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Človek. Skupnost. Država.
Naš načrt
Človeka kot družbeno bitje odlikujeta dve lastnosti: svojevrstnost in možnost povezovanja.
Prva je izvirnost vsakega posameznika, torej nekaj, kar vsakega izmed nas naredi posebnega,
dragocenega. Druga lastnost pa je naša zmožnost - moč, da se povežemo in med seboj
vzpostavimo občutke sožitja in solidarnosti. Nastane skupnost, narod, država.
Vsi se zavedamo, da državo tvorimo ljudje. Zato moramo biti povezani v trdni in
demokratični skupnosti. Le tako bomo lahko državljanke in državljani Republike Slovenije
tisti, ki bomo aktivno sodelovali v snovanju solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno
kredibilne ter do vseh poštene in prijazne države. Naše Republike Slovenije.
Lista Marjana Šarce želi sooblikovati prihodnost naše države zaradi ljudi. Za skupno dobro,
za medgeneracijsko sožitje, za našo varnost, za ohranjanje narave in jasen pogled v
prihodnost. Ni nam vseeno. Zato smo tu, da skupaj z vami, državljanke in državljani
Republike Slovenje, preidemo od besed k dejanjem, da skupaj soustvarimo drugačno in
boljšo prihodnost ter pošteno in bolje urejeno državo. Prišel je naš skupni čas.

»Čas je za novo generacijo«
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Potrebujemo reformo političnega in volilnega sistema.
Varnost je naša skupna dobrina in poskrbeli bomo, da se bodo ljudje počutili varne.
Sloveniji bomo vrnili ugled v mednarodnem okolju, kot smo ga že imeli.
Kriminal in korupcija se ne bosta splačala.
Politiki in uradniki smo v službi ljudi in ne obratno.
Slovenija mora postati evropski center informacijske in digitalne industrije.
Naša naravna bogastva so bogastva, ki smo jih dolžni ohraniti našim otrokom.

»Naš pogled naprej«
POLITIČNI SISTEM - PREVLADUJOČI VPLIV VOLIVCEV IN POENOSTAVITEV SISTEMA
• Zagovarjamo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in z uvedbo
absolutnega preferenčnega glasu, ki bo volivkam in volivcem zagotovil večji vpliv pri
izboru kandidatk in kandidatov.
• Državni zbor izvoli predsednika vlade, ta pa sam imenuje in razrešuje ministre svoje
vlade (polno mandatarstvo).
• Zagovarjamo ukinitev Državnega sveta.
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Zagovarjamo ustavno pristojnost predsednika Republike Slovenje, da v sodelovanju s
Sodnim svetom imenuje sodnike Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Zagovarjamo, da predsednik Republike Slovenije lahko da odložilni veto na zakon.

STABILNE JAVNE FINANCE
• Zagotovitev in ohranitev stabilnosti javnih financ in zniževanja javnega dolga.
• Združitev potencialov za pregon gospodarskega kriminala in korupcije z
novoustanovljeno Finančno policijo.
• Posodobitev transparentnosti javnega naročanja in plačila prispevkov z uporabo
informacijskih tehnologij.
• Popolna davčna razbremenitev regresa ter 13. in 14. plače.
• Pridobitev več sredstev iz finančne perspektive 2021 – 2027.
UČINKOVITA IN STROKOVNA JAVNA UPRAVA
• Javna uprava služi potrebam ljudi in ne obratno.
• Nadaljevanje projekta e-uprava z glavnim ciljem vzpostavitev enostavnih, jasnih in
hitrih upravnih postopkov.
• Zagotoviti odprto in transparentno delovanje, odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi
ter izvajanje ukrepov za omejevanje korupcijskih tveganj.
• Povečanje pristojnosti in osebne odgovornost predstojnikov in uradnikov.
• Zagotoviti, da bodo pristojni organi odločali, ne pa se izogibali odločanju in
odgovornosti.
SODSTVO - RESNIČNO V IMENU LJUDSTVA
• Uveljavitev ustavnega načela enakost pred zakonom.
• Omejitev sodniškega mandata na 12 let in možnost ponovne izvolitve.
• Učinkovito odpravljanje sodnih zaostankov.
• Povečanje odgovornosti sodnikov in tožilcev za napačne in prepočasne odločitve.
• Zagotovitev transparentnosti sodb in odločitev konkretnih sodnikov.
OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA - V SREDIŠČE POSTAVLJAMO PACIENTA
• Prenova javnega zdravstvenega sistema, ki bo zagotavljal stabilno financiranje ter
kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter jasna ločitev med javnim in zasebnim.
• Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu z učinkovitejšo porabo sredstev ter boljšo
organizacijo in izrabo obstoječih kapacitet.
• Učinkovitejše vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov z večjo avtonomijo
in odgovornostjo vodstvenih in nadzornih organov.
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Enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu ter uvedba nacionalnih in
mednarodnih skupnih javnih naročil.
Vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči.

MOČNO, ODPRTO IN INOVATIVNO GOSPODARSTVO JE TEMELJ SOCIALNE DRŽAVE
• Usmeritev v trajnostni razvoj, ki temelji na sodobnih tehnologijah in ohranjanju okolja
ter podpora panogam in podjetjem z visoko dodano vrednostjo.
• Stabilno in predvidljivo poslovno okolje, ki upošteva potrebe samostojnih podjetnikov
na eni strani in gospodarskih družb na drugi ter enostavni, pregledni in kratki
postopki pridobivanja in urejanja različnih soglasij in dovoljenj.
• Celovita podpora izvoznikom pri prodoru in poslovanju na tujih trgih.
• Učinkovitejši nadzor nad vodenjem in upravljanjem v državnih podjetjih.
• Večja družbena odgovornost gospodarskih družb in podjetnikov.
ZELENA DESTINACIJA ZA PETZVEZDIČNA DOŽIVETJA
• Večja vloga turizma v gospodarski politiki države.
• Sistematični razvoj kadrov na področju turizma.
• Graditi prepoznavno turistično destinacijo z imidžem zelene, butične destinacije ob
skrbi za družbeno in okoljsko rast.
• Spremeniti obstoječo zakonodajo povsod tam, kjer ne vzpodbuja razvoja trajnostnega
turizma in ne privlači domačih ali tujih investitorjev.
• Spodbude za vlaganje v zastarelo ali ne dovolj razvito turistično infrastrukturo.
4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA (IR 4.0) - PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
• Slovenija na zemljevidu sveta najprijaznejše in najbolj razvojne družbe digitalnega
sveta.
• V sodelovanju z gospodarstvom prioritetno financirati raziskave in razvoj na področju
digitalizacije, robotizacije in umetne inteligence ter umeščanje končnih produktov na
trg.
• Dokončanje širokopasovnega omrežja in izgradnja nacionalnega 5G omrežja.
• Sistematična vzpostavitev predvidljivega in davčno stimulativnega poslovnega okolja
za razvoj novih tehnologij.
• Vključevanje Slovenije v globalne projekte v okviru IR 4.0.
ZNANOSTI IN RAZVOJU PRIJAZNA DRŽAVA
• Ustvariti znanju, znanosti in inovacijam stabilno in stimulativno okolje.
• Zagotoviti transparentno in neodvisno financiranje znanosti.
• Vzpostaviti sodobno raziskovalno infrastrukturo.
• Vzpostaviti konkurenčne pogoje dela, ki so primerljivi z razvitimi državami, in ustaviti
beg možganov.
• Vzpodbuditi raziskave in razvoj, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano
vrednostjo, vključno z davčnimi olajšavami.
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KAKOVOSTNO IN PRAVIČNO JAVNO ŠOLSTVO
• Posodabljati delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih glede na izzive in priložnosti, ki jih
prinašajo nova spoznanja tako na pedagoškem kot na tehnološkem področju.
• Vzgajati mlade za odgovorno državljanstvo.
•
•
•

Okrepiti spodbude za povezovanje izobraževanja in znanosti s potrebami
gospodarstva in okolja.
Zagotoviti stabilno in pregledno financiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Profesionalizirati vodenje v izobraževanju.

ŠPORT - ZDRUŽEVANJE IN PROMOCIJA
• Krepitev nacionalne identitete skozi šport.
• Podpora projektom zdravega načina življenja.
• Povečanje sredstev za vrhunski šport.
• Podpora delu z najmlajšimi v športu in delu s športniki invalidi.
• Podpora projektom prenove športne infrastrukture.
MLADE JE POTREBNO VKLJUČITI V SOODLOČANJE
• Učinkoviti ukrepi za osamosvojitev mladih (izobraževanje, redne oblike dela,
stanovanja, politična participacija).
• Omejevanje prekarnih in drugih oblik nestabilnega delovnega razmerja.
• Sofinanciranje doktorskih študijev doma in v tujini.
• Priprava mladih za življenje in delo v odprti in inovativni družbi IR 4.0.
• Vključevanje mladih s posebnimi potrebami v družbo.
SOCIALA - PREPREČEVANJE STISK IN TEŽAV LJUDI
• Izvedba pilotnega projekta za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka ter sprejem
odločitve o uvedbi UTD.
• Dvig najnižjih plač in pokojnin ter olajšanje življenja ljudem v stiski.
• Prenova sistema skrbništva.
• Sofinanciranje paliativne oskrbe.
• V sodelovanju z nevladnimi organizacijami izdelati konkreten akcijski načrt za
odpravo revščine, predvsem med otroki in upokojenci.

4

Načrt dela stranke v obdobju 2018 – 2022 sprejet na kongresu stranke, 9. aprila 2018

STARAJOČA SE DRUŽBA
• Vzpostaviti povezan sistem dolgotrajne oskrbe starejših in sprejem zakona o
dolgotrajni oskrbi.
• Dodatno sprostiti pogoje za opravljanje začasnih in občasnih del upokojencev, ki ne
vplivajo na višino pokojnine.
• Izgradnja domov za starejše, spodbude za alternativne oblike bivanja in oskrbe
starejših ter zagotavljanje dnevnih centrov za osebe z demenco.
• Zagotoviti pokojnine za polno delovno dobi vsaj nad pragom tveganja revščine.
• Zagotoviti dostopnost in kvaliteto zdravstvenih storitev ter promovirati zdrav način
življenja.
KULTURA - NAŠA ZAVEST
• Zavzemamo se za popolno medijsko svobodo.
• Vzpostaviti je treba razmerja med javnim, poklicnim in ljubiteljskim nevladnim
sektorjem ter samozaposlenimi v kulturi.
• Na področju kulture je potrebno izvesti postopno decentralizacijo, s celovitim in
sistemskim razvojem depriviligiranih področij. Pospešiti je potrebno procese
demokratizacije, digitalizacije, oblikovanja sodobnih podpornih okolij.
• Kulturo je potrebno razumeti kot družbeno inovacijsko polje, okrepiti je potrebno
njen položaj znotraj vladnih politik in razumevanje na nacionalni ravni.
• Dokumentiranje novejše zgodovine Republike Slovenije s sodobnimi mediji.
NACIONALNA VARNOST
• Izdelava sodobne Resolucije o strategiji nacionalne varnosti.
• Zagotovitev ustreznega financiranja vseh treh podsistemov: notranjega (ureditev
statusa in opreme policistov), obrambnega (ureditev statusa in opreme vojakov ter
postopna zagotovitev sredstev proti 1,5% BDP) ter podsistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (ureditev statusa in opreme gasilcev, reševalcev…).
• Sprejem krovnega zakona o obveščevalno-varnostnih službah.
• Vzpostavitev Obrambnega štaba.
• Polnopravno sodelovanje pri delitvi bremen v okviru NATO, EU in OZN.
ZUNANJA POLITIKA
• Za takšno zunanjo politiko, ki bo v dinamičnem mednarodnem okolju iskala rešitve v
skladu z vrednotami in interesi Slovenije, kar velja tudi za oblikovanje bodoče EU.
• Stebra zunanje politike Slovenije ostajata EU in transatlantsko partnerstvo.
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Zagotovili bomo dosledno izvajanje usklajene zunanje politike ter večjo učinkovitost
delovanja Ministrstva za zunanje zadeve, po potrebi s spremembami Zakona o
zunanjih zadevah.
Krepili bomo razvoj usposobljene, profesionalne in opolnomočene diplomacije ter
zagotovili krepitev diplomatsko-konzularne mreže s premišljenim delovanjem v t.i.
kolokacijah, zlasti v okviru predstavništev EU.
Nadgradili bomo uspešno delovanje Urada za zamejce in Slovence po svetu, v okviru
Zunanjega ministrstva.

ENOTNA PROMETNA POLITIKA
• Modernizacija železniške infrastrukture.
• Začetek del na tretji razvojni osi ter obnova lokalnih in regionalnih cest za potrebe
hitrejšega in regionalno enakomernejšega razvoja.
• Pospešek razvoju javnega potniškega prometa.
• Izgradnja drugega tira ob predhodno opravljeni reviziji projekta, brez posebnega
podjetja 2-TDK ter z novimi mehanizmi nadzora.
• Večji in učinkovitejši nadzor nad izvajalci del.
ENERGETIKA - ČIM VEČJA ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST
• Gospodinjstvom in gospodarstvu zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih,
zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
• Nadaljevanje gradnje verige hidroelektrarn na Savi.
• Ohranjanje raznolikosti energetskih virov in sprostitev birokratskih ovir za razpršeno
gradnjo malih elektrarn na obnovljive vire energije.
• Omogočiti samooskrbo z električno energijo različnim tipom skupnosti.
• Podpore za učinkovito rabo energije, s posebnim poudarkom na energetski prenovi
javnih zgradb.
OKOLJE IN PROSTOR - ISKANJE RAVNOVESJA MED OKOLJEM IN RAZVOJEM
• Slovenija mora ostati ekološki biser v srcu Evrope.
• Zavzemanje za sodobne in čiste tehnologije ter okoljsko brezhibnost investitorjev.
• Ničelna toleranca do okoljskih onesnaževalcev.
• Nadaljevanje projektov protipoplavne zaščite.
• Enostavnejše umeščanje objektov v prostor.
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KMETIJSTVO, PREHRANA IN GOZDOVI
• Naša zemlja je naše bogastvo, doma pridelana slovenska hrana v vrtce in šole.
• Večji nadzor ter kontrola varnosti in kakovosti hrane.
• Sofinanciranje zaščitnih sredstev v kmetijstvu za primer ujm in naravnih nesreč.
• Pogostejša uporaba lesa v javnih zgradbah.
• Pomoč države pri prodoru slovenskih kmetijskih in prehranskih izdelkov na tuje trge.
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