SLOVENIJA
NA PRAVI STRANI
PRIHODNOSTI

4. KONFERENCA
SOCIALNIH DEMOKRATOV
STRATEGIJA SLOVENIJE
ZA IZHOD IZ ZDRAVSTVENE,
SOCIALNE IN GOSPODARSKE KRIZE

Slovenija je močno prizadeta zaradi epidemije.
Med nami je veliko žrtev bolezni, gospodarskega in

gospodarstvu je vlada pridelala 4,2 milijardni

družbenega zastoja, oteženega ali onemogoče-

primanjkljaj. Pri tem ne pozabimo na jasne

nega dostopa do zdravstvene oskrbe.

primere korupcije in klientelizma v času, ko bi

Smo v samem svetovnem vrhu po številu umrlih

vsakodnevno sprašujete, ali bomo končno kaj
naredili s to našo državo in njenimi številnimi
potenciali. Moj odgovor je jasen: da! Socialni

Ob vsem tem je vlada v nasprotju z našimi

demokrati se zavedamo, da moramo v naslednjih

strateškimi interesi radikalno spremenila naš

18 mesecih poskrbeti za nastavke našega razvoja

so izgubili bližnje. Izrekam sočutje in sožalje za

zunanjepolitični položaj, proč od jedra Evropske

do leta 2030. Za to potrebujemo ambiciozen, a

Socialni demokrati vemo, da je nujno oblikovanje
ljudi na prvo mesto. Naše zdravje, naše možnosti
in naše sposobnosti.
Sedanja vlada je oblast prevzela v težkih
okoliščinah. Žal pa je v kratkem času dokazala, da
je nesposobna in nespodobna. V časih, ki res
zahtevajo, da stopimo skupaj, smo globoko
razdvojena družba, ki jo vladajoči načrtno
zastrupljajo z razdorom, sovraštvom in lažmi.

unije v zavezništvo z državami skrajno desnega in

realen načrt za okrevanje in odpornost, ki bo

avtoritarnega populizma. S svojimi ravnanji je

Slovenijo razvil v zeleno, digitalno, razvojno

prizadela mednarodnemu ugledu Slovenije

prodorno, varno in pravično državo. Da poskrbimo

največjo škodo od nastanka samostojne države.

za preboj Slovenije med najboljše države na svetu.

Socialni demokrati bomo zato naredili vse, da

Socialni demokrati se na te izzive temeljito

bo omogočila nastanek drugačne vlade. V novi

pripravljamo. Imamo vključujočo vizijo, imamo

vladi smo pripravljeni prevzeti najtežje naloge.
Zakaj?
Ker je situacija resna in kritična. Jasno je, da ni časa
za odlašanje z nujnimi odločitvami in ukrepi. Zato
vidim tri jasne prioritete in tri jasno deﬁnirane

razumljivo, da vse ne more iti po načrtih. A to ne

časovne roke.

opravičuje dejstva, da je sedanja vlada z veliko
pospešenim spreminjanjem osnovnih temeljev
naše države. Njeni napadi na neodvisne institucije,
medije, sodstvo in tožilstvo so jasen znak, da gre za
napad na našo ustavo, na demokracijo, na
svobodo.
Soočamo se tudi s težkimi posledicami epidemije
na gospodarstvo in delovna mesta. Mnoge
dejavnosti so zaprte. Mnogi ljudje prepuščeni sami

To je moja in naša najpomembnejša ambicija.

zamenjamo to vlado. Podpiramo vsako rešitev, ki

V tako težkih razmerah epidemije je povsem

mero brutalnosti in brezobzirnosti začela s

predsednica SD

3. Priprave na pospešen razvoj. Mnogi me

zaradi covid-19. Dnevne statistike so grozljive. A za

nove vlade. Slovenija potrebuje vlado, ki bo dala

Tanja Fajon,

morala biti solidarnost na prvem mestu.

predsedovanje Svetu EU. Rok za to je 6 mesecev.

temi številkami je na desetine in na stotine ljudi, ki
vsako izgubljeno življenje.

PRIPRAVLJENI
NA NAJTEŽJE
NALOGE

sebi. Kljub neučinkovitim ukrepom za pomoč

1. Normalizacija. Da saniramo škodljive učinke
Janševe vladavine, nestrokovna kadrovanja in
podrejanja institucij. Ta čas je odločilen, da
obvladamo epidemijo. Nova vlada mora to
narediti v roku enega meseca po prevzemu nalog.
2. Rešitve za akutne probleme. Pri tem imam v
mislih epidemijo, zmogljivosti zdravstvenega
sistema, dolgotrajno oskrbo, začetek
gospodarskega okrevanja, priprave na

prepričljiv načrt in imamo strokovne ekipe na
vseh področjih. Samo na našem strokovnem svetu
za zdravje je pred dnevi sodelovalo 84 ljudi, na
svetu za izobraževanje 46. Podobno je tudi na
drugih strokovnih svetih, ki so v kratkem času od
kongresa postali žarišče kreativnega ustvarjanja
rešitev.
Ta ustvarjalni zagon zdaj potrebuje vsa Slovenija.
Ker vsak od perečih problemov potrebuje
inovativne rešitve, predanost in zagon. Socialnih
demokratov ne zanima vzdrževanje statusa quo.
Zanima nas prihodnost. In vse, kar moramo
storiti, da bo to prihodnost po meri ljudi.
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Socialni demokrati smo že s programom „Slovenija
prebije med najboljše države na svetu. Leta 2018

s

S O
K N

vizije.

nes

n
E
D NČ ive
IN RE etitt
p r
U
K omepo
lC R
ba

krizami, enako velja tudi pri uresničevanju razvojne

usi

N

AVSTRIJA

napredujemo le, če vsi v skupnosti delujemo
solidarno. To ni pomembno le v soočenju s

Ha t
rld por
Wo Re

lo
G

Izkušnja epidemije je dokazala, da lahko

SLOVENIJA

PO
G
SLO OJI
VA
Do
NJ
ing
A
B
PO

O
K

VIZIJA:
PREBOJ MED
NAJBOLJŠE

SREČA
World Happiness Report

NORMALIZACIJA: 1 MESEC

Obvladovanje epidemije. Strategija cepljenja.
Okrepitev zdravstva. Vključujoča komunikacija.
Sanacija posegov v neodvisnost institucij.

REŠITEV AKUTNIH PROBLEMOV: 6 MESECEV

Izvedba prostovoljnega cepljenja. Program odprave čakalnih vrst.
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ureditev dolgotrajne oskrbe.
Okrevanje gospodarstva z učinkovitejšimi ukrepi in pomočjo.
Izboljšanje načetega mednarodnega ugleda. Priprave na predsedovanje Svetu EU.
Sprejem nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

PRIPRAVE NA POSPEŠEN RAZVOJ 2022 - 2030: 18 MESECEV
Izvedba predsedovanja Slovenije Svetu EU. Vrnitev države
v jedrno skupino držav EU. Sprejem nove medijske zakonodaje.
Sprejem sistemskega zakona za pospešitev raziskav in razvoja.
Začetek nujno potrebne izgradnje javne infrastrukture,
še posebej domov za starejše in stanovanj, z novim sistemskim virom.

STRATEGIJA
ZA IZHOD IZ
ZDRAVSTVENE,
SOCIALNE IN
GOSPODARSKE
KRIZE

Predpogoj za uspeh je
drugačno upravljanje javnih
zadev. Potrebujemo vodenje, ki
bo spodbujalo sodelovanje in
vključevanje.
Potrebujemo drugačno vlado.

Drugačen pristop k reševanju in izhodu iz aktualne

Neuspešnost dosedanjih ukrepov je posledica

zdravstvene, socialne in gospodarske krize nujno

neupoštevanja stroke (še zlasti epidemiologov) in

vključuje in upošteva ljudi. Za vnovično pridobitev

militantnega, nadutega in zmedenega

zaupanja ljudi, brez sodelovanja katerih izhod iz

komuniciranja.

krize ni mogoč, morata tako stroka kot politika
pokazati razumevanje, sočutje in spoštovanje vseh

Zato drugačen pristop spoštuje stroko ter

ljudi - brez kakršnekoli diskriminacije.

spoštljivo, argumentirano in jasno komunicira z
vsemi deležniki in - ključno - z ljudmi. K tej

Namesto prisile in sankcij naj nujni, potrebni in

neuspešnosti ukrepov je treba dodati skozi proces

sorazmerni ukrepi za zajezitev epidemije temeljijo

sprejemanja protikoronskih PKP izkazano

na prostovoljnosti, družbenem in socialnem

neučinkovitost sistema administriranja

dogovoru ter solidarnosti. Politika krize ne sme

dodeljevanja socialnih in gospodarskih pomoči, ki

zlorabljati za druge, z reševanjem krize nezdružljive

ga je nujno poenostaviti.

namene.

JAVNO ZDRAVJE

SOCIALNA POVEZANOST

GOSPODARSKI RAZVOJ

ZELENA PREOBRAZBA

DIGITALIZACIJA

NORMALIZACIJA: 1 MESEC
Zaščita najranljivejših (starejši, oskrbovanci v
DSO) ter dodatne kapacitete in ločeni oddelki.

Postopno (na začetku vsaj delno) odpiranje
vrtcev in šol.

Hitra enostavna likvidnostna pomoč (HELP) za
male delodajalce z avansiranjem sredstev.

Odpis računov za elektriko gospodinjstvom
pod pragom revščine.

Nakup računalniške opreme za šolajoče in
učitelje.

Vključujoča, razlagalna in strokovno
utemeljena komunikacija ukrepov z javnostjo.

Okrepitev aktivnosti za osveščanje in zaščito
žrtev družinskega nasilja.

Izboljšanje in poenostavitev likvidnostne
poroštvene sheme za pomoč gospodarstvu.

Načrtno odpiranje javnega potniškega
prometa s prenovo spodbud za uporabo.

Poenostavitev delovanja e-uprave (vloge brez
digitalnega potrdila).

Sprejem nacionalne strategije cepljenja,
promocije in logističnih kapacitet.

Uvedba začasnega dohodka za samozaposlene in pomoč študentom in dijakom.

Nadgradnja sistema subvencioniranja
najemnin in drugih ﬁksnih stroškov.

Smiselna uporaba hitrih testov za odpiranje
javnega življenja in zaščito pri delu.

Odprtost in dostopnost programov in storitev
centrov za socialno delo

Pomoč storitvenim dejavnostim in kulturi:
razširitev turističnih bonov na druge dejavnosti.

Sprejem pravičnega nagrajevanja zaposlenih
v zdravstvu in socialnem varstvu.

Podaljšanje prejemanja nadomestila za
brezposelnost.

Sprejem ambicioznega načrta za okrevanje in
odpornost, izboljšanje ekosistema za črpanje.

Sprejem načrta energetske sanacije in obnove
vseh javnih stavb.

Davčne spodbude za delo na domu
(teleworking).

Prenos presežkov dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja na ZZZS za odpravo čakalnih vrst.

Finančna pomoč humanitarnim
organizacijam in športnim organizacijam.

Poenostavitev čakanja na delo in skrajšanega
delovnega časa in podaljšanje do konca 2021.

Prenova in okrepitev spodbud Ekosklada za
energetsko sanacijo zasebnih zgradb.

Priprava vsem dostopnih hitrih tečajev za
uporabo digitalnih orodij.

Prenova programov za duševno zdravje in
pomoč v duševnih stiskah.

Programi za pomoč otrokom in družinam
(brezplačna prehrana in delovni zvezki za vse).

R+R: raziskovalni vavčerji, mladi raziskovalci v
podjetjih, spodbude vlaganjem podjetij.

Povečanje proračunskih sredstev in davčnih
olajšav za razvoj zelenih tehnologij.

Uvedba digitalnega vavčerja za občine:
digitalizacija procesov.

Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z novim
solidarnim socialnim zavarovanjem.

Sklad z nepovratnimi sredstvi za pomoč
kulturnim ustvarjalcem.

Sprejem novega zakona za ﬁnanciranje R+R in
novo organizacijo inovacijskega ekosistema.

Dodatne ﬁnančne spodbude za električno
samooskrbo s pomočjo sonca.

Načrt vlaganj v izgradnjo širokopasovnih
omrežij za celostno pokritje države.

REŠITEV AKUTNIH PROBLEMOV: 6 MESECEV

PRIPRAVE NA POSPEŠEN RAZVOJ 2022 - 2030: 18 MESECEV
Sprejem zakona o investicijah v slovensko
javno zdravstvo.

Priprava projekta brezplačnega vrtca za vse.

Vzpostavitev skladov dela za ohranitev
zaposlenosti (preusposabljanje, dokvaliﬁkacije).

Uzakonitev trajnega namenskega vira za
izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Načrt uporabnikom prijazne digitalne države
(e-zdravstvo, e-uprava, e-poslovanje, e-šola ...)

Sistemska zakonodaja za ureditev košarice
pravic, zavarovanja in odpravo zaostankov.

Zakonski ukrepi za preprečevanje nasilja nad
ženskami in družinskega nasilja.

Vzpostavitev sklada za nove podjetniške ideje,
startup okolje in nove modele dela.

Priprave pospešenih vlaganj v trajnostno
mobilnost (hitra železnica, primestni vlaki).

Pospešena izgradnja digitalne avtoceste:
vsem dostopno širokopasovno omrežje.

Prenova upravljanja in organizacije javnih
zdravstvenih zavodov.

Socialni dialog za uvedbo enotne pogodbe o
zaposlitvi za zmanjšanje prekarnosti.

Desetletni program trajnega skrajšanja
polnega delovnega časa.

Sprejem ukrepov za sanacijo okoljskih žarišč
in njihovo trajnostno prestrukturiranje.

Sprejem zakona o odprtih podatkih za nove
digitalne storitve, pametna mesta in skupnosti.

Pospešeno odpravljanje zaostankov v
preventivi, diagnosticiranju in zdravljenju.

Nova medijska zakonodaja za krepitev
neodvisnosti medijev.

Nov zakon o udeležbi delavcev pri dobičku za
dvig motivacije in produktivnosti.

Spodbude za razvoj zelenega turizma.

Uvedba programov za digitalne kompetence
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju.

