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LJUDJE,
IMAMO PROBLEM.

[11] V družbi prevladuje nezaupanje.

[13] Ugled politike je na psu.

[06] Ignoriranje mednarodnega prava.

[04] Brezobzirna globalna tekma.

[03] Pospešeno se uničujejo naravni viri.

[01] Planet se segreva.

[02] Živalske in rastlinske vrste izginjajo.

[07] Tehnološke spremembe prehitevajo človeka in družbo.

[08] Sistemi socialne varnosti so na dolgi rok neučinkoviti.

[10] Neenakosti se povečujejo.

[09] Vrsta socialnih potreb ostaja nerešenih.

[05] Rušenje temeljev multilateralne ureditve sveta.

[12] Družba je individualizirana, le redko zmožna kolektivne akcije.

[14] Nekaj moramo storiti.
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ODGOVOR NA NOVE IZZIVE

Pridi z nami.

[21] Naloga socialne demokracije
je takšno upravljanje sprememb,
da bo mogoče v novih okoliščinah
živeti in razvijati socialdemokratski 
koncept družbe.

[22] Če sprememb ne obvladujemo, nastane kriza. Tako, kot stvari stojijo 

danes, nas kot državo in kot človeštvo čaka težka kriza, saj se tveganja 

medsebojno napajajo in postajajo vse večja. In težje obvladljiva.

[23] Prepričani smo, da je mogoče s socialdemokratskim upravljanjem 

sprememb te izzive ne le obvladati, ampak skozi njih družbo spremeniti na 

bolje.

PODNEBNA IN OKOLJSKA TVEGANJA

SOCIALNA IN DEMOGRAFSKA TVEGANJA

POLITIČNA TVEGANJA

VARNOSTNA TVEGANJA

TEHNOLOŠKA TVEGANJA

EKONOMSKA TVEGANJA

[19] Zgodovina socialne demokracije je veličastna. Zgodovinske zmage delavstva, 

žensk, gibanja za univerzalne človekove pravice, za narodno in socialno 

osvoboditev ter za evropsko idejo so naš navdih, da lahko organizirani s skupnim 

ciljem uresničimo nemogoče.

[18] Socialna demokracija ni prvič soočena s tako velikimi izzivi. Njeno zgodovinsko 

poslanstvo je spreminjanje družbe v skladu z vrednotami svobode, solidarnosti, 

pravičnosti, miru in človekovih pravic, da dosežemo svoj ideal: idejo o družbi, v 

kateri ima vsak in vsaka pravico in možnost, da izživi svoje življenje.

[20] V tem vidimo svoje poslanstvo. Da organiziramo skupnost, da se načrtno, 

pametno in skupaj lotimo velikih izzivov pred nami. Zato Socialni demokrati na 

svojem 12. kongresu zastavljamo svoj načrt za 21. stoletje.

[15] Svet se sooča z novimi izzivi.

[16] Socialni demokrati smo odločeni, da stranko in skupnost 

organiziramo za upravljanje velikih sprememb, ki jih prinašajo 

povezana podnebna, okoljska, socialna, ekonomska, politična in 

varnostna tveganja.

[17] To zahteva celovit načrt za trajnostno, socialno in razvojno 

preobrazbo naše družbe. Socialna demokracija je ta načrt.

Odziv nanje določa našo prihodnost.
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PODNEBNA IN OKOLJSKA KRIZA

[24] Jasno je, da se podnebno segrevanje zaostruje in 

da je vse manj možnosti, da preprečimo dvig 

povprečne globalne temperature. Nadaljuje se 

uničevanje naravnih virov, človekov vpliv na okolje 

pa dobiva katastrofične razsežnosti.

CO� do 2030

SOCIALNE SPREMEMBE

[25] Demografske spremembe, segmentacija trga 

dela, prekarnost in razmah individualistične 

miselnosti dolgoročno ogrožajo naše sisteme 

socialne varnosti, hkrati pa že danes 

predstavljajo dejavnik velikih neenakosti.

TEHNOLOŠKA REVOLUCIJA

[26] Digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca 

ustvarjajo nove priložnosti, a tudi velika tveganja za družbo. 

Tehnološke spremembe morajo ustvarjati koristi za vso 

družbo, namesto da ustvarjajo nove monopole, ogrožajo 

človekove pravice in socialno varnost družbe.

EKONOMSKA TVEGANJA

[27] Slovenija dosega le polovico dodane vrednosti in 

produktivnosti najrazvitejših evropskih držav. Zato imamo 

nižje plače in podfinancirane sisteme socialne varnosti. 

Slovensko gospodarstvo je v pomembni meri del dobavnih 

verig proti severu, zato je ranljivo pred morebitnimi 

ekonomskimi šoki.

KRIZA ZAUPANJA

[28] Tako kot v svetu se tudi v Sloveniji soočamo s krizo 

zaupanja. To niža politično participacijo in destabilizira 

institucije, na čelu z vlado in parlamentom, na drugi strani 

pa omogoča razmah populizma in ekstremizmov. Slovenija 

se na vseh nivojih javnih sistemov sooča s slabim 

upravljanjem z odsotnostjo strateškega vodenja, 

prelaganjem odgovornosti, prenormirnostjo, birokracijo in 

izrazito centralizacijo odločanja.

VARNOSTNE GROŽNJE

[29] Mednarodni položaj se še naprej poslabšuje. Zaznamujejo ga vzpon 

novega avtoritarizma, zanikanje multilateralne in na vladavini prava 

utemeljene ureditve sveta ter premnogi oboroženi konflikti. To bo še 

okrepilo migracijske pritiske iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Ob tem se 

soočamo z novimi tipi groženj, kot so kibernetski napadi.

Slovenija se je zavezala, da do leta 2030 zmanjša 

izpuste CO₂ za 30 %. Ta cilj je očitno premalo 

ambiciozen. Zagovarjamo vsaj 40 % zmanjšanje 

emisij do leta 2030 in ogljično nevtralnost do 

leta 2050.

-40 % 

razmerje med
aktivnimi in
upokojenimi

leta 2036

Slovenija se mora prilagoditi spremenjenim 

demografskim razmeram ter pravično in 

celovito prenoviti sisteme socialne varnosti. 

Skozi socialni dialog moramo ponovno zgraditi 

soglasje o družbeni solidarnosti kot predpogoju 

napredka.

1 : 1 

svojega BDP
je Nemčija

vložila v R+R
leta 2017.

Najrazvitejše države vlagajo v razvoj bistveno večji delež 

svojega BDP. Slovenijo želimo razvijati kot podjetniško 

državo z dobro razvito znanstvenim, raziskovalnim in 

inovacijskim okoljem z bistvenim povečanjem javnih in 

zasebnih vlaganja v znanje, raziskave in razvoj.

3%

razmerje med
dodano vrednostjo
in produktivnostjo
Slovenije in Avstrije

Slovenija potrebuje nov razvojni model, 

temelječ na pogumnem povečanju vlaganj v 

znanje ljudi, raziskave in razvoj ter uvajanju 

principov ekonomske demokracije za povečanje 

produktivnosti in vključenosti zaposlenih.

1 : 2 

volilne udeležbe
na zadnjih volitvah

v Sloveniji v primerjavi
z 51-odstotno udeležbo

na ravni EU.

Za odgovore na izzive prihodnosti moramo 

okrepiti demokratične procese, poglobiti 

demokracijo in sodelovanje ljudi na vseh ravneh 

odločanja. Z več demokracije za napredovanje 

družbe.

29%

kibernetskih napadov
v Sloveniji leta 2018
predstavlja 7-kratno

povečanje glede
na leto 2008.

Varnostnih izzivov ni mogoče obvladovati z ograjami in ne 

z oboroževanjem. Sodobne varnostne grožnje lahko 

obvladujemo le s celovitimi razvojnimi, socialnimi in 

političnimi rešitvami in skladnejšim globalnim razvojnim 

modelom, mednarodnim pravom in nadaljnjim razvojem  

vseh neodtuljivih in nedeljivih človekovih pravic.
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SOCIALNA DEMOKRACIJA:

ZMAGUJEMO ZA LJUDI

[31] Smo sila, ki se bori za enakost, gibanje, ki je 

odločeno, da odpravi krivice in smo ljudje, 

najprej in najbolj zavezani k solidarnosti, delu, 

ki bogati  in skrbi za sočloveka. Socialna 

demokracija je ideja in cilj, kako spremeniti 

kapitalizem in osvoboditi človeka njegovih 

[32] Socialni demokrati smo v več kot 120 letni 

zgodovini našega dela, boja in lastnega 

spon, planet pa človekove brezbrižnosti. 

Socialna demokracija je odgovor, kako bomo 

bolj humano  živeli danes in kaj nas čaka jutri. 

[30] Socialna demokracija je politična platforma delavskega gibanja, 

stičišče naprednih idej in progresivna sila skupnosti. Socialna 

demokracija je nosilka in vrednot in ciljev narodnoosvobodilnega 

boja, generator politične, ekonomske in socialne suverenosti 

slovenske države. Socialni demokrati smo politična stranka, 

zavezana k boju za temeljne pravice in dostojanstvo vsakega 

človeka. 

„Moč naših idej je v ljudeh
  in skupnostni akciji.“

„Socialni demokrati smo 
  pripravljeni na prihodnost.“

spreminjanja bojevali veliko bitk, dosegli 

pomembne premike in naredili neizbežne 

napake. Vedno pa smo želeli najboljše za vse 

ljudi, se borili proti krivicam in stali na strani 

naprednih sil in idej. Delavske pravice, volilna 

pravica, emancipacija žensk in družbena 

enakost, družinska politika, ki razdira tabuje in 

odpravlja vzorce patriarhata in nasilja, boj za 

ekonomsko rast v korist ljudi, boj za 

demokracijo, vladavino prava in mir, boj za 

zdravo delovno in življenjsko okolje, trajnostni 

razvoj in enake možnosti za vse. To so prapori 

naše vsakdanjosti, to so vrednote, cilji in 

naloge, ki so, ob priznavanju nenehnosti 

sprememb, naša stalnost, naša moč. 

[33] Socialna demokracija ni nastala iz nič. Naši 

temelji, delavsko gibanje in boj za socialno, 

ekonomsko in politično emancipacijo vseh 

ljudi, so naša stalna smer, ki jo nenehno 

nadgrajujejo nova spoznanja, tehnologije, nova 

globalna razmerja in izzivi, ki jih pred vsako 

generacijo socialnih demokratk in socialnih 

demokratov postavljajo čas, zgodovina in tisti, 

ki v enakopravnosti, solidarnosti, svobodi in 

pravičnosti vidijo ovire za svoj lastni pohlep in 

uspeh.

[34] Socialni demokrati zato pogumno stopamo v 

čas, ki ni naklonjen temeljnim vrednotam in 

ciljem levice ter smelim projektom naprednih 

gibanj. S svojim delom bomo odgovorili na 

najzahtevnejše naloge, ki jih pred nas postavlja 

čas. Odločeni smo pomagati delovnim ljudem, 

da se novim razmeram ustrezneje prilagodijo, 

organizirajo, izobrazijo in opolnomočijo za 

družbeno akcijo ljudi,  saj lahko samo oni, s 

skupno politično akcijo omogočijo “človeštvu 

boljši, lepši svet”. 

[35] Odločno bomo odgovorili na globalno 

okoljsko katastrofo, ki grozi z uničenjem 

modrega planeta, ki je naš edini skupni dom. 

Socialni demokrati bomo prispevali svoj del. 

Brez umika se bomo postavili za ohranitev in 

nadgradnjo družbene solidarnosti. V središče 

političnega prostora bomo postavili razvojne 

modele, ki ne pogrevajo že davno pregretega 

kapitalizma, ampak z inovativnimi odgovori 

ustvarjajo novo kakovost življenja, onkraj tiste, 

ki se jo meri z zavajočimi povprečji rasti BDP.

[36] Socialna demokracija mora demokratično 

dogovoriti in izvesti vključujoč, solidaren in 

pravičen prehod k socialno-ekološki državi in 

družbi, kjer bosta trg in gospodarstvo 

enakovredno služila vsem ljudem in okolju.
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družbeno akcijo ljudi,  saj lahko samo oni, s 

skupno politično akcijo omogočijo “človeštvu 
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[35] Odločno bomo odgovorili na globalno 

okoljsko katastrofo, ki grozi z uničenjem 

modrega planeta, ki je naš edini skupni dom. 

Socialni demokrati bomo prispevali svoj del. 

Brez umika se bomo postavili za ohranitev in 

nadgradnjo družbene solidarnosti. V središče 

političnega prostora bomo postavili razvojne 

modele, ki ne pogrevajo že davno pregretega 

kapitalizma, ampak z inovativnimi odgovori 

ustvarjajo novo kakovost življenja, onkraj tiste, 

ki se jo meri z zavajočimi povprečji rasti BDP.

[36] Socialna demokracija mora demokratično 
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družbi, kjer bosta trg in gospodarstvo 

enakovredno služila vsem ljudem in okolju.
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[37] Podnebne spremembe, globalno segrevanje, otoki odpadkov sredi 

oceanov, suše, poplave in lakote, ki v beg silijo desetine milijonov ljudi, 

so katastrofični simptomi slabega upravljanja držav v kapitalistični 

družbi, ki dopušča revščino, neenakost, podrejenost ljudi in okolja 

kapitalu, interesom in brezbrižnemu hedonizmu peščice ljudi, ki v 

družbeni solidarnosti in enakih možnostih za vse, vidijo predvsem 

omejitve lastnega neskončnega bogatenja. Na račun okolja in ljudi.

To zgodovinsko krivico je potrebno končati. Ni Planeta B. 

[38] Socialni demokrati bomo zato dosledno 

uveljavili načelo »živi in pusti živeti« na način, 

da pravica bivati na tem planetu ne bo pomenila 

samovolje človeka, ampak zavezo k 

spoštovanju biotske raznolikosti. 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 danes mi.

[39] Zelena razvojna politika, ki je v svojem 

bistvu socialdemokratska politika, je namreč 

mnogo več kot le odgovor na podnebne 

spremembe in izziv prilagajanja na posledice 

globalnega segrevanja. Zelena razvojna politika 

predstavlja sodobno interpretacijo 

socialdemokratskega boja, ki sega vse od 

uvajanja delitvene ekonomije kot principa 

urejanja mobilnosti in zadovoljevanja drugih 

potreb, preko zaščite virov pred prekomerno 

komercialno (zlo)rabo, do cilja brezogljičnega 

pridobivanja energije in prepovedi uporabe 

okoljsko spornih industrijskih praks.

[40] Zeleni razvoj, ki mora postati osnovni okvir  

vseh politik države, tako 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 

skladnost varovanja okolja in ohranjanja narave 

ter na enakosti pravic zasnovanega družbenega 

napredka. To je naša usmeritev, ki zahteva boj 

proti vsem izkoriščevalskim razmerjem v 

družbi, v okolju in v mednarodnih odnosih.

POGLED V
#ZELENO
PRIHODNOST
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[44] Na socialno pravičen način moramo 

obdavčiti emisije CO� tako, da bodo za škodo, 

povzročeno okolju in ljudem, dejansko plačali 

onesnaževalci, brez izjem tudi za veliko 

industrijo in korporacije, ki si prepogosto uspejo 

izgovoriti odpustke in pridržke, pa naj si gre za 

davčne ali okoljske politike. Država bo s temi 

namenskimi sredstvi podprla sanacijo 

degradiranih območij ter naložbe v cenovno 

sprejemljivo in čisto energijo kot temeljno 

podstat razvoja pametnih skupnosti.

[41] Prizadevali si bomo, da slovenska država in 

Evropska unija nemudoma razglasita podnebno 

krizo in sprejmeta paket protikriznih ukrepov.

[42] Kot država si bomo, v skladu s Pariškim 

dogovorom in najnovejšimi znanstvenimi 

dognanji o podnebnih spremembah, zastavili 

višje podnebne cilje in podprli ambiciozno 

politiko varovanja okolja in prilagajanja 

podnebnim spremembam. Zaščita okolja zahteva 

tehnološko prenovo industrije, bistveno večji 

delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije in 

najkasneje do leta 2050 tudi ogljično nevtralnost.

[43] To želimo doseči z upoštevanjem načel 

podnebne pravičnosti. Razviti moramo 

učinkovitejše sisteme pomoči najbolj prizadetim 

zaradi podnebnih sprememb, ob tem pa politike 

in spodbude oblikovati tako, da bodo vsem 

ljudem zagotavljali enake pogoje za sodelovanje 

v trajnostnem prehodu, izvajanju ukrepov, 

spreminjanju življenjskih in potrošniških 

vzorcev, zadovoljevanju potreb po energiji in 

življenjskih dobrinah.

[45] Prvi korak za doseganje podnebnih ciljev je 

povečanje učinkovitosti rabe energije. Pristopiti 

moramo k ciljnemu povečanju učinkovitosti v 

vseh sektorjih z uvajanjem varčnejših tehnologij, 

varčnejšim življenjskim slogom ter racionalnej-

šimi proizvodnimi ter distribucijskimi vzorci.

[50] Res je, da smo Socialni demokrati vedno 

podpirali nadaljnjo energetsko perspektivo 

Šaleške doline, sploh na vrhuncu krize, ko smo 

ob energetskih izzivih reševali tudi delovna 

mesta. Toda pri tem poudarjamo, da s podporo 

projektu nikoli nismo podpirali korupcije in 

kriminala. Tudi mi zahtevamo, da pristojni 

organi opravijo svoje delo in odgovorne 

postavijo pred roko pravice.

[46] To se nanaša tudi na energetsko intenzivne 

industrije, kjer je potrebno poskrbeti za manjšo 

porabo energije s tehnološko modernizacijo in 

poslovnim prestrukturiranjem. Takšnim 

industrijskim okoljem v državi je potrebno 

zagotoviti podporo pri ekološkem, socialnem, 

ekonomskem in energetskem 

prestrukturiranju degradiranih območij in 

industrijskih središč.

[47] Pristopiti moramo k razogljičenju 

energetskega sektorja. Soglašamo, da bo 

potrebno 6. blok Termoelektrarne Šoštanj 

zapreti pred iztekom njegove življenjske dobe, 

če želimo doseči podnebne cilje. Pogoj za to je, 

da v državi pravočasno razvijemo zadostne 

kapacitete brezogljičnih in nizkoogljičnih 

virov, ki bodo omogočili njegovo predčasno 

zaprtje.

[48] Zato je potrebno nemudoma sprejeti 

časovnico in zakon o zapiranju Premogovnika 

Velenje ter obnovi in energetskem, socialnem 

in okoljskem prestrukturiranju Šaleške doline.

[49] Projekt TEŠ 6 je začel nastajati v času prve 

Janševe vlade, ko je dobil tudi vsa potrebna 

dovoljenja države. V času socialdemokratske 

vlade je projektu grozilo, da bo kot naložba 

nasedel, zato je bilo poroštvo države nujno za 

dokončanje investicije.
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mnogo več kot le odgovor na podnebne 

spremembe in izziv prilagajanja na posledice 

globalnega segrevanja. Zelena razvojna politika 

predstavlja sodobno interpretacijo 

socialdemokratskega boja, ki sega vse od 

uvajanja delitvene ekonomije kot principa 

urejanja mobilnosti in zadovoljevanja drugih 

potreb, preko zaščite virov pred prekomerno 

komercialno (zlo)rabo, do cilja brezogljičnega 
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okoljsko spornih industrijskih praks.
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koncept delovanja družbe, ki omogoča 
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onesnaževalci, brez izjem tudi za veliko 
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izgovoriti odpustke in pridržke, pa naj si gre za 

davčne ali okoljske politike. Država bo s temi 
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degradiranih območij ter naložbe v cenovno 

sprejemljivo in čisto energijo kot temeljno 

podstat razvoja pametnih skupnosti.

[41] Prizadevali si bomo, da slovenska država in 
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krizo in sprejmeta paket protikriznih ukrepov.
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[43] To želimo doseči z upoštevanjem načel 

podnebne pravičnosti. Razviti moramo 

učinkovitejše sisteme pomoči najbolj prizadetim 

zaradi podnebnih sprememb, ob tem pa politike 

in spodbude oblikovati tako, da bodo vsem 
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ob energetskih izzivih reševali tudi delovna 

mesta. Toda pri tem poudarjamo, da s podporo 

projektu nikoli nismo podpirali korupcije in 

kriminala. Tudi mi zahtevamo, da pristojni 

organi opravijo svoje delo in odgovorne 

postavijo pred roko pravice.

[46] To se nanaša tudi na energetsko intenzivne 

industrije, kjer je potrebno poskrbeti za manjšo 

porabo energije s tehnološko modernizacijo in 

poslovnim prestrukturiranjem. Takšnim 

industrijskim okoljem v državi je potrebno 

zagotoviti podporo pri ekološkem, socialnem, 

ekonomskem in energetskem 

prestrukturiranju degradiranih območij in 

industrijskih središč.

[47] Pristopiti moramo k razogljičenju 

energetskega sektorja. Soglašamo, da bo 

potrebno 6. blok Termoelektrarne Šoštanj 

zapreti pred iztekom njegove življenjske dobe, 

če želimo doseči podnebne cilje. Pogoj za to je, 

da v državi pravočasno razvijemo zadostne 
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Velenje ter obnovi in energetskem, socialnem 

in okoljskem prestrukturiranju Šaleške doline.
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dokončanje investicije.

10



[55] Tehnologije se hitro razvijajo. Slovenska 

znanost na tem področju je med vodilnimi v 

[52] To je pomembno tudi pri sprejemanju 

odločitev o drugem bloku Jedrske elektrarne 

Krško. Življenjska doba sedanjega reaktorja se 

izteče leta 2043, zato mora Slovenija najkasneje 

v roku 10 let sprejeti odločitve o svoji jedrski 

prihodnosti. Socialni demokrati menimo, da bo 

podnebne cilje in hkratno energetsko 

neodvisnost ter samozadostnost težko dosegati 

brez jedrske energije. Ocenjujemo pa, da je to 

tako pomembna in dolgoročna odločitev, da jo 

je potrebno po poglobljeni in večletni javni 

razpravi o jedrski energiji in alternativah 

sprejeti na referendumu.

[53] Kot država moramo skupaj s sosednjo 

Hrvaško sprejeti program razgradnje Jedrske 

elektrarne Krško in za to v naslednjih dveh 

desetletjih zagotoviti tudi zadostna sredstva, ob 

tem pa zagotoviti ustrezne možnosti za 

razgradnjo in skladiščenje jedrskih odpadkov.

[54] Iztekajoča se življenjska doba NEK in 

morebitno predčasno zaprtje TEŠ predstavljata 

velikanski izziv, saj predstavljata kar ⅔ sedanje 

proizvodnje električne energije. Zato moramo 

pospešiti ogljično nevtralne vire in tehnologije 

pridobivanja elektrike, da ob razogljičenju 

dosežemo tudi dolgoročno energetsko 

neodvisnost in samozadostnost Slovenije. 

[51] Ta izkušnja je za nas in za celotno družbo 

dragocena, saj dokazuje, da je potreben pri 

izvajanju velikih investicij drugačen pristop - 

od začetnih odločitev do izvajanja naročil in 

gradenj. Velike in dolgoročne odločitve 

zahtevajo, da imajo visoko stopnjo soglasja v 

družbi, skozi transparentno in gospodarno 

izvajanje pa zagotovljeno tudi visoko zaupanje 

javnosti. To je predpogoj za vse odločitve, ki nas 

čakajo na energetskem, pa tudi drugih 

področjih.

[59] Z večjim deležem obnovljivih virov energije 

bo potrebno modernizirati tudi prenosna in 

distribucijska omrežja, saj je od njihove jakosti, 

robustnosti in naprednosti odvisna sposobnost 

prehoda v nizkoogljično družbo. Od njihove 

jakosti, robustnosti in naprednosti je odvisna 

prilagodljivost proizvodnje in odjema, 

zadovoljevanje večjih potreb, priključevanje 

novih decentraliziranih proizvodnih virov, 

varnost omrežij zaradi vse pogostejših in vse 

svetu. Dodatno bomo podprli raziskave in 

razvoj zelenih tehnologij. S tem bomo 

inštitutom, univerzam in gospodarstvu 

dodatno omogočili, da sodelujejo pri 

zahtevnem globalnem prehodu v nizkoogljično 

družbo in da v tem najdejo svojo razvojno 

priložnost.

[56] Primarna naloga mora zato biti izgradnja že 

umeščenih in načrtovanih hidroelektrarn na 

Savi. Ob tem mora država prenoviti sheme 

podpor za obnovljive vire energije in 

samooskrbo z električno energijo. Sedanja 

modela temeljita na individualizaciji koristi 

(praviloma premožnejših) in kolektivizaciji 

obveznosti (ostalih uporabnikov), v energetsko 

bilanco pa prispevata premalo.

[58] Deficit v proizvodnji električne energije se 

povečuje tako v Sloveniji kot v Evropi. Več 

objektov se razgrajuje, kot se gradi novih. Pri 

tem pa dodatne potrebe po električni energiji 

sploh še niso upoštevane.

[57] V prihodnje je potrebno podpirati takšno 

proizvodnjo iz obnovljivih virov, ki je okoljsko, 

cenovno in stroškovno sprejemljiva. Ob tem je 

potrebno spodbujati  prilagajanje proizvodnje 

in odjema, vključno z vgradnjo hranilnikov. 

Potrebujemo takšen model spodbud, da bomo 

okrepili dejansko samooskrbo v realnem času v 

okviru posameznega uporabnika ali pa 

skupnosti.
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bolj intenzivnih vremenskih pojavov, pa tudi 

prilagodljivost uporabnikom, da s pametnimi 

omrežji uravnavajo proizvodnjo in odjem v 

pametnih domovih, mestih in vaseh.

[61] Pričakovana rast cen električne energije bo v 

prihodnosti še zaostrila že danes prisotno 

energetsko revščino. Zato je potrebno razviti 

takšen model pomoči ali omejevanja cen, ki bo 

ljudem zagotovil dostopno električno energijo.

[65] Kot resno alternativo sedanjim modelom 

lastništva avtomobila kot integralnega dela 

življenjske kulture vidimo souporabo 

[60] Da bi ujeli naslednjo generacijo tehnologij, 

katerih temeljna naloga je razogljičenje in 

uporaba alternativnih virov energije, moramo 

vzpostaviti infrastrukturo za distribucijo 

alternativnih virov, kot so e-polnilnice, postaje 

za skladiščenje in distribucijo metana, biomase 

in drugih sodobnih virov energije. 

[62] Potrebujemo radikalen premik k trajnostni 

mobilnosti. Hrbtenica te mora biti sodoben 

sistem javnega potniškega prometa.

[63] Prizadevali si bomo za uveljavitev 

brezplačnega javnega prometa kot temeljnega 

standarda trajnostne mobilnosti v naši državi.

[64] Ob modernizaciji obstoječih tras železnice 

potrebujemo načrt za hitro železnico vsaj na 

osnovnem železniškem križu, ob tem pa je 

potrebno izkoristiti potencial primestnih 

železniških povezav za prometno 

razbremenitev regionalnih središč. V mestih je 

potrebna učinkovitejša in bolj razvejana mreža 

javnega prevoza, ki jo bo dopolnjevala mreža 

P+R sistemov, brezplačna izposoja koles ter 

spodbude kulturi pešačenja in kolesarjenja. Vse 

te ukrepe je potrebno izvajati kot spodbudo ob 

hkratnem zapiranju mestnih središč za 

promet.

električnih vozil, ki jo je mogoče spodbujati 

tudi z javno in neprofitno mrežo vozil z 

jamstvom dostopne cene in širitvijo tudi v tiste 

predele Slovenije, ki so za profitabilne modele 

tržno nezanimivi. Souporaba bo več ljudi 

pripeljala na isti cilj, ceneje in z manj ogljičnega 

odtisa.

[66] Pomemben korak za večjo energetsko 

učinkovitost je obvezna izgradnja energetsko 

pasivnih in energijsko samooskrbnih 

novogradenj ter energetske sanacije obstoječih 

objektov, za katere je potrebno spodbuditi 

namestitev tehnologij za individualno 

pridobivanje električne energije ter ločeno rabo 

sanitarne in pitne vode.

[67] Zmanjševanje koncentracij CO� moramo 

dolgoročno zagotoviti tudi z izvajanjem 

geografsko - političnih ukrepov za 

decentralizacijo države. Razpršenost državnih 

institucij in uprav podjetij v pretežni ali 

večinski državni lasti po državi tako pomeni 

manj vsakodnevnih motoriziranih delovnih 

migracij in disperzijo priložnosti in možnosti. 

Ukrep je prijazen ljudem, saj porabijo manj časa 

za pot in več za aktivnost, doma in na delu, 

hkrati pa spodbuja razvoj in uporabo digitalnih 

orodij.

[68] Ključno vlogo pri zagotavljanju zelenega 

preboja imajo lokalne skupnosti, saj je razvoj 

vsakega kraja povezan z viri, ki so skupnosti na 

razpolago. Zato je ključnega pomena, da se ob 

omejenih virih in priložnostih za razvoj vse 

projekte lokalnih skupnosti upravlja in načrtuje 

na podlagi dolgoročnih strategij in v skladu z 

zahtevami trajnostnega razvoja.

[69] Še posebej je pomembno, da se v vodenje 

razvojnih, infrastrukturnih ali programskih 

projektov od samega začetka ustrezno vključuje 

strokovno javnost in civilno družbo. Razvoj in 

investicije namreč niso namenjeni samemu 



[55] Tehnologije se hitro razvijajo. Slovenska 

znanost na tem področju je med vodilnimi v 

[52] To je pomembno tudi pri sprejemanju 

odločitev o drugem bloku Jedrske elektrarne 

Krško. Življenjska doba sedanjega reaktorja se 

izteče leta 2043, zato mora Slovenija najkasneje 

v roku 10 let sprejeti odločitve o svoji jedrski 

prihodnosti. Socialni demokrati menimo, da bo 

podnebne cilje in hkratno energetsko 

neodvisnost ter samozadostnost težko dosegati 

brez jedrske energije. Ocenjujemo pa, da je to 

tako pomembna in dolgoročna odločitev, da jo 

je potrebno po poglobljeni in večletni javni 

razpravi o jedrski energiji in alternativah 

sprejeti na referendumu.

[53] Kot država moramo skupaj s sosednjo 

Hrvaško sprejeti program razgradnje Jedrske 

elektrarne Krško in za to v naslednjih dveh 

desetletjih zagotoviti tudi zadostna sredstva, ob 

tem pa zagotoviti ustrezne možnosti za 

razgradnjo in skladiščenje jedrskih odpadkov.

[54] Iztekajoča se življenjska doba NEK in 

morebitno predčasno zaprtje TEŠ predstavljata 

velikanski izziv, saj predstavljata kar ⅔ sedanje 

proizvodnje električne energije. Zato moramo 

pospešiti ogljično nevtralne vire in tehnologije 

pridobivanja elektrike, da ob razogljičenju 

dosežemo tudi dolgoročno energetsko 

neodvisnost in samozadostnost Slovenije. 

[51] Ta izkušnja je za nas in za celotno družbo 

dragocena, saj dokazuje, da je potreben pri 

izvajanju velikih investicij drugačen pristop - 

od začetnih odločitev do izvajanja naročil in 

gradenj. Velike in dolgoročne odločitve 

zahtevajo, da imajo visoko stopnjo soglasja v 

družbi, skozi transparentno in gospodarno 

izvajanje pa zagotovljeno tudi visoko zaupanje 

javnosti. To je predpogoj za vse odločitve, ki nas 

čakajo na energetskem, pa tudi drugih 

področjih.

[59] Z večjim deležem obnovljivih virov energije 

bo potrebno modernizirati tudi prenosna in 

distribucijska omrežja, saj je od njihove jakosti, 

robustnosti in naprednosti odvisna sposobnost 

prehoda v nizkoogljično družbo. Od njihove 

jakosti, robustnosti in naprednosti je odvisna 

prilagodljivost proizvodnje in odjema, 
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novih decentraliziranih proizvodnih virov, 

varnost omrežij zaradi vse pogostejših in vse 

svetu. Dodatno bomo podprli raziskave in 

razvoj zelenih tehnologij. S tem bomo 

inštitutom, univerzam in gospodarstvu 

dodatno omogočili, da sodelujejo pri 

zahtevnem globalnem prehodu v nizkoogljično 
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[56] Primarna naloga mora zato biti izgradnja že 

umeščenih in načrtovanih hidroelektrarn na 

Savi. Ob tem mora država prenoviti sheme 

podpor za obnovljive vire energije in 

samooskrbo z električno energijo. Sedanja 

modela temeljita na individualizaciji koristi 

(praviloma premožnejših) in kolektivizaciji 

obveznosti (ostalih uporabnikov), v energetsko 

bilanco pa prispevata premalo.

[58] Deficit v proizvodnji električne energije se 

povečuje tako v Sloveniji kot v Evropi. Več 

objektov se razgrajuje, kot se gradi novih. Pri 

tem pa dodatne potrebe po električni energiji 

sploh še niso upoštevane.

[57] V prihodnje je potrebno podpirati takšno 

proizvodnjo iz obnovljivih virov, ki je okoljsko, 

cenovno in stroškovno sprejemljiva. Ob tem je 

potrebno spodbujati  prilagajanje proizvodnje 

in odjema, vključno z vgradnjo hranilnikov. 

Potrebujemo takšen model spodbud, da bomo 

okrepili dejansko samooskrbo v realnem času v 

okviru posameznega uporabnika ali pa 

skupnosti.
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bolj intenzivnih vremenskih pojavov, pa tudi 
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objektov, za katere je potrebno spodbuditi 

namestitev tehnologij za individualno 

pridobivanje električne energije ter ločeno rabo 
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institucij in uprav podjetij v pretežni ali 

večinski državni lasti po državi tako pomeni 

manj vsakodnevnih motoriziranih delovnih 

migracij in disperzijo priložnosti in možnosti. 

Ukrep je prijazen ljudem, saj porabijo manj časa 

za pot in več za aktivnost, doma in na delu, 

hkrati pa spodbuja razvoj in uporabo digitalnih 

orodij.

[68] Ključno vlogo pri zagotavljanju zelenega 

preboja imajo lokalne skupnosti, saj je razvoj 

vsakega kraja povezan z viri, ki so skupnosti na 

razpolago. Zato je ključnega pomena, da se ob 

omejenih virih in priložnostih za razvoj vse 

projekte lokalnih skupnosti upravlja in načrtuje 

na podlagi dolgoročnih strategij in v skladu z 

zahtevami trajnostnega razvoja.

[69] Še posebej je pomembno, da se v vodenje 

razvojnih, infrastrukturnih ali programskih 

projektov od samega začetka ustrezno vključuje 

strokovno javnost in civilno družbo. Razvoj in 

investicije namreč niso namenjeni samemu 



sebi, ampak morajo služiti najširšim interesom 

skupnosti, tako okoljskim, gospodarskim in 

tudi socialnim.

[70] Lokalne skupnosti naj, kjer omrežja 

daljinskega ogrevanja in hlajenja (razen ob 

boljših alternativah) še niso vzpostavljena, ob 

podpori države vzpostavijo tovrstne mreže ter 

zagotovijo najučinkovitejšo in okolju 

najprijaznejšo izrabo energentov za uporabniku 

najdostopnejšo ceno.

[72] Kot pomembno orodje tako prepoznavamo 

oblikovanje lokalnih energetskih zadrug, ki so 

lahko najbolj učinkovite pri zagotavljanju 

trajnostne in racionalne oskrbe z energije, da 

bo ta še vedno lahko dostopna na način, ki bo 

preprečil nastajanje energetske revščine.

[73] Trajnostna raba virov je tesno povezana z 

etično rabo prostora. Zato je potrebno 

prednostno sanirati stara degradirana območja 

in v njih uresničiti potencial trajnostne rabe 

prostora, naravni prostor ter površine za 

pridelavo hrane pa varovati kot najvišjo 

družbeno vrednoto. 

[74] Lotiti se moramo tudi navidezno malih 

zgodb, ki pa bistveno obremenjujejo naše okolje 

in terjajo od nas spremembo življenjskega 

sloga in navad poslovanja.

[75] Prepovedati moramo uporabo plastike in 

plastificiranih izdelkov za enkratno uporabo 

ter bistveno obdavčiti proizvode z izjemno 

dolgimi razgradnimi obdobji. Omejiti je 

potrebno snovno pretirano intenzivno 

proizvodnjo, ki porabi prekomerne količine 

vode in drugih naravnih virov.

[71] Za ohranitev in izboljšanje kakovosti zraka je 

potrebno maksimalno omejiti individualna 

kurišča.

[76] Socialni demokrati podpiramo popolno 

prepoved uporabe gensko spremenjenih 

organizmov. Skladno z naravnimi zmožnostmi 

moramo dvigniti raven samooskrbe in 

spodbujati ekološko kmetovanje za 

proizvodnjo lokalno pridelane, kakovostne in 

varne hrane. Kratke dostavne verige in visoka 

kakovost hrane, pridelane doma ali čim bližje 

domu, morajo postati standard, ki bo dostopen 

vsem.

[79] Na vseh področjih moramo uveljaviti načela 

krožnosti, da zagotovimo kontinuirano 

uporabo virov in preprečimo nastajanje 

odpadkov. Zato bomo ta načela podpirali s 

spodbudami za spremembe vzorcev 

gospodarjanja, za ponovno uporabo, 

souporabo, popravila in obnove, ponovne 

[78] V dobavne verige je potrebno vključiti tudi 

obračun okoljskega in podnebnega stroška 

vsakega izdelka, ki ga ta ima v proizvodnem, 

distribucijskem in življenjskem ciklu. Potrebno 

je spodbujati trajnost izdelkov in ponovno 

uporabo. To je tudi priložnost za ponoven 

razmah lokalnih dejavnosti, ki se danes 

globalizirane selijo v manj razvite predele sveta.

[77] V sozvočju z skrbjo za okolje želimo 

spodbuditi in modernizirati tudi kmetijsko 

proizvodnjo, ki je še posebej pomembna za 

razvoj podeželskih območji naše države. 

Komasacija je podporni ukrep, ki lahko mladim 

prevzemnikom kmetij omogoči nov začetek in 

eksistenčno neodvisnost znotraj kmetijske 

dejavnosti. Podeželska območja in kmetovanje 

je potrebno podpirati z odkupom lokalno 

pridelane hrane s strani javnih zavodov ter 

omogočanjem, spodbujanjem in oživljanjem 

trških dejavnosti in obrtniških tradicij, ki 

pomembno sooblikujejo pogoje za trajnostni 

razvoj kmetijstva, ohranjanje podeželja in 

zagotavljanje trajnostne samooskrbe. 
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[80] Potreben je niz velikih odločitev in mnoštvo 

majhnih korakov. Želimo spoduditi 

ozelenjevanje javnih površin z javnimi 

sadovnjaki in čebelnjaki, pogozdovanje in 

zasaditev dreves v urbanih središčih, 

posodobitev sistemov vodooskrbe za znižanje 

visokih izgub vode, energetsko sanacijo javnih 

zgradb in vzpostavljanje sistemov vzajemne 

proizvodnje in distribucije energije.

[81] Podpiramo zeleno proračunsko in davčno 

reformo, da prenehamo javna sredstva 

porabljati za okoljsko škodljive prakse, na drugi 

proizvodnje in reciklaže, da ustvarimo sisteme 

zaprtega krožnega toka snovi z zmanjšanjem 

dodajanja virov ali nastajanja smeti, 

onesnaženja in emisij.

strani pa s sistemom okoljskih dajatev za 

neželena ravnanja ustvarimo nove proračunske 

vire.

[82] Socialni demokrati ne pristajamo na tezo, da 

je varovanje okolja strošek, saj se zavedamo, da 

je vsaka investicija v preprečevanje podnebnih 

sprememb in sonaravnejši način življenja 

naložba v obstoj planeta in življenja.

[83] S spreminjanjem družbene miselnosti in 

razvojem kulture „misli globalno, deluj 

lokalno“ lahko skupaj storimo velikanski korak 

naprej za varovanje okolja in planeta. Zato 

vidimo zeleno razvojno politiko kot priložnost 

in kot dolžnost za preobrazbo družbe, razvoj 

medčloveških odnosov in prenovljene, 

trajnostne kakovosti življenja za vse.

[84] Vsi ljudje imamo pravico do pravičnega plačila za pošteno delo, do 

zdravega življenjskega in delovnega okolja. To je predpogoj obstoja 

sodobne družbe in njenega razvoja. Osnova napredne solidarnosti je 

razumevanje, da ustvarjamo, inoviramo, izumljamo in delamo zato, da bi 

napredovali ne le kot posameznikI, ampak da bi kot skupnost ustvarjali 

kakovostno, humano  življenje za vse. Da bi premagali revščino, 

izključenost ter ujetost v krog dohodkovne depriviligiranosti in 

posledično neprekinjene družbene podrejenosti in neenakopravnosti. 

Vsem ljudem moramo zagotoviti dostop do storitev in orodij, ki 

omogočajo ustvarjalno, dostojno življenje.

POGLED V
#SOLIDARNO
PRIHODNOST

POGLED V
#SOLIDARNO
PRIHODNOST



sebi, ampak morajo služiti najširšim interesom 

skupnosti, tako okoljskim, gospodarskim in 

tudi socialnim.
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podpori države vzpostavijo tovrstne mreže ter 

zagotovijo najučinkovitejšo in okolju 
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in v njih uresničiti potencial trajnostne rabe 

prostora, naravni prostor ter površine za 

pridelavo hrane pa varovati kot najvišjo 

družbeno vrednoto. 

[74] Lotiti se moramo tudi navidezno malih 

zgodb, ki pa bistveno obremenjujejo naše okolje 

in terjajo od nas spremembo življenjskega 

sloga in navad poslovanja.

[75] Prepovedati moramo uporabo plastike in 

plastificiranih izdelkov za enkratno uporabo 

ter bistveno obdavčiti proizvode z izjemno 

dolgimi razgradnimi obdobji. Omejiti je 

potrebno snovno pretirano intenzivno 

proizvodnjo, ki porabi prekomerne količine 

vode in drugih naravnih virov.

[71] Za ohranitev in izboljšanje kakovosti zraka je 

potrebno maksimalno omejiti individualna 
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spodbujati ekološko kmetovanje za 
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varne hrane. Kratke dostavne verige in visoka 

kakovost hrane, pridelane doma ali čim bližje 

domu, morajo postati standard, ki bo dostopen 

vsem.

[79] Na vseh področjih moramo uveljaviti načela 

krožnosti, da zagotovimo kontinuirano 

uporabo virov in preprečimo nastajanje 

odpadkov. Zato bomo ta načela podpirali s 

spodbudami za spremembe vzorcev 

gospodarjanja, za ponovno uporabo, 

souporabo, popravila in obnove, ponovne 

[78] V dobavne verige je potrebno vključiti tudi 

obračun okoljskega in podnebnega stroška 

vsakega izdelka, ki ga ta ima v proizvodnem, 

distribucijskem in življenjskem ciklu. Potrebno 

je spodbujati trajnost izdelkov in ponovno 

uporabo. To je tudi priložnost za ponoven 

razmah lokalnih dejavnosti, ki se danes 

globalizirane selijo v manj razvite predele sveta.

[77] V sozvočju z skrbjo za okolje želimo 

spodbuditi in modernizirati tudi kmetijsko 

proizvodnjo, ki je še posebej pomembna za 

razvoj podeželskih območji naše države. 

Komasacija je podporni ukrep, ki lahko mladim 

prevzemnikom kmetij omogoči nov začetek in 

eksistenčno neodvisnost znotraj kmetijske 

dejavnosti. Podeželska območja in kmetovanje 

je potrebno podpirati z odkupom lokalno 

pridelane hrane s strani javnih zavodov ter 
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trških dejavnosti in obrtniških tradicij, ki 
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[83] S spreminjanjem družbene miselnosti in 

razvojem kulture „misli globalno, deluj 
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[95] Osnova naših prizadevanj za napredno 

solidarnost je uvedba 30-urnega delovnika (za 

današnjo plačo 40-tih ur), ki je tudi odgovor na 

nove okoliščine dela, pa naj si gre za povečano 

nujnost mobilnosti zaposlenega v storitvenem 

sektorju, ali za avtomatizacijo in robotizacijo v 

kmetijstvu in proizvodnji. Funkcija povečane 

učinkovitosti zaposlenega, bodisi skozi osebno 

inovativnost ali tehnološke spremembe, namreč 

ne more biti zgolj v krčenju števila ljudi v 

delovnem procesu, ampak v dvigu splošne 

kakovosti življenja. Za več učinkovitosti moramo 

torej ponuditi več življenja, prostega časa, več 

možnosti, da človek poleg dela izpolnjuje tudi 

preostale, na delo za plačilo nevezane aspiracije 

in hotenja. 

[93] Zavzemamo se za trajno povečevanje 

minimalne plače, da jo prelevimo v dostojno 

plačo za dostojno življenje. Država mora 

vzpostaviti politiko jamstva za delo in vsakemu 

državljanu, ki je sposoben in želi delati, 

omogočiti dostojno plačano zaposlitev ali 

možnosti dodatnega izobraževanja ali 

prekvalifikacije.

glede na višino svojih prihodkov po načelu 

„vsako delo šteje“, pri tem pa bo zavarovan za 

vsa ključna življenjska tveganja.

[94] Če je Tretja pot koncem 20. stoletja uspela 

ustvariti vrzel med sindikati, delavskim gibanjem 

in socialno demokracijo, oslabila politično 

platformo skupnega boja in uspela povzročiti 

razkol, celo odkrita nasprotovanja, je eno 

ključnih spoznanj sodobne socialne demokracije, 

da kompromis za vsako ceno ni mogoč. Socialni 

demokrati podpiramo socialni dialog, vendar ne 

na račun zniževanja socialnega standarda ljudi, 

delavskih pravic, družbene solidarnosti in 

varovanja temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin ter enakih možnosti vseh, ne glede na 

okoliščine, ki jih opredeljujejo. 

[96] Da bi dosegli bolj izenačene možnosti otrok 

za start v življenje in družbo znanja brez 

elitizma, je potrebno uveljaviti brezplačno in 

obvezno predšolsko varstvo ter osnovno in 

srednjo šolo. Gre za sistem vzgoje in 

izobraževanja, ki zagotavlja vsakemu 

predšolskemu in šolajočemu se otroku ne glede 

na socialni status, da na zahtevo staršev dobi tri 

zdrave obroke dnevno, prostor za ustvarjalnost 

in rekreacijo ter predvsem okolje, ki bo za 

otroke prijazno in varno. Vsak otrok in vsak 

potencial, ki se  izgubi zaradi socialnih ali 

družinskih okoliščin, je nepredstavljiva in 

nedopustna izguba skupnosti. 

[97] Zato moramo z ukrepi socialdemokratske 

družinske politike spodbuditi enakopravnost v 

družini, izkoreninjati  nasilje in zlorabe, ki se 

prepogosto dogajajo v družinskem krogu in so 

relikt časov, ki bi morali biti že davno zgolj 

spomin na smetišču zgodovine. Dosledno 

razbijanje mitov o sprejemljivosti in svetih 

tradicijah patriarhata, opolnomočenje otrok, 

mladine in žensk za aktivno odločanje o 

skupnih zadevah je dolžnost vsake, še posebej 

pa socialdemokratske politike in demokratične 

države. Nobeno nasilje in nobena zloraba nista 

stvar družine. To so družbeni simptomi, ki jih 

moramo zdraviti z aktivnim izobraževanjem, 

opolnomočenjem in omogočanjem izhodov in 

alternativ. Zaščite skupnosti mora biti deležna 

žrtev, storilec pa mora biti kaznovan, a mora 

dobiti tudi organizirano priložnost, da 

spremeni svoj diskriminatorni in nasilni način 

ravnanja.

[98] Zavzeli se bomo za bistveno izboljšanje 

izobraževanja in usposabljanja za aktivno 

državljanstvo v javnih šolah, vključno z 

izboljšanjem strokovne kakovosti vsebin o 

enakosti spolov in spolne vzgoje. Delali bomo 

za čimprejšnjo odpravo vseh zadržkov, ki jih je 

Slovenija imela ob ratifikaciji Carigrajske 

[85] Delitev in ne zgolj sebična komercializacija 

virov in znanja je temelj socialne politike. 

Glavni kazalnik uspešnosti je nenehno padajoče 

število tistih, ki jih nismo ujeli v podporne in 

varnostne mehanizme, tistih, ki so šibki, v 

nemilosti ali ranljivi zaradi osebnih ali drugih 

okoliščin. Edina cifra, ki jo sprejemamo pri tem 

kazalniku, je nič. 

[86] Slovenija je po ustavi socialna država, zato 

si ne moremo dovoliti lačnih otrok, zbiranja 

zamaškov, ker zavarovalnice ščitijo svoje 

profite, neurejenega varstva v tretjem 

življenjskem obdobju, odsotnosti primerne 

zdravstvene oskrbe, nedostopnosti cepiv ali 

plačljivosti storitev za državljane, brez katerih 

se standard njihovega življenja bistveno 

poslabša, ali pa jih celo pahne v stanje 

eksistenčne ogroženosti. 

[87] Premagati moramo družbene neenakosti in 

preprečiti nesolidarno kopičenje bogastva in 

premoženja v rokah peščice privilegiranih, ki 

do svojega premoženja niso prišli zaradi 

lastnega dela in inovativnosti, ampak na račun 

izkoriščanja ljudi in okolja. To bomo storili s 

trdnimi mrežami socialne varnosti in 

kakovostnimi, univerzalno dostopnimi  javnimi 

storitvami, ki so ključne za preprečevanje 

revščine in zaščito tistih, ki pomoč najbolj 

potrebujejo, vključno z mladimi, starejšimi, 

ranljivimi skupinami, delavci, prekarci in 

brezposelnimi. 

[88] Tudi danes, po desetletjih vladavine 

neoliberalizma, smo dolžni zaščititi ljudi, ki 

zbolijo, izgubijo službo, trpijo zaradi 

invalidnosti, sami skrbijo za otroke, ali se 

znajdejo v težkem položaju, iz katerega ne 

zmorejo sami. Pravice do kakovostne 

zdravstvene oskrbe, izobraževanja in dostojne 

pokojnine so del splošnih pravic, ki jih 

moramo zaščititi z zlatim socialnim pravilom 

[89] Resnično solidarna družba je lahko le 

demokratična družba. Zato zahtevamo 

pogumnejše uveljavljanje ekonomske 

demokracije z uzakonitvijo obvezne udeležbe 

delavcev pri dobičku in sprejem zakonov, ki 

bodo omogočili spodbujanje delavskega 

(so)lastništva in zadružništva.

[91] Naša temeljna naloga tako ostaja 

uveljavitev enotne pogodbe o zaposlitvi, da se 

zmanjšajo razlike, ki jih visoka segmentacija na 

trgu dela povzroča, vključno z nizko stopnjo 

socialne varnosti prekarnih delavcev.

[90] Boj za pravico vseh do dela in pravice, ki 

izhajajo iz dela, ostaja temeljno poslanstvo 

socialne demokracije. Vsi zaposleni morajo 

uživati  enak  standard varstva njihovih pravic. 

Izkoreniniti moramo delo na črno in sivo 

ekonomijo, delo brez varnosti in brez 

pravičnega plačila, prekarno delo ter prikrito 

avtorsko delo ali delo za določen čas, ki je v 

resnici redna in stalna oblika zaposlitve brez 

ustrezne zaščite.

[92] Za dolgoročno ohranitev in učinkovitost 

sistemov socialne varnosti je ključno, da jih 

začnemo prilagajati demografskim, 

tehnološkim in drugim spremembam, ki 

ogrožajo dolgoročno varnost in zaupanje 

zavarovancev. Zato se zavzemamo za to, da v 

Sloveniji začnemo razpravo o univerzalnem 

socialnem zavarovanju. Po tej ideji bo vsakdo, 

ne glede na pravni temelj svojih prihodkov in 

dohodkov, k družbeni solidarnosti prispeval 

družbene solidarnosti. Pravico do dela in 

dostojnega življenja imajo namreč vsi ljudje, 

brezposelnost in socialno izključenost pa 

moramo obravnavati  kot kolektivno, ne 

individualno pomanjkljivost. Brez izjem 

moramo uveljaviti in dosledno spoštovati 

načelo enakega plačila za enako delo na 

enakem delovnem mestu.
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[100] Ni dovolj, da imamo uspešne posameznice  

na vodilnih položajih v vladi in gospodarstvu, 

tudi tu, tako za javni kot zasebni sektor, 

moramo uveljaviti dosledno enakopravnost in 

popolno uravnoteženost obeh spolov pri 

soodločanju in soupravljanju. 

konvencije proti nasilju nad ženskami in 

deklicami in nasilju v družini, za opredelitev 

kaznivega dejanja posilstva po principu 

odstotnosti jasnega soglasja (ja je ja), proti 

obravnavanju in obdavčenju prostitucije kot 

normalnega dela in normalnega posla, za 

preganjanje klietov, ki si dovolijo ravnati, kot 

da je spolni odnos moralno in zakonsko 

dopustno kupiti od osebe v skrajni stiski. 

 

[99] Da premagamo mite o naravni neenakosti 

spolov, moramo uveljaviti enakopravno 

zastopanost spolov po načelu 50 : 50 na  vseh  

mestih družbenega odločanja. Narediti 

moramo korak naprej. Ni dovolj, da imamo 

zgolj uravnoteženo zastopanost na kandidatnih 

listah ob različnih volitvah, uveljaviti moramo 

enakost v izvoljivosti. V kateremkoli volilnem 

sistemu je tehnično mogoče uveljaviti enako 

zastopanost obeh spolov v Državnem zboru. 

Naredili bomo vse, da dosežemo družbeno 

soglasje in ustavno večino, ki je za to potrebna. 

Zgled bomo postavili sami, z našo 

organiziranostjo, preko naših notranjih pravil 

in postopkov. 

[101] Enake možnosti moramo uveljaviti tudi na 

področju stanovanjske politike, na področju, 

kjer v Sloveniji trenutno vlada kritična 

neenakost in ujetost celotnih generacij. Stanje s 

kroničnim pomanjkanjem ustreznih javnih 

najemnih stanovanj je dokaz nedelovanja trga. 

Zato imamo danes tisoče ljudi, ki delajo, da bi 

imeli kje živeti, ne pa da bi imeli pravico  delati, 

da bi dostojno živeli.

[102] Po zgledu najboljših rešitev, kot je 

socialdemokratska stanovanjska politika 

Dunaja, bomo začeli novo dobo družbenih 

stanovanjskih politik v Sloveniji. Prvi korak je 

priznanje, da imamo v Sloveniji resno 

stanovanjsko krizo zaradi večdesetletnega 

prepuščanja tega vprašanja trgu. Zato zdaj 

potrebujemo prioritetni pristop k celovitim, 

finančno podprtim in trajnostno zasnovanim 

rešitvam stanovanjske izgradnje. Vzpostavili 

bomo trajen in stabilen vir za financiranje 

javne neprofitne stanovanjske izgradnje, da 

zgradimo desettisoče najemnih stanovanj. 

Spodbudili bomo oblikovanje stanovanjskih 

zadrug ter okrepili lokalne sklade neprofitnih 

stanovanj, ne le za reševanje enkratnih 

bivanjskih stisk, temveč za možnost 

dolgoročnega, generacijskega najema. 

[103] Naš cilj je, da vse slovenske občine 

oblikujejo lokalne stanovanjske programe in s 

trajnostno rabo prostora in virov spodbudijo 

medgeneracijsko sobivanje, še posebej na 

podeželju, kjer se pogosto dogaja, da za mlade 

ni možnosti pridobitve stanovanj, starejši pa 

ostajajo sami v hišah, ki jih je težko ali skoraj 

nemogoče vzdrževati.

[104] Subvencioniranje najema in prenove 

bivalnih objektov v krajih, ki so posebej 

demografsko ogroženi, je pomemben ukrep, saj 

želimo ohraniti živahne tudi številne vasi, brez 

katerih utegne zob časa v pozabo pahniti tudi 

kulturno in jezikovno dediščino slovenskega 

naroda, prebivalce na redko poseljenih 

območjih pa postaviti v neenakopraven položaj. 

Neenakopravnost pa ni sprejemljiva.

[105] Da bi preprečili samevanje starejših 

objektov in izsiljene novogradnje, bomo 

spodbudili in podprli tudi alternativne oblike 

zagotavljanja stanovanj, kot so stanovanjske 

zadruge z enakimi pogoji delovanja, kot jih 
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imajo neprofitne stanovanjske organizacije. 

Prav tako moramo spodbuditi souporabo 

večdružinskih objektov, ki danes za mnoge 

predstavljajo veliko breme, medtem ko si drugi 

ne morejo privoščiti izkoriščevalskih najemnin, 

ki zaradi odsotnosti stanovanjske politike in 

zgrešenih ukrepov tranzicije že lep čas vladajo 

na trgu nepremičnin.

[106] Žal pa vprašanja bivanja in enakih možnosti 

niso omejena na postkrizne generacije. Svet se 

spreminja, tehnološki razvoj, revolucije v 

načinu življenja in staranje prebivalstva nas 

postavljajo pred izjemen izziv, kako poskrbeti 

za vse ljudi, še posebej in tudi takrat, ko sami 

tega ne zmorejo več - deloma ali v celoti. 

[107] Slovenija se že skoraj celo desetletje ukvarja 

z uvajanjem novega sistema dolgotrajne oskrbe. 

Kot najhitreje starajoča se država med 

članicami Evropske unije imamo na tem 

področju izrazit problem: primanjkuje tako 

mest v domovih za starejše kot dostopnih 

storitev  pomoči na domu. Skrb za dolgotrajne 

pomoči potrebne je različno urejena in 

dostopna, kar ustvarja vrsto neenakosti.

[109] Iz zdravstvenega sistema je potrebno 

izkoreniniti korupcijo ter dosledno preganjati 

kartelno dogovarjanje pri prodaji zdravil, 

dobičke iz lekarniške dejavnosti  javnih zavodov 

pa nameniti za razvoj javnega zdravstvenega 

sistema in ne za izplačila dobičkov.

[108] Dejstvo je, da bo država v bodoče morala 

zagotoviti bistveno več sredstev za javno 

zdravstvo, statusno in vsebinsko preoblikovati 

javno zdravstveno blagajno, realno ovrednotiti 

in plačevati zdravstvene programe in storitve 

ter modernizirati javne zavode v učinkovite 

zdravstvene organizacije z učinkovitim 

upravljanjem in vodenjem.

[111] Na ravni celotne države je potrebno 

vzpostaviti enoten standard oskrbe s pomočjo 

na domu po enotni ceni in z enako dostopnostjo 

na območju celotne države. Slednja bo 

organizirana kot javna mreža z vključevanjem 

nevladnih organizacij, socialnih podjetij in 

prostovoljk in prostovoljcev v sistem javno 

zagotovljene oskrbe.

[110] Takoj moramo pristopiti k vzpostavitvi 

novega socialnega zavarovanja za pomoč in 

oskrbo v starosti, ki bo zagotovilo integrirane 

socialne in zdravstvene storitve, po načelu 

medgeneracijske solidarnosti. Potrebni so 

namreč stabilni viri za enotno košarico storitev, 

do katerih bo upravičen uporabnik, z enako 

dostopnostjo na območju celotne države.

[112] Naloga države je, da spodbudi in aktivira 

gradnjo oskrbovanih stanovanj, domov za 

varstvo odraslih in v naše skupnosti pripelje 

sodobne koncepte zagotavljanja dolgotrajne 

oskrbe, kot so denimo družinska skupnost, 

četrta generacija domov za varstvo odraslih, 

dnevni centri za starejše, grajena infrastruktura 

pa mora biti prilagojen aktivnemu programu in 

deinstitucionalizaciji. Starejši so namreč 

pomemben del naše skupnosti, zato je 

pomembno, da so aktivno prisotni v življenju 

naše skupnosti in po svojih zmožnostih tudi 

delovno aktivni.

[113] Da bi država blaginje resnično lahko 

izpolnila svoj namen in uresničila zahtevo 

delavskega gibanja, ki jo je v politični prostor in 

boj pripeljala socialna demokracija, moramo za 

napredno solidarnost zagotoviti tudi vire. Kot 

družba in država ne smemo dovoliti, da bi 

sisteme solidarnosti, javne storitve zdravstva, 

vzgoje in izobraževanja ter socialne varnosti 

ogrožali korupcija, izogibanje davkom in 

katerokoli dejanje, s katerim posamezniki sebe 

postavljajo pred skupnost.
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[100] Ni dovolj, da imamo uspešne posameznice  

na vodilnih položajih v vladi in gospodarstvu, 

tudi tu, tako za javni kot zasebni sektor, 

moramo uveljaviti dosledno enakopravnost in 

popolno uravnoteženost obeh spolov pri 

soodločanju in soupravljanju. 

konvencije proti nasilju nad ženskami in 

deklicami in nasilju v družini, za opredelitev 

kaznivega dejanja posilstva po principu 

odstotnosti jasnega soglasja (ja je ja), proti 

obravnavanju in obdavčenju prostitucije kot 

normalnega dela in normalnega posla, za 

preganjanje klietov, ki si dovolijo ravnati, kot 

da je spolni odnos moralno in zakonsko 

dopustno kupiti od osebe v skrajni stiski. 

 

[99] Da premagamo mite o naravni neenakosti 

spolov, moramo uveljaviti enakopravno 

zastopanost spolov po načelu 50 : 50 na  vseh  

mestih družbenega odločanja. Narediti 

moramo korak naprej. Ni dovolj, da imamo 

zgolj uravnoteženo zastopanost na kandidatnih 

listah ob različnih volitvah, uveljaviti moramo 

enakost v izvoljivosti. V kateremkoli volilnem 

sistemu je tehnično mogoče uveljaviti enako 

zastopanost obeh spolov v Državnem zboru. 

Naredili bomo vse, da dosežemo družbeno 

soglasje in ustavno večino, ki je za to potrebna. 

Zgled bomo postavili sami, z našo 

organiziranostjo, preko naših notranjih pravil 

in postopkov. 

[101] Enake možnosti moramo uveljaviti tudi na 

področju stanovanjske politike, na področju, 

kjer v Sloveniji trenutno vlada kritična 

neenakost in ujetost celotnih generacij. Stanje s 

kroničnim pomanjkanjem ustreznih javnih 

najemnih stanovanj je dokaz nedelovanja trga. 

Zato imamo danes tisoče ljudi, ki delajo, da bi 

imeli kje živeti, ne pa da bi imeli pravico  delati, 

da bi dostojno živeli.

[102] Po zgledu najboljših rešitev, kot je 

socialdemokratska stanovanjska politika 

Dunaja, bomo začeli novo dobo družbenih 

stanovanjskih politik v Sloveniji. Prvi korak je 

priznanje, da imamo v Sloveniji resno 

stanovanjsko krizo zaradi večdesetletnega 

prepuščanja tega vprašanja trgu. Zato zdaj 

potrebujemo prioritetni pristop k celovitim, 

finančno podprtim in trajnostno zasnovanim 

rešitvam stanovanjske izgradnje. Vzpostavili 

bomo trajen in stabilen vir za financiranje 

javne neprofitne stanovanjske izgradnje, da 

zgradimo desettisoče najemnih stanovanj. 

Spodbudili bomo oblikovanje stanovanjskih 

zadrug ter okrepili lokalne sklade neprofitnih 

stanovanj, ne le za reševanje enkratnih 

bivanjskih stisk, temveč za možnost 

dolgoročnega, generacijskega najema. 

[103] Naš cilj je, da vse slovenske občine 

oblikujejo lokalne stanovanjske programe in s 

trajnostno rabo prostora in virov spodbudijo 

medgeneracijsko sobivanje, še posebej na 

podeželju, kjer se pogosto dogaja, da za mlade 

ni možnosti pridobitve stanovanj, starejši pa 

ostajajo sami v hišah, ki jih je težko ali skoraj 

nemogoče vzdrževati.

[104] Subvencioniranje najema in prenove 

bivalnih objektov v krajih, ki so posebej 

demografsko ogroženi, je pomemben ukrep, saj 

želimo ohraniti živahne tudi številne vasi, brez 

katerih utegne zob časa v pozabo pahniti tudi 

kulturno in jezikovno dediščino slovenskega 

naroda, prebivalce na redko poseljenih 

območjih pa postaviti v neenakopraven položaj. 

Neenakopravnost pa ni sprejemljiva.

[105] Da bi preprečili samevanje starejših 

objektov in izsiljene novogradnje, bomo 

spodbudili in podprli tudi alternativne oblike 

zagotavljanja stanovanj, kot so stanovanjske 

zadruge z enakimi pogoji delovanja, kot jih 
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imajo neprofitne stanovanjske organizacije. 

Prav tako moramo spodbuditi souporabo 

večdružinskih objektov, ki danes za mnoge 

predstavljajo veliko breme, medtem ko si drugi 

ne morejo privoščiti izkoriščevalskih najemnin, 

ki zaradi odsotnosti stanovanjske politike in 

zgrešenih ukrepov tranzicije že lep čas vladajo 

na trgu nepremičnin.

[106] Žal pa vprašanja bivanja in enakih možnosti 

niso omejena na postkrizne generacije. Svet se 

spreminja, tehnološki razvoj, revolucije v 

načinu življenja in staranje prebivalstva nas 

postavljajo pred izjemen izziv, kako poskrbeti 

za vse ljudi, še posebej in tudi takrat, ko sami 

tega ne zmorejo več - deloma ali v celoti. 

[107] Slovenija se že skoraj celo desetletje ukvarja 

z uvajanjem novega sistema dolgotrajne oskrbe. 

Kot najhitreje starajoča se država med 

članicami Evropske unije imamo na tem 

področju izrazit problem: primanjkuje tako 

mest v domovih za starejše kot dostopnih 

storitev  pomoči na domu. Skrb za dolgotrajne 

pomoči potrebne je različno urejena in 

dostopna, kar ustvarja vrsto neenakosti.

[109] Iz zdravstvenega sistema je potrebno 

izkoreniniti korupcijo ter dosledno preganjati 

kartelno dogovarjanje pri prodaji zdravil, 

dobičke iz lekarniške dejavnosti  javnih zavodov 

pa nameniti za razvoj javnega zdravstvenega 

sistema in ne za izplačila dobičkov.

[108] Dejstvo je, da bo država v bodoče morala 

zagotoviti bistveno več sredstev za javno 

zdravstvo, statusno in vsebinsko preoblikovati 

javno zdravstveno blagajno, realno ovrednotiti 

in plačevati zdravstvene programe in storitve 

ter modernizirati javne zavode v učinkovite 

zdravstvene organizacije z učinkovitim 

upravljanjem in vodenjem.

[111] Na ravni celotne države je potrebno 

vzpostaviti enoten standard oskrbe s pomočjo 

na domu po enotni ceni in z enako dostopnostjo 

na območju celotne države. Slednja bo 

organizirana kot javna mreža z vključevanjem 

nevladnih organizacij, socialnih podjetij in 

prostovoljk in prostovoljcev v sistem javno 

zagotovljene oskrbe.

[110] Takoj moramo pristopiti k vzpostavitvi 

novega socialnega zavarovanja za pomoč in 

oskrbo v starosti, ki bo zagotovilo integrirane 

socialne in zdravstvene storitve, po načelu 

medgeneracijske solidarnosti. Potrebni so 

namreč stabilni viri za enotno košarico storitev, 

do katerih bo upravičen uporabnik, z enako 

dostopnostjo na območju celotne države.

[112] Naloga države je, da spodbudi in aktivira 

gradnjo oskrbovanih stanovanj, domov za 

varstvo odraslih in v naše skupnosti pripelje 

sodobne koncepte zagotavljanja dolgotrajne 

oskrbe, kot so denimo družinska skupnost, 

četrta generacija domov za varstvo odraslih, 

dnevni centri za starejše, grajena infrastruktura 

pa mora biti prilagojen aktivnemu programu in 

deinstitucionalizaciji. Starejši so namreč 

pomemben del naše skupnosti, zato je 

pomembno, da so aktivno prisotni v življenju 

naše skupnosti in po svojih zmožnostih tudi 

delovno aktivni.

[113] Da bi država blaginje resnično lahko 

izpolnila svoj namen in uresničila zahtevo 

delavskega gibanja, ki jo je v politični prostor in 

boj pripeljala socialna demokracija, moramo za 

napredno solidarnost zagotoviti tudi vire. Kot 

družba in država ne smemo dovoliti, da bi 

sisteme solidarnosti, javne storitve zdravstva, 

vzgoje in izobraževanja ter socialne varnosti 

ogrožali korupcija, izogibanje davkom in 

katerokoli dejanje, s katerim posamezniki sebe 

postavljajo pred skupnost.
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POGLED V
#RAZVOJNO
PRIHODNOST

[114] Poskrbeti moramo za vse ljudi, bremena za 

to pa enakopravno in solidarno razdeliti. 

Tistim, ki izkoriščajo davčne, sistemske in 

druge privilegije in nedoslednosti, da se z 

lastnim pohlepom izognejo družbeni 

solidarnosti in soodgovornosti za prihodnost, 

je potrebno izstaviti račun za nesprejemljivost 

takšnega početja. 

 

[115] Napredna solidarnost se tako najbolj 

neposredno kaže v dosledni  in učinkoviti 

obdavčitvi. Davčna politika in politike 

preprečevanja izogibanju plačevanja davkov, 

pranja denarja in korupcije morajo biti tako 

dosledne in učinkovite, da bo vsakomur v 

Sloveniji jasno, da se tovrstna goljufivost ne 

izplača. Socialni demokrati ne bomo dovolili, da 

bi na račun poslovanja z davčnimi oazami v 

korist najbogatejših, izgubljali sredstva za 

kakovostno in brezplačno javno zdravstvo, 

šolstvo, predšolsko varstvo in dolgotrajno 

[116] Prepričani smo, da je mogoče ključne 

družbene dobrine učinkoviteje in pravičneje 

zagotavljati skozi javne storitve in družbeno 

organiziranje.

[117] Po valu privatizacij in liberalizacije vrste 

storitev želimo nove socialne izzive v družbi 

razumeti kot priložnost za razmah javnega in 

skupnostnega pristopa za zadovoljevanje 

različnih družbenih potreb. Zdaj je spet čas za 

socializacijo naše akcije. Zato zagovarjamo 

organiziranje potrošniških in kreditnih zadrug 

za pravičnejši in neprofiten dostop do 

vsakodnevnih življenjskih dobrin in virov.

oskrbo starejših. Ne le na simbolni ravni, tudi z 

najradikalnejšimi ukrepi moramo uveljaviti 

ničelno toleranco do kriminala iz pohlepa, ki 

ga predstavljajo korupcija, pranje denarja in 

davčne utaje. 

[118] Solidarnost živi v naših dejanjih. Vsak dan. 
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[119] Svet se spreminja z nesluteno hitrostjo. Priložnosti in pasti, ki jih 

prinaša tehnološki razvoj, pomembno spreminjajo naše življenje in delo. 

Industrijske politike dvajsetega stoletja, razumevanje prostora in časa 

izpred deset ali več let, ne odgovarjajo več realnosti v sedanjosti, kaj šele 

enigmam, ki jih pred nas postavlja prihodnost. Podjetnost in inovativnost 

tako že dolgo ne predstavljata le podjetniške in gospodarske aktivnosti, 

ampak prihodnji model stalno razvijajoče se družbe, ki na vsakem koraku 

spodbuja ustvarjalnost svojih ljudi. To velja za vsako delo ali poslanstvo, ki 

si ga izberemo za svojo življenjsko pot.

[120] Kljub dostopnosti znanja in informacij, ki 

dajejo neslutene možnosti in priložnosti, lahko 

samo družba, kjer je izgradnja in pridobivanje 

veščin, znanja in kompetenc omogočena vsem 

in v vseh življenjskih obdobjih, resnično raste, 

ustvarja dodano vrednost, se razvija, postaja 

boljša in nenehno dviguje kakovost življenja.

[122] Socialni demokrati se zavedamo  potenciala 

kreativnosti v vsakem človeku. Ustvariti želimo 

takšno družbeno klimo, ki bo to ustvarjalnost 

spodbujala, podpirala in povezovala. V tem 

vidimo enega od ključnih izzivov za spremembo 

družbene miselnosti: da postanemo navdušena 

družba, ki bo s kreativnim iskanjem in 

uresničevanjem novih odgovorov in rešitev 

vzpostavljala vsestranske pogoje za napredek.

[121] Temelj države blaginje je družba znanja, ki 

zagotavlja celovito, sodobno in napredno 

infrastrutkturo za vzgojo in izobraževanje. 

Socialni demokrati verjamemo, da si vsak človek 

zasluži priložnost in možnost, da razvije svoje 

potenciale, da si sam začrta svojo pot in da mu 

skupnost stoji ob strani, ko se razvija, ko 

zmaguje in tudi, kadar ne zmore in je na dnu. 

Tudi kadar je na sredini ali ob koncu svoje 

aktivne karierne poti. Vseživljenjsko učenje 

mora postati sistemska danost in ne opcijski 

element aktivacije za delo sposobnih ljudi, ko jih 

za zapolnjevanje posameznih potreb potrebuje 

gospodarstvo. Spremeniti moramo logiko in 

pripraviti ljudi na čas, v katerem so spremembe 

in prilagajanje nanje edina resnična stalnica. 

[123] Znanje, ustvarjalnost in delo naših ljudi so 

ključna primerjalna prednost, ki jo Slovenija 

ima. Dobro izobraženo, podjetno in inovativno 

prebivalstvo, sposobno in voljno povezovanja s 

svetom, je ključni element naše globalne 

konkurenčnosti. Ker nočemo tekmovati z 

nizkimi cenami in še nižjimi davki, moramo 

investirati v svojo pamet.

[124] Za to ima Slovenija ugodne pogoje. Dober, 

dostopen in vključujoč izobraževalni sistem 

brez šolnin, ki omogoča vsakomur pridobivanje 

znanja in pridobivanje kompetenc, ter 

inovativno raziskovalno okolje. Oboje skupaj 

daje možnosti, da Slovenijo razvijamo v nišno 

globalno destinacijo znanja in inovacij. Zato 

izobraževanje in znanost ne vidimo le kot 

integralni del socialne emancipacije, pač pa tudi 

kot poglavitna elementa novega razvojnega 

modela Slovenije.

[125] Javni izobraževalni sistem skupaj z 

dinamičnim raziskovalnim in razvojnim 

okoljem namreč predstavlja priložnost za to, da 

v Slovenijo pritegnemo najboljše profesorje, 

inovatorje in študente iz drugih delov sveta, 

zanje in z njimi razvijamo storitve in inovacije, 

domačemu prebivalstvu pa damo globalno 

povezana in konkurenčna znanja. Ob 

izobraževalni in raziskovalni infrastrukturi 

lahko v Sloveniji ponudimo tudi sorazmerno 

dobro ohranjeno naravo, varnost, kulinariko, 

široke možnosti za šport in rekreacijo ter eno 

najprijaznejših družinskih politik na svetu, s 

tem pa prostor za visoko kakovost življenja. 

Tako lahko Slovenijo spremenimo v eno od 

vodilnih svetovnih središč inovativnosti, 

učinke katere lahko multiplikativno prelivamo 

v ekonomijo in v skupnost. 

[126] Slovenija mora za zmanjšanje razvojnega 

zaostanka za najrazvitejšimi povečati dodano 

vrednost in produktivnost. To morata postati 

osrednja cilja ekonomske politike. Da 

ustvarimo z obstoječimi ali celo manjšimi 

resursi več in bolje. V teh strateških ciljih 

vidimo način za izboljšanje plač, dvig 

splošnega življenjskega standarda ter 

zadostno financiranje sistemov socialne 

varnosti.
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[114] Poskrbeti moramo za vse ljudi, bremena za 

to pa enakopravno in solidarno razdeliti. 

Tistim, ki izkoriščajo davčne, sistemske in 

druge privilegije in nedoslednosti, da se z 

lastnim pohlepom izognejo družbeni 

solidarnosti in soodgovornosti za prihodnost, 

je potrebno izstaviti račun za nesprejemljivost 

takšnega početja. 

 

[115] Napredna solidarnost se tako najbolj 

neposredno kaže v dosledni  in učinkoviti 

obdavčitvi. Davčna politika in politike 

preprečevanja izogibanju plačevanja davkov, 

pranja denarja in korupcije morajo biti tako 

dosledne in učinkovite, da bo vsakomur v 

Sloveniji jasno, da se tovrstna goljufivost ne 

izplača. Socialni demokrati ne bomo dovolili, da 

bi na račun poslovanja z davčnimi oazami v 

korist najbogatejših, izgubljali sredstva za 

kakovostno in brezplačno javno zdravstvo, 

šolstvo, predšolsko varstvo in dolgotrajno 

[116] Prepričani smo, da je mogoče ključne 

družbene dobrine učinkoviteje in pravičneje 

zagotavljati skozi javne storitve in družbeno 

organiziranje.

[117] Po valu privatizacij in liberalizacije vrste 

storitev želimo nove socialne izzive v družbi 

razumeti kot priložnost za razmah javnega in 

skupnostnega pristopa za zadovoljevanje 

različnih družbenih potreb. Zdaj je spet čas za 

socializacijo naše akcije. Zato zagovarjamo 

organiziranje potrošniških in kreditnih zadrug 

za pravičnejši in neprofiten dostop do 

vsakodnevnih življenjskih dobrin in virov.

oskrbo starejših. Ne le na simbolni ravni, tudi z 

najradikalnejšimi ukrepi moramo uveljaviti 

ničelno toleranco do kriminala iz pohlepa, ki 

ga predstavljajo korupcija, pranje denarja in 

davčne utaje. 

[118] Solidarnost živi v naših dejanjih. Vsak dan. 

SOCIALNI DEMOKRATIPOGLED V PRIHODNOST

[119] Svet se spreminja z nesluteno hitrostjo. Priložnosti in pasti, ki jih 

prinaša tehnološki razvoj, pomembno spreminjajo naše življenje in delo. 

Industrijske politike dvajsetega stoletja, razumevanje prostora in časa 

izpred deset ali več let, ne odgovarjajo več realnosti v sedanjosti, kaj šele 

enigmam, ki jih pred nas postavlja prihodnost. Podjetnost in inovativnost 

tako že dolgo ne predstavljata le podjetniške in gospodarske aktivnosti, 

ampak prihodnji model stalno razvijajoče se družbe, ki na vsakem koraku 

spodbuja ustvarjalnost svojih ljudi. To velja za vsako delo ali poslanstvo, ki 

si ga izberemo za svojo življenjsko pot.

[120] Kljub dostopnosti znanja in informacij, ki 

dajejo neslutene možnosti in priložnosti, lahko 

samo družba, kjer je izgradnja in pridobivanje 

veščin, znanja in kompetenc omogočena vsem 

in v vseh življenjskih obdobjih, resnično raste, 

ustvarja dodano vrednost, se razvija, postaja 

boljša in nenehno dviguje kakovost življenja.

[122] Socialni demokrati se zavedamo  potenciala 

kreativnosti v vsakem človeku. Ustvariti želimo 

takšno družbeno klimo, ki bo to ustvarjalnost 

spodbujala, podpirala in povezovala. V tem 

vidimo enega od ključnih izzivov za spremembo 

družbene miselnosti: da postanemo navdušena 

družba, ki bo s kreativnim iskanjem in 

uresničevanjem novih odgovorov in rešitev 

vzpostavljala vsestranske pogoje za napredek.

[121] Temelj države blaginje je družba znanja, ki 

zagotavlja celovito, sodobno in napredno 

infrastrutkturo za vzgojo in izobraževanje. 

Socialni demokrati verjamemo, da si vsak človek 

zasluži priložnost in možnost, da razvije svoje 

potenciale, da si sam začrta svojo pot in da mu 

skupnost stoji ob strani, ko se razvija, ko 

zmaguje in tudi, kadar ne zmore in je na dnu. 

Tudi kadar je na sredini ali ob koncu svoje 

aktivne karierne poti. Vseživljenjsko učenje 

mora postati sistemska danost in ne opcijski 

element aktivacije za delo sposobnih ljudi, ko jih 

za zapolnjevanje posameznih potreb potrebuje 

gospodarstvo. Spremeniti moramo logiko in 

pripraviti ljudi na čas, v katerem so spremembe 

in prilagajanje nanje edina resnična stalnica. 

[123] Znanje, ustvarjalnost in delo naših ljudi so 

ključna primerjalna prednost, ki jo Slovenija 

ima. Dobro izobraženo, podjetno in inovativno 

prebivalstvo, sposobno in voljno povezovanja s 

svetom, je ključni element naše globalne 

konkurenčnosti. Ker nočemo tekmovati z 

nizkimi cenami in še nižjimi davki, moramo 

investirati v svojo pamet.

[124] Za to ima Slovenija ugodne pogoje. Dober, 

dostopen in vključujoč izobraževalni sistem 

brez šolnin, ki omogoča vsakomur pridobivanje 

znanja in pridobivanje kompetenc, ter 

inovativno raziskovalno okolje. Oboje skupaj 

daje možnosti, da Slovenijo razvijamo v nišno 

globalno destinacijo znanja in inovacij. Zato 

izobraževanje in znanost ne vidimo le kot 

integralni del socialne emancipacije, pač pa tudi 

kot poglavitna elementa novega razvojnega 

modela Slovenije.

[125] Javni izobraževalni sistem skupaj z 

dinamičnim raziskovalnim in razvojnim 

okoljem namreč predstavlja priložnost za to, da 

v Slovenijo pritegnemo najboljše profesorje, 

inovatorje in študente iz drugih delov sveta, 

zanje in z njimi razvijamo storitve in inovacije, 

domačemu prebivalstvu pa damo globalno 

povezana in konkurenčna znanja. Ob 

izobraževalni in raziskovalni infrastrukturi 

lahko v Sloveniji ponudimo tudi sorazmerno 

dobro ohranjeno naravo, varnost, kulinariko, 

široke možnosti za šport in rekreacijo ter eno 

najprijaznejših družinskih politik na svetu, s 

tem pa prostor za visoko kakovost življenja. 

Tako lahko Slovenijo spremenimo v eno od 

vodilnih svetovnih središč inovativnosti, 

učinke katere lahko multiplikativno prelivamo 

v ekonomijo in v skupnost. 

[126] Slovenija mora za zmanjšanje razvojnega 

zaostanka za najrazvitejšimi povečati dodano 

vrednost in produktivnost. To morata postati 

osrednja cilja ekonomske politike. Da 

ustvarimo z obstoječimi ali celo manjšimi 

resursi več in bolje. V teh strateških ciljih 

vidimo način za izboljšanje plač, dvig 

splošnega življenjskega standarda ter 

zadostno financiranje sistemov socialne 

varnosti.

20 21



[127] Zato je ključna razvojna usmeritev socialne 

demokracije povečanje vlaganj v raziskave in 

razvoj, tako da dosežemo 3 % BDP skupnih 

javnih in zasebnih vlaganj, s proračunskimi 

vlaganji na ravni 1 % BDP. To bo omogočilo 

izvajanje tistih razvojnih investicij, ki še ne 

prinašajo dobička, so pa pogoj za nadgradnjo v 

tržno zanimive inovacije.

[131] Na evropski ravni je potrebno uveljaviti 

direktivo, ki bo spodbujala kroženje in tudi 

vračanje možganov. Ne smemo sprejeti stanja 

[128] Ob povečanih vlaganjih želimo prenoviti 

organiziranost raziskovalnega in 

inovacijskega prostora, da povečamo 

transparentnost in učinkovitost javnih vlaganja 

v raziskave in razvoj, učinke uspešnih tržnih 

prebojev pa v večji meri namenjati za razvoj 

celotne skupnosti.

[130] Znanje je namreč vredno nekaj le, kadar se 

plemeniti in širi. Zato moramo spodbujati 

kroženje možganov, mednarodno mobilnost 

in vzpostaviti mehanizem podpore vračanju 

strokovnjakov, podjetnikov in usposobljenih 

zaposlenih, ki delujejo v tujini, v Slovenijo.

[129] To želimo podpreti tudi z izgradnjo 

nacionalne znanstvene, izobraževalne in 

kulturne infrastrukture. Ob obnovi mreže 

javnega osnovnega in srednjega šolstva želimo 

zgraditi Slovenski center znanosti s 

prostorskimi in delovnimi pogoji za 

vzpostavitev interaktivnih eksperimentov in 

programov za promocijo znanosti v povezavi z 

izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. 

Prav tako smo odločeni, da odpravimo 

zgodovinski dolg in zgradimo Narodno in 

univerzitetni knjižnico II, ki naj z mrežo 

lokalnih knjižnic z raznolikostjo gradiv in 

uporabo sodobnih tehnologij vsakomur 

omogoča možnosti za pridobivanje znanja, 

razvoj domišljije in ustvarjalnosti. 

[132] Podjetnost in inovativnost bomo podpirali z 

razvojem lokalnih prostorov za sodelo in z 

nadaljnjim razvojem podpornega podjetniškega 

okolja, skupne raziskovalne in tehnološke 

opreme, inkubatorjev in z medgeneracijskimi 

podjetniškimi delavnicami.

[134] Za povečanje produktivnost, torej povečanje 

učinkovitosti vloženega dela in virov, 

potrebujemo sodobne pristope organizacije 

dela. Na prvem mestu zagovarjamo ekonomsko 

demokracijo kot spremembo družbene kulture 

in razmerij med delom in kapitalom. 

Potrebujemo boljše metode vključevanja in 

soodločanja zaposlenih, obvezno delitev 

dobička med delavce, pa tudi modernejše 

menedžerske pristope, utemeljene na 

zavedanju o pomenu in vrednosti dela, 

prijaznih delovnih pogojev in zaposlenim, 

njihovi ustvarjalnosti in motivaciji naklonjene 

poslovne kulture. S tem se ustvarjajo tudi 

pogoji za več znanja v poslovnih in 

proizvodnjih procesih ter njihovo tehnološko 

nadgradnjo, da se po produktivnosti približamo 

najrazvitejšim.

in dejstva, da periferne države z denarjem 

svojih ljudi izobražujejo kadre, ki so v 

bogatejših državah deficitarni in jih slednje 

prevzemajo brez kakršnihkoli nadomestil, 

medtem ko matične države ostajajo brez 

kadrov, ki so vitalnega pomena za kvaliteto 

življenja in razvoj vsake skupnosti. V primeru 

takojšnjega odhoda na delo v tujino (po 

zaključku izobraževanja) je edino solidarno, da 

država, v kateri se v Sloveniji izobražena oseba 

zaposli, v celoti povrne investicijo matične 

države v znanje, veščine in kompetence teh 

posameznikov. 

[133] Ob tem je potrebno nadalje razvijati 

podjetniško infrastrukturo in mehanizme za 

preboj obstoječih in zagonskih podjetij na 

globalni trg.

[135] Ustvariti želimo vsestranske pogoje za 

digitalizacijo kot orodje za izboljšanje 

političnih, poslovnih, upravnih, 

izobraževalnih, kulturnih, socialnih in 

razvojnih procesov. Ključna naloga države je 

poskrbeti, da bo širila možnosti in priložnosti 

digitalne transformacije za vse. To je potrebno 

narediti z razvojem digitalnih veščin za vse 

skupine prebivalstva, še posebej pozorno za 

starejše, z izgradnjo dostopne širokopasovne 

digitalne infrastrukture, z zagotavljanjem 

kibernetske varnosti in zasebnosti ter razvojem 

digitalnih javnih storitev.

[137] Potrebujemo prehod na digitalno, 

večjezično in uporabniku prijazno upravno 

poslovanje, ki bo omogočilo učinkovitejše, bolj 

transparentno in bolj gospodarno poslovanje 

javnega sektorja, hkrati pa bistveno povečalo 

dostopnost javnih storitev. 

[136] Z razvojem tehnologij moramo poskrbeti, 

da bodo v službi zagotavljanja svobode in 

kakovosti življenja posameznika in skupnosti. 

Zato tudi na tem področju nujno potrebujemo 

regulatorno vlogo države, da zaščiti in ozavešča 

ljudi pred digitalnimi in tehnološkimi tveganji.

[138] Socialni demokrati podpiramo okrepljeno 

razvojno vlogo države, tudi s pomočjo podjetij 

v državni lasti, ki imajo možnost in nalogo biti 

družbeno odgovorna in presežke svoje 

dejavnosti vlagati tudi v raziskave in razvoj. 

Standardi, ki jih namreč postavlja država in 

podjetja, ki jih posredno ali neposredno 

upravlja, se slej kot prej preslikajo tudi na 

standarde, ki jih uporabljajo podjetja v zasebni 

lasti. Standard družbene odgovornosti 

gospodarstva je torej naša lastna odločitev in 

tako kot državljani, tako tudi kot potrošniki, 

moramo zahtevati najvišjo stopnjo kakovosti, 

družbene in okoljske odgovornosti. 

[139] Skupnost blaginje namreč lahko izhaja le iz 

poštenega dela ter pravičnega plačila za 

opravljeno delo, zato je pomembno, da 

poskrbimo, da bodo v Sloveniji svoje mesto 

našli predvsem delodajalci, ki svoj poslovni 

model temeljijo na načelih trajnostnega 

razvoja.

[140] Da bi dosegli te cilje, moramo omogočiti in 

razvijati proticiklično in interventno delovanje 

države ter odpreti možnosti za neodvisno in 

suvereno industrijsko politiko in politiko 

spodbujanja okolju in ljudem prijaznih 

investicij. Zato podpiramo transparentno 

skupno načrtovanje razvojnih politik med vlado 

in gospodarstvom, da bi tudi skozi optimizacijo 

virov na tem področju dosegli največ za dvig 

kakovosti življenja ljudi v Sloveniji. 

[141] Slovenija potrebuje odmik od masifikacije h 

kakovosti in od masovne proizvodnje k 

butičnosti. Cilj postati zelena butična 

destinacija vrhunskih storitev in proizvodov 

mora postati skupna strategija vseh sektorjev, 

tako gospodarstva kot javne uprave.

[142] Imamo znanje, potrebujemo zagon. 

Investirajmo v prihodnost.

SOCIALNI DEMOKRATIPOGLED V PRIHODNOST
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[127] Zato je ključna razvojna usmeritev socialne 

demokracije povečanje vlaganj v raziskave in 

razvoj, tako da dosežemo 3 % BDP skupnih 

javnih in zasebnih vlaganj, s proračunskimi 

vlaganji na ravni 1 % BDP. To bo omogočilo 

izvajanje tistih razvojnih investicij, ki še ne 

prinašajo dobička, so pa pogoj za nadgradnjo v 

tržno zanimive inovacije.

[131] Na evropski ravni je potrebno uveljaviti 

direktivo, ki bo spodbujala kroženje in tudi 

vračanje možganov. Ne smemo sprejeti stanja 

[128] Ob povečanih vlaganjih želimo prenoviti 

organiziranost raziskovalnega in 

inovacijskega prostora, da povečamo 

transparentnost in učinkovitost javnih vlaganja 

v raziskave in razvoj, učinke uspešnih tržnih 

prebojev pa v večji meri namenjati za razvoj 

celotne skupnosti.

[130] Znanje je namreč vredno nekaj le, kadar se 

plemeniti in širi. Zato moramo spodbujati 

kroženje možganov, mednarodno mobilnost 

in vzpostaviti mehanizem podpore vračanju 

strokovnjakov, podjetnikov in usposobljenih 

zaposlenih, ki delujejo v tujini, v Slovenijo.

[129] To želimo podpreti tudi z izgradnjo 

nacionalne znanstvene, izobraževalne in 

kulturne infrastrukture. Ob obnovi mreže 

javnega osnovnega in srednjega šolstva želimo 

zgraditi Slovenski center znanosti s 

prostorskimi in delovnimi pogoji za 

vzpostavitev interaktivnih eksperimentov in 

programov za promocijo znanosti v povezavi z 

izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. 

Prav tako smo odločeni, da odpravimo 

zgodovinski dolg in zgradimo Narodno in 

univerzitetni knjižnico II, ki naj z mrežo 

lokalnih knjižnic z raznolikostjo gradiv in 

uporabo sodobnih tehnologij vsakomur 

omogoča možnosti za pridobivanje znanja, 

razvoj domišljije in ustvarjalnosti. 

[132] Podjetnost in inovativnost bomo podpirali z 

razvojem lokalnih prostorov za sodelo in z 

nadaljnjim razvojem podpornega podjetniškega 

okolja, skupne raziskovalne in tehnološke 

opreme, inkubatorjev in z medgeneracijskimi 

podjetniškimi delavnicami.

[134] Za povečanje produktivnost, torej povečanje 

učinkovitosti vloženega dela in virov, 

potrebujemo sodobne pristope organizacije 

dela. Na prvem mestu zagovarjamo ekonomsko 

demokracijo kot spremembo družbene kulture 

in razmerij med delom in kapitalom. 

Potrebujemo boljše metode vključevanja in 

soodločanja zaposlenih, obvezno delitev 

dobička med delavce, pa tudi modernejše 

menedžerske pristope, utemeljene na 

zavedanju o pomenu in vrednosti dela, 

prijaznih delovnih pogojev in zaposlenim, 

njihovi ustvarjalnosti in motivaciji naklonjene 

poslovne kulture. S tem se ustvarjajo tudi 

pogoji za več znanja v poslovnih in 

proizvodnjih procesih ter njihovo tehnološko 

nadgradnjo, da se po produktivnosti približamo 

najrazvitejšim.

in dejstva, da periferne države z denarjem 

svojih ljudi izobražujejo kadre, ki so v 

bogatejših državah deficitarni in jih slednje 

prevzemajo brez kakršnihkoli nadomestil, 

medtem ko matične države ostajajo brez 

kadrov, ki so vitalnega pomena za kvaliteto 

življenja in razvoj vsake skupnosti. V primeru 

takojšnjega odhoda na delo v tujino (po 

zaključku izobraževanja) je edino solidarno, da 

država, v kateri se v Sloveniji izobražena oseba 

zaposli, v celoti povrne investicijo matične 

države v znanje, veščine in kompetence teh 

posameznikov. 

[133] Ob tem je potrebno nadalje razvijati 

podjetniško infrastrukturo in mehanizme za 

preboj obstoječih in zagonskih podjetij na 

globalni trg.

[135] Ustvariti želimo vsestranske pogoje za 

digitalizacijo kot orodje za izboljšanje 

političnih, poslovnih, upravnih, 

izobraževalnih, kulturnih, socialnih in 

razvojnih procesov. Ključna naloga države je 

poskrbeti, da bo širila možnosti in priložnosti 

digitalne transformacije za vse. To je potrebno 

narediti z razvojem digitalnih veščin za vse 

skupine prebivalstva, še posebej pozorno za 

starejše, z izgradnjo dostopne širokopasovne 

digitalne infrastrukture, z zagotavljanjem 

kibernetske varnosti in zasebnosti ter razvojem 

digitalnih javnih storitev.

[137] Potrebujemo prehod na digitalno, 

večjezično in uporabniku prijazno upravno 

poslovanje, ki bo omogočilo učinkovitejše, bolj 

transparentno in bolj gospodarno poslovanje 

javnega sektorja, hkrati pa bistveno povečalo 

dostopnost javnih storitev. 

[136] Z razvojem tehnologij moramo poskrbeti, 

da bodo v službi zagotavljanja svobode in 

kakovosti življenja posameznika in skupnosti. 

Zato tudi na tem področju nujno potrebujemo 

regulatorno vlogo države, da zaščiti in ozavešča 

ljudi pred digitalnimi in tehnološkimi tveganji.

[138] Socialni demokrati podpiramo okrepljeno 

razvojno vlogo države, tudi s pomočjo podjetij 

v državni lasti, ki imajo možnost in nalogo biti 

družbeno odgovorna in presežke svoje 

dejavnosti vlagati tudi v raziskave in razvoj. 

Standardi, ki jih namreč postavlja država in 

podjetja, ki jih posredno ali neposredno 

upravlja, se slej kot prej preslikajo tudi na 

standarde, ki jih uporabljajo podjetja v zasebni 

lasti. Standard družbene odgovornosti 

gospodarstva je torej naša lastna odločitev in 

tako kot državljani, tako tudi kot potrošniki, 

moramo zahtevati najvišjo stopnjo kakovosti, 

družbene in okoljske odgovornosti. 

[139] Skupnost blaginje namreč lahko izhaja le iz 

poštenega dela ter pravičnega plačila za 

opravljeno delo, zato je pomembno, da 

poskrbimo, da bodo v Sloveniji svoje mesto 

našli predvsem delodajalci, ki svoj poslovni 

model temeljijo na načelih trajnostnega 

razvoja.

[140] Da bi dosegli te cilje, moramo omogočiti in 

razvijati proticiklično in interventno delovanje 

države ter odpreti možnosti za neodvisno in 

suvereno industrijsko politiko in politiko 

spodbujanja okolju in ljudem prijaznih 

investicij. Zato podpiramo transparentno 

skupno načrtovanje razvojnih politik med vlado 

in gospodarstvom, da bi tudi skozi optimizacijo 

virov na tem področju dosegli največ za dvig 

kakovosti življenja ljudi v Sloveniji. 

[141] Slovenija potrebuje odmik od masifikacije h 

kakovosti in od masovne proizvodnje k 

butičnosti. Cilj postati zelena butična 

destinacija vrhunskih storitev in proizvodov 

mora postati skupna strategija vseh sektorjev, 

tako gospodarstva kot javne uprave.

[142] Imamo znanje, potrebujemo zagon. 

Investirajmo v prihodnost.
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SOCIALNI DEMOKRATIPOGLED V PRIHODNOST

NALOŽBENI SKLAD

ZA UPRAVLJANJE

IZZIVOV PRIHODNOSTI

[143] Za to, da bomo izzive prihodnjih desetletij obvladovali v skladu z 

našimi družbenimi cilji, mora Slovenija modernizirati svojo družbeno, 

socialno, okoljsko, energetsko, prometno, stanovanjsko, razvojno in 

digitalno infrastrukturo.

[145] Pri tem predlagamo več virov za 

financiranje teh razvojnih naložb. Deloma je to 

državni proračun, evropska sredstva (pri tem 

bo zelo pomembno nadaljevanje pogajanj o 

naslednji finančni perspektivi, pa tudi priprava 

državnih razvojnih dokumentov za črpanje 

[144] Te potrebe in priložnosti zahtevajo dogovor 

o obsežnem, 10-letnem naložbenem skladu, 

vrednem približno 30 miljard evrov. S tem v 

času ohlajanja gospodarske rasti predlagamo 

fiskalni stimulus, ki ga potrebujemo, da v času 

(še vedno) nizkih obrestnih meri v naslednjih 

10 letih moderniziramo infrastrukturo z 

naložbami, ki odgovarjajo na vrsto družbenih 

potreb in imajo širše multiplikativne razvojne 

učinke.

sredstev), namenski viri (kot je načrtovana 

podnebna banka, pa tudi novi nacionalni 

namenski viri, povezani z denimo zeleno 

proračunsko reformo), naložbe gospodarstva 

(denimo pri financiranju infrastrukturnih 

naložb in vlaganjih v raziskave in razvoj) in z 

zadolževanjem države in gospodarstva. Pri tem 

predlagamo tudi nov program zelenih obveznic 

države, da se delno aktivira tudi obsežen 

plasma prihrankov prebivalstva, saj jim lahko 

država z varnimi infrastrukturnimi naložbami 

ponudi alternativo nizkemu (ali celo 

negativnemu) obrestovanju.

[146] Pri večini naložb je tako predvidena 

kombinacija različnih virov, ustvarjanje 

posebnih namenskih virov (npr. podnebna 

banka, stabilen vir financiranja stanovanjske 

izgradnje) ali pritegnitev gospodarstva, še 

posebej družb ali skladov v državni lasti (npr. 

energetika, stanovanja). 

[147] Glavnina naložb ustvarja neposreden in 

posreden povratni finančni tok, torej se lahko v 

pomembni meri tudi samofinancirajo (in s tem 

pokrivajo strošek zadolževanja). To velja v 

celoti ali deloma za naložbe v infrastrukturo 

(energetika, mobilnost, stanovanja, domovi za 

starejše). Pri ostalih naložbah je neposreden 

finančni učinek naložb sicer manjši, posredno 

pa se ustvarjajo izraziti razvojni in socialni 

učinki (npr. R+R, kultura in kreativne 

industrije, digitalizacija).
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SOCIALNI DEMOKRATIPOGLED V PRIHODNOST
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ORGANIZIRANI

IN POVEZANI ZA

DEMOKRATIČNO AKCIJO

[150] Neoliberalizem prevladuje, ker je uspel z 

načrtno individualizacijo družbe ošibiti in 

osamiti človeka. Socialna demokracija pa 

nasprotno potrebuje opolnomočene in povezane 

ljudi. Začelo se je z erozijo že doseženih 

socialnih pravic, nadaljuje se z oporekanjem 

pravice žensk o svobodnem odločanju o rojstvu 

otrok, konča se lahko z zatonom univerzalnosti 

človekovih pravic.

[149] Socialna demokracija ima na Slovenskem 

več kot 120-letno tradicijo. Kot politična stranka 

delavskih gibanj in napredne civilne družbe je z 

mobilizacijo članstva, aktivistov, podpornikov in 

volivcev dosegala resnične spremembe v korist 

vseh ljudi. Mnoge izmed teh uspehov danes 

razumemo kot državo blaginje in jih poznamo 

kot javno zdravstvo, šolstvo, delavske pravice, 

enakost spolov in svobodo. Elemente družbe, 

brez katerih si življenja ne moremo in ne želimo 

več predstavljati. Vendar so ogroženi. 

[151] Zato potrebujemo mobilizacijo vseh, s 

katerimi nas združujejo skupne vrednote in ideja 

[148] Izzivi pred nami so veliki. Socialna demokracija je s svojimi 

zgodovinskimi dosežki najboljši dokaz, da lahko organizirani in 

povezani dosežemo spremembe. Zato napovedujemo novo politično 

in družbeno organiziranje, ker lahko izzive pred nami uresničimo v 

skupno dobro samo skupaj.

[152] To bomo dosegli tudi z digitalizacijo 

politične participacije, da ljudi povežemo v 

realnem času v skladu s posamičnimi interesi in 

skupnimi cilji. Z digitalnimi orodji bomo 

povečali vključenost članstva, aktivistov in 

simpatizerjev, poglobili demokratičnost 

političnih procesov v stranki ter okrepili 

aktivistično moč socialne demokracije.

[153] Verjamemo v partnersko demokracijo, zato 

želimo stranko organizacijsko in vsebinsko 

odpreti sindikatom in nevladnim organizacijam. 

Ustvarjati želimo trajna zavezništva za napredne 

spremembe.

družbe pravičnosti. Socialna demokracija zato 

napoveduje novo dobo družbenega organiziranja 

s pomočjo skupne vizije drugačne družbe. 

Organizirati se moramo kot skupnost in kot 

socialdemokratski aktivisti in aktivistke ter z 

delom med ljudmi, z njimi in zanje izobraziti   in 

opolnomočiti skupnost za skupno politično 

akcijo.

[154] Zato želimo spodbuditi nov zagon 

sindikalnega organiziranja. Pozivamo k 

aktivnemu samoorganiziranju vseh delavcev, 

bodisi redno zaposlenih ali prekarcev, saj je le 

metoda kolektivne akcije način, da se upremo 

retrogradnim socialnim procesom in obnovimo 

družbo blaginjo za vse. Novo organiziranje 

delavstva je nujno za prenovo socialnega 

dialoga, okrepitev demokratičnosti in 

sodelovanja pri upravljanju najpomembnejših 

zadev in izzivov v skupnosti.

[155] Zato bomo podpirali in razvijali civilno 

družbo, nevladne organizacije in 

samoorganiziranje ljudi v skladu s skupnimi 

interesi. V aktivni, opolnomočeni in napredni 

civilni družbi vidimo način za doseganje 

progresivnih družbenih sprememb in 

poglabljanje demokracije ter družbene 

vključenosti.

P O S L A N S T V O

[156] Slovenijo ponovno vzpostaviti

kot socialdemokratsko družbo,

v kateri odnose med ljudmi in

institucijami usmerjajo vrednote

solidarnosti, svobode, spoštovanja,

demokracije, človekovih pravic,

vladavine prava in trajnostne

skrbi za okolje in prihodnost.

26 27

SOCIALNI DEMOKRATIPOGLED V PRIHODNOST

PRIDI Z NAMI.
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To zahteva celovit načrt za trajnostno, socialno in razvojno preobrazbo 

naše družbe. Socialna demokracija je ta načrt.

Socialni demokrati smo odločeni, da stranko in skupnost organiziramo 

za upravljanje velikih sprememb, ki jih prinašajo povezana podnebna, 

okoljska, socialna, ekonomska, politična in varnostna tveganja.

Svet se sooča z novimi izzivi.

Odziv nanje določa našo prihodnost.

PRIDI Z NAMI.
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