne varnosti, 
tako da bodo akterji v okviru nacionalno-varnostnega sistema, 
kot so Slovenska vojska, Policija in celoten sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, sposobni hitrega, odločnega 
in usklajenega odziva na vse varnostne grožnje.



Socialni demokrati smo prenovljena politična 

sila, ki se je znala veliko naučiti iz lastnih 

napak  Znali smo sprejemati težke odločitve, 

zaradi katerih je danes Slovenija na poti 

okrevanja. Znali smo spremeniti sebe, da lahko 

danes samozavestno rečemo, da smo sposobni 

spreminjati Slovenijo. Nikomur nismo nič 

dolžni. Imamo jasno zavezo in odgovornost – 

človeku, sodržavljanu. To je ključ slovenske 

prihodnosti. 

Naša odgovornost je, da zastavimo vizijo 

Slovenije za novo desetletje. Dogovor o tem, 

kakšna naj bo Slovenija, kaj so naši novi 

nacionalni cilji, je nujno potreben.

V doseganje teh hotenj moramo vključiti vso 

energijo Slovenije. Vse naše sposobnosti, 

pamet, ideje in voljo Slovenije.

Da si skupaj zagotovimo dostojno življenje za 

vse. Možnosti in priložnosti. Varnost. Človeško 

dostojanstvo. Urejeno in kultivirano skupnost, 

ki zna stopiti skupaj in pomagati drug 

drugemu.

Samo tako bomo lahko povrnili zaupanje ljudi 

v politiko, v državo in v prihodnost. 

Upravljanje
s prihodnostjo

Nikomur nismo nič dolžni. Imamo 

jasno zavezo in odgovornost – 

človeku, sodržavljanu.
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Da iz Slovenije ustvarimo državo, 

na katero bomo vedno ponosni.

Ker je čudovita dežela in ker mora 

postati boljša družba.

Prihodnosti ne moremo napovedovati, lahko pa 

predvidimo prihodnja trende in tveganja. To je 

ključno, da se kot družba bolje pripravimo na 

izzive prihodnosti. Medsebojna soodvisnost 

dejavnikov tveganja jasno kaže, da problemov ne 

moremo izolirati, ampak da jim moramo reševati 

z izrazito multidisciplinarnim, povezanim 

pristopom. Pri tem se moramo kot družba bolje 

usposobiti, da za kompleksne izzive najdemo 

najboljše rešitve, če želimo zagotoviti dolgoročni 

napredek, varnost in blaginjo celotne družbe. 

Če lahko za prejšnjo rečemo, da je bila vlada 

reševanja in je sedanja vlada stabilizacije, mora 

biti prihodnja vlada tista, ki bo zagotovila 

razvojni preboj. 

Spet si moramo – po tem težkem desetletju -  

upati pogledati naprej in ambiciozno zastaviti 

cilje za skupno prihodnost. Da iz Slovenije 

ustvarimo državo, na katero bomo spet ponosni 

in kjer bo prijetno živeti. Ker je čudovita dežela 

in ker mora postati boljša družba.

Preboj zahteva pogum, skupno vizijo in jasen 

načrt, kako okrepiti prednosti, zmanjšati slabosti, 

odpraviti tveganja in uresničiti priložnosti. 

Trezno in realno moramo pogledati, kaj v naši 

družbi deluje in kaj ne.
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Naraščujoča neenakost 

Zmanjševanje neenakosti je za nas eden največjih družbenih 
izzivov tako doma kot v svetu. Koncentracija bogastva in moči 
v rokah peščice predstavlja eno od ključnih tveganj. 
Pravičnejša prerazporeditev bremen v družbi je potrebna s 
hkratno krepitvijo srednjega razreda, ki je v zadnjem 
desetletju nosil največja bremena krize.  

Pri tem mislimo na neenakosti vseh vrst, med drugim v 
dohodku in premoženju, pri dostopu do javnih storitev, 
zaradi regionalnih razlik in zaradi korupcije in klientelizma. 
Ključna lastnost neenakosti je njeno samodejno 
pospeševanje, saj neenakost ustvarja in poglablja nove 
neenakosti. Če kot družba tega ne znamo prepoznati, omiliti 
ali odpraviti, se bodo razlike v družbi povečevale. To usodno 
vpliva na enakost možnosti in enakopravnost vseh ljudi. Ker 
smo zavezniki skladnega razvoja, kjer imajo vsi ljudje enake 
možnosti za socialno napredovanje, vpliv na demokratične 
procese in samouresničevanje, neenakost v družbi vidimo 
kot ključni problem in ključno oviro pri napredovanju 
družbe. 

Demografski izzivi 

Čeprav danes tega še ne zaznavamo neposredno, bo v 
prihodnosti eden ključnih razvojnih izzivov demografska 
slika Slovenije in s tem povezana starajoča se družba. 

Trendi v pričakovanem trajanju življenja in rodnosti namreč 
kažejo, da bo v Sloveniji že do leta 2030 pomembno upadel 
delež prebivalstva v starosti med 20 in 64 leti, (manj bo torej 
delovno aktivnih ljudi), povečal pa se bo delež starejših od 65 
let. Manj bo torej delovno aktivnih ljudi, s tem pa se bomo 
soočali s pomanjkanjem delovne sile in na drugi strani na 
poviševanje izdatkov za socialno skrb. Spremenjena 
razmerja med mladimi, srednjo in starejšo generacijo bodo 
močno vplivala na posameznike, družine, gospodarstvo in 
družbo kot celoto. Zahtevale bodo prilagoditve na številnih 
področjih. Dolgoročne projekcije kažejo, da bodo javni izdatki 
za financiranje sistemov socialne zaščite do leta 2060 v 
Sloveniji ob nespremenjenih politikah dosegli četrtino BDP. 
Izdatki za pokojnine se bodo pri nas povečali najbolj med 
vsemi državami Evropske unije.  

Demografskih izzivov se bomo lotili multidisciplinarno s 
celostno povezavo medgeneracijske solidarnosti, dolgotrajne 
oskrbe, zdravstvenega varstva, pokojninske varnosti, 
socialnih storitev, novih modelov bivanja in spodbujanja 
aktivne starosti. 

Tehnološke spremembe 

Obenem se v svetu dogaja industrijska revolucija 4.0, ki bo z 
digitalizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco radikalno 
spremenila dosedanje načine dela in ustvarjanja. 
Spreminjala in izginjala bodo delovna mesta, kot jih poznamo 
danes, nastajala pa bodo nova, za katera danes sploh še ne 
vemo. S tehnološko revolucijo in novimi poslovnimi modeli 
prihaja do družbenih sprememb, ki bodo predrugačile 
ustaljene načine vsakdanjega življenja, dela in preživljanja 
prostega časa, pa tudi družbenih razmerij. Te spremembe 
moramo predvideti in jih vključiti v načrtovanje politik. Prvi 
izziv za Slovenijo je, da postane del novega industrijskega 
vlada. To zahteva posodobitev naše informacijske 
infrastrukturo in visoko kakovost digitalnih storitev po vsej 
državi, še posebej pa nadaljnji sistematičen razvoj kreativnih 
industrij, novih poslovnih modelov, digitalnih in tehnoloških 
rešitev. Slovenijo želimo razvijati kot regionalno središče 
digitalne ekonomije. 

Spremenjene potrebe po znanju 

To od nas zahteva, da sedanje in nove generacije pripravimo 
in usposobimo za spremembe. Slovensko šolstvo zato 
potrebuje pametno nadgradnjo, da bo sposobno razvijati 
osebnosti, talente, znanja in kompetence za 21. stoletje, hkrati 
pa bo sposobno že v najzgodnejših letih blažiti socialne 
razlike, ki nastajajo zaradi razlik v socialnem ali kulturnem 
kapitalu okolja otrok. Naš cilj je okrepitev znanja in 
kompetenc vseh generacij, da bo Slovenija opolnomočena za 
priložnosti pred nami. Da izenačimo življenjske priložnosti 
vsakogar.  Pri tem ne gre samo za to, da bodo nove generacije 
znale uporabljati prihajajoče tehnologije, ampak da jih bodo 
znale tudi kreirati in razvijati nove trende. Aktivne generacije 
želimo motivirati za sistematično vseživljenjsko učenje, da 
osvojijo drugačna znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali v 
prihodnosti zaradi spremenjene narave dela. Vse to pomeni 
pospešena vlaganja v raziskave in razvoj, da bomo kot 
družba in ekonomija sposobni nadoknaditi in držati korak z 
najrazvitejšimi družbami v svetu in učinkovito izkoristiti 
nove globalne priložnosti. 

Samobitnost v globalnem svetu 

Pospešena ekonomska in kulturna globalizacija zahteva nov 
načrt za ohranjanje in krepitev nacionalne in kulturne 
identitete. Ob tem tehnološke spremembe prehitevajo 
družbeni vrednostni sistem. Družbe z visoko razvito in 
sistemsko ustrezno podprto kulturo se mnogo uspešneje 
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soočajo z izzivi današnjega časa, so bolj odprte in tolerantne, 
sočutne in demokratične, pretočne in ustvarjalne, lažje in z 
manj težavami se povezujejo z drugimi in uveljavljajo v svetu.  

Kultura in umetnost sta temeljni razvojni dejavnik 
ustvarjalne, demokratične, novim pobudam odprte družbe, 
dejavnik oblikovanja moderne nacionalne identitete in 
kakovosti življenja ter trdne družbene povezanosti, ki 
omogoča razvoj slovenskega narodnega značaja kot odprtega 
in vključujočega, ki se povezuje v svet in se ne boji 
spoznavanja in poglabljanja odnosov z drugimi. 

Varnostna tveganja 

Varnost pa vidimo predvsem širše: ne le kot odsotnost nasilja, 
ampak kot človekovo svobodo, ki se odraža v ekonomski, 
socialni, zdravstveni, izobraževalni ali kibernetski varnosti. 
Samo celostno gledanje na varnost jo dejansko tudi 
zagotavlja. 

Živimo v svetu nove realnosti mednarodnih odnosov. Vojne 
in konflikti, terorizem in radikalizem ter zaton primata 
mednarodnega prava pospešujejo svetovna neravnotežja in 
ogrožajo varnost ter stabilen mednarodni okvir za razvoj in 
napredek. Tem tveganjem se pridružujejo še novodobne 
oblike nevarnosti, kot so podnebne spremembe, kibernetski 
napadi, vdori v posameznikovo zasebnost in hibridne oblike 
sovražnosti. Svetovni red kaže nezmožnost učinkovitega 
odzivanja na te izzive. Trendi kažejo, da se v mednarodnih 
odnosih namesto povečanja globalne odzivnosti na izzive 
vračamo k bilateralnim principom, ki utemeljujejo moč ne z 
argumenti, ampak vojaškimi potenciali in gospodarskim 
protekcionizmom. Miselnost hladne vojne je ponovno 
prisotna med ZDA in Rusko federacijo, s čimer je ohromljeno 
delovanje OZN. Državi modernizirata svoj jedrski arzenal in 
nakazujeta odstop od temeljnih mednarodnih sporazumov, 
ki so zadnja desetletja varovali svetovni mir. Ob tem tudi 
Kitajska svoj ekonomski potencial vse bolj dopolnjuje z 
vojaškim. 

Naša primarna naloga je, da zavarujemo državo in naše ljudi, 
da bodo živeli svoja življenja v skladu z lastnimi hotenji, 
hkrati pa skupaj z drugimi naprednimi državami razvijamo 
in krepimo zavezništvo za mednarodno pravo, demokratično 
in mirno reševanje sporov ter aktivno soočanje človeštva z 
globalnimi izzivi. Slovenijo in Evropo vidimo v krogu tistih 
progresivnih sil, ki s povezano akcijo odpravljajo vzroke 
mednarodnih konfliktov in neenakosti, kot so podnebne 
spremembe, pomanjkanje naravnih virov, terorizem, 
ekstremizmi, nerazumevanje med kulturami in 
civilizacijami, kibernetske grožnje, revščina, lakota, 
gospodarska neravnotežja in vojne. 

Kriza evropskega povezovanja 

Evropska unija se sooča z nizom zaporednih kriz. 
Gospodarski krizi je sledila dolžniška kriza, z njo pa usihanje 
evropske solidarnosti in poglabljanje razlik med evropskim 
severom in jugom. Nova varnostna tveganja so skupaj z 
migrantsko krizo ošibila skupni vrednostni sistem, na 
katerem je zgrajena evropska ideja. Povsod po Evropi se 
krepijo nacionalizem, ekstremizem in različni populizmi. 
Utrjuje se prepričanje, da je Evropska unija neoliberalni 
projekt za zaščito interesov in agende korporacij.  Takšnemu 
razumevanju moramo postaviti alternativo, zgrajeno na 
izgradnji napredne, socialne, pravične in varne evropske 
družbe s poglabljanjem demokracije in doslednim 
uresničevanjem človekovih pravic. Evropski ideji moramo 
dati nov zagon! 

Razvojni in okoljski problemi 

Trajnostni razvoj razumemo kot koncept delovanja družbe, 
ki omogoča družbeno in okoljsko samoobnavljanje. To 
zahteva takšen družbeni razvoj, ki uravnava različne potrebe 
in interese, da se zagotavlja družbena in naravna skladnost. 
Za nas je to temeljni princip, ki terja upoštevanje ne le 
okoljske dimenzije, pač pa tudi razmerja v družbi in v 
mednarodnih odnosih. Gre za implementacijo načela »živi in 
pusti živeti«, ki uresničuje koncept posameznikove svobode 
in solidarnosti. Podnebne spremembe, omejenost naravnih 
virov in neenak dostop do ključnih življenjskih in 
ekonomskih dobrin zahtevajo, da trajnostni razvoj vgradimo 
v način delovanja na vseh področjih v družbi, da omogočimo 
prihodnjim generacijam vsaj enake pogoje in možnosti, kot 
jih imamo sami. 

Izgubljeno zaupanje 

Skupnost obstaja, dokler jo povezujejo skupna prepričanja, 
vrednote in interesi. Spremenjen način življenja vodi v vse 
večjo individualizacijo družbe. Na eni strani imamo najboljši 
dostop do informacij, na drugi strani pa se izgubljamo v 
poplavi neresnic. Ob tem smo priča omejeni sposobnosti in 
verodostojnosti političnih struktur, da zagotovijo družbene 
spremembe v skladu s pričakovanji ljudi. Vse to poglablja 
krizo zaupanja v Sloveniji in v svetu. Če hočemo povrniti 
sposobnost družbe, da načrtovano uravnava svoj razvoj, 
moramo v družbi vzpostaviti novo zaupanje. Zato je potrebno 
okrepiti sposobnost države, vlade in institucij, da uresničijo 
realna pričakovanja ljudi, da našim ljudem zagotovimo 
varnost v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah. 
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Družba znanja 

Vzgoja in izobraževanje sta ključnega pomena za razvoj 
Slovenije. Danes se Slovenija uvršča med države z najboljšimi 
izobraževalnimi sistemi na svetu, ki temeljijo na javnih 
storitvah, dostopnim vsem. Vsem je omogočen dostop do 
izobrazbe, ki se financira iz javnega denarja, zato v odraslo 
profesionalno življenje lahko vstopijo brez bremen kreditov 
za izobraževanje. Socialni demokrati se zavedamo, da mora 
biti načrtovanje sprememb v izobraževalnem sistemu vedno 
dolgoročno in zelo premišljeno, da bi še naprej dosegali 
visoke izobraževalne dosežke za vse. 

Zato se bomo v mandatu 2018 - 2022 lotili načrtovanja 
sprememb izobraževalnega sistema z vidika prihajajočih 
družbenih sprememb. Danes se namreč moramo začeti 
spraševati o družbenih, političnih, gospodarskih, tehnoloških 
in še mnogokaterih spremembah, ki jih prinaša prihodnost in 
primerno začeti prilagati izobraževalni sistem. Znanje 
razumemo kot univerzalno vrednoto, kot javno dobrino, ki 
mora biti dostopna vsakomur. 

 
 1. cilj: 

 Izobraževanje za 
prihodnost 

 

Svet in z njim Slovenija se hitro spreminjata. V prihodnosti 
bodo za življenje nasploh, za delo in prosti čas potrebne 
drugačne veščine in znanja kot danes. 20 – 25 % ljudi, ki so 
danes delovno aktivni, bi lahko v naslednjih desetih letih 
izgubilo delo, če se ne bodo pravočasno doizobrazili in 
prekvalificirali. Digitalizacija, nove tehnologije in umetna 
inteligenca bodo krojili prihodnost, zato bomo pravočasno 
prilagodili izobraževalni sistem na izzive prihodnosti, 
obenem pa ohranjali vse tisto, kar predstavlja kulturo in 
identiteto Slovenije. 

Ukrepi: 

▪ Povečevali bomo delež sredstev za izobraževanje v BDP  
na pred krizno raven. 

▪ Izobraževalni sistem bomo začeli prilagajati na izzive 
prihodnosti. 

▪ Spodbudili bomo strokovnjake, da začrtajo ključne 
poteze prenovljenih izobraževalnih vsebin. 

▪ Pospešili bomo tehnološko opremljanje šol. 

▪ V sodelovanju z gospodarstvom bomo uvajali nove 
izobraževalne programe namenjene izobraževanju 
delovno aktivnih odraslih, ki za svojo prihodnost 
potrebujejo nova znanja.  

 

 2. cilj: 

 Povečanje kakovosti in 
učinkovitosti vzgoje in izobraževanja 

 

Slovenski vzgojni in izobraževalni sistem temelji na 
predanem in požrtvovalnem delu vseh zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju, od učiteljic in učiteljev, profesoric in 
profesorjev, vzgojiteljic in vzgojiteljev, pa do vseh tehničnih, 
administrativnih in strokovnih delavk in delavcev, ki 
sodelujejo v izobraževalnem procesu. V interesu vseh staršev 
je, da je njihov otrok ali mladostnik vsak dan v varnem, 
zdravem in spodbudnem okolju, kjer lahko napreduje do 
maksimuma njegovih ali njenih sposobnosti.  

 Ukrepi: 

▪ Krepili bomo javni vzgojno-izobraževalni sistem, 
dostopen vsem. 

▪ V pedagoški poklic bomo pritegnili najboljše študentke in 
študente. 

▪ Krepili bomo strokovno avtonomijo učiteljev, ugled 
poklica učitelja in institucionalno avtonomijo šol. 

▪ Učitelje bomo razbremenili administrativnega in 
birokratskega dela. 

▪ Spremenili bomo način nacionalnega preverjanja znanja 
v osnovni šoli (NPZ), da bo bolje ustrezal potrebam in 
služil svojemu dejanskemu namenu. 

▪ Spodbujali bomo uvajanje sodobnih pristopov 
poučevanja in učenja. 

▪ Poskrbeli bomo še za večjo vključenost otrok v vrtce, s 
ciljem večje pravičnosti in preprečevanja odločilnih 
zaostankov v času vrtca in prvih razredov osnovne šole. 

▪ Zastavili bomo program brezplačnega vrtca. 

▪ V korist otrok s posebnimi potrebami bomo poenostavili 
sistem in uvajali oddelke v osnovne šole za delo z otroki s 
posebnim tipom posebnih potreb (npr.  avtizmom). 

▪ Ustanovili bomo nacionalni center za delo z nadarjenimi. 

▪ Ohranili bomo sofinanciranje šolskih tekmovanj. 
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 3. cilj: 

 Nove vsebine izobraževalnih 
programov 

 

Izobraževalni programi na vseh ravneh izobraževanja 
potrebujejo stalno nadgrajevanje, da bi se že danes 
izobraževali za prihodnost. 

Ukrepi: 

▪ V sodelovanju s strokovnjaki bomo bogatili vzgojno - 
izobraževalne programe v vrtcih. 

▪ Spodbujali bomo strokovno razpravo o vsebinski 
nadgradnji programa osnovne šole v smeri prihajajočih 
družbenih in tehnoloških sprememb. 

▪ Krepili bomo znanja in veščine naše nesnovne kulturne 
dediščine.  

▪ Povečali bomo obseg preventivnih programov zdravega 
načina življenja. 

▪ Dokončali bomo prenovo gimnazijskih programov. 

▪ V sodelovanju z delodajalci in sindikati bomo naredili 
sistem vajeništva dolgoročno vzdržen. 

▪ V programe srednjih šol bomo uvedli državljansko 
vzgojo s ciljem znižanja volilne pravice na 16 let. 

▪ Promovirali bomo programe višjih strokovnih šol in jih 
še bolj povezali s potrebami gospodarstva. 

Razvoj znanj 
in sposobnosti 

Delovali bomo v smeri zagotavljanja kakovostnega in 
učinkovitega sistema visokega šolstva, ki bo pravičen, odprt, 
vpet v globalne tokove izmenjave znanstvenih in 
izobraževalnih idej, predvsem pa bo vsem nudil visoko 
kakovostno visokošolsko izobrazbo, financirano iz javnih 
sredstev, ki bo nudila dobro popotnico za strokoven in osebni 
razvoj. Spodbujali bomo povezovanje izobraževanja in 
raziskovanja, krepili raziskovalno dejavnost univerz, v enaki 
meri zagotavljali možnost za študij in razvoj vseh 
znanstvenih in umetniških disciplin, v akademsko delo 
vključevali študente in jim pri tem dodatno pomagali z 
izboljšanjem pogojev za bivanjske razmere. 

 
 1. cilj: 

 Celostna ureditev zakonodaje in 
financiranja visokega šolstva 

 

Sloveniji v več kot petnajstih letih ni uspelo celovito prenoviti 
zakonodaje na področju visokega šolstva in ga posodobiti.  

Zato bomo v mandatu 2018 - 2022 celovito prenovili 
zakonodajo na področju visokega šolstva, da bo šla v korak s 
časom, predvsem pa, da bo omogočala razvoj v smeri 
kakovosti, sodelovanja z okoljem in globalnih trendov. 

Ukrepi:  

▪ Celostno bomo zakonsko uredili področje visokega 
šolstva. 

▪ Opredelili bomo javno službo na področju visokega 
šolstva. 

▪ Opredelili bomo vlogo in pomen slovenskega jezika v 
visokem šolstvu ter pogoje, pod katerimi bo dejavnost 
mogoča tudi v tujih jezikih. 

▪ Univerze  bomo raziskovalno krepili. 

▪ Pospešili bomo dinamiko naraščanja sredstev za visoko 
šolstvo, da bi že leta 2025 dosegli financiranje v višini 1% 
BDP iz javnih sredstev. 

 
 2. cilj: 

 Dinamičnejši 
visokošolski prostor 

 

Visokošolski prostor se zaradi zakonskih omejitev zelo počasi 
prilagaja na izzive iz okolja. Hromi ga statičnost, 
neinovativnost in podfinanciranost.  

 

 

Ukrepi: 

▪ Uvajali bomo prožnejše oblike in poteke študija. 

▪ Borili se bomo proti fiktivnim vpisom in zlorabam 
davkoplačevalskega denarja. 

▪ Povečevali bomo kapacitete (predvsem enoposteljnih 
sob) v študentskih domovih. 

▪ Sistemsko bomo podprli delo z nadarjenimi v visokem 
šolstvu. 

▪ Spodbujali bomo NAKVIS,  da bi za debirokratizacijo in 
krepitev svetovalne vloge še bolje zagotavljal kakovost 
visokošolskih programov. 
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▪ Krepili bomo avtonomijo univerz.  

▪ Univerzam bomo omogočili ustanavljanje odcepljenih 
podjetij (spin off podjetja). 

▪ Univerzam bomo olajšali spreminjanje študijskih 
programov. 

▪ Zaposlenim na univerzah bomo omogočili boljšo 
povezljivost statusov pedagoga in raziskovalca. 

Dostopna in kakovostna 
zdravstvena oskrba 

Slovenija je razvila koncept javnega zdravstva, ki temelji na 
široko dostopni mreži javnih zdravstvenih zavodov, 
dejavnost katerih dopolnjujejo iz javnih sredstev plačani 
zasebni izvajalci, koncesionarji. Prednost našega 
zdravstvenega sistema je v zadovoljivem znanju in 
razpoložljivosti zdravstvenih delavcev, ki pa se kažejo kot 
nezadostni zaradi prezahtevne in neracionalne mreže. 
Podatki iz statistik OECD in EU Slovenijo uvrščajo med države, 
kjer na prebivalca dajemo pomembno manj sredstev za 
zdravstvo od povprečja držav EU. Zdravstvo je materialno 
podhranjeno, kar močno vpliva na dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Danes zdravstvo ne omogoča 
pravočasne zdravstvene oskrbe pomembnemu številu 
državljanov. 

Zaskrbljujoče je upadanje financiranja zdravstva iz javnih 
sredstev in na drugi strani naraščanje deleža neposredno iz 
žepa, kar vpliva na socialno varnost državljanov in povečuje 
družbeno neenakost. Zaradi kronične finančne 
podhranjenosti se premalo vlaga  razvoj novih tehnologij in 
oblik zdravljenja in Slovenija počasi zaostaja za razvitimi 
evropskimi državami. 

 

Mreža zdravstvenih ustanov je zastarela, neoptimalna, 
razdrobljena, kar vpliva na varnost in kakovost zdravstvenih 
storitev in ni skladna s potrebami prebivalstva. Javni zavodi 
delujejo po zastarelem principu in Zakonu o javnih zavodih, 
kar zmanjšuje njihovo učinkovitost in uspešnost. 
Zapostavljajo se izjemno pomembne dimenzije 
zdravstvenega sistema: kakovost, varnost, uspešnost, 
standardizacija in uvajanje novih tehnologij. Glavni problem 
slovenskega zdravstva je torej dostopnost (ljudje ne pridejo 
pravočasno do storitev, preveč ljudi čaka nedopustno dolgo), 
ljudje premalo vedo kaj dobijo (kakovost in varnost se ne 
spremljata) in ljudje vse več plačujejo iz žepa (manjša se 
socialna varnost in veča družbena neenakost). 

Na področju zdravja se bomo zavzemali za vrednote in 
standarde EU, kot so univerzalnost zdravstvenega 
zavarovanja, solidarnost in pravičnost zbiranja sredstev, 
enakost dostopa glede na potrebe in učinkovitost kot prvi 
kriterij alokacije virov. 

Naša vizija se zato usmerja v krepitev zdravja prebivalstva, 
kar pomeni razvoj pristopov za spremembo osebnega in 
družbenega odnosa do zdravja. Zdravje je mora ostati 
družbena prioriteta, zato načrtujemo razvoj spodbud za 
zdrav življenjski slog v vseh družbenih okoljih, izvajanje 
presejalnih programov, pravočasno in strokovno obravnavo 
za vsa akutna in kronična stanja ter rehabilitacijo. 

 

Čakalne dobe v Sloveniji 2012 – 2017. 
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
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 1. cilj: 

 Zagotovitev več sredstev za 
zdravstvo in njihova učinkovitejša 
poraba 

 

Stabilnost financiranja, čeprav skromna, omogoča 
učinkovitejšo organizacijo, večje zadovoljstvo, zaupanje v 
sistem in minimalno gotovost, ki je opora vodstvom in 
nadzornim organom v sistemu zdravstvenega varstva. Za 
razrešitev tega  problema se zavzemamo na način, da se 
zagotovi stalne vire iz proračuna. Nemudoma pa je potrebno 
pristopiti k temeljiti razpravi o nujno potrebnih sredstvih za 
delovanje zdravstvenega sistema, tako v okviru prispevnih 
stopenj in eventualnih spremembah na tem področju, kot 
tudi o stabilnih virih iz proračuna. V okviru vzdržnosti je 
treba tudi temeljito proučiti obseg in namen novih dajatev 
državljanov za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe in 
nege.  

Ukrepi: 

▪ Z družbenim dogovorom bomo zakonsko določili 
osnovno košarico pravic zdravstvenih storitev, ki bodo v 
celoti zagotovljene iz javnih sredstev, to je iz sredstev 
obveznega zavarovanja ter poskrbeli za zagotovitev 
drugih virov za vse storitve, ki niso v košarici. 

▪ Zagotovili bomo  večji delež javnih sredstev za 
zdravstvo:  najmanj 9 %  BDP , najkasneje do leta 2022 
bo delež javnih sredstev iz sedanjih 73 % narasel 
najmanj na 85 %  (z upoštevanjem preoblikovanja 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). 

▪ Povečali bomo prihodke iz proračuna (za investicije v 
znanje, kader, opremo, nove zdravstvene tehnologije in 
preventivo ter promocijo zdravja). 

▪ Vzpostavili bomo realne cene za plačevanje zdravstvenih 
storitev, za katere bomo določili pregledna nacionalna 
merila in kriterije. 

 
 2. cilj: 

 Prenova 
zdravstvenega sistema 

 
Vse spremembe pri prenovi zdravstvenega sistema morajo 
spodbujati krepitev osnovnega zdravstvenega varstva in 
prizadevanja, da se v okviru sistema javnega zdravstvenega 
varstva organizirajo vse potrebne storitve. Temeljna 
izhodišča, ki jih bomo pri te upoštevali so solidarnost, 
dostopnost, pravičnost, gospodarnost in vzdržnost.  

 

 

Financiranje zdravstva v deležu BDP. 
Vir: OEC , 2018 

 

Ukrepi: 

▪ Določili bomo nacionalna merila in kriterije za določitev 
mreže javne zdravstvene dejavnosti. 

▪ Prenovili bomo zdravstveni sistem za doseganje večje 
vertikalne in horizontalne povezanosti s ciljem večjega 
strokovnega povezovanja, varnosti in kakovosti 
opravljanja zdravstvenih storitev, racionalizacije in  
stroškovne učinkovitosti. 

▪ Oblikovali bomo nove, mednarodno primerljive storitve 
na področju krepitve zdravja v družbi, stanj povezanih z 
dolgoživostjo prebivalstva, preprečevanja, zgodnjega 
odkrivanja in celovite obravnave kroničnih obolenj, 
zdravja otrok, mladostnikov in ranljivih skupin. 

▪ Vzpostavili bomo sistem paliativne oskrbe v splošnih in 
negovalnih bolnišnicah. 

▪ Prenovili bomo upravljanje in vodenje zdravstvenih 
organizacij v smeri večje avtonomije, odgovornosti in 
usposobljenosti vodstev in večje usposobljenosti in 
kompetentnosti članov nadzornih organov. 

▪ Poskrbeli bomo za postavitev standardov, normativov in 
merjenja učinkov dela. 

▪ Zagotovili bomo skupna javna naročila na nacionalni in 
mednarodni ravni. 

 

 3. cilj: 

 Zagotavljanje kakovosti 
in varnosti v zdravstvu 

 

Potrebujemo prožen in odziven zdravstveni sistem, ki se bo 
lahko odzival na realne potrebe državljanov ter zagotavljal 
dostopnost do visoko kakovostnih in varnih ter tehnološko 
sodobnih zdravstvenih storitev. Zato je potrebno oblikovati 
sistem sistematičnega zagotavljanja kakovosti in varnosti 
storitev v zdravstvu. 
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Ukrepi: 

▪ Definirali bomo področje akreditacije zdravstvenih 
zavodov in nacionalno politiko kakovosti in varnosti, ki 
bo postala ena od funkcij in odgovornosti menedžmenta. 

▪ Vzpostavili bomo kadrovske normative za ključne 
poklicne skupine v zdravstvu in model spremljanja 
standardov dela, nacionalnih kazalnikov kakovosti, 
varnosti ter vrednotenja vseh zdravstvenih tehnologij na 
nacionalni ravni in sistem spodbud tistih izvajalcev, ki 
dosegajo najboljše kazalce na tem področju. 

▪ Pri alokaciji – razdelitvi javnih sredstev bomo upoštevali 
standarde kakovosti in varnosti. 

Zmanjšanje revščine in 
socialne izključenosti 

Slovenija sodi med države, ki jih je gospodarska kriza močno 
prizadela, kar se je izrazilo tudi pri kazalnikih stopnje 
tveganja revščine in socialne izključenosti. Od leta 2014 dalje 
se stanje postopoma izboljšuje. Stopnja tveganja revščine se je 
znižala na 13.9 % (povprečje EU 28 – 17,35 %), povišuje pa se 
tudi vpliv socialnih transferjev na zniževanje revščine, ki 
znaša 42,3 % - kar je več kot je v povprečju EU (podatki so za 
leto 2016). Slovenski sistem socialnih transferjev je v 
primerjavi z EU relativno učinkovit glede zmanjševanja 
revščine. Po indeksu socialne pravičnosti (2016, 2017 
Bertelsmann Stiftung) smo na 5. mestu med EU 28. 

Ne glede na splošno relativno dobro sliko glede na EU 
povprečje, pa je stopnja tveganja revščine problematična 
predvsem med starejšim prebivalstvom (60+) (17,4 %, 
povprečje EU 14,9 %) in se povečuje, med tem ko se pri mlajših 
osebah (16 – 19 let) zmanjšuje  (15,0 %, EU 21,3 %) in predvsem 
pri gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki (11,4 %) ter otrocih 
(11,9 %).  

 

 »Jasna ilustracija razsežnosti družbene 
neenakosti: tako velika koncentracija moči in 
bogastva zaostruje družbeni konflikt, ruši 
zaupanje in onemogoča dejanski napredek.« 
 

 Vir  odat ov: 
Credit Sui  e Glo al Wealt  Re ort, 2017 

Poleg krepitve transfernega sistema, ki mora ljudem, ki so v 
stiski zagotavljati primerno raven preživetja pa bo potrebno 
krepiti in nadgrajevati vpeljane programe opolnomočenja 
posameznikov (t.i. programe socialne aktivacije) in bolj 
povezati delovanje Zavoda za zaposlovanje ter Centrov za 
socialno delo, s ciljem znižanja deleža dolgotrajnih 
prejemnikov socialnih transferjev.  

 
 1. cilj: 

 Znižanje splošne stopnje tveganja 
revščine pod    %. 

 

V preteklem obdobju so bile že sprejete pomembne 
zakonodajne novosti, predvsem na področju socialne 
varnosti starejših, kot so spremembe pri varstvenem 
dodatku, vpeljava minimalne pokojnine (500 evrov) in višji 
minimalni dohodek, ki se bodo odrazile v prihodnje, vendar 
mora biti cilj nadaljevanje z ukrepi za zaščito najranljivejših. 
Ob znižanju splošne stopnje tveganja revščine želimo za vsaj 
četrtino znižati revščino med starejšimi. 

Ukrepi: 

▪ Krepitev mreže socialno varstvenih programov na 
terenu za vse ranljive družbene skupine in pokrivanja 
novih tveganj (povečati sredstev iz obstoječih 16,7 mio 
na najmanj 20 milijonov). 

▪ Vpeljati državno štipendijo kot individualno pravico po 
otrokovi polnoletnosti oziroma na ravni terciarni ravni 
izobraževanja ter zagotoviti večje spodbude za 
kadrovske štipendije. 

▪ Širiti krog upravičencev do varstvenega dodatka 
(povečati diskrecijo CSD). 

 
 2. cilj: 

 Aktivacija dolgotrajnih 
prejemnikov denarnih pomoči 

 

S programi socialne aktivacije dolgotrajnih prejemnikov 
denarne socialne pomoči bomo aktivirali ljudi, ki že dlje časa 
prejemajo socialno pomoč in so težko zaposljivi oziroma 
nezaposljivi zaradi različnih razlogov. Skozi programe 
aktivacije bodo ljudje dejavni v skupnosti, kar jim bo 
omogočalo več možnosti za vključitev na trg dela. 

Ukrepi: 

▪ Dvig dodatka za aktivnost za prejemnike denarno 
socialnih pomoči s ciljem njihove aktivacije in 
zmanjšanja pasti neaktivnosti. 
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▪ Krepiti programe socialne aktivacije in možnosti 
vključitve na trg dela za dolgotrajne prejemnike denarno 
socialne pomoči (javna dela v skupnosti – povečati 
sredstva za 10%). 

 
 3. cilj: 

 Uporabniku prijazen in učinkovit 
servis socialnih storitev 

 

Odločeni smo posodobiti sistem socialnih storitev, da bodo te 
prijazne in učinkovite za uporabnika, predvsem pa da bo 
pomoč dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Prednost področja je 
kakovosten in kompetenten kader, ki ga je potrebno usmeriti 
na teren, med ljudi. Visoka stopnja zbirokratiziranosti dela 
sistem nepregleden in pogosto neučinkovit. Za boljši servis 
državljanom pa bo potrebno poenostaviti in debirokratizirati 
socialni sistem, zagotoviti večjo kakovost socialnih storitev in 
jih približati ljudem. 

Ukrepi: 

▪ Dokončanje začrtane reorganizacije centrov za socialno 
delo za boljšo uporabniško izkušnjo ter učinkovitejše in 
pravičnejše delovanje sistema pomoči posameznikom in 
družinam. 

▪ Večja prisotnost socialnih delavcev na terenu. 

▪ Povezan sistem socialnih transferjev in dohodninske 
politike, tako da skupaj predstavljata celovit in pravičen 
sistem prerazporeditev.  

Dostopna stanovanja 
za vse generacije 

Javni interes in naloga države je, da z aktivno stanovanjsko 
politiko omogoča človeku dostojno življenje. Slovenija od 
osamosvojitve naprej stanovanjsko politiko v veliki meri 
prepušča trgu in s tem zmanjšuje svojo aktivno vlogo, kar je 
povzročilo vrsto nesorazmerij in nezadovoljene potrebe po 
ustreznem bivanju v vseh generacijah. Vse več državljanov, 
med njimi največ mladih in mladih družin, vse težje dostopa 
do stanovanj. To potrjujejo tudi javne evidence občin in 
stanovanjskih skladov. 

Govorimo o motorju razvoja družbe, ki se zaradi manjših 
prihrankov, nizkih prihodkov, sprememb v načinu življenja, 
na trgu delovne sile, v mobilnosti e odloča za  nakup 
stanovanja oz. si tega ne morejo privoščiti. Hkrati pa imamo 
v Sloveniji veliko število lastnikov stanovanj, to so predvsem 
starejši ki živijo v velikih stanovanjih, ki so funkcionalno 
neprimerna in stroškovno obremenjujoča. Ljudje drsijo v 
prikrito revščino saj vse težje plačujejo obratovalne stroške, 

še težje ali pa nič pa stroške vzdrževanja kar poslabšujejo 
bivanjske razmere, obenem pa stanovanja, izgubljajo 
vrednost ter propadajo.  

 

 
 1. cilj: 

 Povečanje fonda 
najemnih stanovanj 

 

Bodoča stanovanjska politika bo usmerjena v povečanje 
najemniškega trga stanovanj, zagotavljanje varnosti 
najemnih razmerij, dviga kakovosti bivanja in spodbujanje 
razvoja stanovanjskih zadrug in drugih oblik sobivanja. 
Ključne ciljne skupine bodo mladi in mlade družine, starši 
samohranilci, starejši in gospodinjstva, ki živijo na ali pod 
pragom revščine. Aktivna stanovanjska politika se bo 
odražala v spremembi zakonodaje ter povečevanju obsega 
sredstev, ki jih moramo naslednjih petih letih povečati vsaj na 
desetino EU povprečja oziroma 0,4% BDP. 

Ukrepi: 

▪ Z ugodnimi posojili in ročnostjo več kot 30 let bo država 
subvencionirala gradnjo cenovno dostopnih najemnih 
stanovanj. 

▪ Za socialno najranljivejše skupine bomo zagotovili 
sredstva za pridobivanje novih bivalnih enot. 

▪ Spodbudili in podprli bomo alternativne oblike 
zagotavljanja stanovanj, kot so stanovanjske zadruge, ki 
bodo imele enake pogoje delovanja kot neprofitne 
stanovanjske organizacije in s tem dostop do 
subvencionirane gradnje. 

▪ Za potrebe reševanja stanovanjskega problema mladih 
po koncu študije bomo ob povečanem številu študentskih 
postelj s pomočjo mreže študentskih domov omogočili 
model prehodnih stanovanj za mlade. 

▪ S spremembo davčne zakonodaje (olajšave za investicije) 
bomo spodbudili vključitev zasebnikov lastnikov za 
oddajo stanovanj v dolgoročni najem. 

▪ V Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji, kjer je pritisk na 
nepremičninskem trgu posebej močen, bomo zagnali 
projekt reševanja stanovanjskega problema ljudi s 
pomočjo gradnje cenovno dostopnih najemnih stanovanj 
po zgledu mesta Dunaja. 
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 2. cilj: 

 Zagotavljanje dostopnosti do 
najemnega stanovanja 

 

Za plačilo najemnine bomo uvedli stanovanjski dodatek, ki bo 
pokril razliko v najemnini, in s tem omogočil gospodinjstvu 
dostojno življenje. Višina stanovanjskega dodatka bo odvisna 
od prihodkov na člana družine in le za upravičen del 
stanovanjske površine v skladu s primernostjo stanovanj 
glede na število članov. Dodeljevanje stanovanjskega dodatka 
bo upravičeno le za najemna razmerja v stanovanjih, ki jih 
bomo šteli za standardna. Za nestandardno stanovanje se 
šteje vsako, kjer je najemnina za en m2 za 20 % ali več višja od 
povprečne najemnine na področju določene lokalne 
skupnosti oziroma regije. Metodologija izračuna najemnine 
bo skladna s temeljnimi ekonomskimi parametri ohranjanja 
vrednosti nepremičnine, kot so donos, vpliv lokacije, vpliv 
starosti in vzdrževanosti ter energetske učinkovitosti stavbe. 

Ukrepi: 

▪ Kot pomoč pri plačilu najemnine bomo uvedli 
stanovanjski dodatek, ki bo temeljil na pravični in 
socialni varnosti za vse državljane. 

▪ Za cenovno dostopna stanovanja določili bomo 
metodologijo izračuna najemnine, ki  bo temeljila na 
stroških (stroškovna najemnina). 

▪ Najemodajalci z oderuško najemnino ne bodo upravičeni 
do  davčnih ugodnosti. 

 
 3. cilj: 

 Večja varnost v 
najemnih razmerjih 

 

Če želimo povečati število najemnih stanovanj moramo 
poskrbeti za ustrezno varnost tako najemnikov kot 
najemodajalcev. Samo ustrezna pravna varnost in 
preglednost sistema nam bo namreč omogočila, da se bodo 
najemniki na eni strani lažje in varno odločali za najem 
stanovanj ter da se bodo lastniki stanovanj lahko brez skrbi 
odločali za oddajo stanovanj v najem.  

Ukrepi: 

▪ S spremembo stanovanjske zakonodaje bodo imeli 
najemniki enake pravice in obveznosti, ne glede na 
njihov ekonomski položaj. 

▪ Vsak najemnik bo imel pogodbo, ki je temelj pravnega 
varstva (pravne države). V zagotavljanje pravnega 
varstva najemnih razmerij bomo vključili vse stanovske 
organizacije, ki zagotavljajo pregled nad bivanjem svojih 
ciljnih skupin najemnikov. 

▪ Po določenem prehodnem obdobju bo, zaradi 
zagotavljanja pravne varnosti lastnikov in najemnikov, 
obvezna udeležba agenta pri sklepanju najemnih 
razmerij. Agenti bodo morali imeti državno licenco. 

▪ Vzpostavili bomo institut (vsaj) regionalnih „varuhov“ 
najemnikov.. Pri postopkih deložacij bo prisotnost 
varuha obvezna. Pri urejanju najemnih razmerij, kjer so 
udeleženi državljani starejši kot 65 let, bo sodelovanje 
varuha obvezno.  

 

 

 
 4. cilj: 

 Izboljšanje pogojev bivanja in 
aktivacija stanovanjskega fonda. 

 

Ker smo prepričani, da so kakovostni pogoji bivanja nujni za 
ustrezno stanovanjsko politiko in dostopna stanovanja, 
moramo ne samo izboljšati bivanjske pogoje ampak tudi 
aktivirati potencial že obstoječega stanovanjskega fonda in 
posodobiti obstoječe gradnje ter jih spraviti v ustrezno 
stanovanjsko funkcijo.  

Ukrep: 

▪ Finančni viri za funkcionalno prenovo stanovanj. 

▪ Spodbujali bomo nastanek in razvoj sobivanjskih 
skupnosti kot možnosti za kakovostnejše bivanje v 
starosti, s tem pa zagotavljali dostopnejšo bivanjsko 
rešitev ob hkratnem povečanju socialne vključenosti. 

▪ Prevetrili bomo sistem upravljanja skupnih 
stanovanjskih in poslovnih stavb. 

▪ Zagotovili bomo dodatne spodbude za celovite 
energetske in druge prenove stavb in sosesk za 
izboljšano energetsko učinkovitost. 

▪ Do državnih in EU sredstev bodo upravičeni tako zasebni 
kot javno pravni subjekti v lasti države in lokalnih 
skupnosti. 

Zagotovili bomo spodbude za razvoj pilotnih 
stanovanjskih projektov in podporo za njihovo 
realizacijo. 
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 5. cilj: 

 Prednostna skrb države za 
stanovanjsko politiko 

 

Zaradi nakopičenih izzivov na stanovanjskem področju je 
potrebno stanovanjski politiki dati višjo prioriteto med 
prednostnimi področji družbenega urejanja. Ker vidimo 
ustrezno stanovanjsko politiko kot nekaj, kar presega 
pristojnost enega ministrstva, saj kakovostna in vsem 
dostopna stanovanja ne opravljajo samo bivanjske funkcije, 
ampak imajo tudi družbeno vlogo, bomo reševanja 
stanovanjske problematike ustrezno koordinirali na ravni 
celotne vlade. 

Ukrep: 

▪ Ustanovili bomo vladni stanovanjski svet z udeležbo 
vseh resornih ministrstev, socialnih partnerjev in stroke, 
ki bo zagotavljal izvrševanje 78. člena ustave, ki nalaga 
državi ustvarja možnosti, da si državljani pridobijo 
primerno stanovanje. 

▪ Ustanovili bomo direktorat za stanovanja, ki bo 
zadolžen za sprejem in izvajanje nacionalnega 
stanovanjskega programa, nacionalnega programa 
izgradnje stanovanj in celovito koordinacijo vseh 
institucij na tem področju. 

Kakovost življenja 
v dolgoživi družbi 

 
Slovenija se stara hitreje kot večina drugih evropskih držav. 
Živimo dlje, delež starejših nad 65 let se povečuje. Pri tem se 
materialni položaj starejših poslabšuje. Pokojnine, večini 
starejših edini vir preživljanja, se v primerjavi s plačami 
znižujejo. Institucionalna oskrba starejših je nedostopna 
zaradi majhnega števila mest in visokih cen. Materialna 
osnova upokojencev je prenizka, da bi si lahko sami zagotovili 
zadovoljivo kvaliteto življenja v starosti. Starejši so tudi 
največje žrtve čakalnih dob v zdravstvu. Trendi se bodo v 
prihodnji letih še okrepili in nujne so prilagoditve: na trgu 
dela in v delovnem okolju, v izobraževanju in usposabljanju, 
v sistemih socialne varnosti, na področju bivanja in pri civilni 
in politični participaciji. 

 1. cilj: 

 Zagotavljanje 
dostojne starosti 

 

Staranje družbe moramo sprejeti kot izziv in hkrati kot veliko 
razvojno priložnost. Vendar je ukrepanje nujno in to takoj. 
Prilagoditve trga dela, da bodo starejši lahko delali dlje, 
vseživljenjskega izobraževanja, da bo le ta vključevala tudi 
starejše, spodbujanje aktivne participacije starejših v 
družbenih procesih in predvsem prilagoditev naših sistemov 
socialne varnosti, zdravstvenega, pokojninskega in sistema 
dolgotrajne oskrbe. Zaustaviti je potrebno trend 
zmanjševanja vloge države pri skrbi za starostnike na račun 
družinskih članov. Zato osebni izdatki za socialno varnost v 
starosti naraščajo.  

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev enovitega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo 
posameznikom in družinam omogočal izbiro  
profesionalnih storitev, daljše ostajanje v domačem 
okolju in nižje stroške. 

▪ Prenova obstoječe javne mreže domov za starejše in 
izgradnja novih kapacitet, ki bodo zagotavljale 
kakovostno in cenovno sprejemljivo možnost bivanja 
starejših (zagotoviti vsako leto dodatnih 20 milijonov 
evrov). 

▪ Razvoj možnosti za bivanje starejših s krepitvijo storitev 
pomoči na domu, uvajanjem možnosti za stanovanjsko 
sobivanje starejših. 

▪ Nadaljnji razvoj dnevnih centrov aktivnosti za starejše 
kot uspešno vzpostavljenega modela skupnostnega 
organiziranja za socialno vključevanje in aktivnost 
starejših. 

▪ Zagotavljanje možnosti za delo starejših v neprofitnih 
organizacijah. 

▪ Razvoj pluralnih storitev za starostnike glede na njihove 
potrebe v lokalnih okoljih. 

▪ Omogočiti starejšim tudi po izpolnitvi starostnih pogojev 
za upokojitev, da participirajo na trgu dela. 

▪ Sprejetje strategije ekonomskih migracij s ciljem 
učinkovitega naslavljanja bodočih kadrovskih vrzeli na 
našem trgu dela. 

▪ Spodbude podjetjem za aktivno staranje, da se 
prilagodijo starejši delovni sili. 

▪ Spodbujanje prostovoljnega podaljševanje delovne dobe 
za dvigovanje zaposljivosti starejših. 

▪ Povečanje deleža aktivne politike zaposlovanja 1,5 % 
BDP – od tega vsaj 40 % za starejše. 

▪ Prednostna usmeritev aktivne politike zaposlovanja v 
ukrepe za krepitev kompetenc in prilagoditve starejših.  
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 2. cilj: 

 Dolgoročna zanesljivost in vzdržnost 
pokojninskega zavarovanja 

 

Vzdržnost pokojninskega sistema je izboljšana, toda Slovenija 
se mora s pametnimi ukrepi pripraviti na čas po letu 2025. 
Projekcije kažejo, da se bodo izdatki za pokojnine v Evropski 
uniji najbolj povečali prav v Sloveniji. Zato nameravamo 
uresničiti dosežen dogovor med socialnimi partnerji, ki je 
definiral izhodišča za pokojninsko reformo za zagotovitev 
dostojnih pokojnin. Bistvo ukrepov je v ohranjanju in 
povečanju zaposljivosti kot predpogoju postopnega 
dvigovanja dejanske povprečne upokojitvene starosti in s tem 
pokojninske dobe, ki zagotavlja višje pokojnine. 

Ukrepi: 

▪ Uresničitev dogovorjenih izhodišč za pokojninsko 
reformo, ki izpostavlja pomen zagotovitve dostojnih 
pokojnin s spremembami pokojninskega sistema, ki 
bodo s svojo transparentnostjo krepile medgeneracijsko 
in odgovorno solidarnost. 

▪ Oblikovanje demografskega sklada, virov ter način 
črpanja sredstev, ki mora zagotoviti dodatno 
financiranje v obdobju, ko se pojavi tveganje finančne 
vzdržnosti pokojninskega sistema zaradi demografskih 
razlogov. 

▪ Demografski sklad bomo okrepili s prestrukturiranim 
premoženjem Družbe za upravljanje terjatev bank za do 
financiranje potreb pokojninskega sistema v najbolj 
kritičnih letih. 

▪ Dosledno izpolnjevanje določb sistemske pokojninske 
zakonodaje o usklajevanju pokojnin. 

Podpora in pomoč 
družinam 

Slovenija na področju družinske politike in položaja otrok 
sodi v zgornjo tretjino držav članic EU. Zadnje štiriletno 
obdobje je pomenilo nov zagon za družinsko politiko, saj smo 
opredelili nove ukrepe proti nasilju v družini, sprejet je bil 
Družinski zakonik z novimi rešitvami zlasti glede zaščite 
otrok, dobili smo novo Resolucijo o družinski politiki, ki 
postavlja vsebinske in programske usmeritve ter ukrepe za 
naslednjih 10 let. V celoti so se sprostili varčevalni ukrepi iz 
ZUJF glede otroških dodatkov, delno na področju štipendij, 
pomoč ob rojstvu otroka je ponovno univerzalna pravica. Vse 
to so prednosti tega področja.  

Največjo slabost in hkrati nevarnost pomeni implementacija 
sprejete zakonodaje. Naslednjih nekaj let bo obdobje za 
sprejemanje in izvajanje konkretnih ukrepov, ki ne bodo 

terjali sistemskih sprememb, bodo pa olajšali življenje 
družinam. 

  
 1. cilj: 

 Izboljšanje 
položaja družin 

 

Na področju družinske politike Slovenija dosega dobre 
rezultate in se lahko primerja z naprednejšimi 
skandinavskimi  državami. Glede skrbi za zdravje in dobrobit 
otrok smo v svetovnem merilu na drugem mestu. V prihodnje 
moramo poskrbeti za ohranitev doseženih standardov, 
družinam pa zagotoviti boljšo cenovno dostopnost storitev. 
Slovenija je kot napredna prepoznana predvsem zaradi 
polnega vključevanja žensk na trg dela z javnimi storitvami, 
ki to omogočajo (dostopni vrtci, prehrana v šolah, mreža 
domov za starejše).  

Ukrepi: 

▪ Implementacija že sprejete zakonodaje in resolucije, ki 
bistveno izboljšuje položaj družin. 

▪ Višja splošna dohodninska olajšava, olajšava za rešitev 
stanovanjskega problema in drugi ukrepi za družine 
(npr. brezplačni vrtec, najemna stanovanja). 

▪ Ukrepi za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja. 

▪ Uvedba dopusta za nego otroka za enega od staršev, če 
je v bolnišnici z otrokom, mlajšim od 6 let. 

▪ Uvedba plačanega skrbstvenega dopusta za skrb za 
onemoglega starša. 

▪ Še večji poudarek na programih za družino, ki jih 
izvajajo nevladne in humanitarne organizacije. 

▪ Več neposrednega dela z in za družine. 

▪ Ukinitev še preostalih varčevalnih ukrepov ZUJF (višji 
cenzus za državno štipendijo, 100 % nadomestilo za 
starševski dopust). 

▪ VEM za novorojenčka (prijava novorojenčka že v 
porodnišnici v register prebivalstva, na ZZZS in za 
uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka). 

▪ Priprava Programa za otroke. 

 
 2. cilj: 

 Boljša 
zaščita otrok 

 

Z družinskim zakonikom je na novo urejeno področje zaščite 
otrok v družinskih sporih in pred različnimi oblikami zlorab 
s prenosom odločanja o ukrepih za zaščito otrok iz centrov za 
socialno delo na sodišča. Na tem področju nas čaka predvsem 
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skrbna implementacija sprejetih zakonodajnih rešitev, da 
bodo nameni in cilji zakonskega urejanja doseženi v praksi.  

Ukrepi: 

▪ Uresničitev sprejetih novosti v zakonodaji za povečanje 
zaščite otrok. 

▪ Prenos odločanja v družinskih zadevah iz centrov za 
socialno delo na sodišča. 

Družba po meri invalidov 

Na področju zagotavljanja in varstva pravic invalidov lahko 
naštejemo precej dosežkov in prednosti – od rasti in visoke 
stopnje zaposlenosti invalidov (kvotni sistem, invalidska 
podjetja, zaposlitveni centri), preko izenačevanja možnosti 
invalidov (tehnični pripomočki, pes pomočnik za gibalno 
ovirane, slovenski znakovni jezik) do osebne asistence in 
Zakona o socialnem vključevanju invalidov. 

 

 1. cilj: 

 Dostopnost bivanja 
v skupnosti 

 

 

Kljub pomembnim premikom na tem področju se soočamo s 
še vedno prepočasno deinstitucionalizacijo, ki obsega tako 
bivanje zunaj institucij, hkratno zagotavljanje storitev v 
skupnosti in aktivacijo invalidov. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev stanovanjskih skupin in individualnega 
bivanja iz EU sredstev. 

▪ Razvoj storitev socialnega vključevanja 

▪ Implementacija Zakona o osebni asistenci. 

▪ Dosledno uresničevanje zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov glede dostopnosti. 

 

 2. cilj: 

 Več možnosti 
za zaposlovanje invalidov 

 

S pozitivnimi ukrepi smo v letu 2016 dosegli povečanje 
zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih za 5 %. 
Spodbujali bomo njihovo zaposlovanje kot najboljši način 
aktivacije. 

Ukrepi: 

▪ Ozaveščanje in spodbujanje delodajalcev glede možnosti 
za prilagoditev delovnega mesta invalidom. 

▪ Spremembe invalidskega zavarovanja in upokojevanja. 

▪ Spodbuda inovativnim ukrepom zaposlovanja invalidov. 

▪ Podpora zaposlitvenim centrom. 

▪ Vključevanje invalidov na trg dela. 

 
 
Možnosti za 
šport in rekreacijo 

Šport je v Republiki Sloveniji izjemno razširjen in dobro 
razvit. Sodeč po anketni metodi raziskav športne dejavnosti 
državljank in državljanov Republike Slovenije, se s športom 
ukvarja kar 60 % vse populacije. Šport je vir nacionalnega 
ponosa, eden temeljnih gradnikov nacionalne identitete, ki 
ima svojo družbeno, socialno in vzgojeno vlogo. Socialni 
demokrati želimo na področju športa najti ravnotežje med 
vrhunskim športom in športom za vse, med vsemi vrstami 
športa, med vsemi skupinami prebivalstva, med katerimi je 
posebej potrebno podpreti ranljive skupine in šport za 
invalide. Ker je šport zadeva civilne družbe, je naloge države, 
da ga sistemsko podpira in mu nudi institucionalno in 
finančno podporo tam, kjer jo potrebuje. 

 
 1. cilj: 

 Uveljavitev novega 
Zakona o športu 

 

V letu 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o športu, ki prinaša 
številne spremembe v ustroju organizacije športa. V 
prihodnjem obdobju bo potrebno skrbno spremljati 
neposredno implementacijo novih določil ter poskrbeti za 
ustrezno izvedbo ter izvajanje vseh potrebnih ter 
predpisanih podzakonskih aktov.  
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Ukrepi: 

▪ Uskladili bomo mehanizme javnega financiranja športa 
na način, da bodo vsebinsko vključeni vsi deli športa, ki 
so v javnem interesu. 

▪ Poenotili bomo informatizacijo v športu z vidika 
transparentnega razdeljevanja javnih sredstev in 
preprečevanja dvojnega financiranja. 

▪ Občinam bomo nudili podporo pri pripravi ustreznih 
normativnih aktov za razdeljevanje sredstev letnega 
programa športa na lokalni ravni. 

▪ Skrbeli bomo za ustrezno in primerno porabo sredstev 
letnega programa športa. 

▪ Dosledna integracija nacionalnih športnih barv.  

 

 2. cilj: 

 Podpora športnikom 
in športu 

 

Slovenija je dežela športnikov. Od vrhunskih do rekreativnih. 
Ima izjemne naravne danosti za šport in rekreacijo, ki jih je 
treba povezati s turističnimi, da bi skupaj ustvarili športno-
turistično destinacijo najvišjega razreda. Zato bomo delovali 
tako v smeri krepitve slovenskega vrhunskega športa kot tudi 
rekreativnega, s ciljem večjega zdravja prebivalstva in 
razvoja turistično-športnih zmogljivosti. 

Ukrepi: 

▪ Podprli bomo ustanovitev nacionalnega  centra za 
raziskave in merjenja v športu. 

▪ Spodbujali bomo razvoj mehanizmov za preprečevanje 
zlorab v športu (doping, nasilje, nelegalne športne 
stavnice). 

▪ Povečali bomo število zaposlenih vrhunskih športnikov. 

▪ V sodelovanju z izobraževalnim sistemom bomo 
športnikom omogočali fleksibilnejše oblike izobraževanj. 

▪ Izvajali bomo ukrepe za t.i. druge kariere športnikov. 

▪ Bivše vrhunske športnike bomo kot vzornike pritegnili v 
delo z mladimi. 

▪ Davčno bomo razbremenili sponzorstva v športu.  

 

 

Nov 
kulturni zagon 

Kulturo in umetnost je potrebno ponovno postaviti v središče 
javnega interesa. Izboljšati je potrebno organizacijsko shemo, 
ki omogoča nastajanje kulturnih dobrin, pa je treba zaustaviti 
upadanje javnih sredstev za kulturo in jih v naslednjem 
mandatnem obdobju okrepiti vsaj do ravni, dosežene v letu 
2009. Kultura mora biti uspešneje vključena tudi v nacionalne 
razvojne strategije in bolj prisotna v javnih politikah. Kot 
ključna človeška in družbena kvaliteta potrebuje nov zagon. 
Z boljšim izkoriščanjem mreže kulturnih ustanov, s 
spodbujanjem kvalitetnega posredništva in kulturnega 
turizma moramo zagotavljati enakomernejšo dostopnost 
kulturnih dobrin v celotni državi. Tudi večje opiranje na 
množično udejstvovanje ljudi v ljubiteljski kulturi je prednost, 
ki je lahko pri teh nalogah v veliko pomoč. Krepitev lokalne 
kulturne politike je pri vsem tem seveda nujni pogoj. 
Zmanjšanje finančnih sredstev je v zadnjem obdobju 
dodatno povzročilo manjše možnosti zaposlovanja v kulturi 
in zmanjšan obseg ambicioznih kulturnih projektov. Zaradi 
tega so se možnosti dela zaprle celi generaciji mladih 
ustvarjalcev; ob dejstvu, da so se možnosti dela še bolj skrčile 
v nevladnem sektorju, gre za problem umetniške 
diskontinuitete, ki ji bo treba v naslednjih letih posvetiti 
največ pozornosti. 

 
 1. cilj: 

 Izboljšanje pogojev za kulturno in 
umetniško ustvarjanje in 
revitalizacijo kulturne dediščine 

 

Zavzemali se bomo za enakomernejšo dostopnost kvalitetnih 
kulturnih vsebin, ki bo tudi rezultat izboljšanja in postopnega 
izenačevanja pogojev dela ustvarjalcev, ne glede na obliko 
njihove organiziranosti (gre za razliko med pogoji dela v 
javnih zavodih in nevladnih sektorjih). 

Ukrepi: 

▪ Pripravili bomo dolgoročni načrt sofinanciranj 
programov in kulturne infrastrukture (priprava in 
sprejem Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 
nujne programe v kulturi), med drugimi tudi 
Slovenskega filmskega centra. 

▪ Izboljšali bomo položaj javnih zavodov in drugih javnih 
ustanov na področju kulture. 

▪ Vsem ustvarjalcem v kulturi, še posebej 
samozaposlenim, bomo omogočili dostop do javne 
materialne in institucionalne kulturne infrastrukture 
pod ugodnimi pogoji. 
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▪ Ob dogovoru z avtorji in avtorskimi organizacijami 
bomo povečali splošno dostopnost do avtorskopravno 
varovanih del. 

▪ V večji meri bomo podprli programe poklicnih nevladnih 
organizacij in vrhunskih ljubiteljskih skupin ter zavezali 
lokalne kulturne politike za sistematično podporo 
delovanja ljubiteljskih kulturnih društev ter institucij, ki 
izvajajo javno pooblastilo države. 

▪ Povečali bomo možnost dostopa in aktivnega 
udejstvovanja posameznih, posebej še ranljivih socialnih 
skupin do kulture. 

▪ Spodbujali bomo gostovanja osrednjih kulturnih hiš po 
Sloveniji. 

▪ Omogočili bomo digitalizacijo starih slovenskih filmov in 
namenili več denarja za slovenski film.   

 
 2. cilj: 

 Utrditev javne rabe 
slovenskega jezika 

 

Kot narod in nacija lahko razvijamo in utrjujemo našo bit le z 
lastno besedo oz. jezikom. Bistveno je treba okrepiti pomen 
pisane besede ter s promocijo bralne in pisne kulture zvišati 
ustvarjalni in intelektualni naboj skupnosti, hkrati pa 
dosledno in natančno, na osnovi lastnega jezika, pospeševati 
rabo sredstev in orodij, ki omogočajo delovanje na digitalni 
osnovi. 

Ukrepi: 

▪ Sprejeli bomo nov nacionalni program za jezikovno 
politiko. 

▪ Razvijali bomo slovenski jezik na vseh področjih javne 
rabe, zlasti v digitalnem okolju, in sicer za potrebe 
kulture, izobraževanja, znanosti, gospodarstva in drugih 

področij javnega življenja. 

▪ Podpirali bomo razvijanje strojnega prevajanja 
slovenščine v tuje jezike. 

▪ Zagotavljali bomo pogoje za optimalno vključevanje 
ranljivih skupin v komuniciranje in skrbeli za jezikovne 
manjšine. 

▪ Spodbujali in razširjali bomo rabo slovenskega jezika 

med Slovenci v sosednjih državah in po svetu ter v 
institucijah Evropske unije. 

▪ Ponovno bomo vzpostavili delo na zvrsteh, kot so 
enciklopedistika, leksikografija, slovenistika in priročniki 
s področja poljudne znanosti. 

 

 

 3. cilj: 

 Posodobitev javnega 
kulturnega modela 

 

Slovenska kultura je še vedno organizirana podobno kot v 
času osamosvojitve, sistem je sčasoma okostenel in ne 
spodbuja pretočnosti, pri snovanju politik in podpornih ter 
razvojnih ukrepov pa prevladuje uradniški in birokratski 
pogled. Ne glede na bogato in raznoliko produkcijo kulturnih 
dobrin se strokovna in organizacijska avtonomija institucij v 
zadnjem obdobju celo niža, prav tako stopnja odgovornosti in 
pristojnosti njihovih organov upravljanja, ni resnih evalvacij 
rezultatov dela, v svete zavodov na področju kulture so 
pogosto imenovani nekompetentni predstavniki. 

 

Ukrepi: 

▪ S spremembami in dopolnitvami zakonodaje bomo 
okrepili avtonomijo kulturnih ustvarjalcev, povečali 
srednjeročno stabilnost financiranja, odgovornost 
vodilnih kadrov in ustvarjalcev pa utemeljevali na 
evalvaciji dosežkov. Na ta način bomo vzpostavili tudi 

večjo enakopravnost med institucijami pri konkuriranju 
za financiranje programov in projektov. 

▪ Izboljšali bomo položaj samozaposlenih v kulturi. 

▪ Podprli bomo racionalizacijo in smiselno 
decentralizacijo mrež kulturnih institucij in spodbujali 

povezovanje njihovih dejavnosti z izobraževalnimi. 

▪ Zaščitili bomo svobodo umetniškega ustvarjanja. 

 
 4. cilj: 

 Udejanjanje potencialov 
tehnološkega napredka 

 

Ena izmed neizkoriščenih možnosti slovenske kulture je raba 
v digitalnem okolju. Z njim lahko približamo kulturne 
stvaritve širši populaciji, zlasti pa mladim, uporabnikom 
spletnih in družbenih medijev. Dostopnost je v teh primerih 
za uporabnika sicer praviloma cenejša, a je zaradi drage 
tehnološke opreme za javne zavode, brez podpore države ni 
mogoče zagotoviti. 
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Ukrepi: 

▪ Postavili bomo učinkovit sistem digitalizacije kulturnih 
dobrin in kulturne dediščine ter 

▪ ohranjali in varovali kulturno dediščino ustvarjeno na 
digitalnih nosilcih. 

▪ Podprli bomo investicije v nove tehnologije. 

▪ Spodbujali bomo povečanje domače avdiovizualne 
produkcije. 

▪ Vzpostavili bomo normativni okvir za delovanje medijev 
v digitalnem okolju. 

 

 

 
 5. cilj: 

 Sodelovanje kulture in gospodarstva 

 

V svetu je kultura ponekod izvor nove ali dodane vrednosti v 
gospodarskem smislu. To bomo podpirali. Gre za prispevek k 
oblikovanju produktov, za udeležbo umetniških ustvarjalcev 
v industrijskih procesih, za prispevek kulture k turizmu, za 
povečanje tržnih zmožnostih določenih kulturnih panog 
neposredno (knjiga, likovno področje, del glasbene scene itd.) 
in upoštevanje kulturne kreativnosti pri dviganju 
inovativnosti na vseh področjih. 

Ukrepi: 

▪ Večja horizontalna povezava z gospodarstvom in 
oblikovanje skupne strategije razvoja kreativnih 
dejavnosti, kot gospodarske panoge. 

▪ Podpora skupni promocij vseh ustvarjalcev izven meja 
Slovenije preko sejmov, gospodarske diplomacije itd. 

▪ Spodbujali bomo kulturni turizem. 

▪ Razvijali bomo tržne potenciale posameznih kulturnih 
dejavnosti. 

 
 6. cilj: 

 Etika javne besede in uresničevanje 
ustavne pravice do obveščenosti 

 

Ugotavljamo, da koncentracija lastništva in nepregledne 
povezave na področju produkcije in distribucije medijskih 
vsebin ogrožajo slovensko medijsko krajino. Aktiven odnos 
države na področju zagotavljanja pluralnih in verodostojnih 
vsebin je zato nujna, če želimo jamčiti z ustavo zagotovljeno  
pravico do obveščenosti. 

Ukrepi: 

▪ Zagotovili bomo pogoje za neodvisno, profesionalno in 
kakovostno novinarstvo, ki bo temeljilo na etiki javne 
besede ter boju proti lažnim novicam in sovražnemu 
govoru. 

▪ Nadgradili bomo sistem javnofinančne podpore 
medijem, ki delujejo v javnem interesu. 

▪ Z vidika uresničevanja ustavne pravice do obveščenosti 
bomo vsestransko podpirali javno radiotelevizijo kot eno 
najpomembnejših institucij demokratične države. 

▪ Spodbujali bomo medijsko vzgojo. 

Več demokracije 

Verjamemo, da vedno večja ozaveščenost, boljša 
informiranost in razpoložljivost digitalnih orodij ustvarja 
pogoje za boljše sodelovanje ljudi, nevladnih organizacij in 
civilne družbe pri odločanju o javnih zadevah. Za to je 
potrebno bolje usposobiti tudi javno upravo, državne organe 
in lokalno samoupravo. 

Samoorganiziranje ljudi okoli legitimnih zahtev pogosto 
izzove družbene konflikte, ker pogosto ni vzpostavljenih 
ustreznih načinov komunikacije, razumevanja in 
sporazumevanja med različnimi interesi. Zato si bomo 
prizadevali za vzpostavljanje vključujoče kulture dialoga, ki 
bo sposobna odpravljati konfliktne situacije in v odločitve 
vključevati zainteresirane deležnike in njihova stališča. 

 
 1. cilj: 

 Aktivno državljanstvo 
in neposredna demokracija 

 

Sodobna informacijska tehnologija omogoča večjo odprtost 
in sodelovanje ljudi pri upravljanju javnih zadev in krepitev 
kompetenc državljank in državljanov. Zato bomo spodbujali 
soodločanje in sodelovanje državljanov v javnih zadevah, pri 
tem pa razvijali tako digitalna orodja kot druge oblike 
dostopnosti do procesov odločanja.  
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Ukrepi:  

▪ Omogočili bomo večjo dostopnost do informacij, ki bodo 
ljudem jasne, da bodo vedeli kaj informacija pomeni in 
predstavlja. 

▪ Vpeljali nove pristope za e-demokracijo in aktivno 
promovirali pomen sodelovanja ljudi pri odločanju. 

▪ Vzpostavili bomo sisteme za ugotavljanje volje ljudstva 
in posledično ravnanje državnih organov. 

▪ Razvijali bomo prakse sodelovanja ljudi pri odločanju na 
lokalnih in regionalnih ravneh, krepili transparentnost 
odločevalskih procesov in krepili vključenost v procese 
odločanja (npr. participativni proračun). 

▪ Večja odgovornost političnih strank za stanje 
demokracije.  

▪ Krepitev politične kulture v politiki in  družbi. 

▪ Sprejeli bomo zakon o političnih fundacijah za krepitev 
strokovne, argumentirane in vsebinske  razprave v 
slovenskem političnem prostoru.  

 
 2. cilj: 

 Razvoj nevladnih organizacij 
in prostovoljstva 

 

Po več letih naporov je civilni družbi skupaj z državo uspelo 
pripraviti predlog zakonodajnih rešitev za nadaljnji razvoj 
nevladnega sektorja, vključno s strategijo razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva. Nevladni sektor vidimo kot 
ključen za razvoj demokracije in aktivnega državljanstva, 
povezovanje in organiziranje ljudi okoli skupnih ciljev in 
potreb ter za izvajanje vrste storitev, ki jih nevladne 
organizacije učinkovito zagotavljajo družbi. Zato si bomo 
prizadevali za nadaljnji razvoj sektorja in hkrati za 
spodbujanje prostovoljstva. 

Ukrepi: 

▪ Uveljavitev pripravljenih zakonodajnih rešitev in 
strategije za razvoj nevladnih organizacij.  

▪ Zagotovitev finančnih virov za nevladne organizacije in 
prostovoljstvo. 

▪ Okrepljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri 
načrtovanju javnih politik in predpisov.  

▪ Deinstitucionalizacija izvajanja določenih za to 
primernih javnih storitev in njihovo izvajanje v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami. 

▪ Ukrepi za povečevanje števila trajnih zaposlitev v 
nevladnem sektorju, da se postopno približamo deležem 
v razvitih državah. 

▪ Promocija in razvoj organiziranega prostovoljstva s 
spodbujanjem različnih oblik prostovoljnega dela. 

▪ Beleženje in priznavanje s prostovoljstvom pridobljenih 
kompetenc.  

 
 3. cilj: 

 Enake možnosti 
žensk in moških 

 

Prednosti Slovenije na področju enakosti spolov so izjemno 
dobri kazalniki na svetovni ravni, kjer se povsod uvrščamo v 
sam vrh. To je rezultat več desetletij dela in konkretnih 
ukrepov. Žal se je v zadnjih letih trend na nekaterih področjih 
obrnil, saj se denimo povečuje razlika v plačilu za isto delo 
med moškimi in ženskami, resen problem pa predstavlja 
visoka stopnja tveganja revščine med starejšimi ženskami. 

Zaradi primerjalno dobrih rezultatov Slovenije na tem 
področju obstaja nevarnost, da se bo občutljivost na enakost 
spolov zmanjševala zaradi občutka samoumevnosti. Zato je 
potrebno še okrepiti osveščenost, zlasti na področju 
razvijanja stereotipov in predsodkov, nadaljevati s 
povečevanjem števila žensk na položajih odločanja in 
sprejemati potrebne ukrepe za še boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja. Prav tako bomo vztrajali 
na ničelni stopnji tolerance do nasilja vseh oblik, tudi 
spolnega nadlegovanja. 

Ukrepi: 

▪ Na vseh področjih bomo dosledno spoštovali in 
uveljavljali enakost žensk in moških. 

▪ Uveljavitev načela uravnotežene zastopanosti pri vseh 
imenovanjih za enako zastopanost žensk in moških na 
vodilnih položajih v javni upravi in gospodarstvu. 

▪ Sprejem ukrepov za preprečevanje razlike v plačah za 
isto delo. 

▪ Spremljali bomo učinke nove ureditve za preprečevanje 
nasilja v družini in zaščito žrtev. 

▪ Uresničevanje ukrepov, predvidenih z novo Resolucijo o 
družinski politiki, za lažje usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja. 
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Pameten 
gospodarski razvoj 

Osnovna prednost Slovenije z ekonomskega in razvojnega 
vidika je v njenem še neizkoriščenem razvojnem potencialu, 
Verjamemo, da je mogoče v prihodnjem obdobju z 
izboljšanjem gospodarjenja, z osvajanjem novih poslovnih 
modelov in trgov, s krepitvijo inovativnosti in z boljšo 
integracijo znanja, z novimi naložbami, z nadaljnjim 
prestrukturiranjem in z boljšo organizacijo ustvarjalnih in 
gospodarskih procesov doseči srednjeročno obdobje visoke 
in stabilne gospodarske rasti, ki se mora močneje preliti v 
povečano blagostanje celotnega prebivalstva. 

V Sloveniji se vsi dobro zavedamo jasnih priložnosti, ki jih 
imamo v turizmu, v novih tehnologijah, v industriji, v logistiki 
in tranzitnih tokovih, pa tudi v kreativnih in kulturnih 
industrijah, digitalizaciji, energetiki in celotnemu spektru na 
novo potrebnih socialnih storitev. Vse to vidimo kot 
priložnosti, ki jih moramo uresničiti z aktivno in spretno 
gospodarsko politiko. 

To mora biti ključen cilj vseh gospodarskih in razvojnih 
politik, da dosežemo in presežemo povprečje razvitosti 
Evropske unije ter povečamo dodano vrednost v slovenski 
ekonomiji, s tem pa ustvarimo tudi več možnosti za blaginjo 
in napredek. 

Poglavitna tveganja za slovenski ekonomski in razvojni 
prostor izhajajo iz prepočasne odzivnosti na morebitne 
ekonomske krize, ki bi zahtevale hitre prilagoditve delovanja 
države in/ali javnega sektorja. Z vidika razvojne politike se kot 
resno tveganje na podlagi številnih izkušenj izpostavlja 
trenutno veljaven način umeščanja v prostor, saj omogoča 
zavlačevanje, ki ga resni gospodarski projekti ne morejo 
prenesti. 

 

 
Razmerje med BDP na prebivalca in produktivnostjo. 
Vir: OEC , 2017 
 
 
 

 

 1. cilj: 

 Povečanje produktivnosti 
z novimi pristopi in znanjem 

 

Slovenija po produktivnosti dosegla zgolj 80 odstotkov 
povprečja OECD, hkrati pa je med tistimi državami, kjer ta 
najpočasneje napreduje. To pomeni, da imamo težave z 
učinkovitostjo, s katero razpoložljiva sredstva in vire (delo, 
surovine, informacije, tehnologije, energijo) pretvarjamo v 
izdelke in storitve. Nizka produktivnost ne pomeni, da ljudje 
ne delajo, ampak da preveč njihovega dela gre v prazno. V 
svoje delo moramo investirati več znanja in več veščin, bolje 
uporabiti nove tehnologije, digitalizacijo in robotizacijo.  

Potrebujemo boljšo organizacijo na vseh ravneh, odprtost za 
nove poslovne modele, najboljše organizacijske pristope. V 
vse procese (od vodenja do izvedbe) moramo bolje 
vključevati zaposlene. Tudi z delitvijo dobička, z 
zadružništvom, z več ekonomske demokracije. Če 
pričakujemo več od ljudi, moramo v vanje več vlagati: v 
njihovo znanje, varnost, zadovoljstvo, pripadnost, motivacijo. 

 

 

Ukrepi: 

▪ Boljša integracija znanja in tehnologij za njihovo 
optimalno izrabo v procesih ustvarjanja. 

▪ Pospeševanje tehnološkega posodabljanja: digitalizacija, 
avtomatizacija in robotizacija. 

▪ Večja vključenost zaposlenih v vse procese od vodenja, 
načrtovanja in izvedbe. 

▪ Z dialogom si bomo prizadevali doseči soglasje za 
uvedbo obvezne delitve dobička med zaposlene. 

▪ Uvajanje novih organizacijskih in poslovnih modelov za 
učinkovitejše upravljanje razpoložljivih proizvodnih 
virov. 

 

 2. cilj: 

 Povečanje mednarodne vpetosti 
slovenskega gospodarstva 
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Slovensko gospodarstvo je izrazito odprta in izvozno 
usmerjena ekonomija, ki je uspešna tako na tradicionalnih 
trgih, pa tudi pri postopnem odpiranju novih trgov. Večja 
internacionalizacija lahko pripomore k hitrejši rasti 
gospodarstva, hkrati pa k njegovemu prestrukturiranju za 
večjo inovativnost, boljše poslovne modele in višjo dodano 
vrednost. Ob krepitvi izvoza slovenskih produktov, storitev in 
znanja gre predvsem za povezovanje podjetij, prenos znanj, 
tehnologij in kapitala ter za umeščanje v globalne verige. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujanje podjetij, še posebej malih in srednjih 
podjetij, k večji internacionalizaciji, skupnemu nastopu 
na novih trgih, razvoju novih storitev in produktov, 
sejemski nastopi. 

▪ Krepitev izvozne dejavnosti podjetij, načrten in skupni 
pristop k osvajanju novih trgov, krepitev dodane 
vrednosti v obstoječih dobavnih verigah. 

▪ Boljši prenos znanja, večja povezanost slovenskih 
podjetnikov in zaposlenih v mednarodnem okolju, 
spodbude za mreženje podjetij in zaposlenih ter za 
izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v tujini. 

▪ Ustanovitev Slovenske mednarodne poslovne zbornice 
(Slovenian International Business Chamber) s strateško 
povezavo države, diplomatske mreže, domačih zbornic, 
univerz, ključnih izvoznikov ter predstavništev 
slovenskih podjetij v tujini za boljše pozicioniranje 
slovenskega gospodarstva, znanosti in kulture na ciljnih 
trgih, odpiranje in uresničevanje novih priložnosti. 

▪ Boljše poslovno okolje, še posebej pa urejen in učinkovit 
sistem privabljanja in umeščanja novih domačih in tujih 
neposrednih investicij, zmanjševanje administrativnih 
ovir in večja učinkovitost upravnih procesov na vseh 
ravneh. 

 

 
 

 3. cilj: 

 Pospešena 
digitalizacija 

 

Digitalizacija spreminja načine, kako delamo, kako se učimo 
in kako živimo. Nova industrijska revolucija, ki jo poganja 
digitalizacija s hkratnim zasukom industrij v trajnostno 
ekonomijo, predstavlja nove priložnosti za krepitev 

slovenskega gospodarstva. Slovenija ima priložnost, da 
poveže digitalna znanja v širši regiji in se pozicionira kot 
nastajajoč hub digitalne ekonomije z rešitvami na področju 
interneta stvari (IOT), blockchain tehnologij, oblačnih 
storitev, velikopodatkovnih sistemov, robotike in 3D tiskanja. 
To zahteva pospešena vlaganja v informacijsko 
infrastrukturo, še bolj pa v razvoj novih digitalnih storitev na 
številnih področjih v gospodarstvu in družbi. Naša strateška 
usmeritev je, da tovrstne potrebe po digitalizaciji, 
avtomatizaciji in robotizaciji izkoristimo za razvoj novih 
produktnih rešitev, osvajanje novih modelov ter kakovostni 
preskok slovenskih digitalnih rešitev na svetovnem trgu. 

Ukrepi: 

▪ Vsaki državljanki in državljanu, ki dopolni 18 let, bo 
država izdala digitalni certifikat. 

▪ Aktivno povezovanje slovenskega in regionalnega 
znanja ter pospešena internacionalizacija. 

▪ Povezovanje razvojnih, izobraževalnih in raziskovalnih 
institucij ter panožnih podjetij, še posebej mikro in malih 
podjetij. 

▪ Podpora blockchain tehnologijam kot učinkovitemu 
orodju za nove poslovne in organizacijske modele na 
številnih področjih. 

Pospešeno vlaganje v enotno digitalno živčevje z dosego 
ciljev digitalne agende (optika). 

 
 4. cilj: 

 Aktiviranje potenciala 
mikro in malih podjetij 

  

Spodbuditi moramo speči potencial 100.000 mikro in malih 
podjetij. V njih vidimo prihodnjo rast, če jih bolje povežemo, 
jim odpremo nove priložnosti in zanje sprostimo ovire, da 
bodo ujela razvojni tempo. Podpreti jih moramo pri prodoru 
na tuje trge in jim pomagati pri doseganju višje 
konkurenčnosti. To bomo dosegli z razvojem poslovnega 
ekosistema z mreženjem, podpornimi storitvami in novimi 
poslovnimi pristopi (sodelo, množično mikro financiranje, 
blockchain tehnologije, garancije za kreditiranje naložb). 

Ukrepi: 

▪ Odpravljanje birokratskih ovir za mikro, mala in srednja 
podjetja ter za razvoj inovativnih zagonskih (startup) 
podjetij.  

▪ Spodbujanje povezovanja, skupnega vlaganja in 
sodelovanja pri uvajanju produktov in rešitev. 

▪ Spodbude za povezovanje različnih podjemov z 
zadružnimi modeli in sodelom (co-working). 
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▪ Razvoj pristopov množičnega mikro sofinanciranja 
(crowdfunding) s pomočjo novih tehnoloških pristopov.  

▪ Spodbuda razvoju podjetniških kompetenc posameznika, 
ki imajo pomembno vlogo na razvoj širše družbe 

▪  Nadaljevanje uvajanja vajeništva. 

▪ Podjetniško izobraževanje mladih v srednjih šolah, kot 
del rednega učnega programa. 

▪ Pomoč MSP za boljšo izkoriščenost digitalnih tehnologij, 
da postanejo bolj produktivni in konkurenčni. 

▪ Pospeševanje internacionalizacije mikro in malih 
podjetij. 

▪ Razvoj programov usposabljanja MSP in mentorstva. 

▪ Spodbujanje večje udeležbe MSP v globalno povezanem 
gospodarstvu, za večjo produktivnost in vključujočo rast. 

 

 

 
 5. cilj: 

 Učinkovita uporaba razvojnih virov 
za pospešen razvoj 

 

Kohezijska politika je ključna razvojna politika, ki podpira 
evropsko solidarnost in skladen razvoj regij, namenjena 
predvsem zmanjšanju razlik v razvitosti znotraj Evropske 
unije. Slovenija se mora prioritetno posvetiti analizi izvajanja 
v tekočem programskem obdobju 2014 - 2020 ter pripraviti 
potrebne spremembe za učinkovitejše črpanje sredstev v 
preostanku programskega obdobja. 

Ob tem pa se moramo intenzivno posvetiti programiranju za 
novo finančno perspektivo EU 2020 - 2026 in v prihodnjem 
programskem obdobju angažirati ves svoj potencial v 
učinkovito koriščenje evropskih sredstev v skladu s svojim 
razvojnimi cilji. Sredstva evropske kohezijske politike mora 
Slovenija nameniti projektom za ustvarjanje delovnih mest, 
poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega 
razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. 

Ukrepi: 

▪ Pospeševanje črpanja evropskih virov iz sedanje 
finančne perspektive, da se v zaključku programskega 
obdobja učinkovito uporabijo razpoložljiva sredstva za 
pospeševanje razvoja in doseganje razvojnih ciljev. 

Prerazporeditev sredstev evropske kohezijske politike 
glede na analizo porabe in trenutne potrebe. 

▪ Aktivno sodelovanje Slovenije pri pripravi nove evropske 
finančne perspektive in oblikovanje programskih 
prioritet tako, da bodo krepili sposobnosti celotne 
Evropske unije in hkrati povečevali možnosti za 
pospešen razvoj Slovenije. 

▪ Priprava razvojnih dokumentov za novo evropsko 
finančno perspektivo, uskladitev ciljev z nacionalnimi 
razvojnimi cilji, poenostavitve postopkov za 
učinkovitejše črpanje evropskih kohezijskih sredstev za 
razvoj in uskladitev s cilji. 

▪ Spremembe pristojnosti nosilcev evropske kohezijske 
politike za učinkovito izvajanje evropske kohezijske 
politike kot glavne razvojne politike. 

Pravičnejši davki, 
močnejši srednji razred 

Ključni cilj prihodnjega obdobja je okrepitev srednjega 
razreda, da se izboljša njegov položaj, v strukturi prebivalstva 
pa zmanjša revščina in omogoči boljše socialno napredovanje 
vseh struktur prebivalstva. V pravični, kohezivni in 
progresivni davčni politiki vidimo ključ to tega, da izboljšamo 
položaj srednjega razreda, okrepimo možnosti za učinkovito 
pomoč najbolj ranljivim, hkrati pa spodbujamo podjetja k 
investiranju in zaposlovanju.  

 
Davki v deležu BDP 
Vir: OEC  Revenue Stati tic , 2017 
 

Davkov ne nameravamo povečevati, saj je davčna 
obremenitev primerljiva z drugimi državami. Vse 
spremembe na davčnem področju bodo narejene na način, 
da se skupna davčna obremenitev ne poveča in ostane na 
enaki ravni kot doslej (okoli 37 % BDP). Želimo si stabilen 
davčni sistem, saj je le tako mogoče zagotoviti predvidljivo 
davčno okolje za gospodarstvo in prebivalstvo, zato bodo 
spremembe na tem področju podvržene socialnemu in 
političnemu dogovarjanja, da dosežemo vsaj desetletno 
obdobje brez velikih posegov v davčni sistem. 
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Pravičnejša, zvezna in progresivna dohodninska lestvica 
E ono   i  rogra  za  re orod  rednjega razreda, S  
 

 1. cilj: 

 Sprememba 
dohodninske lestvice 

 

Načrtujemo uresničitev Ekonomskega programa za 
preporod srednjega razreda.  Za pravično razbremenitev 
najproduktivnejših delov gospodarstva in družbe bomo 
uvedli posebno olajšavo do višine minimalne plače, dvignili 
zgornjo mejo obdavčitve 27-odstotnega dohodninskega 
razreda na 30.000 € in uvedli dodatni dohodninski razred s 34 
% stopnjo do višine 50.000 € prihodkov. Tako bomo v 
spodnjem delu lestvice zagotovili večjo zvezno progresivnost 
obdavčitve. 

Ukrepi: 

▪ Reforma dohodninskih razredov z zvezno progresivno 
lestvico za pravičnejšo obdavčitev vseh skupin in 
razbremenitev srednjega sloja. 

▪ Uvedba višje splošne davčne olajšave do višine 
minimalne plače. 

▪ Večja postopnost pri obdavčitvi nadpovprečnih 
dohodkov. 

▪ Poenotenje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja 
in uvedba prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo. 

▪ Ponovna uvedba dohodninske olajšave za reševanje 
stanovanjskega problema. Sprejem programa zelene 
davčne reforme z obdavčenjem nezaželenih praks na eni 
strani in zmanjšanjem okolju škodljivih transferjev na 
drugi strani. 

 

 

 

 

 

 2. cilj: 

 Evropsko primerljiva 
struktura davkov 

 

Ključna usmeritev je sprememba strukture davčnih virov z 
znižanjem obdavčitve dela in povečanjem obdavčitve 
kapitala in premoženja, da se po strukturi in razmerju med 
obdavčitvijo dela na eni in premoženja in dobička na drugi 
strani približa strukturi v najrazvitejših državah.  

 
Obdavčitev dobičkov podjetij 
Vir: KPMG Cor orate Taxe , 2018 

Ukrepi: 

▪ Postopno povečanje efektivne obdavčitve podjetij na 
raven EU. 

▪ Reforma obdavčitve nepremičnin na način, da se poenoti 
sistem obdavčitve, davčna obremenitev pa ne poveča. 

▪ Izboljšana davčna izterjava doma in preko 
mednarodnega sodelovanja tudi iz davčnih oaz. 
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Vključujoč 
trg dela 

V času gospodarske krize je bila vloga države sprejemanje 
protikriznih ukrepov za ublažitev posledic gospodarske krize 
na najranljivejše skupine prebivalstva. V času gospodarskega 
okrevanja je bila vloga države v sprejemanju ukrepov za 
zmanjševanje brezposelnosti, dvig stopnje delovne aktivnosti 
vseh skupin na trgu dela ter ukrepov za zagotavljanje 
dostojnega dela. Nizka stopnja brezposelnosti ter dejstvo, da 
je danes v Sloveniji zaposlenih skoraj 80.000 ljudi več kot v 
začetku gospodarskega okrevanja ter podatki o stopnji 
tveganja revščine, kažejo, da so bili ukrepi učinkoviti. 

Gibanje brezposelnosti 
Vir: SURS,  odat i za zadnje  etrtletje te o ega leta, 2017 
 

 

V letu 2017 so se na gospodarskem področju in na področju 
trga dela nadaljevali pozitivni trendi iz leta 2016. Realna rast 
BDP v letu 2017 je tako po Jesenski napovedi gospodarskih 
gibanj 2017 (UMAR: 2017) znašala 4,4 % (2016: 3,1 %), realna 
rast bruto plač je znašala 1,2 % (2016: 2,1 %), realna rast 
produktivnosti dela je znašala 1,6 % (2016: 1,1 %), rast 
zaposlenosti je znašala 2,7 % (2016: 1,9 %), število registrirano 
brezposelnih oseb pa se je v primerjavi z letom 2016 znižalo 
za nadaljnjih 14.100 oseb na 89.100 registriranih 
brezposelnih oseb. 

Na trgu dela so tako pred nami izzivi, kako na trg dela vključiti 
čim večji delež aktivne populacije, kako zagotoviti, da bo 
dostojno delo, ki za posameznika predstavlja ekonomsko, 
pravno in socialno varnost, samoumevna pravica 
posameznika ter na kakšen način zagotoviti, da bo 
gospodarska rast prepoznana kot rezultat sodelovanja vseh 
deležnikov na trgu dela. 

 

 1. cilj: 

 Povečanje 
zaposlenosti 

 

Kljub izboljšanju razmer na trgu dela pred nami ostajajo 
nekateri strukturni izzivi ostajajo. Kljub  izboljšanju razmer 
na trgu dela, visokemu deležu vključenih dolgotrajno 
brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) 
(56,0% v 2017),  struktura brezposelnih vse bolj odraža trdo 
jedro brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih v 
strukturi brezposelnih ostaja visok, navkljub znižanju v letu 
2017 za 16,5%. Med dolgotrajno brezposelnimi je še vedno 
največji delež starejših od 50 let (49,2% decembra 2017) in 
nizko izobraženih (34,3% decembra 2017), kar pomeni, da so 

dejanske ranljive skupine na trgu dela starejši in nizko 
izobraženi. Za cilj si tako zastavljamo dvig stopnje 
zaposlenosti na 75 % vseh prebivalcev med 20 - 64 letom ter 
ohranjanje in izboljšanje zaposljivosti zaposlenih v vseh 
starostnih skupinah, še zlasti pri starejših. 

Ukrepi: 

▪ Okrepitev aktivne politike zaposlovanja s financiranjem 
v obsegu 1,5 % BDP letno. 

▪ Programi za vključitev ranljivih skupin na trg dela z 
izboljšanjem njihove zaposljivosti in spodbudami 
delodajalcem. 

▪ Vpeljava ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so pri 
dolgotrajno brezposelnih usmerjeni v pomoč pri odpravi 
vzrokov za njihovo dolgotrajno brezposelnost. 

▪ Uvedba obveznega izobraževanja zaposlenih s podporo 
države za osvajanje novih znanj in kompetenc in delovna 
mesta z višjo dodano vrednostjo. 

▪ Sprememba modela vseživljenjskega izobraževanja na 
trgu dela za izboljšanje ključnih digitalnih kompetenc 
zaposlenih kot odgovor na trend digitalizacije. 
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 2. cilj: 

 Dostojno delo za ekonomsko, 
pravno in socialno varnost 

 

Čaka nas doslednejša uveljavitev koncepta varne prožnosti. 
Slovenija sicer zmanjšuje segmentacijo na trgu dela, a ta 
ostaja problem zaradi različnih oblik dela, ki jih omogočamo. 
Prekarnost predstavlja naraščajoče tveganje neenakosti v 
dostopu do socialne zaščite, tako kratkoročno (denimo pri 
bolniški odsotnosti) kot tudi dolgoročno (pravice iz 
pokojninskega zavarovanja). Slovenija ima glede na EU 
nadpovprečni delež začasnih oblik zaposlitev (vključno s 
študentskim delom), kot ključni problem pa je identificirana 
različna obdavčitev in različna višina socialnih prispevkov. 
Prekarnost na trgu dela moramo odpraviti. 

 
Razlike v obremenitvi oblik dela 
Vir: FURS, M  SZEM, 2017 
 

Kot ključni cilj zato izpostavljamo dostojno delo,  da se 
vsakemu delavcu zagotovi ekonomsko (plača za najmanj 
dostojno življenje), pravno (nadzor nad kršitvami in 
učinkovito uveljavljanje pravic) in socialno varnost (vsi 
sistemi socialnih zavarovanj). Zato mora Slovenija zmanjšati 
prekarnost (predvsem mladih) s hkratnim zvišanjem deleža 
zaposlenih po pogodbah za nedoločen čas pri posameznem 
delodajalcu. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujanje zaposlitev za nedoločen čas. 

▪ Redefinicija in dvig minimalne plače, ki ne bo samo 
presegla praga revščine, temveč bo za pošteno 
opravljeno delo zagotovila pošteno delo, ki bo vsakomur 
omogočilo dostojno življenje. 

▪ Poenotenje vseh zakonitih oblik dela tako z vidika 
pravne ureditve kot z vidika vključitve in upravičenj iz 
socialnih zavarovanj. 

▪ Na izzive prihajajočih modelov t.i. delitvene oziroma 
sodelovalne ekonomije bomo odgovorili s spodbudami 
za vzpostavitev zadružnih spletnih platform. 

▪ Izboljšanje inšpekcijskega nadzora in krepitev 
spoštovanja pravic delavcev. 

 

 3. cilj: 

 Boljše plače 

 

V zadnjih petih letih (2013 - 2017) je realna rast BDP skupaj 
znašala 11,2 odstotka, realna rast povprečne plače pa zgolj 3,2 
odstotka. To kaže na zaostajanje rasti povprečne plače v 
obdobju gospodarske rasti tako za gospodarsko rastjo kakor 
tudi za rastjo produktivnosti dela. Načrtujemo, da bo z rastjo 
zaposlenosti dosežena nadaljnja rast povprečne plače. To 
želimo okrepiti z dogovorom socialnega partnerstva in z 
ukrepi za izboljšanje kakovosti delovnih mest, produktivnosti 
in dodane vrednosti. Za to potrebujemo aktivno gospodarsko 
politiko, vlaganje v izobraževanje in delovne pogoje 
zaposlenih, pa tudi pripravljenost zaposlenih na pridobivanje 
novih znanj. 

 

 

Ukrepi: 

▪ Splošni dogovor socialnih partnerjev o politiki plač za 
vsaj srednjeročno obdobje glede na stanje na trgu dela, 
gospodarsko rast, rast produktivnosti, dodane vrednosti 
in inflacije. 

▪ Ukrepi za povečanje kvalitete delovnih mest, rast 
produktivnosti in dodane vrednosti. 

▪ Ukrepi za usposabljanje delavcev, osvajanje novih znanj 
in kompetenc, uporabe tehnologij in učinkovitejših 
delovnih postopkov. 

▪ Aktivno spremljanje dogajanja na trgu dela, kjer se je boj 
za delovna mesta že spremenil v boj za usposobljene 
delavce, s pripravo potrebnih ukrepov. 

 

 4. cilj: 

 Zagotavljanje delovne sile glede 
na spremenjene potrebe na trgu dela 

 

Glede na demografske razmere in spreminjajoče se razmere 
na trgu dela in hkrati nove potrebe po specializiranih znanjih 
in poklicih bomo za zadovoljitev teh potreb na eni strani 

Delovno
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poskrbeli programe izobraževanj in poklicnih prekvalifikacij, 
hkrati pa z ustrezno strategijo ekonomskih migracij Slovenijo 
promovirali kot dobro državo za delo in življenje, da 
pritegnemo ustrezne kadre tudi iz tujine in jim omogočimo, 
da bodo hitro in učinkovito vključeni v našo družbo. 

Ukrepi: 

▪ Program izobraževanj in strokovnih prekvalifikacij za 
ustrezno usposabljanje domačega kadra glede na nove 
potrebe na trgu dela. 

▪ Sprejem nove strategije ekonomskih migracij, ki bo v 
primeru primanjkljaja domačega kadra olajšala 
pridobivanje ustreznega kadra iz tujine in ga učinkovito 
vključevala v našo družbo.  

 

 5. cilj: 

 Socialno partnerstvo 

 

Za učinkovito obvladovanje tveganj in doseganje ciljev na 
trgu dela potrebuje Slovenija nov dogovor med socialnimi 
partnerji, s katerim se bodo opredelili skupni cilji in načini 
njihovega doseganja v partnerstvu med delodajalci, 
delojemalci in državo. Prizadevali si bomo za krepitev 
zaupanja med partnerji in za izboljšanje pogojev za delo 
reprezentativnih organizacij socialnega partnerstva. 

Ukrepi: 

▪ Dvig kakovosti socialnega dialoga in zaupanja med 
socialnimi partnerji. 

▪ Sklenitev sporazuma med socialnimi partnerji za 
obdobje 2018 – 2022. 

▪ Dogovor med socialnimi partnerji o skupnih ciljih 
razvoja trga dela in socialnih zavarovanj do leta 2025. 

▪ Poenotenje med socialnimi partnerji o ključnih izzivih 
trga dela ter glede možnih ukrepov. 

▪ Dogovor, da je ustvarjeno zasluga vseh deležnikov na 
trgu dela in dogovor o načinu delitve ustvarjenega (rast 
plač, udeležba delavcev na dobičku, ipd.). 

▪ Dogovor o uresničevanju Evropskega stebra socialnih 
pravic. 

Raziskave 
in razvoj 

Znanost in raziskovanje sta temeljna kamna razvoja 
Slovenije. Vlaganja v raziskave in razvoj ima neposredne in 
merljive učinke na gospodarsko rast, rast produktivnosti in 

dodane vrednost, prispeva k višanju kakovosti delovnih mest 
in ima izrazite učinke na vsa področja družbene dejavnosti. 

Zato moramo več vlagati tudi v znanost, v raziskave in razvoj. 
Po deležu vlaganj v raziskave in razvoj (države in 
gospodarstva) smo z 2 % BDP najboljši med novimi članicami 
EU, a bistveno zaostajamo za najrazvitejšimi še posebej pri 
zagotavljanju stabilnega financiranja raziskovalne 
dejavnosti, saj nas zgolj 0,4 % BDP javnih proračunskih 
sredstev za raziskovalno dejavnost, ki so temelj stabilnega 
financiranja katerekoli dejavnosti, uvršča na sam rep članic 
EU. To postane posebej očitno takrat, ko pogledamo dejanske 
številke. Leta 2016 smo v Sloveniji za raziskave in razvoj 
vložili 392 € na prebivalca, v Avstriji pa kar 1.255 €. Medtem 
želi Nemčija do leta 2025 vložiti 3,5 % BDP. Zato moramo 
nadoknaditi ta razvojni razkorak. Tudi mi moramo vložiti več 
in bolje. Spremeniti moramo trend. To je pot do več inovacij, 
novih spoznanj, novih poti. 

 

 
Vlaganja v raziskave in razvoj na prebivalca. 
Vir: Euro tat, 2016 
 

V središču razvojne politike Republike Slovenije mora zato 
biti učinkovit in mednarodno vpet inovacijsko-razvojni 
sistem, ki bo deloval v skladu s sprejeto Raziskovalno in 
inovacijsko strategijo Slovenije (RISS). Različne dele sistema 
bomo povezali horizontalno in vertikalno, enakomerno 
bomo spodbujali raziskovalne napore vseh ved in vseh tipov 
aplikativnega ali temeljnega znanstvenega raziskovanja. 
Zavzemali se bomo za povezovanje z gospodarstvom, z 
različnimi instrumenti bomo krepili raziskovalni potencial v 
podjetjih. 

 
 1. cilj: 

 Inovacije za višjo 
dodano vrednost 

 

Za višjo dodano vrednost potrebujemo boljše produkte, 
uglednejše in prepoznavnejše blagovne znamke, in več 
znanja, zapakiranega v slovenski proizvod in storitve.  

Slovenija     

    
za R R na  re ivalca

Avstrija     

 .    
za R R na  re ivalca
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Ukrepi: 

▪ Spodbujanje skupnih projektov univerz, raziskovalnih 
institucij in gospodarstva, še posebej na prioritetnih 
področjih četrte industrijske revolucije, s ciljem 
inoviranja in uvajanja novih izdelkov in rešitev. 

▪ Preučitev učinkovitosti dosedanjih olajšav pri obdavčitvi 
podjetij in njihova morebitna zamenjava z 
učinkovitejšimi modeli. 

▪ Povezovanje slovenskega gospodarstva, da v strukturi 
proizvodov ponudimo nove končne produkte in 
povečujemo dodano vrednost s krepitvijo blagovnih 
znamk. 

 

 2. cilj: 

 Celoviti ukrepi za boljše raziskovalno 
okolje 

 

Da bi lahko v celoti izkoristili potenciale raziskav za družbeni 
in gospodarski razvoj, je nujno potrebno bolje povezati 
raziskave in razvoj, sistemsko podpreti inovacijsko dejavnost, 
povečati javna in zasebna sredstva za raziskave in razvoj ter 
krepiti zavedanje o družbeni pomembnosti znanosti. 
Najrazvitejše države v Evropski uniji danes vlagajo več kot 
3% BDP (zasebnih in javnih sredstev skupaj) v raziskave in 
razvoj, kajti zavedajo se, da je edini način za razvojni preboj 
in napredek v novem znanju in inovacijah.  

Ukrepi: 

▪ Uvedli bomo evropsko primerljiv način financiranja 
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij. 

▪ Dvignili bomo višino javnih nacionalnih sredstev za 
raziskovanje na 1 % BDP do leta 2022. 

▪ Z davčnimi ugodnostmi bomo spodbujali zasebna 
vlaganja v raziskave in razvoj, da bodo skupaj z javnimi 
dosegla 3 % BDP do leta 2022. 

▪ Okrepili bomo nacionalno projektno financiranje ter ga 
neposredno povezali z izzivi in potrebami slovenskega 
razvoja. 

▪ Uvedli bomo delno institucionalno financiranje javnih 
raziskovalnih organizacij. 

▪ Omogočili bomo transfer znanja iz raziskovalnih 
organizacij h podjetjem s pomočjo odcepljenih podjetij, 
spodbujanjem inovacij in patentnih prijav. 

▪ Spodbujali bomo sodelovanje med gospodarstvom in 
znanstveno skupnostjo s shemami medsebojnega 
prehajanja raziskovalcev in so-uporabe raziskovalne 
opreme. 

 

 

 

 3. cilj: 

 Krepitev človeškega 
potenciala 

 

Največja vrednost raziskovalnega in inovacijskega sistema se 
skriva v ljudeh. Če bo Slovenija kot družba želela napredovati 
na vseh področjih, bo morala vlagati v krepitev človeškega 
potenciala kot ključnega pogoja za uspešen raziskovalno-
inovacijski sistem.  

Ukrepi:  

▪ Povečali bomo število mladih raziskovalcev. 

▪ Poenostavili bomo postopke vključevanja mladih 
slovenskih znanstvenikov, ki so se izobrazili v tujini, v 
delo univerz in raziskovalnih inštitutov. 

▪ Prizadevali si bomo za evropsko primerljivo ceno 
raziskovalne ure. 

▪ S sistemskimi ukrepi bomo spodbujali prehajanje 
raziskovalcev med gospodarstvom, raziskovalnim 
sektorjem in univerzami.  

 

 

Ekonomska 
demokracija 

Hkrati s politično demokratizacijo smo kot družba zaostali pri 
razvoju demokratičnih družbenih razmerij in demokracije 
na delovnem mestu. V večji ekonomski demokraciji vidimo 
premik k pravičnejšim razmerjem, pa tudi k večji 
učinkovitosti, produktivnosti in inovativnosti celotne 
ekonomije in družbe. Z večjo ekonomsko demokracijo lahko 
presežemo konflikt med delom in kapitalom. 

Zato bomo v ospredje gospodarskega razvoja postavili razvoj 
ekonomske demokracije in zadružništva kot odgovor na 
brezobzirni korporativni kapitalizem. Zato bomo iskali 
družbeno soglasje za povečanje ekonomske demokracije, ker 
si prizadevamo za njuno sožitje. 
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Dobički in udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij 
Vir:AJPES, 2016 

To je tudi naš odgovor na družbeno neenakost, ki ga generira 
obstoječi kapitalistični sistem. Zato zagovarjamo koncept 
ekonomske demokracije, saj smo prepričani, da je človeški 
kapital pomembnejši od finančnega, in da moramo zato bolj 
zaščiti delavce, zaposlene in mlade. 

 
 1. cilj: 

 Razvoj 
delavskega delničarstva 

 

Prizadevali si bomo za enakovredno vlogo finančnega in 
človeškega kapitala, zato zagovarjamo delavsko delničarstvo, 
notranje lastništvo in udeležbo zaposlenih pri dobičku. Za 
delavsko delničarstvo se v svetu danes odločajo podjetja, ki se 
zavedajo, da so delo, znanje, ustvarjalnost in inovativnost 
zaposlenih ključni dejavnik rasti in konkurenčnih prednosti 
podjetja. To je najboljši način za povečevanje skladnosti 
interesov podjetja in zaposlenih, hkrati pa ima velike učinke 
na povečanje produktivnosti, pripadnosti in solidarnosti v 
podjetju. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev davčno stimuliranega modela za 
spodbujanje delničarstva zaposlenih. 

▪ Sprejem zakona o delavskih odkupih in vzpostavitev 
finančnega mehanizma za spodbujanje delavskega 
lastništva. 

▪ Oblikovanje soglasja socialnih partnerjev za uzakonitev 
obvezne udeležbe delavcev pri dobičku. 

 
 2. cilj: 

 Razvoj zadružništva in 
socialnega podjetništva 

 

Četudi ima Slovenija bogato tradicijo zadružništva kot oblike 
povezovanja ljudi za zadovoljevanje njihovih skupnih potreb 

z optimiziranjem individualnih vložkov, je Slovenija 
primerjalno zastala pri razvoju zadrug kot učinkovitega, 
demokratičnega in vključujočega ekonomskega modela. Zato 
bomo ta model promovirali na različnih področjih 
gospodarjenja in zagotavljanja odgovorov na družbene 
potrebe, hkrati pa kot možen način za prestrukturiranje 
podjetij v težavah. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev finančnega mehanizma za spodbujanje 
socialnega podjetništva. 

▪ Pregled kapitalskih naložb države, ki bi jih bilo 
ekonomsko smiselno in finančno ter razvojno vzdržno 
preoblikovati v skladu s sodobnih zadružnih principih. 

▪ V dogovoru z Evropsko komisijo bomo pripravili 
možnost alternativne privatizacije (zaveza EU) Abanke v 
kreditno zadrugo. 

▪ Preučitev prenosa Mladinske knjige kot osrednje 
nacionalne založbe iz Družbe za upravljanje terjatev 
bank v državno lastništvo z modelom postopnega 
preoblikovanja v založniško zadrugo. 

 
 
Trajnostna turistična 
destinacija 

Turizem ustvarja skoraj 13 % BDP, 36 % izvoza storitev in 8 % 
skupnega izvoza. Ima številne razvojne učinke in je glede na 
sedanji pomen in potenciale strateška panoga. Slovenija je v 
zadnjih letih naredila korak naprej pri povečanju svojega 
ugleda na globalnem turističnem zemljevidu. Veljamo za 
trajnostno turistično destinacijo za aktivni življenjski slog, kar 
z naravnimi danostmi, lepoto krajine, dostopnostjo in 
raznolikostjo ponudbe omogoča doseganje bistveno višje 
dodane vrednosti, kot jo slovenski turizem dosega danes. 

Toda, po indeksu konkurenčnosti v turizmu Svetovnega 
gospodarskega foruma je Slovenija na 41. mestu med 139 
državami. Ambicija za dvig dodane vrednosti zahteva tudi 
dvig konkurenčnosti in kakovosti slovenske turistične 
ponudbe. 
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Slovenski turizem ima tri akutne probleme: viri financiranja 
trženja turizma za večjo prepoznavnost, potrebo po novem 
investicijskem ciklusu v turizmu za dvig kakovosti storitev in 
pomanjkanje za delo v turizmu zainteresiranega in 
usposobljenega kadra. 

 
 1. cilj: 

 Prepoznavnost Slovenije 
kot turistične destinacije 

 

Ključni izziv je dvig prepoznavnosti destinacije in ključnih 
turističnih proizvodov s ciljem, da se poveča dodana 
vrednost, ki je v turizmu ena najnižjih med gospodarskimi 
sektorji v Sloveniji. 

Gostje, ki bodo Slovenijo prepoznali kot zeleno, aktivno, 
zdravo destinacijo za  vrhunska doživetja bodo pripravljeni 
plačati višjo ceno. Večja dodana vrednost bo omogočila boljše 
plačilo zaposlenim, ki bodo bolj motivirani za delo in svojo 
poklicno rast in razvoj. 

Ukrepi: 

▪ Nova sistemska ureditev financiranja trženja 
slovenskega turizma, ki bo zagotovila stabilnost,  
predvidljivost in okvirno 20 milijonov evrov letno skozi 
daljše časovno obdobje, saj se prepoznavnost destinacije 
in njen razvoj gradi na dolgi rok. 

▪ Vložki v trženje turizma so investicija, ki se večkratno 
povrne skozi turizem in z njim povezane dejavnosti. 

▪ Boljša ureditev pobiranja in namenska poraba turistične 
takse. 

▪ Okrepitev Slovenske turistične organizacije in 
nadgradnja modela organiziranosti v mrežno 
partnerstvo turističnega gospodarstva. 

▪ Bolje ciljno trženje destinacije z osredotočanjem ponudbe 
na glavne turistične proizvode z najvišjo dodano 
vrednostjo. 

▪ Internacionalizacija ponudbe z novimi naložbami v 
slovenski turizem, vključno z mednarodnimi hotelskimi 
verigami za najzahtevnejše goste in kakovostno 
ponudbo družinskih hotelov. 

▪ Organizacija odmevnih političnih, poslovnih, športnih in 
kulturnih dogodkov. 

 

 
 2. cilj: 

 Nov investicijski cikel 
v slovenskem turizmu 

 

Za večjo privlačnost Slovenije med zahtevnejšimi gosti, s tem 
pa preboj v storitve z višjo dodano vrednost, mora Slovenija 
izboljšati konkurenčnost, kakovost in privlačnost svoje 
turistične ponudbe. Državno lastništvo številnih velikih 
turističnih podjetij v najbolj razvitih destinacijah se zaradi 
nizke investicijske sposobnosti izkazuje kot vedno večja ovira. 
Če se je zadnji veliki naložbeni cikel v turizmu financiral iz 
evropskih virov, je potrebno sedaj poiskati vire tudi s 
strateškimi partnerstvi, ki bodo vložili v obnovo in večjo 
kakovost nastanitvenih kapacitet in turistične produkte. 

Ukrepi: 

▪ Lastniško prestrukturiranje turističnega gospodarstva v 
posredni ali neposredni državni lasti. 

▪ Privabljanje strateških partnerjev, še posebej 
ponudnikov globalnih nastanitvenih verig in vrhunskih 
turističnih produktov, za naložbe v slovenski turizem.  

▪ Aktiviranje novih investicijskih sredstev za prenovo 
nastanitvenih kapacitet in razvoj dodatnih turističnih 
produktov.  

 

 

 
 3. cilj: 

 Večja privlačnost 
dela v turizmu 

 

Zadovoljnega gosta ustvarjajo zadovoljni, motivirani in 
usposobljeni kadri. Slovenski turizem se sooča z akutnim 
pomanjkanjem kadra. Potrebno je povečati privlačnost 
delovnih mest v turizmu.  

Ukrepi: 

▪ Izboljšanje pogojev dela, razvoj kariernih možnosti in 
stimulativno plačilo. 

▪ Izboljšanje kakovosti izobraževalnih programov za 
turistična znanja in kompetence. 

▪ Spodbude za razvoj integralnih turističnih produktov z 
višjo dodano vrednostjo. 
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Promet in logistika 
kot priložnost 

 

Lega Slovenije v osrčju Evrope, na križišču glavnih 
prometnic, ob morju kjer se Mediteransko morje najgloblje 
zajeda v evropski kontinent in dejstvo, da meji ali je v bližini 
nekaj držav brez dostopa do morja, so naravne primerjalne 
priložnosti Slovenije. Nevarnosti za razvoj tega potenciala so 
predvsem težnje, da bi Slovenijo obšli logistični tokovi. Od 
tega, da je bil nekoč v Sloveniji v načrtih EU zgolj 5. koridor pa 
vse do danes, ko je v jedrnem omrežju skoraj celoten 
prometni križ, so se potrebe po izboljšavah v infrastrukturi 
potrdile kot nujne in kot priložnost za nova delovna mesta.  

Glavne prednosti, ki jih Slovenija lahko nudi so v prvi vrsti 
visoko kvalitetna delovna sila s področja prometa in logistike, 
visok nivo izobrazbe na področju prometa in logistike, 
mednarodne izkušnje, dobro razvito, napredno in v širšem 
krogu konkurenčno pristanišče ter razmeroma dobra 
avtocestna infrastruktura. Slednja v nekaterih pogledih ne 
zadošča več za obstoječe potrebe, ponekod pa se gradi z 
zmanjšano aktivnostjo ali pa gradnja bistveno zaostaja z že 
zastavljenimi načrti. Državne ceste predstavljajo zaradi 
nedorečenega sistema obnov posebno nevarnost. Nevarnosti 
so poleg omenjenih tudi v nesoglasjih znotraj velikih 
logističnih sistemov, ki so nedopustna zlasti tam, kjer je 
lastnik država. 

 
 1. cilj: 

 Večja varnost 
prometa 

 

Varnost v prometu se ne izboljšuje v pričakovanem obsegu. 
Podatki kažejo, da se je v 2011 in 2015 število smrtnih žrtev na 
naših cestah celo povečalo. Slovenijo  želimo umestiti med 
prometno najbolj varne države v Evropi. Že v prvem 
štiriletnem obdobju mora Slovenija priti med prvih deset 
držav po varnosti v prometu. 

 

 

Ukrepi: 

▪ Spodbujali bomo izboljšanje vedenja udeležencev v 
prometu. 

▪ Spremenili bomo način kaznovanja za prometne 
prekrške tudi z uvajanjem družbeno koristnega dela. 

▪ Spodbujali bomo preventivne programe, razvoj 
prometne vzgoje tako prek  Agencije za varnost  prometa 
kot tudi s spodbujanjem ter podporo civilne družbe. 

▪ S pozitivnimi točkami bomo nagradili varne voznike in 
voznice s ciljem spodbujanja pozitivnega vedenja in 
prizadevanja. 

 
 2. cilj: 

 Slovenija kot logistična platforma za 
srednjo in jugovzhodno Evropo 

 

Nadaljevali bomo z idejo, da bo Slovenija logistična platforma 
za srednjo in jugovzhodno Evropo. Logistika in transport 
predstavljata priložnost za nova delovna mesta s področja 
cestnega, železniškega, pomorskega, letalskega prevoza, 
špedicije, kontrole blaga, skladiščenja in dodane vrednosti v 
oskrbovalni verigi. Znanje naših strokovnjakov in dobro 
razvita prometna infrastruktura bosta skupaj z v razvoj 
usmerjeno prometno politiko omogočala razvoj Slovenije kot 
logistične platforme. 

Ukrepi: 

▪ Nadaljevali bomo z izgradnjo in obnovo infrastrukture 
(3, 3a, 4,  razvojna os, povezava med A1 in Ilirsko 
Bistrico in II. tir med Divačo in Koprom). 

▪ Spodbujali bomo nastanek logističnih centrov. 

▪ Spodbujali bomo promocijo Slovenije kot logistične 
platforme. 

▪ Spodbujali bomo uveljavljanje informacijsko 
komunikacijskih tehnologij v prometu. 

 
 3. cilj: 

 Učinkovita mobilnost 
kot podlaga za družbeni razvoj 

 

Pametna mobilnost prebivalstva in učinkovita mobilnost za 
potrebe gospodarstva sta danes nujen pogoj za vsako razvito 
družbo. Mobilnost bomo zagotavljali na način, da bo po eni 
strani omogočen razvoj in po drugi strani kar se da 
zmanjšano onesnaževanje okolja na nivoje, ki sledijo 
zavezam, ki jih je svet sprejel 2015 v obliki pariškega 
podnebnega sporazuma.  
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Nadaljevali bomo z idejo, da bo Slovenija logistična platforma 
za srednjo in jugovzhodno Evropo. Logistika in transport 
predstavljata priložnost za nova delovna mesta s področja 
cestnega, železniškega, pomorskega, letalskega prevoza, 
špedicije, kontrole blaga, skladiščenja in dodane vrednosti v 
oskrbovalni verigi. Znanje naših strokovnjakov in dobro 
razvita prometna infrastruktura bosta skupaj z v razvoj 
usmerjeno prometno politiko omogočala razvoj Slovenije kot 
logistične platforme. 

Ukrepi: 

▪ Uvajali bomo pametne prometne sisteme. 

▪ Nadaljevali bomo z integracijo javnega prevoza. 

▪ Poleg celovite obnove železniške infrastrukture bomo 
spodbujali regionalne železniške proge za dnevne 
migracije. 

▪ Sprejeli bomo nacionalni program za kolesarstvo. 

▪ Spodbujali bomo gradnjo kolesarske infrastrukture in 
zaščito najšibkejših udeležencev (pešci, otroci, starejši 
udeleženci). 

▪ Omogočili bomo nove načine prevoza, ki jih prinaša 
delitvena ekonomija vendar na način, da ne bodo 
pomenili nelojalne konkurence in kršitve pravic 
zaposlenih. 

▪ Spodbujali bomo rabo ekološko sprejemljivih vozil, s 
poudarkom na vozilih javnega prevoza. 

▪ Uvedli bomo elektronsko prometno dovoljenje. 

 
 4. cilj: 

 Modernizacija prometa 

 

Promet se razvija in prinaša moderne rešitve in dobre prakse. 
Iz prometno primerljivih držav bomo prenesli dobre ideje in 
hkrati spodbujali naše inovativne ideje in prakse. 

 Ukrepi: 

▪ Osveževanje prometnega znanja udeležencev v prometu 
s pozitivno vzpodbudo. 

▪ Prepoved tovornim vozilom prehitevanje na 
prehitevalnem pasu na avtocestah in hitrih cestah. 

▪ Zavijanje v desno ob rdeči luči. 

▪ Spodbujali bomo sisteme sodobnih rešitev v prometu 
(samovozeča vozila, pametna mesta in regije, polnilne 
postaje in indukcijsko polnjenje vozil). 

 

Odpornost bančnega 
sistema na krizne šoke  

Bančni sektor kot del finančnega sistema služi pretoku 
prihrankov od tistih, ki varčujejo, k tistim, ki investirajo. V 
tržnem gospodarstvu njegovo delovanje predstavlja krvni 
obtok. Brez njega ne bi bila možna sodobna delitev dela, 
sodobna raven produktivnosti ter blaginje. Zaradi njegovega 
pomena na delovanje vseh družbenih podsistemov motnje v 
delovanju bančnega sistema predstavljajo sistemsko 
tveganje. Zato je potrebno bančništvo regulirati in ga 
nadzorovati. 

 

Bančni sistem se v normalnih razmerah razvija skupaj z 
gospodarstvom. V slovenskem bančnem sistemu je prišlo od 
2005 dalje do resnih motenj, povezanih z napakami bančnega 
regulatorja. Obseg bančnih kreditov gospodarstvu 
(nefinančne družbe) se je od 2010 do 2016 zmanjšal za 12 
milijard evrov ali 56 %, banke pa so začele izvažati kapital in 
2017 postale neto upnice tujine za 4 milijarde evrov. Slovenija 
je močan neto izvoznik (presežek na tekočem računu plačilne 
bilance predstavlja 6 % BDP) z nizko inflacijo (1,2 %) in hitro 
rastjo BDP. To omogoča, da s pametno regulacijo in 
delovanjem bančnega sistema Slovenija krepi odpornost 
bančnega sistema na morebitne krizne šoke. 

Ključna prednost je, da Slovenija letno prihrani za 2,8 
milijarde evrov več, kot investira, slabost pa, da je omajano 
zaupanje vanj, izkušnje s privatizacijo pa predstavljajo 
tveganje, da se banke prepoceni proda, ljudem pa ostane 
odplačevanje javnega dolga, nastalega z dokapitalizacijo. 

 
 1. cilj: 

 Boljši pogoji za 
trajnostni investicijski cikel 

 

Ob nizki zadolženosti prebivalstva se bančni depoziti 
povečujejo. To predstavlja priložnost, da se z rastjo ustrezno 
zavarovane kreditne aktivnosti spodbudi nov investicijski 
cikel za naložbe prebivalstva in gospodarstva. 
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Ukrepi:  

▪ Z ustrezno zastavljeno strategijo Slovenskega državnega 
holdinga bomo dosegli pogoje, da se kreditna aktivnost v 
Sloveniji sprosti in bistveno poveča na način, da bodo 
bančni krediti ustrezno zavarovani in plasirani za 
izvedbo projektov, ki bodo omogočali vračilo izposojenih 
sredstev v predvidenem roku. 

▪ Z dokapitalizacijo in povečano dejavnostjo Slovenske 
izvozne in razvojne banke bomo spodbudili sodelovanje 
slovenskega gospodarstva v četrti industrijski revoluciji. 

▪ Zaostritev odgovornosti članov organov upravljanja in 
nadzora v bankah v državni lasti. 

 
 2. cilj: 

 Odprava napak 
bančne sanacije 

 

Ukrepe dokapitalizacije in nacionalizacije bank v letu 2013 bo 
treba popraviti, da državljani ne bi nosili dodatnih bremen, 
hkrati pa je potrebno bančnemu sistemu zagotoviti enako 
stabilno okolje in pogoje za delo, kot ga imajo banke v drugih 
članicah EU. 

Ukrepi: 

▪ Izvedba projekta revizije sanacije bank iz decembra 
2013. 

▪ Postopno povračilo v sanaciji vloženega kapitala državi 
s poslovnim presežkom in znižanjem nepotrebnih 
sredstev v bankah. 

▪ Od Evropske komisije bomo zahtevali enako obravnavo 
slovenskega bančnega sistema kot je bil obravnavan 
bančni sistem ostalih držav članic EU s presežkom na 
tekočem računu plačilne bilance (Nemčija, Nizozemska, 
Avstrija). 

Zavarovanje za učinkovito 
upravljanje s tveganji 

Zavarovalstvo predstavlja izvirno predvsem skrb za varnost 
prebivalstva in narodnega gospodarstva z izravnavanjem 
nevarnosti v prostoru in času. Obenem pa predstavlja 
zavarovalstvo enega ključnih sider finančnega sistema vsake 
države, saj je pomemben vir najkakovostnejših in 
dolgoročnih finančnih sredstev, zavarovalnice pa s tem 
predstavljajo izjemno pomembnega in dolgoročnega 
finančnega investitorja.  

Pomen zavarovalstva se bo, po pričakovanjih mnogih 
strokovnjakov,  v naslednjih letih še okrepil predvsem zaradi 
podnebnih sprememb in z njimi povezanih vremenskih in 

drugih nevšečnostih ter demografskih sprememb in staranja 
prebivalstva, ki imajo neposreden vpliv na stroške pokojnin, 
zdravstva in dolgotrajne oskrbe.  

Sistem zavarovalstva lahko ponudi cel niz odgovorov na 
navedena tveganja. Obenem pa se kot nevarnosti pojavljajo 
nove oblike trženja in distribucije zavarovanj z uporabo 
novih tehnologij. Navedeno samo po sebi predstavlja seveda 
dobrodošel tehnološki razvoj v državi obenem pa, v primeru 
nezadostne regulacije, lahko potencialno pomeni tudi velika 
tveganja odliva sredstev v tujino, neizpolnjevanja obljub iz 
zavarovalnih pogodb, neplačila določenih davkov in 
podobno. Zavarovalstvo je potrebno zato v okviru narodnega 
gospodarstva gledati predvsem v luči učinkovitega 
mehanizma za izravnavo najrazličnejših tveganj, tudi kot 
mehanizem, ki preko pozavarovalnih pogodb del tveganj 
učinkovito usmeri v tujino in  s tem državo na nek način 
razbremeni potencialnih ogromnih stroškov v primeru 
najhujših elementarnih katastrof  (npr. potresov, viharjev,…) 
in podobnih pojavov. Prednost zavarovalstva je predvsem v 
tem, da svojo vlogo odigra v naprej in preventivno, ko nesreča 
nastopi, se lahko sanirajo samo še posledice, kar je po navadi 
izjemno drago. Stabilnost in konservativnost  ter visoka 
stopnja regulacija zavarovalne industrije se je v zadnjem 
kriznem obdobju izkazala predvsem v tem, da so 
zavarovalnice krizo prebrodile praktično brez večjih težav in 
v tem času svojo funkcijo izvajale v korist svojih strank, ki so 
jim vse obljubljeno v zavarovalnih pogodbah tudi ustrezno 
izvedle. 

 
 1. cilj: 

 Podnebne spremembe 
in naravne nesreče 

 

Segrevanje ozračja, podnebne spremembe ter s tem 
fenomenom povezane elementarne nesreče predstavljajo 
izjemno visok strošek vsake države. Analize jasno nakazujejo 
na vse večjo frekvenco in intenziteto takih pojavov, kar jasno 
nakazuje na potrebo, da vsaka država skrbi za tako osebno 
kot ekonomsko varnost svojih prebivalcev. Ključno vlogo na 
tem področju lahko odigra sistem zavarovalstva. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujali bomo večjo zavarovanost prebivalstva in 
premoženja prebivalstva preko različnih oblik 
spodbujanja zavarovanosti. 

▪ Spodbujali bomo zavedanje prebivalstva o potrebnosti 
zavarovanja preko raznih izobraževalnih in 
seznanitvenih modelov. 

▪ Za socialno najšibkejše bomo pripravili možnost 
subvencioniranja zavarovalne premije za osnovne rizike 
za premoženjska zavarovanja. 
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▪ Uvedli bomo nov model subvencioniranja zavarovanj za 
kmetovalce in s tem pomagali pri reševanju posledic 
elementarnih nesreč v kmetijstvu. 

▪ Ob sodelovanju zavarovalnega sektorja bomo izvajali 
preventivne in izobraževalne akcije s ciljem seznanjanja 
z nevarnostmi ter zagotavljanja večje varnosti v 
prometu in širše s posebnim poudarkom na najmlajših. 

 
 2. cilj: 

 Odgovor na demografske 
spremembe 

 

Demografske spremembe, predvsem staranje prebivalstva, 
predstavljajo enega največjih tveganj vsakega narodnega 
gospodarstva, saj imajo neposreden vpliv na stroške na 
področju zdravstva, pokojnin, dolgotrajne oskrbe in drugih. 
Moderne države težave rešujejo z ustreznimi strukturnimi 
reformami, kjer del tveganj izravnavajo tudi preko sistema 
zavarovalstva, ki se v takih primerih izkaže za zelo 
učinkovitega. Predvsem navedeno velja za del presežnih 
tveganj, ki segajo nad realna zagotovila socialne države v 
navedenih segmentih. V mnogih primerih zavarovalstvo tudi 
poskrbi za ustrezno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne 
zdravstvene oskrbe  in nege prebivalstva. Ustrezen 
prostovoljni pokojninski sistem z ustrezno politiko 
spodbujanja varčevanja za starost pa lahko predstavlja tudi 
vir kvalitetnih dolgoročnih sredstev za financiranje države in 
njenih infrastrukturnih in drugih naložb. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavljeni sistem dodatnega pokojninskega 
zavarovanja bomo nadgradili v smeri vključenosti čim 
večjega števila zaposlenih v kolektivno dodatno 
zavarovanje ter z ustreznimi davčnimi olajšavami in 
subvencijami spodbujali zvišanje vplačil delodajalcev za 
zaposlene. 

▪ Pripravili bomo najustreznejše rešitve za model 
dolgotrajne oskrbe prebivalstva ter v ustrezni 
zakonodaji potencialno poiskali tudi vlogo 
zavarovalstva. 

▪ Spodbujali bomo naložbe v različno infrastrukturo za 
starejše prebivalce, tudi z možnostjo vključevanja 
zavarovalstva. 
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Zdravo okolje za visoko 
kakovost bivanja 

Za prebivalce Slovenije je kakovost okolja, v katerem živimo, 
vrednota. To vrednoto je potrebno ohranjati v največji možni 
meri in prebivalcem Slovenije omogočiti, da bodo živeli v 
okolju, ki jim bo omogočal zdravo življenje. Pri tem je 
pomembno dobro stanje zraka, tal, vode in narave. Seveda ob 
zavedanju globalnih podnebnih sprememb, ki vsa živa bitja 
ogrožajo na način, kot ga še nismo doživeli. Stanje okolja v 
Slovenji se je v zadnjih letih, predvsem glede na rezultate 
spremljanja stanja okolja izboljšalo. Iz leta v leto se izboljšuje 
tudi poznavanje in razumevanje povezav med pritiski na 
okolje in njihovimi posledicami, povečala pa se je tudi 
občutljivost ljudi in predvsem njihovo zavedanje o pomenu 
zdravega okolja. Ostali pa so izzivi in nastajajo novi, ki so 
posledica povečanih pritiskov na okolje in naravne vire, 
predvsem zaradi našega življenja, ki ga zaznamujeta 
netrajnostna proizvodnja in potrošnja. 

 
 1. cilj: 

 Trajnostna zaščita 
in raba vode 

 

V tem mandatu smo pravico do pitne vode uveljavili kot 
ustavno zaščiteno vrednoto. Poraba vode v Sloveniji ima na 
letni ravni razmeroma majhen delež bruto iztoka iz države, 
vendar je kljub temu potrebno izvajati smotrno in učinkovito 
rabo vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. Čeprav 
je Slovenija relativno bogata z vodnimi viri, zaradi občasnega 
pomanjkanja padavin in njihove neugodne časovne 
razporeditve prihaja do suš, kar predstavlja vse večje 
tveganje v Sloveniji. 

Ukrepi: 

▪ Trajnostna raba vode (količinska, časovna in prostorska 
razporedite vode), ki omogoča različno rabo vode ob 
upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih 
virov. 

▪ Uskladitev zakonodaje za implementacijo ustavne 
spremembe pravica do pitne vode. 

▪ učinkovito izvajanje finančnih mehanizmov, predvsem 
na področju cenovne politike. 

▪ Redno vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture ter 
vodnih in priobalnih zemljišč- zagotovitev sredstev za 
redno izvajaje programov. 

▪ Aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju poplav in 
morebitnih posledic v primeru nastopa poplav. 

▪ Blaženje suš z zadrževalniki vode in obnavljanjem rečnih 
mrtvic.  

 
 2. cilj: 

 Učinkovito ravnanje 
z naravnimi viri 

 

Trajnostni razvoj je ključna vrednota, ki je še pomembnejši 
kot v preteklosti. Doseganje blaginje s preveliko porabo 
surovin in ekosistemskih storitev Zemlje je značilno tudi za 
Slovenijo. Zato je potrebno z viri ravnati bolj učinkovito, saj so 
dobrine in storitve, ki jih kot del celovitih ekosistemov 
zagotavljajo, bistvene za ohranitev življenjskih pogojev, 
blaginje in socialnega ter gospodarskega razvoja. 
Srednjeročen cilj je določiti 350.000 ha trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč. 

Ukrepi: 

▪ Ohranitev visoke stopnje biotske raznovrstnosti in 
naravnih vrednot. 

▪ Slovenijo bomo razvijali in promovirali kot učni primer 
krožnega gospodarstva. 

▪ Spodbujali bomo inovativne in okoljsko usmerjene 
družbeno odgovorne dejavnosti in procese, ki prispevajo 
k ohranjanju obstoječih delovnih mest in razvoju 
fleksibilnih zelenih storitev in dejavnosti. 

▪ Sanacija degradiranih tal in preprečevanje 
onesnaženosti. 

▪ Zaustaviti rast emisij iz različnih sektorjev. 

▪ Sistemska ureditev področja odpadkov s prenovo 
sistema okoljskih dajatev in učinkovitim izvajanjem 
obveznih državnih in občinskih javnih služb. 

▪ Za preprečitev nastanka odpadkov in uporabljeni načini 
ravnanja po naslednjem vrstnem, redu: priprava za 
ponovno uporabo, recikliranje, predelava, odlaganje. 

▪ Prepovedali bomo uporabo plastičnih nerazgradljivih 
vrečk v Sloveniji. 

▪ Na območjih, ki so pomembna za varovanje pitne vode, s 
ne bomo sofinancirali investicij, ki povečujejo tveganja 
za kakovost pitne vode. 

▪ Usmeritev investicij in drugih razvojnih potreb na 
degradirana zemljišča in opuščena industrijska območja. 
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▪ Spodbude za uporabo vode iz čistilnih naprav za 
namakanje. 

▪ Na vodovarstvenih in zavarovanih območjih narave 
bomo spodbujali ekološko pridelavo. 

▪ Obvezno zavarovanje upravljalcev nevarnih snovi in 
odpadkov za okoljsko škodo. 

 

 3. cilj: 

 Boljša organizacija 
okoljske politike 

 

Za doseganje ciljev in učinkovito delo je potrebno razmisliti o 
reorganizaciji ministrstva skupaj z organi v sestavi.  Sprejeta 
je zakonodaja, ki omogoča sistem integracije dovoljenj in 
temu je potrebno prilagoditi tudi procese dela, jih integrirati, 
združiti in na ta način omogočiti hitrejše, učinkovito izvajanje 
dela na ministrstvu in organih v sestavi. Agencija RS za okolje 
mora postati strokovna institucija, ki bo zagotavljala 
strokovno podporo okoljski politiki. Inšpektorat za okolje in 
prostor mora biti usposobljen za opravljanje učinkovitega 
nadzor na terenu. Seveda pa mora ožje ministrstvo to 
zagotoviti s kvalitetnim in učinkovitim pravnim okvirjem. 

Ukrepi: 

▪ Reorganizacija ministrstva in organov v sestavi. 

▪ Povečanje sposobnosti za izvajanje vseh nalog z 
okrepitvijo tistih področij, kjer ni dovolj kadrov. 

▪ Zagotoviti učinkovit sistem nadzora inšpektorjev, to 
pomeni učinkovito izvedbo in dokončanje postopkov 
nadzora izvedba morebitnih sankcij/sanacij izhajajočih 
iz nadzora. 

▪ Nadaljevali bomo s postavitvijo informacijskega sistema 
(register okolja) in dodati še vsebine, ki niso vključene. 
Podatki morajo biti na voljo javnosti in seveda v prvi 
vrsti uradnikom pri njihovem delu. 

▪ Poenostavitev in združevanje postopkov in izdajanja 
soglasij znotraj sektorjev za posamezne vsebine okolja. 

▪ Združevanje postopkov in soglasij v eno soglasje na 
področju okolja za poseg v prostor ali dejavnost 
(sektorska dovoljenja naj se združijo v eno samo 
dovoljenje oziroma soglasje). 

 
 4. cilj: 

 Učinkovit pravni okvir 
za trajnostno varovanje okolja 

 

Za doseganje ciljev okolja je potrebno zagotoviti učinkovit, 
kvaliteten in pregleden pravni okvir. Potrebno je zagotoviti 
povezanost med posameznimi področji, preglednost in 
jasnost predpisov. Nujno je potreben strokoven pregled 

zakonodaje, ki bo osnova za združevanje zakonodaje na 
področju okolja in posledično zmanjšati število zakonov in 
podzakonskih aktov. Zagotoviti je potrebno tudi razumevanje 
predpisov na vseh ravneh ministrstva. 

Ukrepi: 

▪ Racionalizacija sistema okoljskih predpisov in ureditev 
ustreznih podlag za izboljšanje nadzora. 

▪ Izobraževanje vseh uradnikov in izmenjava izkušenj z 
drugimi državami članicami.  

 

 5. cilj: 

 Živali so čuteča bitja 

 

Naš odnos za zaščito in dobro počutje živali temeljiti na 
načelu, da so živali čuteča bitja, katerih posebne potrebe bi 
bilo treba upoštevati, in da je zaščita živali v 21. stoletju izraz 
človečnosti in izziv za evropsko civilizacijo in kulturo. 

Ukrepi: 

▪ Zaščite živali ne bomo omejevali le na zaščito in dobro 
počutje poskusnih živali ali živali na kmetijskih 
gospodarstvih, temveč na vse živali. 

▪ Podpirali bomo zgolj etično in družbeno neoporečne 
proizvode. 

▪ Zavzemali se bomo za odpravo praks, tudi če pomenijo 
tradicijo, če le-te predstavljajo trpljenje za živali. 

▪ Za prevoz živali nujno uvesti in upoštevati znanstveno 
preverjene kazalnike na področju zaščite živali (ustrezna 
tehnična oprema, časovni okvir, usposobljeno osebje). 

▪ Podprli bomo osebe civilnega prava, ki bodo pripravljene 
izvajati civilni nadzor nad ravnanjem z živalmi (civilno 
živalsko redarstvo). 
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Kakovostna hrana 
in trajnostno kmetijstvo 

Prednost slovenskega kmetijstva, v Sloveniji pridelane hrane 
in gozdarstva je, da imamo dobro ohranjeno naravo, okolje in 
biotsko raznovrstnost ter prevladujoč model družinskega, 
neintenzivnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, na 
čemer lahko gradimo kakovost in višjo dodano vrednost 
doma pridelane in predelane hrane, kar iščejo vedno bolj 
osveščeni potrošniki. 

Majhna povprečna velikost kmetij in velik delež kmetijskih 
površin na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in 
na zavarovanih območjih pa so na drugi strani ovira za 
konkurenčnost kmetijske proizvodnje in primeren dohodek 
kmetij. Zato je ogrožen obstoj predvsem majhnih kmetij na 
gorsko-hribovskih območjih, ki se spopadajo z visokimi 
stroški pridelave, nizkimi dohodki. 

Visoka stopnja gozdnatosti ter dolga tradicija trajnostnega 
upravljanja z gozdovi predstavlja pomemben potencial za 
razvoj podeželja in razmah lesno-predelovalne industrije, s 
tem pa čim višjo ustvarjeno dodano vrednost lesa in lesnih 
proizvodov. Ovira za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi je 
razdrobljena gozdna posest. Odprtost gozdov predstavlja 
priložnost za visoko kakovost življenja državljanov in za 
razmah turizma in drugih dejavnosti, povezanih z gozdom, 
vendar terja odgovorno ravnanje do lastnikov gozdov. 

 
 1. cilj: 

 Obveščen potrošnik in pravica do 
varne in kakovostne hrane 

 

Kmetijsko politiko razumemo v prvi vrsti kot prehransko 
politiko, ki mora uresničiti pričakovanja potrošnikov. Pravica 
potrošnika do varne in kakovostne hrane mora zato imeti 
prednost pred ekonomskimi interesi kmetijskih 
pridelovalcev in industrije. 

Ukrepi: 

▪ Prilagoditev tehnologije pridelave in predelave hrane s 
ciljem zagotavljanja kakovosti in varnosti. 

▪ Okrepitev programov, ukrepov in aktivnosti za 
zmanjšanje kemizacije v kmetijstvu in živilski industriji. 

▪ Odločno preganjanje goljufij, zavajanja in potvorb hrane. 

▪ Spodbujanje shem kakovosti, prostovoljnih označb na 
živilih, ki dajejo dodatne informacije potrošnikom o 
načinu pridelave, izvoru in kakovosti živil. 

▪ Zagotavljanje informacij potrošnikom o hrani, poreklu. 

▪ Spodbujanje prostovoljnih zavez proizvajalcev za 
proizvodnjo pijač in živil z manj sladkorja, maščob itd. 
ter k drugim aktivnostim, ki spodbujajo zdrav življenjski 
slog. 

▪ Izboljšanje samooskrbe z zelenjavo in prašičjim mesom.  

 

 
 

 

 

 2. cilj: 

 Višja dodana vrednost 
kmetijskih proizvodov 

 

Višja dodana vrednost kmetijskim proizvodom je zaradi 
neugodne strukture kmetijstva in težkih pogojev za kmetijsko 
pridelavo izjemno pomembna. Potrebna je tudi dobro 
delujoča vertikalna veriga, zato bomo spodbujali dobre 
prakse in vertikalno povezovanje ter sprejeli ukrepe za 
preprečevanje nepoštenih praks med kmeti, zadrugami, 
predelovalno industrijo in trgovino. Spodbujali in 
promovirali bomo prednosti lokalne hrane. 

Ukrepi: 

▪ Podpore in promocija shem kakovosti. 

▪ Promocija lokalne hrane. 

▪ Legalizirali in regulirali bomo proizvodnjo, trgovanje in 
uporabo konoplje. 

▪ V javnih zavodih vsaj 60 % lokalnih živil, ki jih 
proizvajamo v Sloveniji, zvišati tudi delež živil s shemo 
višje kakovosti v javnih zavodih. 

▪ Zakonska ureditev za preprečevanje nepoštenih praks v 
verigi s hrano. 

▪ Ukrepi za manj zavržkov in odpadkov hrane. 

▪ Spodbujanje razvoja potrošniških zadrug za 
organizirano oskrbo ljudi z lokalno pridelano hrano. 

 

 3. cilj: 

 Prilagoditev kmetijstva na podnebne 
spremembe 

 

Kmetijske prakse je treba prilagoditi tako, da bo kmetijstvo 
čim manj prispevalo k izpustom toplogrednih plinov in s tem 
k podnebnim spremembam, hkrati pa je treba izvesti 
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ustrezne ukrepe, da se v največji meri aktivno zaščiti pred 
naravnimi nesrečami, ki so zaradi podnebnih sprememb 
vedno bolj pogoste. 

Ukrepi: 

▪ Ugodno sofinanciranje naložb v namakanje, sisteme za 
oroševanje proti pozebi, protitočne mreže, rastlinjake in 
dodatno tudi v mokre zadrževalnike. 

▪ Spodbude za razvoj tehnologij, prilagojenih na sušo. 

▪ Zagotovitev sofinanciranja zavarovalnih premij v 50% 
deležu za vse kmetijske kulture. 

 

 4. cilj: 

 Ohranitev kmetijstva na območjih z 
omejenimi dejavniki za kmetijstvo 

 

Območja s težjimi pogoji za pridelavo: hribovska, gorska, 
kraška, strma, obmejna območja je treba podpirati s 
posebnimi ukrepi, da lahko vzdržijo konkurenco s 
pridelovalci v ugodnejših razmerah. Te kmetije pomembno 
prispevajo k samooskrbi z mlekom in mesom, so pomembne 
za ohranjanje obdelanosti in poseljenosti ter biotske 
raznovrstnosti. 

Ukrepi: 

▪ Z ukrepi skupne kmetijske politike in programa razvoja 
podeželja bomo zagotovili podporo tem območjem  in 
posebej za gorsko-hribovske kmetije. 

▪ Nadaljevali bomo s podporami za kmetovanje na 
območjih s težjimi pogoji za kmetijstvo (OMD) in dodatki 
za strme površine pri neposrednih plačilih, prednostno 
obravnavo pri sofinanciranju investicij, podporami za 
male kmetije. 

▪ Podpirali bomo turizem na kmetijah. 

▪ Izvajali bomo ukrepe za odpravo zaraščanja kmetijskih 
površin in njihovo ponovno usposobitev za kmetijsko 
rabo: dvignili bomo mejo za dovoljenje za posek gozda z 
namenom ponovne vzpostavitve kmetijske rabe brez 
spremembe OPN z 0,5 na 2 ha. 

▪ Razvoj živinoreje bomo prednostno podpirali na teh 
območjih, tako pri investicijah kot pri proizvodno 
vezanih plačilih.  

 

 5. cilj: 

 Generacijska prenova kmetij 

 

Starostna struktura kmečkih gospodarjev v Sloveniji je 
neugodna, povprečna starost je 57 let in je višja kot v EU. 
Izobrazbena struktura se izboljšuje, vendar je za uspešen 

razvoj kmetij potrebno še naprej vlagati v znanje. Mladi 
gospodarji so temelj inovativnosti v kmetijstvu. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujanje prenosa kmetij na mlade prevzemnike. 
Preoblikovanje zdajšnje sheme, da bi bilo več prevzemov 
s strani mladih kmetov. 

▪ Zmanjševanje administrativnih bremen in birokratskih 
ovir za mlade prevzemnike kmetij. 

▪ Spodbujanje na novo vzpostavljenih (npr. opuščenih) 
kmetij. 

▪ Prednostno obravnavanje mladih kmetov povsod, kjer to 
omogočajo ukrepi skupne kmetijske politike. 

▪ Podpora inovativnemu potencialu mladih kmetov z 
uvajanjem digitalizacije v kmetijstvu. 

▪ Zagotavljanje stabilnega in vzdržnega davčnega okolja 
za kmetijstvo. 

 

 
 

 6. cilj: 

 Varovanje slovenskih gozdov in 
nadaljnje oživljanje lesarstva 

 

Ohraniti odprtost gozdov kot visoko družbeno pridobitev in 
priložnost za razvoj rekreativnih, turističnih in drugih 
dejavnosti ob hkratnem odgovornem ravnanju do lastnikov 
gozdov in narave. Z nadaljevanjem aktivne razvojne politike 
za oživitev lesne industrije in gospodarstva bomo les 
uveljavili kot prepoznaven in visokokakovosten slovenski 
produkt. Kmetijska zemljišča v zaraščanju predstavljajo 
neizkoriščen potencial, pogosto je to malo vredno grmičevje 
ali sestoji. Te površine je treba preusmeriti nazaj v kmetijsko 
rabo ali jih vzgojiti v kakovostne gozdne sestoje. 

Ukrepi: 

▪ Bolj učinkovito omejevanje vožnje po gozdu in varovanje 
pred škodo, ki jo povzroča vožnja z motornimi vozili. 

▪ Boljše vzdrževanje gozdnih cest. 

▪ Zagotoviti dostop do opravljanja storitev v državnih 
gozdovih za hribovske in gorske kmetij. 
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▪ Krepitev gozdno lesne verige in čim višja dodana 
vrednost lesa in lesnih proizvodov. 

▪ Omogočiti, da imajo možnost nakupa lesa iz državnih 
gozdov predelovalci lesa (in ne trgovci z lesom) in mali 
lokalni predelovalci lesa. 

▪ Kjer odprava zaraščanja ni umestna, bomo spodbujali 
dela za kvaliteten gozdni sestoj. 

Smotrno upravljanje 
prostora 

Raznolikost slovenskih krajin (alpske, dinarsko-kraške, 
jadranske in podonavske - panonske) nudi prebivalcem 
pogoje za razvoj kakovostnega bivanja in za razvoj lokacijsko 
pogojenih dejavnosti. Prostorsko prednost predstavljajo ne le 
kakovost okolja in naravnih ter kulturnih vrednot, temveč 
tudi bližina evropskih gospodarskih in kulturnih središč z 
dobrimi povezavami na mikro in makro ravni. Žal pa načrtni 
in premišljeni prostorski razvoj velikokrat ogrožajo različne 
interesne skupine.  

 
 1. cilj: 

 Varen in zdrav prostor 
za življenje in delo 

 

Človek skozi čas s svojim delovanjem in posegi spreminja 
prostor. Ob tem pa gre pogosto tudi za neželen stihijski 
prostorski razvoj, ki nam lahko poslabšuje kakovost bivanja 
in onemogoča razvoj nekaterim dejavnostim. Poznavanje 
stanja in trendov v prostoru je predpogoj za načrtovanje 
trajnostnega prostorskega razvoja. Upoštevati  je treba 
lastnosti prostora, zato moramo sistematično izboljšati 
vedenje o stanju in potencialih prostora v vseh fazah priprave 
posameznih politik, kot tudi in predvsem v fazi usklajevanja 
in izvedbe le-teh.  

 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev učinkovitega digitalnega sistema za 
spremljanje stanja in zbiranje podatkov v prostoru. 

▪ Uvedba stalnega javnega poročanja o vseh vidikih 
urejanja prostora ter zagotoviti formalne in druge 
(finance, znanje, tehnična podpora - vključno z bazami 
podatkov, čas) pogoje za bolj učinkovito vključevanje 
javnosti v zadeve s področja urejanja prostora in 
krepitev demokratičnih procesov na tem področju. 

▪ Uskladitev prostorskih zasnov s sosednjimi državami na 
podlagi protokola o varstvu Alp ter drugih sporazumih 
in opredelitev prostorske politike na državni ravni. 

▪ Spodbujanje načrtnega pristopa k trajnostni rabi in 
urejanju prostora s cilji za  vzdrževanje in oblikovanje 
kulturne krajine. 

 
 2. cilj: 

 Privlačna lokacija za 
življenje in za naložbe 

 

Prostor je omejena naravna dobrina, zato moramo z njim 
premišljeno gospodariti. Pravilna razporeditev dejavnosti in 
ustanov v prostoru omogoča ljudem dostop do storitev (javna 
uprava, zdravstvo, šolstvo, delovna mesta itn.), kar 
predstavlja priložnost za ponovno uveljavitev 
policentričnega prostorskega razvoja ter uresničitev 
strateških razvojnih ciljev iz Strategije razvoja Slovenije 2030. 
Učinkovito prostorsko načrtovanje lahko doprinese k 
poenostavitvi postopkov pridobivanja dovoljenj za posege v 
prostor ter izboljša konkurenčnosti gospodarstva in povečuje 
investicijske aktivnosti tako prebivalstva kot poslovnih 
subjektov. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev javne službe za urejanje prostora 
(načrtovanje, gradnja, varstva, raba, vzdrževanje in 
prenova vseh sestavin prostora) na državni in 
medobčinski (regionalni) ravni ter izdelavo celovite 
zasnove regionalno-prostorskega razvoja Slovenije kot 
obvezne podlage za načrtovanje razvoja urbanih središč 
in izdelavo programov sektorjev prostorskega pomena 
(promet in druga infrastruktura, vodarstvo, kmetijstvo 
itn.). 

▪ Ustvariti pogoje za učinkovito izvajanja zakonodaje in 
zagotovitev, ki bo le-ta v skladu z mednarodnimi 
izhodišči o prostorskem razvoju (CEMAT, Svet Evrope 
2013). 

▪ Sprejem operativnih dolgoročnih ciljev, usmeritve za 
izdelavo projektov na področju teritorialnega, tj. 
prostorskega razvoja Slovenije. 

▪ Uresničitev ciljev trajnostnega prostorskega razvoju 
slovenske družbe ob razvoju prostorskega načrtovanja 
na treh ravneh (državni, regionalni in lokalni) ob 
upoštevanju hierarhičnosti prostorskih dokumentov. 
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 3. cilj: 

 Učinkovito upravljanje 
s prostorom 

 

Glede na ugotovitve, da je v Sloveniji še vedno zaznati močan 
trend razpršene gradnje, predvsem v podeželskem prostoru, 
zahteva ustrezno ukrepanje. Vzrok za to je premajhna 
ponudba komunalno opremljenih zemljišč v urbanih 
naseljih in odsotnost ustrezne dolgoročne zemljiške politike 
oziroma zemljiškega menedžmenta. To je zaznavno tudi pri 
načrtovani graditvi infrastrukturnih in drugih objektov, tako 
na državni kot lokalni ravni, kar povzroča velike zakasnitve 
pri realizaciji investicijskih namer v javnem kot zasebnem 
sektorju. 

Ukrepi: 

▪ Prizadevali si bomo za sanacijo obstoječega stanja z 
ustreznimi metodami in postopki urejanja zemljišč. 

▪ V celoviti sistem načrtovanja in urejanja prostora bo 
vključen tudi odprti prostor in podeželska naselja. 

▪ Z uvajanjem ustrezne zemljiške politike in zemljiškega 
menedžmenta bomo pospešili celovit razvoj 
podeželskega prostora in naselij, vključno z 
zagotavljanjem rekreativnih in prostočasnih funkcij, ki 
jih ta prostor lahko nudi ob ustrezno urejeni kulturni 
krajini. 

▪ Ob predvidenih prostorskih posegih z infrastrukturnimi 
ali gospodarskimi objekti si bomo prizadevali, da 
vpeljemo politiko dolgoročnega nakupa oziroma 
rezervacije zemljišč za realizacijo dolgoročno 
načrtovanih objektov. 

Nizkoogljična energetika in 
zanesljiva oskrba z energijo  

Slovenija ima razvito infrastrukturo, zanesljivo oskrbo in 
razmeroma dobro produkcijsko strukturo. Razvijamo lastne 
tehnologije in znanje tudi izvažamo. Ob izrabi domačega 
potenciala in domačih virov energije je lahko Slovenija še 
naprej država z visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe, kar je 
lahko tudi gonilo gospodarske rasti, hkrati pa državljanom 
omogoča, da živijo v čistem in zdravem okolju, ki jim 
omogoča trajnosten način življenje. Slovenija ima pomembne 
potenciale v biomasi (več kot polovico našega ozemlja 
pokriva gozd), geotermalni energiji in siceršnji toploti okolja, 
sončni energiji in v (določeni meri) še v hidro energiji in 
energiji vetra. V Sloveniji ni odkritih večjih količin nafte in 
tudi izkoriščanje naravnega plina je na razmeroma nizki 
ravni. Hkrati je tudi težko zagotavljati nove proizvodne 
kapacitete, ker so pogosto povezane z zahtevnimi posegi v 

okolje. Z ustreznim razvojem sektorja oskrbe z električno 
energijo se ponujajo priložnosti za gospodarski preboj 
Slovenije, saj lahko prebivalstvu in gospodarstvu zagotavlja 
trajnostne, sprejemljive in konkurenčne energetske storitve, 
hkrati pa sodi med dejavnosti z najvišjo dodano vrednostjo. 
Največjo nevarnost za Slovenijo predstavljajo po eni strani 
okoljske obremenitve, ki jih povzroča energetika in po drugi 
uvoz električne energije v višini 20 % s trendom naraščanja. 

 

 1. cilj: 

 Nizkoogljična proizvodnja energije in 
okoljska varnost 

 

Odgovornost do uporabnikov energetskih storitev in 
podnebne energetske zaveze so poglavitna usmeritev pri 
razvoju sektorja. Znižanje emisij toplogrednih plinov je 
mogoče le z uporabo vseh nizkoogljičnih virov in učinkovito 
rabo energije. Skoraj dve tretjini proizvedene elektrike v 
Sloveniji že temelji na nizkoogljičnih virih in sicer jedrski in 
hidroenergiji. To sta tudi ključni tehnologiji trenutne oskrbe. 
Upoštevaje predvideno obratovanje obstoječe jedrske 
elektrarne do leta 2043 in termoelektrarne Šoštanj do leta 
2054, predstavlja enega najpomembnejših izzivov v 
proizvodnji električne energije v Sloveniji zagotovitev 
trajnostne in sprejemljive oskrbe z električno energijo z 
ustreznimi viri električne energije. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujali bomo uporabo ustreznih nizkoogljičnih virov 
energije. 

▪ Prednost bomo dajali domačim virom energije. 

▪ Povečali bomo prilagodljivost in jakost 
elektroenergetskega omrežja, ki predstavlja 
infrastrukturo trajnostnega razvoja, da bi omogočili 
vključitev električnih vozil, toplotnih črpalk, novih 
naprav in obnovljivih virov.  

▪ Državo bomo pokrili s prenosnim omrežjem zemeljskega 
plina. 

▪ Izgradili bomo zadostne potrebe plinskih zmogljivosti. 

▪ Izgradili bomo odlagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke. 

▪ Za večjo kakovost in zanesljivost oskrbe z električno 
energijo bomo povečali robustnost 
elektrodistribucijskega omrežja.  
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 2. cilj: 

 Zanesljivost, varnost in 
samozadostnost oskrbe 
z električno energijo 

 

Slovenija se danes uvršča globalno na visoko 2. mesto po 
varnosti oskrbe po kriteriju World Energy Councila Index-a. 
Varnost oskrbe je potrebno še naprej krepiti. Glavno slabost v 
obliki odvisnosti od uvoza bo treba čimprej začeti 
zmanjševati s trajnostno uporabo domačih energetskih virov 
in učinkovito rabo energije. 

Ukrepi: 

▪ Nadaljevali bomo z izgradnjo in obnovo infrastrukture 
ter nadgradnjo v pametna omrežja. 

▪ Spodbujali bomo vire in rešitve, ki izboljšujejo varnost 
oskrbe. 

▪ Uvajanje obnovljivih virov energije ne sme znižati 
zanesljivosti in sprejemljivosti oskrbe. 

▪ Spodbujali pripravo zakonodaje za večjo pravno zaščito 
investitorja v postopkih pridobivanja dovoljenj. 

 

 
 3. cilj: 

 Konkurenčna cena 
energije 

 

Končna cena energije mora odražati vse stroške, ki jih mora 
elektro sistem pokriti, da je zagotovljena zanesljiva in 
sprejemljiva dobava električne energije. Pri tem pa je 
pomembno, da je končna cena sprejemljiva in konkurenčna 
za prebivalstvo in gospodarstvo. V zadnjih letih prispevki in 
dajatve vse bolj odločujoče vplivajo na cene za končnega 
uporabnika. Torej končni uporabnik ni deležen koristi 

znižanja cen električne energije, saj je povišanje dajatev višje 
kot znižanje cene na trgu.  

Ukrepi: 

▪ Spodbujali bomo razvoj in implementacijo tehnologij, ki 
omogočajo sprejemljivo in konkurenčno ceno končnim 
uporabnikom. 

▪ Spodbujali bomo enakopravno uporabo vseh virov. 

▪ Prednost bodo imeli viri, ki izkazujejo doprinos 
konkurenčni ceni energije. 

▪ Uvajali bomo tiste vire, ki ne ogrožajo sprejemljivosti in 
konkurenčnosti energetike. 

 
 4. cilj: 

 Pametna energetika 

 

V skladu s tehnološkim in družbenim napredkom smo 
soočeni z drugačnim pogledom na energetski proces družbe, 
hkrati pa tehnološke spremembe odpirajo nove priložnosti. 
Javna infrastruktura mora zagotoviti zanesljivost in varnost 
oskrbe, uporabniku pa  večjo svobodo kreiranja energetskega 
življenjskega standarda. Doba informatizacije in digitalizacije 
bo omogočala pametne energetske storitve za aktivnega 
uporabnika, ki bodo omogočale samooskrbno, tudi 
skupnostno proizvodnjo električne energije s prilagajanjem 
odjema, elektrifikacijo mobilnosti, ogrevanja in klimatizacije, 
male elektrarne, hranilnike in napredne naprave. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujali bomo informatizacijo in digitalizacijo v 
energetiki tako v gospodinjstvih kot v gospodarstvu. 

▪ Zagotavljali bomo infrastrukturne investicije, ki bodo 
omogočale napredne storitve za aktivnega uporabnika 
(pametna omrežja in tarifne sisteme, pametna mesta in 
zgradbe). 

▪ Spodbujali bomo nakup toplotnih črpalk električnih 
vozil. 

 
 5. cilj: 

 Energetika kot strateška in hkrati 
socialna kategorija 

 

Energetska neodvisnost in zanesljivost oskrbe bosta v bližnji 
prihodnosti garant suverenosti države. Nekatere odločitve v 
preteklosti so povzročile kolektivizacijo obveznosti in 
individualizacijo koristi za določene skupine zato, da se je 
drugim, ponekod tudi zgolj zaradi svetovnih trendov in ne 
nujno dejanskih potreb v Sloveniji, omogočilo visoke 
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subvencije. Vsi v državi morajo imeti dostop do energije in 
nedopustno bi bilo, da bi se začeli ogroženi zaradi cenovne 
nedostopnosti izklapljati iz energetskega omrežja. 

Ukrepi: 

▪ Spodbujal take investicije v energetiko, ki bodo po meri 
uporabnikov energije. 

▪ Spodbujali bomo programe za preprečevanje energetske 
revščine. 

▪ Ne bomo dovoljevali investicij, ki bodo omogočale 
nekaterim nepravične rente, druge pa na račun le-teh 
pahnila v energetsko revščino. 

▪ Sistem administrativno predpisanih merilnikov toplote 
bomo uredili tako, da ljudem ne bo povzročal dodatnih 
stroškov in težav. 

▪ Ker energetiko v bližnji prihodnosti čakajo izjemni izzivi 
in ker do sedaj vlade niso dale energetiki zadostnega 
pomena glede na dejanski pomen panoge, bomo 
zagotovili kadrovsko organizacijsko rešitev v obliki 
ministrstva za energetiko ali službe za energetiko pri 
predsedniku vlade.



Varna,
ugledna in
sposobna
država
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Javna uprava 
v službi ljudi 

Jedro dobre javne uprave je v pristopu do ljudi. Uporabnike 
mora javna uprava nagovoriti na prijazen, a hkrati zakonit in 
učinkovit način. Enako velja tudi v primeru razmerja države 
do njenih organov. Med glavnimi izzivi Slovenije so zato jasna 
regulacija, novi načini (ne)reguliranja, učinkovite in prijazne 
javne storitve in vse bolj mrežno - globalno povezovanje. Vse 
našteto je bistvenega pomena za odzivno in ljudem prijazno 
delovanje javne uprave.  

 
 1. cilj: 

 Uporabniku prijazne 
javne storitve 

 

Slovenija ima razvit sistem javnega servisa, katerega bomo 
nadgradili z novimi pristopi pri upravljanju in zagotavljanju 
javnih storitev, da bodo storitve za ljudi prijazne, dostopne in 
učinkovite. Poseben izziv in priložnost prinaša digitalizacija, 
ki omogoča razvoj prijazne uporabniške izkušnje, hkrati pa 
optimizacijo in transparentnost upravnih in drugih procesov 
v javni upravi. Dobra družba je danes enostavna država, ki pa 
je digitalno odločno organizirana, povezana in dostopna.  

 

Ukrepi: 

▪ Uvedba skrbnika upravnega postopka za državljane. 

▪ Digitalna država s povezavo vseh javnih storitev na 
enem mestu za uporabniku prijazen sistem komunikacije 
z državo, upravnimi postopki in javnimi storitvami. 

▪ Vzpostavitev VEM za vse upravne postopke ob rojstvu 
otroka. 

▪ Posodobitev sistema varovanja osebnih podatkov. 

 

 
 2. cilj: 

 Pametna regulacija, 
pregledni in jasni predpisi. 

 

Ker je eden glavnih ciljev načela pravne države razumljivost 
in jasnost predpisov, bomo tej nalogi dali posebno prioriteto. 
Danes je v Sloveniji v veljavi več kot 850 zakonov, ki imajo 
skupaj več kot 19.000 podzakonskih predpisov. Vsebina 
predpisov je pogosto ne le ljudem nerazumljiva, pač pa tudi 
sistemsko nepovezana in neusklajena, kar otežuje dostop 
predvsem do jasnih informacij in pravne orientacije. Merilo 
in uspešnost delovanja vlade se mora odražati v kvaliteti 
predpisov in ne v kvantiteti.  

Ukrepi: 

▪ Uvedba državljanskih listin, katerih cilj je strnjena 
vsebina predpisov na uporabniku prijazen način, da 
bodo ljudje razumeli in jasno vedeli, kakšne pravice 
imajo na podlagi predpisa ter kakšno je njihovo pravno 
varstvo (podajanje odgovorov v stilu 7 zlatih vprašanj: 
kaj, kdo, kdaj, kje, s čim, kako, zakaj). 

▪ Vzpostavitev centralne službe za regulacijo na ravni 
vlade, ki ne bo le pregledovala predpisov z vidika 
ustavnosti in zakonitosti, temveč bo izvajala regulatorne 
analize tudi iz drugih profilov. 

▪ Nadaljevanje odprave birokratskih ovir in drugih ovir 
regulativne narave, kjer ne obstaja potreba po varovanju 
pravic državljanov in javnega interesa. 

▪ Uvedba zakonodajne sledi z navedbo vseh avtorjev 
predpisa, in javnimi sredstvi, ki jih je prejel morebitni 
zunanji izvajalec in potencialnimi indikatorji uspeha 
predpisa. 

▪ Zagotovitev delovanja Vladne projektne pisarne, ki bo 
odgovorna za načrtovanje in koordinacijo izvedbe 
Vladnih strateških razvojnih projektov. 

Boljše strateško 
vodenje države 

Kompleksnost političnih izzivov danes namreč terja izrazito 
horizontalno načrtovanje politik, saj je na vrsti področij 
rezultate mogoče dosegati samo s povezanim delom na ravni 
celotne vlade, državne uprave in javnih služb. Zato se bomo 
usmerili v boljše upravljanje, uvajanje menedžerskih metod 
vodenja, razvoj poslovne kulture v javni upravi, prenovo 
organizacijskih oblik in gospodarnejše upravljanje 
nepremičnin in premoženja. Prenovili bomo socialno 
partnerstvo v javni upravi, ker so zadovoljni, motivirani in 
kompetentni javni delavci ključ do uspešne države.  
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 1. cilj: 

 Programski proračun za 
učinkovito in pregledno načrtovanje 

 

V Sloveniji ni uveljavljeno programsko načrtovanje 
proračuna, po katerem javno financiranje vedno zasleduje 
določen programski cilj, opredeljen z zakonodajo ali 
razvojnimi dokumenti, da se doseže optimalni učinek glede 
na vložena javna sredstva. Odgovornost do javnih financ ni le 
v tem, da ohranjamo njihovo dolgoročno vzdržnost, pač pa da 
se sredstva porabljajo tam in tako, da dosegajo največji 
učinek. S programskim proračunom, pri katerem se 
upoštevajo izkušnje in prakse držav OECD, je mogoče 
dosegati boljše strateško vodenje javnega sektorja. Tovrstna 
sprememba terja spremembo v načrtovanju preko 
postavitve merljivih ciljev in kazalnikov njihovega 
uresničevanja, pa tudi spremembo v delovanju vlade preko 
medsebojno povezanih programskih politik, ki praviloma 
presegajo okvirje enega resorja.  

Ukrepi: 

▪ Uvedba programskega proračuna z doslednim 
izvajanjem k rezultatom usmerjenega proračuna in 
ukinjanjem programov, ki ne dosegajo ciljev. 

▪ Boljša preglednost in skladnost politik države, regij in 
lokalnih skupnost preko merljivih ciljev in kazalnikov, 
izboljšana koordinacija politik, decentralizacija 
odločanja in odgovornosti. 

▪ Zagotovili bomo stabilno financiranje ključnih potreb 
države na področju razvoja in varnosti. Najbolj kritična 
področja financiranja so danes zdravstvo, dolgotrajna 
oskrba in varnost države, ki jim bomo zagotovili 
dodatna sredstva s prestrukturiranjem proračunskih 
odhodkov. 

▪ Premik k horizontalnemu načrtovanju in izvajanju 
vladnih politik ter boljša medresorska koordinacija. 

 
 2. cilj: 

 Uspešno, demokratično in učinkovito 
upravljanje države 

 

Uspešnost in učinkovitost vlade, javne uprave in javnih 
institucij bomo povečali s spremembo načinov upravljanja. 
Države, sodobnih univerz, zdravstvenih in izobraževalnih 
dejavnosti, domov za starejše, kulturnih institucij in 
raziskovalnih inštitutov ni mogoče voditi kot birokratske 
organizacije, jih pa je lahko kot organizacije, vezane na cilje in 
njihove rezultate. Na vseh področjih delovanja države, javne 
uprave in javnega sektorja bomo uveljavljali več avtonomije 
za več odgovornosti. Ključ je v čim bolj demokratični določitvi 

jasnih ciljev in storitev, ki naj jih javna služba dosega in 
zagotavlja.  

Ukrepi: 

▪ Nov model upravljanja v javnem sektorju s prenovo 
zakonodaje, statusne ureditve in upravljavskega modela 
(po zgledu pripravljenih rešitev o negospodarskih javnih 
službah). 

▪ Analiza obstoječih organov in institucij. 

▪ Poenostavitev in večja centralizacija javnega naročanja. 

▪ Učinkovitejše upravljanje s stvarnim premoženjem 
države v obliki javnega sklada. 

▪ Organizacija skupnih podpornih služb za vse storitve v 
javnem sektorju. 

▪ Poenotenje območij za vse storitve organov države in 
javnih služb. 

▪ Nagradili bomo tožnike, ki bodo v imenu države 
zahtevali vračilo nezakonito pridobljenega javnega 
premoženja. 

▪ Analiza in določitev pogojev za učinkovito in odgovorno 
upravljanje in opravljanje negospodarskih javnih služb. 

▪ Uvajanja modelov kakovosti in poslovne odličnostjo v 
skladu z evropskimi modeli vodenja javne uprave. 

 
 3. cilj: 

 Razvoj znanj in kompetenc 
v javni upravni in javnih storitvah 

 

V javni upravi bomo pridobili in ohranili strokovno 
usposobljen kader, ki bo motiviran za delo. Zaposleni v javni 
upravi bodo na podlagi svojih sposobnosti in dela uživali 
ugled. V ta namen moramo omogočiti permanentno 
vseživljenjsko izobraževanje, ki bo omogočalo javnemu 
uslužbencu opravljanje vseh, tudi najzahtevnejših nalog. To 
še posebej velja za vodstveni kader v javni upravi, katerih 
vlogo je potrebno okrepiti, da bodo  prevzemali odgovornost 
za odločitve ter ustrezno in etično vodili ljudi, ki so jim 
podrejeni.  Kriteriji kariernega napredovanja za zaposlene v 
javnem sektorju morajo biti jasni in določni. V ožji državni 
upravi bomo tako pridobili strokovno usposobljen in 
motiviran kader. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev sistema, ki bo v javnem sektorju omogočil 
uporabo kadrovskega potenciala javnih uslužbencev. 

▪ Okrepitev usposobljenosti in vloge vodij v javni upravi na 
vseh nivojih. 

▪ V javnem sektorju bomo dosledno vzpostavili 
uveljavljene sisteme upravljanja s človeškimi viri s ciljem 
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zagotoviti učinkovit servis javnih storitve za vse 
državljane. 

▪ Znotraj javnega sektorja bomo namesto najemanja 
storitev čiščenja in varovanja na trgu spodbujali 
zadružniško organizacijo izvajanja teh storitev, tam kjer 
pa obseg del to omogoča, pa z zaposlitvami v okviru 
javnega sektorja. Za storitve, ki jih javni sektor najema 
na trgu, bomo uvedli obvezne standarde za zaposlene 
(vključno z minimalnimi urnimi postavkami in 
socialnimi pravicami), ki bodo izvajali te storitve. 

▪ Preprečevanje konflikta interesov in negospodarne 
porabe javnih sredstev s prepovedjo najemanja storitev 
javnih uslužbencev na drugi podlagi, kot je njihova 
zaposlitev v javni upravi. 

 

 

 
 4. cilj: 

 Socialno partnerstvo za stimulativni 
plačni sistem 

 

Izhodišča enotnega plačnega sistema v javnem sektorju so 
dobra in jih podpiramo. Vzpostavljena so bila razmerja med 
posameznimi plačnimi skupinami, plače so javne in sistem 
napredovanja je vnaprej jasno opredeljen (karierno 
napredovanje). Žal se je ta ključen element enotnosti začel 
rušiti že kmalu po vzpostavitvi. Bistveno je, da se o vseh 
dodatkih, sedaj določenih v zakonu (ZSPJS) in v Kolektivni 
pogodbi za javni sektor (KSJS), vodijo pogovori glede 
posameznih skupin ne le znotraj njih, pač pa tudi z in v 
primerjavi z vsemi ostalimi. Menimo, da parcialno pogajanje 
v enotnem plačnem sistemu ne prinaša rešitev, ampak jih še 
poglablja.  

Ukrepi:  

▪ Skupaj s sindikati bomo v javnem sektorju ponovno 
dogovorili in vzpostavili enotnost sistema. 

▪ S sindikati v javnem sektorju bomo v prvem letu 
mandata dogovorili dinamiko usklajevanja plač in 
odprave varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti kot 
začasni. 

▪ Dogovorili bomo postopnost oz. časovno dinamiko za 
rast najnižjih plač, da v prihodnjih nekaj letih ne bo 

delovnega mesta v javni upravi z osnovno plačo, ki je 
nižja od minimalne. 

▪ Delež odlično ocenjenih zaposlenih bomo vezali na 
določen odstotek znotraj organa , da se spodbudi 
dejanska selekcija odličnosti, hkrati pa bomo vpeljali 
sistem objektivnega ocenjevanja glede na doseganje 
ciljev na ravni organizacije in delovnega mesta. 

▪ Uvedli bomo variabilni del plače - redno delovno 
uspešnost, s katero bodo nagrajeni le resnično dobri 
zaposleni. 

 
 5. cilj: 

 Stabilne in razvojno usmerjene javne 
finance 

 

Učinkovito, urejeno in vzdržno finančno in razvojno okolje je 
ključna lastnost uspešnih držav. Ključni izziv za prihodnja 
leta je, kako krepiti socialno povezanost družbe z 
zagotavljanjem javnih storitev in pomoči ter na drugi strani 
modernizirati javno infrastrukturo ob nadaljnjem 
zmanjševanju javnega dolga. Zato je potrebno okrepiti 
upravljanje z javnimi financami, javnim premoženjem in 
drugimi razvojnimi viri. Tako domače kot mednarodne 
institucije napovedujejo, da bo gospodarstvo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju realno rastlo v povprečju za dobra 
dva in pol odstotka letno. To pomeni, da se bo dejanski bruto 
domači proizvod gibal okoli potencialnega oziroma bo celo 
nekoliko nad njim. To Sloveniji omogoča, da v celoti izpolni 
javnofinančne cilje, začrtane s programom stabilnosti.  

Izboljšani gospodarski rezultati prinašajo boljše možnosti za 
strukturno uravnotežene javne finance. Stanje javnih financ 
je relativno ugodno s strukturnim primanjkljajem na ravni 
0,6 % BDP in obsegom dolga na ravni 78 % BDP. 

 

 
Proračunski primanjkljaj 
Vir: Ra un  o  odiš e RS (za 2017 ocena SURS). 
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To omogoča, da bomo ob koncu prihodnjega srednjeročnega 
obdobja (leta 2022) dosegli pozitiven saldo bilance države in 
raven dolga, kot ga predpisujejo maastrichtska pravila (60 % 
BDP), hkrati pa ustvarili možnosti za proticiklično in 
protikrizno intervencijo v primeru novih nestabilnosti v 
gospodarskem okolju.  

 

 
Odplačilo obresti. 
Vir: Ra un  o  odiš e RS (za 2017 ocena Mini tr tvo za finance). 
 

Smiselno je okrepiti napore za prestrukturiranje 
proračunskih odhodkov. Z upravljanjem dolga bomo 
zasledovali cilj, da zmanjšamo obseg obresti, s tem pa 
sprostimo sredstva za prioritetne potrebe (npr. zdravstvo, 
dolgotrajna oskrba, varnost, razvojna politika). Pričakujemo 
lahko, da se bodo sprostila sredstva za servisiranje dolga (0,2 
– 0,4 % BDP), prihranek bomo dosegli tudi z ukinitvijo ali 
prestrukturiranjem neučinkovitih programov, z gospodarsko 
rastjo pa je mogoče predvideti relativno stabilno rast 
proračunskih prihodkov v višini okoli 500 mio € letno. 

 
Javni dolg v BDP. 
Vir: Euro tat, 2016 
 

Ukrepi: 

▪ Boljša organizacija priprave proračunov države za večjo 
usklajenost političnih prioritet in javnofinančnih 
odhodkov ter sočasni načrtovanje sprememb 
materialnih predpisov s proračunskih vplivom. 

▪ Boljša preglednost proračunov in zaključnih računov za 
kakovostnejši demokratični in javni nadzor nad 
načrtovanjem in upravljanjem z javnimi financami. 

▪ Vodenje usklajenih sektorskih politik in stalno 
spremljanje njihovih vplivov na javne finance. 

▪ Izvedba potrebnih sprememb na področju zagotavljanja 
javnih storitev v začetku mandata. 

▪ Prihodki od prodaje premoženja bodo prednostno 
porabljeni za predčasno plačilo dolga in financiranje 
demografskega sklada. 

▪ Dokončno prenehanje varčevalnih ukrepov po Zakonu o 
uravnoteženju javnih financ. 

 
 6. cilj: 

 Odgovorno korporativno upravljanje 
naložb države 

 

Država je v času po krizi naredila določen napredek pri 
vzpostavitvi in izboljšanju korporativnega upravljanja 
naložb države. S sprejeto strategijo upravljanja kapitalskih 
naložb je končno vzpostavljena lastniška politika države, 
definirani strateški in drugi lastniški cilji. S tem je formalno 
zaokrožen nabor potrebnih orodij za izboljšanje upravljanja, 
ki se že kaže v povečanju uspešnosti in tudi donosov iz 
državnih naložb. Zato na tem področju ne načrtujemo velikih 
posegov v vzpostavljen sistem upravljanja, načrtovane 
spremembe pa sledijo večji transparentnosti, vključenosti in 
demokratičnosti upravljanja, na drugi strani pa k zaostritvi 
odgovornosti vseh, ki upravljajo javno premoženje. 

Ukrepi: 

▪ Vključitev predstavništva zaposlenih v družbah v 
državni lasti v nadzorni svet SDH in boljše vključevanje 
zaposlenih na vseh ravneh upravljanja. 

▪ Preučitev obstoječe strategije in strateški premislek o 
klasifikaciji naložb, še posebej glede kritične državne 
infrastrukture. 

▪ Nadaljnji razvoj korporativnega upravljanja z 
zaostrovanjem pogojev za nadzorne in poslovodske 
funkcije ter večjo odgovornostjo. 

▪ Uveljavitev načel korporativnega upravljanja tudi na 
področju javnih naložb v regijah in lokalnih skupnostih. 

▪ Nadzor nad prodajnimi postopki in zagotavljanje 
transparentnosti prodaj. 
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▪ Preprečevanje konflikta interesov med vodilnimi na SDH 
ali v naložbi v privatizaciji s prepovedjo zaposlitve v 
privatizirani družbi ali pri prevzemniku. 

Urbani, lokalni 
in regionalni razvoj 

Lokalna samouprava predstavlja največjo možnost 
neposrednega sodelovanja ljudi pri javnih zadevah. Kljub 
veliki razdrobljenosti Slovenije na občine je Slovenija ostala 
najbolj centralizirana država v Evropski uniji. Še vedno ni 
uresničena zaveza o vzpostavitvi regij, da se na ravni večjih 
pokrajinskih enot optimira izvajanje javnih storitev in dosega 
skladnejši regionalni razvoj. Razlike v razvitosti slovenskih 
regij kažejo nujo, da se k regionalnemu razvoju ponovno 
pristopi na sistematičen način z ustrezno politično prioriteto.  

 
 1. cilj: 

 Mesta kot 
pospeševalniki razvoja 

 

V sodobnem svetu mesta vse bolj prevzemajo vlogo 
načrtovalcev razvoja in s tem postajajo eni od osrednjih 
ustvarjalcev trendov. Nove tehnologije in evidentne 
družbene potrebe pri zadovoljevanju potreb ljudi kažejo 
potrebo po povečanju inovativnosti pri zagotavljanju 
urbanih rešitev. V Sloveniji je bilo področje urbanega razvoja 
izrazito prezrto. Za večjo kakovost življenja, optimalno 
uporabo virov, pospeševanje razvoja in dostopnosti storitev 
ter obnovo mest potrebuje Slovenija novo urbano politiko.  

Ukrepi: 

▪ Spodbujanje razvoja novih oblik urbanih storitev. 

▪ Uveljavljanje koncepta pametnih mest. 

▪ Priznanje položaja regionalnih metropol z novo 
sistemsko ureditvijo funkcij širšega regionalnega 
pomena. 

▪ Koncipiranje regionalnega razvoja z razvojem mest in 
stapljanjem mestnih in primestnih storitev (npr. na 
področju javnega potniškega prometa). 

 1. cilj: 

 Vzpostavljanje soglasja 
o regionalnem razvoju 

 

Poizkusi o ustanovitvi regij v preteklosti niso pripeljali do 
potrebnega soglasja v politiki in v regijah. Ker ocenjujemo, da 
je v vzpostavitvi regij pomemben potencial za višjo kakovost 
javnih storitev in enakomernejši regionalni razvoj, bomo 
obudili razpravo o ustanovitvi pokrajin z izdelavo zelene 
knjige o regijah z opredelitvijo različnih scenarijev za 
ustanovitev regij.  

 

 
 
Razvitost regij 
Vir: Euro tat, 2016 

Ukrepi: 

▪ Začetek dialoga med političnimi deležniki, lokalnimi 
skupnostmi in v regijah o možnih scenarijih razvoja 
regionalne samouprave. 

▪ Priprava zelene knjige o regijah z opredeljenimi 
različnimi scenariji in možnostmi za ustanovitev regij 
(od spodaj navzgor, od zgoraj navzdol, glede na naloge 
in procese, glede na različne vidike). 

 
 2. cilj: 

 Modernizacija 
lokalne samouprave 

 

Sprejeto strategijo razvoja lokalne samouprave bomo 
nadgradili in vsebino čim širše uskladili z vsemi deležniki na 
področju lokalne samouprave. 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev trajnega in stabilnega večletnega 
finančnega okvira za financiranje občin za boljše 
razvojno načrtovanje in optimizacijo upravljanja na 
lokalni ravni. 
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▪ Akreditacija kakovosti lokalnih javnih storitev za 
izenačevanje kakovosti javnih storitev v različnih 
predelih države. 

▪ Nadaljnje spodbujanje skupnega organiziranja javnih 
storitev na ravni več lokalnih skupnosti. 

▪ Razvoj znanj in kompetenc v lokalnih skupnostih. 

 
 2. cilj: 

 Večja vloga občin 
pri gospodarskem razvoju 

 

Uspešen gospodarski razvoj je vedno odvisen od številnih 
akterjev na številnih nivojih. Ob tem velja splošno pravilo, da 
morajo biti pri investicijskih projektih s področja 
gospodarskega razvoja primarni gonilniki razvoja čim bližje 
okolju in ljudem, v katerem se bodo investicije izvajale. 

 Ukrepi: 

▪ Spodbude za aktivnost lokalnih skupnosti pri razvoju 
lokalnega gospodarstva. 

▪ Delegiranje večjih pristojnosti lokalnim skupnostim, kot 
so npr. investicijska soglasja, ki se sedaj presojajo na 
državni ravni, čeprav je lokalna skupnost primarni 
nosilec interesov in posledic.  

 

 

Zmanjševanje sodnih zaostankov 
Vir: Vr ovno  odiš e RS, 2018 
 

 

 

Krepitev pravne države in 
zaupanja v pravosodni 
sistem  

Naš pravosodni sistem je v zadnjih letih bistveno zmanjšal 
sodne zaostanke in sedaj tisti, ki iščejo pravico na naših 
sodiščih v povprečju do le te predejo v razumnem roku. 
Težava te v povprečju izboljšane slike je v tem, da so bremena 
na sodiščih razporejena v neenakomerno. Poleg tega so 
posamezni pretekli ekscesni primeri v sodstvu, tožilstvu, 
pravobranilstvu in notariatu močno načeli njegov ugled, 
posledično je žal javno zaupanje v pravosodni sistem danes 
na nezavidljivo nizki ravni. Občutek ljudi, da v posamičnih 
sodnih in predsodnih postopkih ni pravičnih zaključkov 
(zaradi zastaranj primerov, procesnih napak, izmikanja 
obravnav, skrivanja premoženja ipd.), je ena temeljnih težav 
in izzivov, s katerim bomo soočili.  

Socialni demokrati moramo predstavljati tisti del politike, ki 
pravosodnega sistema dodatno ne spodkopava ali ga celo 
označuje za krivosodje. To pa ne pomeni, da posameznih 
ravnanj v pravosodju politika ne sme ocenjevati in oblikovati 
o tem svoja argumentirana stališča ter morebitne predloge. 
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 1. cilj: 

 Učinkovito in pravično delovanje 
pravosodnega sistema 

 

Pravna država in vladavina prava sta eni od vrhovnih 
vrednot za vsako omikano družbo. Brez tega zaupanja naša 
družba ne more delovati in je ključna za vse vidike 
družbenega življenja, tako za spoštovanje pravic in svoboščin, 
delovanje države, priznanje za uspehe, možnost za rast, 
rešitev sporov in enake možnosti vseh nas in vsakega in vsake 
posebej. 

Ukrepi: 

▪ Zmanjšali bomo število sodnikov, jim povišali dodatek 
na nezdružljivost in povečali število tistih, ki bodo v 
pomoč sodnikom pri njihovem delu. 

▪ Sodstvo in tožilstvo morata odpraviti različno sodno 
oziroma tožilsko prakso, ki resno ogrožata pravno 
varnost in zaupanje v pravo. 

▪ Suvereno in pravočasno je potrebno sprejemati odločitve 
(ne prelagati na drug organ ali v predal) ter sprejemati 
tudi odgovornost za svoja ravnanja (odločitve in 
opustitve). 

▪ Krepiti sodelovanje vseh pravosodnih podsistemov s 
stroko in z zainteresirano javnostjo (javnosti 
pojasnjevati svoje odločitve) ter na ta način ustvariti 
večjo preglednost podsistemov. 

▪ Pravosodni sistem mora znotraj sebe vzpostaviti 
učinkovit sistem, ki bo objektivno in nepristransko 
nagrajeval le uspešne pravosodne funkcionarje in 
strokovne sodelavce. 

▪ Državni zbor in vlada morata pravosodni veji oblasti 
pomagati pri zagotavljanju ustreznih kadrovskih, 
materialnih in strokovno-izobraževalnih pogojev za 
nemoteno delovanje vseh pravosodnih podsistemov 
tako, da se bo vodstvo vrhovnega sodišča za 
proračunska sredstva pogajalo neposredno z vlado in 
Državnim zborom in ne preko resornega ministrstva. 

▪ Politično, gospodarsko in drugače izpostavljene 
osebnosti v javnem življenju morajo s svojimi ravnanji 
dajati zgled, da spoštujejo pravosodni sistem, pravno 
državo in vladavino prava (npr. z udeleževanjem 
narokov v sodnih postopkih, s plačevanjem obveznosti 
ipd.). 

 
 2. cilj: 

 Nadaljevanje trenda zmanjševanja 
števila nerešenih in nerealiziranih 
pravosodnih zadev 

 

V zadnjih letih se je statistika pravosodnih zaostankov 
oziroma nerešenih zadev kar občutno izboljšala. Zmanjšalo 

se je tudi število neizvršenih sodb, kar je Sloveniji pripoznal 
tudi Svet Evrope. Kljub temu pa se povprečne pravdne 
zadeve rešujejo relativno dolgih 277 dni, upravne zadeve pa 
155 dni, zato  zlasti področje sodnih zaostankov ohranja še 
kar nekaj izzivov, za katere bo potrebno najti ustrezne rešitve.  

 

Ukrepi:  

▪ Kadrovska prerazporeditev ter prerazporeditev 
dodeljevanja zadev v reševanje na način, da se 
razbremeni najbolj obremenjene dele pravosodja in 
odpravi »ozka grla«. 

▪ Pritožbeni postopki, ki so vloženi vsebinsko v nasprotju s 
sodno prakso in so neuspešni, bodo negativno 
stimulirani. 

▪ Vsebinsko zaključevanje postopkov na pritožbeni ravni 
in posledično zmanjšanje števila zadev, ki  se vrača v 
ponovno odločanje na nižji stopnji. 

▪ Aktivno promoviranje in spodbujanje alternativnih oblik 
reševanja sporov (mediacije, arbitraže, poravnave ter 
kombinacije alternativnih oblik). 

▪ Dodatna razbremenitev sodnikov z opravili, ki niso 
sojenje (npr. upravna opravila naj vodijo strokovni 
sodelavci na sodiščih; prenos nespornih zapuščinskih 
zadev k notarjem ipd.). 

▪ Ukrepi za odpravo posameznih procesnih »zlorab« in 
zavlačevanj v postopkih. 

▪ Pogostejša uporaba instituta kolektivne tožbe v 
primerih, kjer je to mogoče in smiselno. 

▪ Strokovno-kadrovsko okrepiti »podhranjena« področja 
sodno zapriseženih cenilcev, izvedencev in tolmačev, ki 
terjajo predlog čas za pripravo svoje ocene, mnenja, 
strokovnega tolmačenja in na ta način podaljšujejo zlasti 
sodne postopke. 

▪ Nov sistem stečajnih in insolvenčnih postopkov s ciljem 
ohranjanja zdravih gospodarskih jeder in čim večjega 
obsega poplačila upnikov, prednostno delavcev (zlasti 
težje zaposljivih). 
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 3. cilj: 

 Krepitev vsebinsko argumentiranega 
delovanja pravosodja 

 

Potrebno bo v večji meri poudarjati dejstvo in spoznanje, da s 
pravnimi predpisi (zakoni in podzakonskimi akti) nikoli ne 
bo mogoče vseh potencialnih primerov predvideti vnaprej in 
jih na ta način poskušati urejati. Vsem odločevalcem v 
pravosodju je potrebno dati jasno sporočilo, da se ne smejo 
bati sprejemati odločitev – vsebinsko odločanje in razsojanje 
je njihova temeljna naloga. Pričakovanja, zlasti sodnikov, da 
morajo za vsako svojo vsebinsko odločitev imeti izrecno 
normo v predpisu, predstavljajo pogosto napačno pristopanje 
k stvari. Sodniki, zlasti tisti, ki ne delujejo na področju 
kazenskega prava, morajo imeti manevrski prostor za 
vsebinsko razsojanje in se ne smejo izogibati tovrstnim 
odločitvam iz razloga morebitne pravne praznine, 
podnormiranega predpisa ipd. V ta namen je potrebno v 
pravosodnem sistemu temeljito okrepiti strokovna 
izobraževanja in usposabljanja na način, da se vanj vključi 
tudi ustrezne visokošolske deležnike ter strokovna združenja, 
ki tvorijo nabor kadrov za sodno zaprisežene cenilce, 
izvedence oziroma tolmače. 

Ukrepi: 

▪ Center za izobraževanje v pravosodju mora prevzeti 
koordinacijo permanentnega izobraževanja ter 
strokovnega usposabljanja odločevalcev v vseh 
pravosodnih podsistemih, predvsem s ciljem seznanjanja 
z novostmi in poenotenja praks (sodstvo, tožilstvo, 
državno odvetništvo, notariat, odvetništvo). 

▪ Nujno bo tesnejše povezovanje visokošolskih zavodov, ki 
izvajajo izobraževalne programe pravnih in upravnih 
ved, z vsemi pravosodnimi podsistemi (obvezna praksa 
na sodiščih, tožilstvu, notariatu, državnem odvetništvu 
in pravosodni upravi). 

▪ Potreben je temeljit razmislek o specializaciji 
pridobivanja pravnega in upravnega znanja na 
visokošolskih zavodih ter posledično specializiranega 
usposabljanja bodočih pravnikov v posameznih 
pravosodnih podsistemih s ciljem uvedbe pravniškega 
državnega izpita po posameznih specializiranih 
področjih. 

▪ Okrepiti sodelovanje pravosodnih podsistemov (zlasti 
sodstva in tožilstva) z strokovnimi združenji, ki tvorijo 
nabor kadrov za sodno zaprisežene cenilce, izvedence 
oziroma tolmače ter okrepiti predvsem vsebinsko in 
kadrovsko šibkejša področja. 

▪ Vlada in državni zbor morata temeljito spremeniti 
politiko sprejemanja predpisov, ki skušajo zajeti vse 
možne situacije v praksi in na nek način »voditi« sodnika 
ali drugega odločevalca do končne odločitve. Predpisi bi 
morali biti krajši in razumljivejši.  

Red, varnost in boj proti 
kriminalu  

Področje notranjih zadev je v zadnjem obdobju prejel več 
finančnih sredstev za svoje delo. Na področju učinkovitejšega 
odkrivanja gospodarske kriminalitete je bil leta 2010 
ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Obsežen 
medresorski projekt je v času svojega delovanja dosegel 
pomembne rezultate, vendar po dveh letih delovanja ni bila 
izvedena evalvacija projekta. Evalvacija in korekcija projekta 
NPU je zaradi tega nujna za učinkovitejše delo na področju 
odkrivanja gospodarske in kibernetske kriminalitete. Širjenje 
policijskih pooblastil, čemur smo bili priča v tem mandatu, ni 
pravi odgovor na učinkovitejši boj zoper kriminaliteto in na 
večjo varnost policistov. Bolj se je potrebno usmeriti v delo v 
skupnost, za varnost policistov pa poskrbeti z ustreznimi 
znanji in samozaščitni ukrepi ter potrebno zaščitno opremo. 
Policijsko delo je potrebno permanentno prilagajati 
novodobni kriminaliteti, ki jo je potrebno spremljati z 
sodobnimi oblikami kriminalistično-obveščevalnega dela in 
jo ob uporabi ustreznih kriminalistično-analitičnih orodij po 
možnosti tudi predvidevati. V vseh segmentih policijskega 
dela je potrebno krepiti ničelno toleranco do korupcije. 

 
 1. cilj: 

 Učinkovit odziv 
na nove oblike kriminala 

 

Razvoj novih oblik kriminala in struktur organiziranega 
kriminala bo sledil značilnostim smernic tehnologije 4.0,  na 
drugi strani pa bo kriminal  izkoriščal nove priložnosti, ki jih 
ponuja vse bolj nepovezana skupnost, raznolika in hkrati 
starajoča se družba. Zato bomo pozornost v veliki meri dali 
novim oblikam kriminala (virtualni, globalizirani kriminal, 
digitalna infrastruktura in virtualne valute, kriminaliteta kot 
poslovni model), v katerem se, s pomočjo digitalne 
infrastrukture, kriminalne skupine ne združujejo več v 
klasične hierarhične združbe. 

Ukrepi: 

▪ Okrepili bomo kriminalistično (obveščevalno) analitiko, s 
sistematičnim zbiranjem, ocenjevanjem in analiziranjem 
podatkov ter informacij z namenom pridobivanja 
projekcij prihodnjega taktičnega, operativnega ali 
strateškega pomena. 

▪ Okrepili bom delo na področju računalniške in 
kibernetske forenzike. 

▪ S pomočjo strateške analize trendov kriminalitete doma 
in v tujini bomo oblikovali kriminalitetne politike tako z 
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dodeljevanjem sredstev, načrtovanjem operativnih 
ukrepov in nujno potrebnih prilagoditev zakonodaje. 

 

 2. cilj: 

 Boljši vpogled 
v stanje kriminalitete 

 

Varnost je ena izmed temeljnih vrednot v sodobni družbi. 
Varnost različne skupine ljudi dojemajo različno. Bolj je oseba 
ranljiva (starejši, ženske, otroci,…) bolj je prisoten strah pred 
kriminalom. Zaradi tega je zelo pomembno, da je poročanje o 
stopnji kriminalitete objektivno, dostopno in predstavljeno 
na načine ki ga omogočajo spoznanja na področju 
kriminologije in orodja sodobne digitalne kriminalitetne 
analitike. 

Ukrepi: 

▪ Izpopolni se že obstoječe dostope državljanov do spletnih 
aplikacij policije o stanju kriminalitete na način, da bodo 
predstavljeni ažurni podatki o evidentiranih kaznivih 
dejanjih na posameznih območjih v državi z možnjostjo 
podrobnejšega vpogleda v kriminalitetno statistiko. 

▪  Potrebno je opraviti kritično analizo Nacionalne 
strategije za boj proti kriminaliteti, ki je bila sprejeta v 
Parlamentu in spremljajoče akcijske dokumente. Na 
podlagi opravljene analize je potrebno strateške 
dokumente dopolniti in jih ažurirati. 

▪ Varnostno izobraževanje in (preventivno) ravnanje 
policistov 

▪ Prepovedali bomo uporabo petard vse dni v letu.  

 
 3. cilj: 

 Usposabljanje in izobraževanje 
policije za nova tveganja 

 

S povečevanjem kompleksnosti družbe se povečuje tudi 
zapletenost kaznivih dejanj, s tem pa tudi njihovo odkrivanje, 
raziskovanje in pregon. Poleg nujno potrebnega dodatnega 
znanja sistem, kot je policija, še dodatno izgublja, stagnira in 
vodi k propadu, če ni podprt z dobrimi medsebojnimi odnosi, 
tovarištvom, spoštovanjem in partnerstvom, saj je 
medsebojno zaupanje v partnerja, mi mu zaupaš svoje 
življenje, da bi reševal druga, ključnega pomena. 

Ukrepi: 

▪ Usposabljanje s področja čustvene in socialne 
inteligence. 

▪ Psihološka pomoč in redni zdravstveni pregledi za 
pripadnike policijskih enot. 

▪ Pregled zavarovanj za primere iskanja oz. prijetja 
storilcev kaznivih dejanj. 

▪ Vzdrževanje rednih in dobrih odnosov s sindikati.  

 
 4. cilj: 

 Ničelna toleranca 
do korupcije 

 

Transparentnost je vse bolj nujen pogoj za legitimnost in 
ključni pogoj za zaupanje državljanov v javne institucije. 
Ljudje se po drugi strani niso pripravljeni javno izpostavljati, 
zato bi bilo treba priložnost za njihovo aktiviranje v boju proti 
korupciji iskati v uporabi družbenih omrežij, ki ob 
anonimnosti prijavitelja omogoča transparentnost njegove 
prijave. 

Ukrepi: 

▪ Razvoj sistemskega okolja za omogočanje poročanja o 
korupcijskih dejanjih in zaščiti žvižgačev z vpogledom v 
število primerov glede na posamezno institucijo. 

▪ Večja pozornost analitičnih služb na povezavo med 
premoženjem pravnih in fizičnih oseb in njihovimi 
uradno prikazanimi dohodki. 

 
 5. cilj: 

 Nadzor državne meje 

 

Posledice vojn, oboroženih spopadov in sistematične 
destabilizacije Bližnjega Vzhoda v zadnjih letih se bodo 
poznale tudi v prihodnje. Obvladovanje migrantskih tokov bo 
zato še nekaj časa zahtevalo večjo koordinacijo na tem 
področju in odpiralo vprašanja varnosti. Tej vrsti migrantov 
so se na poti do Evrope pridružili tudi ekonomski migranti, 
zato je treba imeti postavljene jasne ločnice med eno in drugo 
vrsto migrantov. Ljudje, tj. množica se »vede« podobno kot 
vse gibke snovi, zato je ne bo zadržala bodeča ograja na meji.  

Ukrepi: 

▪ Na območjih, kjer se nahajajo in obravnavajo migranti, 
bo policija nenehno zagotavljala javni red in visoko 
stopnjo varnosti. 

Redno bomo spremljali razmere na področju migracij na 
podlagi informacij državnih organov, drugih držav 
članic Evropske unije in tretjih držav, institucij EU ter 
mednarodnih in medvladnih organizacij. 

 

 



71 

 6. cilj: 

 Odprava ukrepov, 
ki posegajo v človekove pravice 

 

Država je v odziv na migrantsko krizo sprejela nekaj zakonov, 
ki izven načela sorazmernosti posegajo v človekove pravice, 
zato bomo spremenili sporne rešitve. 

Ukrepi: 

▪ Zakon o tujcih ne sme posegati v načelo nevračanja (non-
refoulement), zato bomo spremenili določila, ki se 
nanašajo na ukrepanje ob spremenjenih razmerah na 
področju migracij. 

▪ Zakon o nalogah in pooblastilih policije omogoča 
prekomerno zbiranje in obdelavo oziroma uporabo 
podatkov o vseh potnikih, ki dosedanjo zahtevo po 
predložitvi podatkov, ko je to potrebno, spreminja v 
samodejno zbiranje in obdelavo vseh potnikov za 
številne oblike kaznivih dejanj, kar omogoča zbiranje 
podatkov za dokazovanje krivde, ki s potovanjem nima 
neposredne povezave, omogoča prikrit sistem 
neformalnih tiralic brez razpisanih tiralic ali pa bo 
privedel do razpisovanja tiralic,  ker bo potovanje štelo 
za »begosumnost«; ker nasprotuje ugotovitvam Policije  
in drugim obveščevalno varnostnim organom, o 
Republiki Sloveniji kot varni državi. 

▪ Dopolnili bomo Zakon o nalogah in pooblastilih policije z 
jasnimi razlogi in kriteriji za uporabo tehničnih sredstev 
pri zbiranju podatkov (»tehnična sredstva za optično 
prepoznavo registrskih tablic z namenom ugotavljanja 
pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem 
prometu ter iskanja oseb in predmetov«). 

Aktivna in napredna 
zunanja politika  

Slovenija mora za zaščito političnih, gospodarskih in 
varnostnih interesov in za večji vpliv na globalni znanstveni, 
kulturni in socialni razvoj razviti bistveno aktivnejšo 
mednarodno politiko. 

Okrepiti moramo prizadevanja za uspeh evropskega 
projekta, vključno s soglasjem o spremembah v EU, tako da 
bo ta učinkoviteje odgovarjala na pričakovanja svojih 
državljanov. 

Krizna žarišča, migracije, terorizem, nacionalizem, podnebne 
spremembe in drugi globalni izzivi terjajo odločno zunanjo 
politiko in oblikovanje progresivnega zavezništva držav, 
sposobnega za spopadanje s temi izzivi. Ustvarjanje pogojev 
za mir, varnost in sodelovanje ter varovanje človekovih 
pravic in svoboščin je edino orožje zoper kratkovidno 
ekstremistično politiko. 

 1. cilj: 

 Močna in ugledna Evropska unija, 
navznoter in navzven 

 

Zagovarjamo koncept pametne integracije za krepitev 
evropskega razvoja, blaginje in varnosti: poglabljanje 
skupnih evropskih politik na varnostnem in obrambnem 
področju, na področju fiskalne koordinacije in socialnih 
zadev. Tako okrepljena Evropa bo odporna proti zunanjim 
izzivom in bo zgled za človeštvo. 

Ukrepi: 

▪ Reforma institucij in pogodb EU: več povezanosti tam, 
kjer je to nujno za varnost in za uveljavitev evropskih 
vrednot v svetu  ter manj tam, kjer odločitve zaradi 
odtujenosti inštitucij izgubljajo legitimnost. 

▪ Prizadevanja za močno unijo z demokratičnimi, 
transparentnimi, odgovornimi institucijami. Ob prevladi 
teženj po dezintegraciji želimo ostati v jedru najbolj 
povezanih držav. 

▪ Priprave na predsedovanje Svetu EU v letu 2021: 
postavitev napredne evropske agende za krepitev unije 
in povečanje ugleda Slovenije v Evropi in svetu. 

 

 

 

 
 2. cilj: 

 Mir, sporazumevanje in sodelovanje 
za globalno reševanje izzivov 

 

Politična preureditev sveta Evropi nalaga, da se za 
zagotavljanje svoje agende in varnosti zanese predvsem nase.  
Toda to zahteva tudi okrepitev naporov za evropsko politiko 
v svetu. Z njo lahko tudi Slovenija spreminja svet: svojo 
globalno iniciativo in ugled bo razvijala preko skupne 
evropske zunanje in varnostne politike kot zagovornica 
človekovih pravic, miru in mirnega reševanja sporov ter 
trajnostnega upravljanja s planetom. 
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Ukrepi: 

▪ Okrepitev vloge pri oblikovanju skupne evropske 
varnostne in zunanje politike; 

▪ Podpora prenovi multilateralnih institutov za globalno 
odgovornost pri preprečevanju konfliktov (diplomatske 
aktivnosti in mednarodno razvojno sodelovanje, 
predvsem v okviru Združenih narodov). 

▪ Podpora razvoju mednarodne trgovine in 
mednarodnega sodelovanja kot najboljšima načinoma 
za okrepitev globalne povezanosti ter zmanjševanja 
globalnih in regionalnih razlik. 

▪ Podpora mednarodnemu pravu, zaščita civilizacijskih 
dosežkov človeštva (človekove pravice), spodbujanje 
boljšega razumevanja med narodi, kulturami in 
civilizacijami. 

▪ Podpiramo globalno prepoved jedrskega oboroževanja 
in nov dogovor o zmanjšanju jedrske oborožitve. 

▪ Aktivno sodelovanje pri razreševanju konfliktov, aktivno 
vodenje politik na področjih, kjer lahko promoviramo in 
razvijamo kompetence slovenskih institucij in 
gospodarstva (geografsko Zahodni Balkan, odnosi med 
EU/Nato in Rusijo, tematsko pa podnebne spremembe, 
upravljanje z naravnimi viri, digitalizacija, razvoj 
infrastrukture, energetika, varstvo človekovih pravic, 
enakopravnost spolov, modernizacija socialnih politik, 
otroško varstvo, izobraževanje, inovacije, čebelarstvo ...).  

 

 

 
 3. cilj: 

 Upravljanje 
z migracijami 

 

Potrebujemo celovito evropsko migracijsko, azilno in 
integracijsko politiko. Ključno je prizadevanje za ustavitev 
vojn, nasilja, pregonov, ublažitev revščine in posledic 
podnebnih sprememb. Za zajezitev migracij bomo pomagali 
pri izgradnji delujočih institucij, pravnih držav in demokracij, 
da ljudje ne bodo imeli vzrokov za množično preseljevanje. 
Slovenija zagovarja boj in ukrepe proti nezakonitemu 
priseljevanju in trgovini z ljudmi ter humano ravnanje z 
begunci in migranti. Prizadevali si bomo za uspešno 
integracijo priseljencev s celovitimi ukrepi za izobraževanje, 
delo, nastanitev in vključevanje v skupnost.  

 

Ukrepi: 

▪ Vzpostavitev medresorske politike za integracijo 
priseljencev (izobraževanje otrok, učenje jezika, sheme 
za delo, zagotavljanje nastanitve, skupnostni programi).  

▪ Vzpostavitev skupne evropske migracijske in azilne 
politike (reforma dublinskega sistema). 

▪ Vzpostavljanje varnih meja. 

▪ Uporaba humanega načina pri vračanju migrantov, ki 
ne bodo upravičeni do azila. 

▪ Skrb, da bodo ob vrnitvi v tretje države varni (skrb za 
zagotavljanje temeljnih pravic beguncev in migrantov ob 
sklepanju partnerstev z afriškimi državami in Turčijo). 

 
 4. cilj: 

 Strateška partnerstva za več 
političnega, gospodarskega, 
znanstvenega in kulturnega 
sodelovanja 

 

Okrepljeno sodelovanje z državami, s katerimi delimo 
skupne interese in cilje, je učinkovit način za doseganje 
mednarodnih ambicij. Slovenska zunanja politika naj deluje 
s konceptom koncentričnih krogov, ki se začne v soseščini in 
v EU, nadaljuje pa z državami, s katerimi želimo okrepljeno 
sodelovanje. 

Ukrepi: 

▪ Vzdrževanje dobrososedskih odnosov s sosednjimi in 
državami v srednji in južni Evropi (v tej luči si bomo 
prizadevali tudi za mirno in postopno uresničevanje 
arbitražne odločbe in izboljšanje odnosov med Ljubljano 
in Zagrebom). 

▪ Oblikovanje in krepitev strateških partnerstev z 
državami in mednarodnimi ter regionalnimi 
organizacijami, s katerimi imamo vzajemne interese in 
skupne vrednote. 

▪ Želimo mir, stabilnost in gospodarsko-socialni napredek 
na Balkanu, zato podpiramo vse iniciative, ki krepijo 
sodelovanje in sporazumevanje držav nekdanje 
Jugoslavije, še posebej pa pospešitev vseh procesov za 
njihovo vključevanje v Evropsko unijo. 

 
 5. cilj: 

 Ugled in prepoznavnost 
Slovenije v svetu 

 

Za uresničevanje naših ciljev je ključno, da bo Slovenija v 
svetu prepoznana kot napredna, inovativna in odgovorna 
država. Ugled Slovenije v svetu želimo načrtovati strateško in 
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povezano, da bomo Slovenijo v svetu komunicirali z enim 
glasom kot turistično destinacijo, športno velesilo, razvojno 
usmerjeno ekonomijo, znanostjo in kulturo svetovnega 
slovesa ter kot družbo povezovanja in solidarnosti. To bomo 
naredili v skladu z načeli sodobnega znamčenja, da 
učinkovito dosežemo ciljni sloves in podobo države v svetu, 
ki bo privlačna za obisk, življenje, naložbe in sodelovanje. 
Zunanjepolitično uspešne so predvsem države, ki imajo 
močne izvozne produkte ali konkretizirane gospodarske, 
znanstvene, kulturne in interese, ki jih pospešeno integrirajo 
v svojo zunanjepolitično agendo. Tudi v Sloveniji je vrsta 
industrij in podjetij, ki jih je treba vključiti v zunanjo politiko 
na njihovi poti do novih trgov in priložnosti. Ključno je, da se 
Slovenija poveže s ključnimi razvojnimi procesi na tistih 
področjih in nišah, kjer lahko s slovenskim znanjem in 
kompetencami ustvarjamo napredek doma in v svetu. To je 
pomembno tudi zato, da se na vseh področjih družbenega 
življenja in ustvarjanja povezujemo s svetovnimi tokovi in 
vanje integriramo svoje ideje, znanja in inovacije. 

Ukrepi: 

▪ Konkretizacija gospodarskih interesov z ambicijami 
posameznih panog in podjetij s sočasno nadgradnjo 
znanja slovenske diplomacije o potrebah in priložnostih 
slovenskega gospodarstva. 

▪ Večja aktivnost zunanje politike pri promociji slovenskih 
inovacij in dosežkov ter informiranje in povezovanje z 
razvojnimi in znanstvenimi procesi. 

▪ Razvoj gospodarske diplomacije - sistem neposrednega 
povezovanja gospodarstva in diplomacije. 

▪ Izgradnja zunanjepolitične znamke Slovenije kot 
ugledne, uspešne in napredne države, ki bo predstavljala 
platformo za komunikacijo, dogodke in oblikovanje 
povezav.  

Varnost 

Nova varnostna tveganja zahtevajo stalno prilagajanje 
varnostne in obrambne politike, da se bo lahko Slovenija 
sposobna obraniti in zavarovati pred vsemi oblikami groženj, 
kot so kibernetski napadi, terorizem in podnebne 
spremembe. Zato potrebujemo vzdržen in učinkovit sistem 
za zagotavljanje varnosti ljudi in države, vključno z našim 
sodelovanjem v sistemu kolektivne varnosti v Evropi in svetu. 
Kot majhna država z omejenimi resursi moramo za 
obvladovanje sodobnih varnostnih groženj ustvariti sinergije 
med Slovensko vojsko, sistemom zaščite in reševanja ter 
odkrivanja in preprečevanja varnostnih tveganj, da 
ustvarimo in usposobimo odzivno in učinkovito zaščito 
države in njenih ljudi. 

 1. cilj: 

 Aktivna vloga Slovenije 
za mir in varnost v Evropi in svetu 

 

Slovenija je utemeljena na politiku miru in sodelovanja, 
spoštovanja svobode posameznika, naroda in 
enakopravnosti držav, skladno z mednarodnim pravom in 
mednarodnimi načeli. Kot miroljubna država, ki mir razume 
kot cilj in kot sredstvo za napredek, blaginjo in razvoj 
človekovih pravic, si prizadeva za odgovorno soočanje 
človeštva z izvori mednarodnih nestabilnosti, konfliktov in 
neenakosti. Smo del evropske in atlantske varnostne 
arhitekture s ciljem, da se Evropa skupaj bolje in učinkoviteje 
sooči z varnostnimi tveganji, kot globalni dejavnik pa pomaga 
odpravljati njihov izvor. Tako zavezništvo kot Evropska unija 
sta v obdobju resnih preizkušenj njune stabilnosti, 
solidarnosti in negotove prihodnosti. Le z aktivno vlogo, 
pravično delitvijo bremen in s sodelovanjem v novi skupni 
varnostni in obrambni politiki Evropske unije je zagotovilo 
nacionalni varnosti, da bo vzdržala spreminjajoče se 
varnostne izzive. V tem kontekstu se Slovenija osredotoča na 
specifična varnostna področja, kjer lahko k mednarodnemu 
sistemu miru in varnosti prispeva s svojimi kompetencami.  

Ukrepi: 

▪ Razvoj skupne evropske varnostne politike, da bo ta 
sposobna sama poskrbeti za svojo varnost (Evropski 
obrambni sklad, PESCO, sile za hitro posredovanje). 

▪ Dejavna vloga Slovenije v Zvezi Nato za nadaljnji razvoj 
mehanizmov kolektivne varnosti. 

▪ Razvoj slovenskih kompetenc in prednosti na specifičnih 
področjih varnostne politike (npr. NATO center 
odličnosti za gorsko bojevanje). 

▪ Sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah.  

 
 2. cilj: 

 Posodobitev sistema 
nacionalne varnosti 

 

Slovenija potrebuje strateško vodeno posodobitev sistema 
nacionalne varnosti, da bo ta sposoben, odziven in učinkovit 
za soočanje z vsemi varnostnimi tveganji. V pripravo bomo 
vključili vse deležnike, ključne resorje in strokovno javnost.  

Ukrepi:  

▪ Zagotovitev stabilnega vira financiranja, ki bo omogočil 
nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske, sposobno za 
nacionalno obrambo in izpolnjevanje mednarodnih 
zavez Slovenije. 
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▪ Izboljšanje socialne varnosti vojakov Slovenske vojske. 

▪ Pridobitev potrebnih kadrov za potrebe Slovenske vojske 
in razvoj kariernega sistema, s skupno in enotno 
nacionalno kadrovsko politiko pridobivanja, 
usposabljanja, nagrajevanja in zadrževanja kadra v 
uniformiranih poklicih z možnostjo oblikovanja karierne 
poti od vstopa do upokojitve skozi vojaški poklic, 
policijsko kariero ali v pravosodju. 

 
 3. cilj: 

 Povečanje obrambne sposobnosti 
celotne družbe 

 

V spremenjenih varnostnih razmerah je nujno, da se za 
odkrivanje in obvladovanje varnostnih tveganj organizira 
celotna skupnost. Zato je potrebno okrepiti sodelovanje 
varnostnih struktur s civilno družbo, lokalnimi skupnostmi in 
gospodarstvom. 

Ukrepi: 

▪ Pregled in nenehno posodabljanje strateškega pregleda 
nacionalno-varnostnega sistema. 

▪ Sodelovanje med vsemi resorji, sodelovanje z 
univerzami, inštituti in posamezniki, ki imajo strokovne 
reference, pri izdelavi strateških ocen varnosti 
nacionalnega prostora in mednarodnega okolja. 

▪ Osveščanje in usposabljanje državljank in državljanov za 
dvig osebne in kolektivne odpornosti na sodobne grožnje 
skozi izobraževalni sistem, v javni upravi in v splošnih 
javnostih. 

▪ Podpora veteranskim organizacijam in 
medgeneracijskemu sodelovanju za ohranjanje tradicij 
narodne osvoboditve, osamosvojitve in narodne 
enotnosti. 

▪ Aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, njihovo 
vključevanje v skupne projekte s Slovensko vojsko in 
sofinanciranje lokalne varnostne infrastrukture. 

▪ Razvoj slovenskega znanja, kompetenc in tehnologij na 
varnostnem področju.  

 
 4. cilj: 

 Kibernetska varnost 

 

Dinamičen razvoj in širitev rabe digitalnih tehnologij 
zahtevata večjo odpornost nacionalnih komunikacijskih 
omrežij, da se v največji možni meri zaščiti infrastruktura, 
informacije, oprema in omrežja, s tem pa tudi digitalna 
zasebnosti ljudi in podjetij. Slovenija mora vzpostaviti 
kibernetski varnost kot integralni dejavnik nacionalne 

varnosti za odprt, varen in varovan kibernetski prostor ter 
nemoteno delovanje komunikacijske infrastrukture.  

 

Ukrepi: 

▪ Okrepitev nacionalnega sistema kibernetske varnosti, ki 
bo ključne deležnike na strateški ravni povezoval v 
koordinacijsko telo z jasno strukturo upravljanja, 

▪ Zaščita slovenske kritične infrastrukture za večjo 
kibernetsko varnost z izdelavo sistema nacionalne 
zaščite in izgradnjo neodvisnih in varnejših 
komunikacijskih sistemov. 

▪ Razvoj komunikacijskih zidov in okopov za zaščito 
občutljivih sistemov, pomembnih za državo, ljudi in 
gospodarstvo, v sodelovanju z univerzitetnim 
prostorom. 

▪ Zaščita ljudi in gospodarstva ter zasebnosti komunikacij 
na področju varovanja osebnih podatkov in 
informacijske varnosti v luči zagotavljanja varnosti in 
ekonomske upravičenosti, varovanja človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. 

▪ Povečanje zavedanja javnosti o dejanskih nevarnostih 
kibernetskih napadov na ključne sisteme in posledično 
povečati ustrezno pripravljenost nanje. 

▪ Krepitev nacionalne kibernetske varnosti z 
mednarodnim sodelovanjem in z integriranjem v 
celovito varnostno strategijo.  

 
 5. cilj: 

 Učinkovito varstvo in pomoč 
ob naravnih in drugih nesrečah 

 

Hitre podnebne spremembe povzročajo vse številnejše 
naravne nesreče, v katerih so ogrožena človeška življenja in 
lastnina. Zaradi tega mora biti država sposobna pravočasno 
prepoznati nevarnosti in hitro ukrepati s ciljem zaščite 
človeških življenj, premoženja in okolja. Sinergija med 
profesionalizmom in prostovoljstvom je dobra osnova, ki jo je 
potrebno dodatno nadgraditi. 

Ukrepi: 

▪ Okrepitev sistema spremljanja in odzivanja na dogodke 
glede na pogostost in intenzivnost groženj, s poudarkom 
na sistemu kriznega upravljanja in vodenja. 
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▪ Izboljšanje pogojev dela v nacionalnem sistemu 
varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami z 
uvajanjem sodobnih komunikacijskih orodij. 

▪ Prilagoditev izobraževalnih programov sodobnim 
grožnjam na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

▪ Izboljšanje sistema načrtovanja in financiranja 
reševalnih služb. 

▪ Posodobitev vsebin prostovoljnega dela, usmerjenega v 
varovanje okolja, preventivo in hiter ter uspešen odziv ob 
naravnih in drugih nesrečah. 

▪ Izdelava nacionalnega sistema vrednotenja 
prostovoljstva. 

▪ Vključevanje v mednarodne projekte za povečanje 
usposobljenosti, pripravljenosti in odzivnosti 
reševalnih enot. 

Slovenci v sosednjih državah 
in po svetu ter manjšinske 
skupnosti v Sloveniji 

Izven meja Republike Slovenije živi 500.000 Slovenk in 
Slovencev. Skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v 
sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce je 
ustavna kategorija, zato Republika Slovenija skrbi za 
Slovence zunaj njenih meja ter pospešuje njihovo 
sodelovanje predvsem na kulturnem, izobraževalnem, 
znanstvenem, gospodarskem, športnem in drugih področjih.  

Italijanska in madžarska narodna skupnost sta konstitutivni 
element slovenske državnosti, zato jima je treba omogočiti 
razvoj v demografskem, socialnem, kulturnem in 
ekonomskem smislu, sicer bosta vse bolj podvrženi procesom 
asimilacije in sčasoma obsojeni na izginotje. Romska etična 
skupnost je na številnih področjih v izrazito 
marginaliziranem položaju, zato bomo s ciljnimi ukrepi 
izboljšali njihovo socialno vključenost. Prav tako bomo 
nadaljevali prizadevanja za ureditev pravic narodnih 
skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ ( Albancev, 
Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov) v 
Republiki Sloveniji v skladu z Deklaracijo o položaju 
narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 
Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 1. cilj: 

 Skrb za Slovence 
v sosednjih državah in po svetu 
 

 

 

Dosledno bomo uresničevali Strategijo odnosov Republike 
Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter nadgradili 
obstoječo normativno ureditev tega področja. Finančna 
pomoč, namenjena organizacijam in dejavnostim Slovencem 
zunaj meja Republike Slovenije, bo politično in ideološko 
nepristranska, zadostna in stabilna. Prav tako bo Republika 
Slovenija financirala organizacije, ki v Republiki Sloveniji 
delujejo na področju povezovanja in skrbi za Slovence v 
sosednjih državah in po svetu. 

Ukrepi: 

▪ Z nadgradnjo normativne ureditve bomo odnose 
Republike Slovenije s Slovenci v sosednjih državah  in po 
svetu okrepili in posodobili ter zagotovili stabilno 
financiranje tega področja. 

▪ Z ukrepi ekonomske politike in z sredstvi EU bomo 
spodbujali procese povezovanja gospodarstva iz 

▪ Slovenije in zamejstva ter vanje dejavno vključevali tudi 
Slovence po svetu 

▪ Posebno pozornost bomo namenili novemu valu 
izseljencev, ki v tujino odhajajo zaradi boljših možnosti 
za osebno rast, obenem pa želijo ohraniti stik s Slovenijo, 
ter odpravili ovire za njihovo vračanje, prav tako pa 
bomo odpravili ovire za vračanje vseh drugih generacij 
izseljencev in zdomcev. 

▪ Večjo pozornost bomo namenili Slovencem v državah 
nekdanje Jugoslavije in okrepili sodelovanje s 
tamkajšnjimi društvi. 

▪ Organizirali bomo različna srečanja, v katera bomo 
vključevali Slovence, ki živijo izven Slovenije ter na ta 
način k sodelovanju pritegnili mlado generacijo. 

▪ Podprli bomo RTV Slovenija pri izvajanju njenih nalog 
med Slovenci v sosednjih državah in po svetu ter po 
potrebi za to zagotovili tudi dodatna sredstva. 

  

 2. cilj: 

 Medkulturno sožitje z narodnostnimi 
in etičnimi skupinami 

 

Socialni demokrati se zavzemamo za večkulturno sožitje, saj 
različne kulture vsako demokratično družbo samo bogatijo, 
zato bomo še naprej dosledno spoštovali posebne pravice 
narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji, ki so določene z 
ustavo in zakoni. 
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Ukrepi: 

▪ Optimizirali bomo delo Urada za narodnosti tako, da bo 
dejansko postal koordinator vseh ukrepov, ki so 
neposredno povezani s položajem italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter še posebej romske 
etične skupnosti. 

▪ Z različnimi ukrepi na področju izobraževanja, 
izboljšanja bivanjskih razmer, preprečevanja 
diskriminacije ter spodbujanja zaposlovanja  bomo 
izboljšali socialno vključenost Romov. 

▪ Izboljšali bomo zdravstveni in kulturni položaj Romov in 
spodbujali pozitivne odnose z drugim prebivalstvom. 

▪ Urad za narodnosti in Ministrstvo za kulturo bosta 
zagotavljala redno organizacijsko in finančno pomoč pri 
kulturni, informativni, jezikovni in drugi  društveni 
dejavnosti pripadnikov narodovo nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji. 

▪ V osnovnih šolah, kjer bo izražen interes zadostnega 
števila učencev, bi kot izbirni predmet omogočili učenje 
katerega od jezikov teh narodov. 

 



Samozavestna
Slovenija

Program Socialnih demokratov

za razvojni preboj Slovenije

med najboljše države na svetu

Gradivo za konferenco

Ljubljana, 7. april 2018



Samozavestna
Slovenija

S tem načrtom Socialni demokrati 

vstopamo v razpravo o prihodnosti.

To bi morala biti vsebina letošnjih volitev.

Resen pogovor o tem, kakšni izzivi so 

pred Slovenijo in kako bomo nanje 

odgovorili. Čas je, da si zastavimo 

ambiciozne cilje, ker smo lahko zaradi 

svojega znanja, inovativnosti, volje in 

vztrajnosti samozavestni, da jih dobro 

organizirani tudi dosežemo.

www.socialnidemokrati.si
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