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Spoštovani članice in člani, dragi državljanke in državljani,
dovolite mi nekaj besed, preden se lotite branja programa stranke LMŠ, ki opredeljuje
obdobje po naslednjih volitvah in presega zgolj en mandat.
Ni treba posebej poudarjati, da smo kot ljudje, skupnost in država, torej središče našega
programa izpred štirih let, v nezavidljivem položaju. Aktualno mandatno obdobje nam
je postreglo z zgoščenim dogajanjem—od prve manjšinske vlade in njenega konca do
imenovanja nove vlade, ki jo je omogočil izključno strah nekaterih pred praznikom
demokracije, volitvami. Prejšnjo vlado smo oblikovali, da bi preprečili trenutno stanje,
mejna, celo nezakonita ravnanja, predrznost in oholost vladajočih ter s tem razmere,
ki jih »živimo« danes. Vedeli smo, koga ali česa ne smemo dopustiti. Slutili smo
posledice. Danes je nedvoumno: imeli smo prav. Epidemija je neizbrisno zarezala v
naša življenja, doživeli smo in še doživljamo stvari, ki si jih še ne dolgo nazaj ne bi
mogli niti predstavljati. Hkrati pa smo soočeni z nedopustnim načinom vladanja, ki
mu v zgodovini samostojne Slovenije ni primerjave. Zato sloganu »Človek. Skupnost.
Država.« ponujamo realno nadaljevanje »Normalizacija. Rešitve. Razvoj.«
Preden se lahko začnemo pogovarjati o čemer koli, se je treba najprej vprašati, kaj je
politika. Kaj je njen namen in v kolikšni meri posega v naša življenja? Mnogi pravijo, da
jih politika ne zanima, nikogar ne moremo v to prisiliti, a v nekem trenutku bo vendarle
moralo dozoreti spoznanje, da politika s svojimi odločitvami kroji naša življenja.
Stranko LMŠ zaznamuje pot od spodaj navzgor. To pomeni, da smo se najprej kalili
na lokalni ravni, kjer sem oziroma smo, skupaj s članicami in člani stranke, vedno
poskušal ravnati izključno v skladu z željami občank in občanov. Uspešnosti ne moreš
ocenjevati sam, temveč jo ocenijo volivke in volivci.
Po skoraj dveh mandatih lokalne politike sem se odločil kandidirati za predsednika
republike, v želji uveljaviti miselnost, ki je diametralno nasprotna današnjemu stanju.
Zavedanje, da lahko na politiko vplivaš samo znotraj sistema, nas je peljalo naprej – na
parlamentarne volitve 2018. Nikoli se nisem želel predstavljati kot »nov obraz«. Zakaj?
Zato, ker menim, da kdor deluje dva mandata v lokalni politiki, ne more biti nov obraz.
Lahko pa sem bil in sem še danes predstavnik nove generacije politike.
Na volitvah smo osvojili 12,6 odstotka glasov, kar je zadostovalo za drugo mesto v zelo
razdrobljenem državnem zboru. Ker nismo želeli politike razgradnje institucij države,
ki jo gledamo danes, smo se, kljub majhnemu številu poslancev, potrudili in s partnerji
sestavili vlado. Istega leta smo na lokalnih volitvah dobili 54 svetnic in svetnikov.
Nekateri izmed njih so danes tudi podžupani. Pomladi 2019 pa smo izpolnili še en
velik cilj. Z naše liste sta bila v Evropski parlament izvoljena evropska poslanca Irena
Joveva in dr. Klemen Grošelj. S tem je stranka dobila tudi evropsko dimenzijo, kar je
zlasti pomembno v luči zunanjepolitičnega položaja Slovenije, ki ta trenutek ne gre v
pravo smer.
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Spominjamo se naše skupne prehojene poti, a hkrati gledamo naprej, zavedajoč se
razmer in okoliščin, ki nas čakajo.
Pred vami je dokument, ki je obremenjen s preteklostjo samo toliko, kolikor je to nujno
za razumevanje vzrokov in posledic, sicer pa je usmerjen v prihodnost. Naša ekipa
in sam izhajamo iz načela, da posameznik ne more storiti ničesar, skupaj pa lahko
storimo in dosežemo vse. Program temelji na naših izkušnjah iz prakse in zavedanju,
da se vsaka stvar gradi na dolgi rok.
Neizpodbitno dejstvo je, da bo vlada, kot vsaka doslej, koalicijska. To pomeni, da vsi
naši programi lahko ostanejo mrtva črka na papirju, če koalicijska pogodba ne bo
spisana na realnih temeljih in ob upoštevanju realnih razmer. Zato poudarjam, da smo
pri pisanju programa dosledno sledili obojemu. Naša izbira je realnost, ne iluzije.
Izzive in rešitve za posamezna področja smo zaradi boljše preglednosti in realnih
pristojnosti prilagodili aktualnim ministrskim resorjem. Prepričani pa smo, da moramo
večji poudarek nameniti znanosti, raziskavam in digitalizaciji, zato predlagamo
ustanovitev posebnega ministrstva za to področje. Podnebne spremembe že krepko
spreminjajo naša življenja, zato menimo, da se mora z njimi spopadati ministrstvo za
podnebne spremembe, okolje in prostor. Tako smo se odločili po tehtnem premisleku;
števila resorjev ne želimo povečevati na pamet, temveč upoštevati realne zahteve časa
in izpolniti dolžnost, ki jo imamo do te in prihodnjih generacij. Podrobno obravnavo
problematik pa seveda najdete v posameznih poglavjih.
Dovolite mi, da se iskreno zahvalim vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi
programa. Samo z ekipo, ki razume politiko, njene zakonitosti in pomanjkljivosti ter
ima ideje in izkušnje iz prakse, je možno izpolnjevati naloge. Vse to omogoča stranki,
da ni stranka enega človeka, temveč mnogih posameznikov z mnogimi znanji in
sposobnostmi, kar je razvidno tudi iz našega vsakdanjega delovanja—tako v državnem
zboru kot tudi na programskih okroglih mizah in nenazadnje v Evropskem parlamentu.
Na prav vseh področjih bodo v nadaljevanju nujno potrebni »Normalizacija. Rešitve.
Razvoj.«
Dragi državljanke in državljani, želim vam prijetno branje in se vidimo na voliščih.

Marjan Šarec

Ljubljana, 27. november 2021

Uvod
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V LMŠ smo dokazali, da znamo delati v dobro ljudi in države. Naša vizija je delo za
skupno dobro, za razvojni preboj, za medgeneracijsko sodelovanje, za našo varnost,
za ohranjanje narave ter za jasen in odločen pogled v prihodnost. Na temelju
medgeneracijske solidarnosti si želimo soustvarjati družbo, ki bo mladim zagotavljala
pogoje za razvoj, starejšim pa dostojno starost. Dokazali smo – tako v času vodenja
vlade kot tudi v opoziciji –, da za našimi besedami stojijo dejanja ter da sta glavna
motiva našega političnega delovanja soustvarjanje drugačne in boljše prihodnosti
ter zavzemanje za pošteno in bolje urejeno državo, našo domovino. Med epidemijo je
programski slogan zdajšnjega načrta dela stranke »Človek. Skupnost. Država.« dobil še
večjo pomensko vrednost, vendar ga želimo kot odgovor na zdajšnje razmere in izzive,
pred katerimi je slovenska družba, nadgraditi s programom »Normalizacija. Rešitve.
Razvoj.«
Kot sredinska razvojno-liberalna stranka smo osredotočeni na iskanje odgovorov in
rešitev za boljšo prihodnost vseh. Trdno verjamemo, da ta lahko temelji izključno na
družbi znanja. Delujemo v skladu z načelom, da je treba možnost in priložnost nuditi
vsem pod enakimi pogoji. Sožitje med odprtim, konkurenčnim gospodarstvom ter
propulzivnim obrtništvom in podjetništvom na eni strani ter širokim, tudi sindikalnim
dialogom in kakovostnimi javnimi politikami na področju zdravstva, okolja, šolstva,
sociale, varnosti, kulture in upravljanja javnih zadev na drugi pa je, v to smo trdno
prepričani, ključ do uspeha posameznika ter družbe kot celote, hkrati pa edini pravi
odgovor na razvojne izzive sodobnega digitaliziranega sveta.
Na tem zavedanju in vrednotnem okviru temelji naš program, ki izhaja iz predpostavke,
da so izzivi sodobne družbe zelo kompleksni in zahtevajo celovit pristop različnih
akterjev. To se odraža v programski vsebini posameznih zaokroženih področij in
zagovarjanju vrednot, kot so demokracija, odgovornost, načelnost, poštenost, visoki
standardi politične kulture, delavnost, operativnost, svoboda govora, svoboda medijev
ter skrb za sočloveka, skupnost, enake možnosti, kulturo dialoga in naravo. Program
kaže identiteto LMŠ, našo vrednostno orientacijo in zavezo za boljši, normalnejši
družbo in državo.
Zavedamo se, da je odprto, enakopravno in tvorno sodelovanje vseh, ki se zavzemamo
za boljši jutri, nujno za uspešno udejanjanje izzivov in rešitev. Normalizacija Slovenije
je nuja, a tudi težak izziv. Najprej nas čaka takojšnje popravljanje škode, ki je bila
Sloveniji storjena v vseh družbenih podsistemih, to pa bo pogoj za rdečo nit našega
programa – optimističen pogled v prihodnost s poudarkom na razvoju Slovenije, kar
pa presega zgolj en politični mandat.

Programska področja
Javne finance

Zdravstvo

Kultura

Izobraževanje in šport

Znanost, raziskave in digitalna preobrazba
Gospodarski razvoj in tehnologija
Slovenci v zamejstvu in po svetu

Javna uprava

Mladi
Delo, družina, socialne zadeve in enake možnosti
Evropska kohezijska politika
Pravosodje

Zunanje zadeve
Notranje zadeve

Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
Obramba ter zaščita in reševanje
Razvojna politika Slovenije

Infrastruktura

Podnebne spremembe, okolje in prostor
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Razvojni preboj Slovenije je prioriteta – to je bilo naše osnovno vodilo pri opredelitvi
programskih področij ne glede na trenutno število ministrstev in njihove pristojnosti.
Za razvojni preboj bo nujno preoblikovati resorje in zaokrožiti področja. Ne zato, da
bi uvajali več birokracije in ustvarjali nove politične položaje, naš cilj je optimizirati
koordinacijo, delovanje in izvedbo vseh aktivnosti, nujnih za razvojni preboj. Zato
ni naključje, da se program z njim začne, konča pa z ukrepi za mlade, ki nimajo
samostojnega resorja, a zaokrožujejo naš program s samostojnim področjem po
načelu »zadnji, a ne najmanj pomembni«.
V programu se ne ukvarjamo posebej s političnim sistemom Slovenije, ki je v zadnjih
dveh letih zabredel v največjo krizo, odkar imamo samostojno državo. Poleg nujnosti
čimprejšnjih volitev in vzpostavitve vlade, ki bo normalizirala razmere v državi,
povrnila zaupanje v oblast ter se začela ukvarjati s prihodnostjo in razvojem države, sta
ukinitev državnega sveta in vrnitev zaupanja v politiko in institucije, tudi predsednika
republike, ključna politična izziva.
Politika se mora začeti ukvarjati z dobrim upravljanjem države, stroki pa prepustiti, da
v sodelovanju s politiko išče in najde prave načine soočanja s kompleksno prihodnostjo,
ki jo bodo vsaj še nekaj let v veliki meri zaznamovale epidemija koronavirusa in njene
posledice. Program za vsako področje ponuja nabor izzivov in rešitev, kot jih vidimo
v liberalni in razvojno naravnani stranki. Zorel je v času, ko smo kot največja vladna
stranka upravljali Slovenijo, in dozorel v času, ko smo v opoziciji. Je rezultat dela in
usklajevanja stroke, politike, akademske sfere – ljudi, ki poznajo prakso in teorijo, ljudi,
ki jim ni vseeno, v kakšni državi živimo in kakšno državo bomo zapustili zanamcem.
Ta program ni samo mrtva črka na papirju, ampak je in bo vodilo našega političnega
delovanja v prihodnje. V preteklosti smo dokazali, da smo skopi z obljubami, ki jih
dosledno izpolnjujemo, ter smeli v dejanjih. Tako je bilo in tako bo tudi v prihodnje.

Razvojna politika Slovenije
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Poglavitni cilj je strateški razvojni preboj Slovenije, ki temelji na znanju, kompetencah,
konkurenčnih prednostih ter najsodobnejših tehnologijah in trendih. Za to sta nujna
jasna nacionalna usmeritev in poenotenje o temeljni razvojni strategiji Slovenije, ki
zahteva posodobitev Vizije razvoja Slovenije 2050 in Strategije razvoja Slovenije 2030,
ob upoštevanju ključnih usmeritev Evropske komisije. Zaradi izjemnega pomena tega
področja bomo v skladu s ključnimi strateškimi usmeritvami stranke predlagali, da se
področje širšega družbenega razvoja organizacijsko in hierarhično ustrezno umesti.
Predlagali bomo, da minister, ki bo vodil načrtovano novo ministrstvo, hkrati postane
podpredsednik vlade, pristojen za širši družbeni razvoj. Pripravil bo osnovna izhodišča
in usmeritve za področje digitalne preobrazbe, znanosti, tehnološkega in družbenega
razvoja ter razvojno naravnane proračunske politike.

Izziv I: Učinkovita razvojna politika Slovenije za strateški
razvojni preboj
Znanje je največja konkurenčna prednost slovenske družbe in nujen pogoj za prehod v
družbo znanja. Je tudi temelj naše trajnostne blaginje. Da bi dosegli razvojno-tehnološki
preboj, potrebujemo ustrezno umestitev razvoja tako na politični ravni oziroma v
sestavi vlade kot tudi v prenovi strateških razvojnih dokumentov.

Rešitve
1.	 Imenovanje podpredsednika vlade z ustreznimi pooblastili in odgovornostjo za
področje širšega družbenega razvoja (ministrstvo za znanost, digitalno preobrazbo,
razvoj in visoko šolstvo).
2.	 Posodobitev Vizije razvoja Slovenije 2050 in Strategije razvoja Slovenije 2030,
priprava izvedbenih aktov v skladu s postavljenimi razvojnimi in podnebnimi cilji
Evropske unije (EU) (zeleni prehod) ter redno spremljanje njihovega uresničevanja
na ravni vlade.
3.	 Pregled izvedljivosti Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NNOO),
njegova prilagoditev strateškim razvojnim prioritetam Slovenije, kjer bo to
potrebno in možno, zagotovitev skladnosti uresničevanja ukrepov, povezanih s
porabo sredstev, z merili EU (37 odstotkov za podnebne cilje in 20 odstotkov za
digitalne cilje) ter izvedba reform, ki so del NNOO.

1
V programu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.

Znanost, raziskave in
digitalna preobrazba
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Znanost in izobraževalni sistem razumemo kot gibalo družbenega razvoja pri prehodu
v družbo znanja, znanje pa kot ključni kapital, ki lahko tlakuje pot v trajnostno
blaginjo. Prizadevati si moramo, da bo temelj prehoda v »Industrijo 4.0, Industrijo 5.0
in Družbo 5.0« dejansko človek kot središče sistema. Zakaj investirati v razvoj znanja?
Preprosto zato, ker lahko le znanost ponudi zanesljive odgovore, rešitve, inovacije, kar
je nenazadnje pokazala tudi aktualna pandemija. Slovenija potrebuje visoko šolstvo,
ki se zmore in zna hitro odzvati na dinamične spremembe in potrebe. Zavedamo
se, da sta visokošolski sistem in znanost nosilca trajnostnega razvoja in zelenega
prehoda. Sledimo ambiciozni razvojni strategiji za boljšo povezljivost raziskovalne in
univerzitetne sfere z gospodarstvom in družbo (z okoljem) ter za hitrejši pretok znanja
v vseh smereh, ob čemer mora država odigrati vlogo podpornika strukturnih reform in
rešitev, temelječih na digitalnem in zelenem prehodu (t. i. twin transition).
Digitalna preobrazba, ki je nujni temelj prihodnjega razvoja, pravične družbe in
zelenega prehoda, predstavlja začetek korenitih sprememb vseh poslovnih in
družbenih sistemov. Številne procese bo ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja
digitalizacija, treba premisliti na novo, to pa bo prineslo tudi nove odnose v družbi.
Zato je nujen celosten pristop k sodobni tehnologiji in digitalnim procesom, ki naj bodo
v službi človeka, celotna digitalna preobrazba pa mora temeljiti na interdisciplinarnih
in participativnih rešitvah.

Izziv II: Prehod v družbo znanja
Raziskovalnim organizacijam je treba omogočiti polno znanstvenoraziskovalno,
organizacijsko, finančno in kadrovsko avtonomijo s celovito normativno deregulacijo
javne službe na področju znanstvenega raziskovanja v javnem sektorju. Hkrati ne
smejo biti podvržene upoštevanju zgolj kvantitativnih scientometričnih kazalcev kot
ključnega merila za doseganje znanstvene odličnosti in družbene odgovornosti. V tem
konceptu je treba spodbujati vrhunsko znanost na vseh disciplinarnih področjih in
vseh aplikativnih stopnjah ter njeno večjo odprtost. Raziskave in razvoj morajo postati
prečna prioriteta vlade in vseh ministrstev, ta pa morajo postati razvojno naravnana.

Rešitve
4.	 Vzpostavitev novega ministrstva za znanost, digitalno preobrazbo, razvoj in
visoko šolstvo.
5.	 Povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.
Do leta 2026 je treba vsako leto zagotoviti dodatnih vsaj 100 milijonov evrov
(do ciljnega 1,5 odstotka BDP), celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in
inovacijsko dejavnost pa je treba zvišati na najmanj 3 odstotke BDP. Spodbujanje
zasebnih vlaganj z ohranjanjem komplementarnih fiskalnih ukrepov ter s
poenostavitvijo postopkov njihovega priznavanja.
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6.	 Zagotavljanje pogojev za razvoj znanstvenih disciplin na vseh stopnjah – od
temeljnih do visoko aplikativnih raziskav na zadnjih stopnjah lestvice tehnološkega
razvoja.
7.	 Posodobitev zakonskih in podzakonskih predpisov s področja znanosti,
raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter zagotovitev organizacijske, finančne in
kadrovske avtonomije znanstvenega raziskovanja v javnem sektorju.
8.	 Implementacija in posodabljanje ambiciozne razvojne strategije (Raziskovalna
in inovacijska strategija RS, Nacionalni program visokega šolstva, sodobna
industrijska strategija ipd.) z ukrepi v akcijskih načrtih vlade.
9.	 Preoblikovanje agencije za raziskovalno dejavnost v sodobno agencijo ter
posodobitev umestitve prioritet, proračuna, evalvacijskih postopkov in finančnih
instrumentov. To bo omogočilo razvoj znanosti na poglavitnih področjih.
10.	 Krepitev in spodbujanje avtonomnih raziskav »od spodaj navzgor« in prioritiziranih
raziskav z velikimi interdisciplinarnimi projekti.
11.	 Okrepitev vlaganja v vrhunsko infrastrukturo in opremo.
12.	 Okrepitev modularnosti, prožnosti, prilagodljivosti ter povezljivosti znanosti in
visokega šolstva.

Izziv III: Razvoj visokega šolstva
Visoko šolstvo je prostor izobraževanja in raziskovanja, ki naslavljata poglavitne
družbene in gospodarske izzive – podnebne spremembe, zelene tehnologije,
demografske spremembe, migracije, umetno inteligenco, digitalno preobrazbo ter
okoljsko in zdravstveno varnost. Je javno dobro in javna odgovornost – zagotavlja
se z jasno zakonodajo in nadzorom nad njenim spoštovanjem ter z zadostnim
financiranjem iz javnih sredstev. Brez ustrezno usposobljenih ljudi, ki znajo upravljati
družbo prihodnosti, družbe prihodnosti sploh ni.

Rešitve
13.	 Podpora države javnim univerzam in javnim samostojnim zavodom za zagotovitev
brezplačnega študija do dokončanja druge visokošolske stopnje, v čim večji meri
pa tudi doktorskega študija.
14.	 Posodobitev javnih politik izobraževanja in zakonsko-regulativnega okvira, tudi
z ustrezno sistemsko umestitvijo medsektorskega sodelovanja in medsektorske
mobilnosti.
15.	 Sprememba Zakona o visokem šolstvu in podzakonskih aktov za zagotovitev
boljše izvedbe in ustreznega financiranja raziskovalne in izobraževalne dejavnosti,
spodbujanja razvoja trajnostnih delovnih mest in mednarodnega sodelovanja v
visokem šolstvu. Nova opredelitev vloge akademika na univerzi.
16.	 Izdelava Strategije zaposljivosti diplomantov v povezavi s kariernim razvojem,
zaposlovalnim okoljem in mednarodnim sodelovanjem.
17.	 Pregled in reevalvacija podeljenih koncesij v visokem šolstvu.
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Izziv IV: Podpora inovativnosti in razvoju inovacij
Slovenija na lestvici evropskega inovacijskega indeksa postopno pada, medtem
ko se inovacijska uspešnost EU že štiri leta zapovrstjo izboljšuje. Premalo je
vlaganj v raziskave in razvoj ter povezovanja in sodelovanja med gospodarstvom,
izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter drugimi deležniki. Nujen je
nov koncept, ki bo na vseh ravneh tehnološke razvitosti (lestvica TRL) spodbujal in
financiral poglavitne prioritete in »misije«, za razvoj družbe. Družba znanja je ciljno
usmerjena, kjer znanost povezuje družbene sektorje in prispeva k razvoju države in
družbe.

Rešitve
18.	 Razvoj sistema in instrumentov (agencije), ki bodo po celotni lestvici TRL spodbujali
in financirali tiste prioritete ali »misije«, h katerim se bo družba usmerjala.
19.	 Krepitev raziskav za inovacije kot poglavitnega gonila napredka družbe.
20.	 Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in
gospodarstvom za sooblikovanje in soustvarjanje izobraževalnih programov, ki
bodo sledili sodobnim trendom in ustrezno pokrivali potrebe po kompetencah
razvojno naravnanega gospodarstva. Obuditev in nadgraditev programa Mladi
raziskovalci v gospodarstvu in javnem sektorju.

Izziv V: Digitalna preobrazba in razvoj
informacijske družbe ter digitalizacije

na

področju

Škodo, ki smo jo ljudje v minulih desetletjih naredili celotnemu ekosistemu Zemlje, lahko
učinkovito saniramo z uporabo najsodobnejših tehnologij, med katerimi bodo izredno
pomembno vlogo igrale digitalne, pri tem pa moramo stremeti k pravičnejši družbi.
Nove oblike posamezniku prijaznih delovnih razmerij, ki jih omogoča digitalizacija,
nova delovna mesta, novi poslovni modeli, drugačni vzorci vedenja in delovanja tako
v gospodarstvu kot v javnem sektorju lahko, če bodo ustrezno domišljeni, izboljšajo
kakovost preživljanja prostega časa, zmanjšujejo ogljični odtis in temeljito revidirajo
odnos med državo in civilno družbo v bolj participativni smeri.
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Rešitve
21.	 Priprava strategije digitalne družbe.
22.	 Priprava akcijskega načrta za izvajanje nacionalnega programa uporabe umetne
inteligence ter spremljanje in uvajanje novih digitalnih tehnologij.
23.	 Vzpostavitev minimalnih kadrovskih zmogljivosti na področju informatike (za
odpornost in vzdrževanje sistemov).
24.	 Krepitev digitalnih znanj in uporabe digitalnih storitev ter ozaveščanje o kibernetski
varnosti in učinkovitosti uporabe digitalnih tehnologij in storitev v družbi.
25.	 Okrepitev organizacije in procesov za sistemsko sodelovanje vseh deležnikov pri
pospeševanju digitalizacije ter vzpostavitev učinkovitega sistema kibernetske
varnosti pred zlorabami informacijskih sistemov in kibernetskimi napadi.
26.	 Krepitev partnerstva med državno upravo, gospodarstvom, znanostjo, šolstvom in
socialnimi partnerji pri snovanju procesov digitalizacije.
27.	 Spodbude za digitalizacijo malih in srednje velikih podjetij.
28.	 Strateško digitaliziranje storitev javne uprave. Prednost bodo imeli tisti projekti, ki
predstavljajo najvišjo dodano vrednost za posameznika in družbo.
29.	 Preučitev možnosti širše uporabe blockchain tehnologije pri javnih in drugih
storitvah zaradi transparentnosti in varnosti (elektronske volitve, validacija diplom,
certifikatov in licenc, digitalizacija trga nepremičnin, upravljanje v zdravstvu,
sledljivost dobavnih verig).
30.	 Podpora in aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju evropske digitalne identitete.

Javne finance
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Stabilne, zdrave in dolgoročno uravnotežene javne finance so temelj uspešne države
in družbe. Z javnimi sredstvi bomo ravnali skrbno, zakonito in pregledno, hkrati pa
skrbeli za ustvarjanje čim večjih multiplikativnih učinkov. Z razvojno naravnano
politiko vzpostavljamo stabilno, gospodarstvu prijazno okolje, primerno za domače
in tuje investicije. Zavzemamo se za učinkovito upravljanje javnega premoženja,
usmerjeni smo k zeleni in digitalni preobrazbi družbe za ustvarjanje večje dodane
vrednosti, hkrati pa prepoznavamo ter odgovarjamo na potrebe socialno šibkih.
Zavzemamo se za pošteno razdelitev javnih sredstev, ki naj dosežejo čim širši krog
ljudi, zato zagovarjamo nadaljevanje davčne optimizacije, pravično obdavčitev,
dodatne rešitve za dobro ljudi in večjo mednarodno primerljivost poslovnega okolja.
Temelj za doseganje teh ciljev je tudi premišljena, razvojno naravnana in učinkovita
davčna politika. Zdajšnja struktura davčnih prihodkov je neustrezna in pomanjkljiva.
V Sloveniji imamo prevelik delež sive ekonomije, previsoko obdavčitev dela, enako
velja tudi za delež socialnih prispevkov, ki so po prispevni stopnji med najvišjimi v EU.
Glede na predvideni proračunski primanjkljaj v višini več milijard evrov in enormno
povečanje zadolženosti države bosta v prihodnjem mandatu nujna srednjeročno,
skrbno načrtovano in usmerjeno uravnoteženje javnih financ ter premišljeno
postopno zniževanje javnega dolga na vzdržen obseg glede na BDP. Slovenija
potrebuje makroekonomsko stabilnost in konsolidirane javne finance, zato je nujno
takojšnje učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje blagajn javnega financiranja.
Zavzemamo se za razvojno naravnane proračune in usmerjenost v dobro vseh
generacij – medgeneracijsko partnerstvo – z ukrepi in rešitvami za mlade, zaposlene
in starejše.

Izziv VI: Stabilne in vzdržne javne finance
Zavračamo nenamensko trošenje javnih sredstev in pretirano zadolževanje države,
kakršnemu smo bili priča v zadnjem obdobju. Slovenija potrebuje jasno definirano
ekonomsko in javnofinančno politiko in v tem okviru postavitev dolgoročnih prioritet,
ki bodo v skladu z zmožnostjo družbe. Potrebuje tudi makroekonomsko stabilnost in
vzdržne javne finance, zato se zavzemamo za skrbno načrtovano, postopno in ciljano
dolgoročno stabilizacijo javnih financ. Nujna je prilagoditev preveč restriktivnega
in razvojno omejujočega fiskalnega pravila, ki naj po vzoru razvitih držav evrskega
območja postane bolj fleksibilno in razvojno naravnano.

Rešitve
31.	 Priprava razvojno naravnanih proračunov glede na srednjeročni cilj, doseči je treba
čim bolj uravnotežena letna proračunska stanja.
32.	 Učinkovito upravljanje javnega dolga in premišljeno postopno znižanje na bolj
vzdržno raven glede na ustvarjen BDP.
33.	 Prilagoditev fiskalnega pravila, da bo bolj fleksibilno in razvojno naravnano, seveda
v dialogu z evroskupino in državnim zborom.
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Izziv VII: Davčna optimizacija in poenostavitev davčnih
postopkov
Zavzemamo se za nadaljevanje davčne optimizacije, ki smo jo delno že izvedli v
mandatu naše vlade. Uveljavljamo princip, da se delo mora splačati, zagovarjamo več
denarja v denarnicah vseh delovno aktivnih, zato bomo dodatno davčno razbremenili
delo in s tem zagotovili višje neto plače. Vztrajamo pri pravični razporeditvi davčnih
bremen med delom, kapitalom in premoženjem ter napovedujemo boj proti davčnim
utajam in goljufijam.

Rešitve
34.	 Davčna razbremenitev dela, ki bo posledično zvišala neto plače zaposlenih in
okrepila srednji razred.
35.	 Razbremenitev 14. plače za vzpostavitev učinkovitega variabilnega nagrajevanja
zaposlenih.
36.	 Priprava podlag za učinkovit boj proti davčnim utajam in goljufijam.
37.	 Vzpostavitev dodatnih mehanizmov za učinkovit boj proti sivi ekonomiji.
38.	 Uvedba informativnega izračuna dohodnine od obresti na denarne depozite pri
bankah in hranilnicah v Sloveniji ter v državah članicah EU.
39.	 Podpora enotni evropski regulaciji digitalnih storitev, kripto trga in uporabe kripto
valut.
40.	Uvedba elektronske registracije izdanih računov vseh pravnih oseb.

Izziv VIII: Učinkovito upravljanje in ohranjanje državnega
premoženja
Zavzemamo se za učinkovito upravljanje in ohranjanje državnega premoženja.
Treba ga je upravljati v skladu s smernicami korporativnega upravljanja OECD in
strateško-razvojnimi interesi Slovenije. Tako kot večina razvitih držav se soočamo s
posledicami hitro starajočega se prebivalstva. Demografski trendi so skrb zbujajoči in
so naš poglavitni dolgoročni izziv, saj bodo javni izdatki do leta 2050 presegli četrtino
ustvarjenega BDP. Zato je nujna ustanovitev pokojninsko-demografskega sklada, ki
bo temeljil na ustreznih strokovnih podlagah in bo plod dialoga s socialnimi partnerji,
njegov uresničljiv cilj pa bo zmanjšanje pritiska na javne finance ob hkratnem
zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojnine in s tem varno starost.
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Rešitve
41.	 Priprava novega predloga za ustanovitev pokojninsko-demografskega sklada.
42.	 Prilagoditev organizacije upravljanja državnega premoženja za povečevanje
učinkovitosti in uspešnosti.
43.	 Ohranitev družbeno pomembnih podjetij in kritične infrastrukture (strateških
naložb) v državnem lastništvu.

Izziv IX: Večji delež sredstev za investicije in pospešitev
družbenega razvoja
Temelj za pospešitev družbenega razvoja je prenova fiskalnega pravila, predvsem
rigidnega dela, ki govori o proizvodni vrzeli – približevanje srednjeročnemu cilju je
treba meriti na daljše obdobje. S tem bi se povečala prožnost načrtovanja proračunske
politike in okrepila njena razvojna naravnanost. To bi olajšalo vlaganja v poglavitne
infrastrukturne projekte, takšne z multiplikativnimi učinki, hkrati pa je treba ohraniti
varovala pred morebitnim nevzdržnim zadolževanjem. Poleg javnih vlaganj bi bilo
smiselno, za to se tudi zavzemamo, prebivalstvu omogočiti neobdavčeno in varno
aktivacijo bančnih depozitov za poglavitne razvojne projekte.

Rešitve
44.	 Pospešeno pridobivanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost EU s
poudarkom na projektih z multiplikativnimi učinki (zeleni preboj, digitalizacija,
umetna inteligenca, prenove v zdravstvu ipd.).
45.	 Uvedba zelenih proračunskih elementov in preusmeritev javnih naložb z ukinitvijo
subvencij, ki imajo negativen vpliv na okolje.
46.	 Spodbujanje prebivalstva k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo
namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom, in sicer za graditev
stanovanj za mlade, energetskih objektov, infrastrukture. Kapital, naložen v
državnih obveznicah, se izvzame iz obdavčitve fizičnih oseb, zaradi česar so te
privlačnejše za vlagatelje iz Slovenije, tako se strošek financiranja države povrne
domačemu prebivalstvu.

Gospodarski razvoj in
tehnologija
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Slovensko gospodarstvo je v zadnjih letih dosegalo rasti, ki so presegale povprečje
EU in evrskega območja, a to vseeno ni v celoti izničilo posledic globalne finančnogospodarske krize, ki je izbruhnila v letih 2008 oziroma 2009. Pandemična kriza je
tako dodatno močno prizadela gospodarstvo (globalno in lokalno), predvsem zaradi
ukrepov vlad, ki so se bolj ali manj uspešno odzvale na nove izzive. Posledice so izrazito
asimetrične, saj so bile panoge različno prizadete, enako bo tudi pri okrevanju. Nekatere
posledice bodo trajne in bodo pomembno zaznamovale delovanje gospodarstva v
prihodnje. Preoblikovale se bodo dobavne verige, verjetno bo upočasnjeno nadaljevanje
procesov globalizacije, opazni bodo trendi deglobalizacije in iskanja poti regionalne
in nacionalne samozadostnosti v kritičnih panogah. Kljub težnji po čim manjši vlogi
in poseganju države v gospodarstvo bo zaradi navedenih razmer začasno treba
nadaljevati ukrepe za pomoč najbolj prizadetim panogam, ki pa morajo biti selektivni,
stimulativni in razvojno naravnani ter usmerjeni v gospodarske subjekte, ki imajo
perspektivne poslovne modele, temelječe na izdelkih ali storitvah s primerno visoko
dodano vrednostjo. Vloga države naj bo omejena predvsem na ustvarjanje poslovno
spodbudnega gospodarskega in družbenega okolja, ki zagotavlja tudi mednarodno
konkurenčnost in nadaljevanje visoke stopnje internacionalizacije slovenskega
gospodarstva.

Izziv X: Trajnostni razvoj, temelječ na principih krožnega
gospodarstva, najboljših praks, inovativnih tehnoloških
rešitev in sodobnih spoznanj
Takšna usmerjenost nam bo omogočila sonaraven razvoj in prilagoditve omejitvam
planeta tako, da si družba, gospodarstvo in okolje ne bodo podrejeni. Slovenija ima
priložnost izkoristiti svoj potencial razvitosti in ozaveščenosti ter oblikovati prototip
trajnostnega in na krize odpornega razvoja v sodobnem svetu, s tem pa konstruktivno
sooblikovati novo podobo sveta v korist prihodnjih generacij. Pri tem bo treba upoštevati
visoko stopnjo celovite odpornosti družbe in države tudi ob morebitnih različnih
nacionalnih, regionalnih ali globalnih krizah.

Rešitve
47.	 Spodbujanje razvoja z ustreznimi spodbudami in višanjem sredstev za znanost,
raziskave in razvoj ter s privzemanjem najsodobnejših tehnoloških rešitev, kot so
digitalizacija in digitalna preobrazba, avtomatizacija, umetna inteligenca, internet
stvari, pametne tovarne in mesta, novi pristopi v biotehnologiji in medicini.
48.	 Vzpostavitev organiziranega dialoga in sodelovanja med gospodarstvom, vladnimi
organizacijami in akademsko raziskovalnimi ustanovami, ki bosta omogočila
boljše načrtovanje ter usklajevanje razvojnih politik in strategij.
49.	 Prevetritev strategije pametne specializacije z oceno smotrnosti zdajšnjih
programskih področij in ustrezna prilagoditev. Postavljeni cilji morajo biti dosledno
merljivi in praviloma preverljivi na trgu ter usmerjeni v ustvarjanje nove dodane
vrednosti gospodarstvu in družbi.
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50.	 Priprava sheme sistemske podpore gospodarstvu s poudarkom na panožno
specifičnih pristopih in ukrepih pri postopni transformaciji k trajnejšim modelom
poslovanja. Pri tem bo posebna pozornost namenjena malim in srednjim podjetjem
(MSP) ter samostojnim podjetnikom kot enemu temeljnih stebrov gospodarskega
razvoja.
51.	 Vnovična uvedba in okrepitev položaja državnega sekretarja za malo gospodarstvo,
ki bo ključni vezni člen med malim gospodarstvom in vlado. Poskrbel bo za
ustvarjanje in vzdrževanje ustreznega poslovnega okolja, naklonjenega temu
gospodarskemu segmentu.
52.	 Podpora novim, trajnostno naravnanim poslovnim modelom delitvene ekonomije,
ki spodbujajo ozaveščeno rabo naravnih virov.
53.	 Priprava programov prestrukturiranja panog, podjetij in področij, prizadetih v
procesu zelene preobrazbe.
54.	 Trajnostni razvoj turizma, ki bo temeljil na naravnih, zgodovinskih in kulturnih
danostih s poudarkom na vrhunski kulinariki, programih dobrega počutja in
negovanja zdravega življenjskega sloga, pri čemer bo država na glavnih trgih
pomagala z aktivno promocijo.
55.	 Razvoj instrumentov (skupaj z resorjem za znanost) za pospeševanje operativnega
prenosa znanstvenih dognanj in odkritij v tržno okolje ter ustanovitev državnega
sklada tveganega kapitala za podporo perspektivnim start-up podjetjem.
56.	 Zakonska ureditev možnosti hitrejšega prenosa znanja iz akademsko raziskovalnih
ustanov v tržno okolje z možnostjo ustanavljanja t. i. spin off in spin out podjetij.

Izziv XI: Aktivno prizadevanje in sodelovanje Slovenije v
svobodni in neovirani mednarodni trgovini in mednarodnih
institucijah ter učinkovito črpanje razpoložljivih evropskih
sredstev, potrebnih za hitrejši gospodarski razvoj
Za Slovenijo, ki ima izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, je najpomembnejša
odprta in neovirana mednarodna trgovina z dobro in nemoteno delujočimi globalnimi
dobavnimi verigami. Pandemija je temeljito posegla v delovanje teh verig in pokazala,
kako ranljive so, hkrati pa razkrila, da je nevarnost protekcionističnih ukrepov izrazita.

Rešitve
57.	 Vzpostavitev sistemskega podpornega okolja za hitrejšo in uspešnejšo
internacionalizacijo s sodelovanjem pristojnih resorjev in organizacij, ki zastopajo
gospodarstvo. Okrepljena in na strateške trge usmerjena vloga gospodarske
diplomacije, pri čemer bi aktivno sodelovali častni konzuli Republike Slovenije, ki
morajo za delovanje imeti tudi ustrezna pooblastila.
58.	 Aktivno privabljanje tujih investicij, ki prinašajo visoko dodano vrednost in
omogočajo vključevanje slovenskih podjetij v regionalne in globalne nabavne
verige verige, z ustreznimi, mednarodno primerljivimi spodbudami.
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59.	 Celostna podpora in sodelovanje državnih organov (agencije SPIRIT) z
gospodarskimi subjekti pri pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev.
Projekti morajo biti zasnovani v skladu s prioritetami Evropske komisije in
Slovenije ter tako, da bodo aktivno prispevali k zmanjševanju zaostanka Slovenije
za najrazvitejšimi.
60.	Priprava sistema in programov kontinuiranega izobraževanja in ozaveščanja
uporabnikov o razpoložljivih sredstvih in vsebinskih področjih.

Izziv XII: Zagotovitev odprtega, nediskriminatornega, stabilnega,
predvidljivega in mednarodno konkurenčnega poslovnega okolja
z minimalno vlogo države pri delovanju gospodarstva
Cilj držav, ki imajo razvito tržno gospodarstvo, ni neposredno poseganje v delovanje
gospodarskih subjektov, temveč ustvarjanje pogojev za njihov nemoten razvoj. Pri tem
je treba voditi celovito in usklajeno politiko ukrepov, ki jih za dosego omenjenega cilja
sprejemajo različni vladni resorji.

Rešitve
61.	 Sklenitev družbenega dogovora med državo, gospodarstvom in sindikati v okviru
Ekonomsko-socialnega sveta, s čimer bi zagotovili predvidljivo in stabilno okolje za
daljše časovno obdobje. Prevetritev in poenostavitev sistema kolektivnih pogodb.
62.	 Enostaven, učinkovit, smiseln in uporabniku prijazen način vsebinskega prenosa
zakonodaje EU v domač pravni red.
63.	 Poenotenje e-portalov (eVEM, eDavki, AJPES) v celovito in sodobno elektronsko
ogrodje.
64.	 Uveljavitev pristopa, v skladu s katerim ima širši javni interes pri poglavitnih
projektih prednost pred parcialnimi interesi posameznih družbenih skupin.
65.	 Spodbujanje vlagateljev ne glede na izvor kapitala (domači, tuji) ter oblikovanje
sistemskega podpornega okolja zanje – z jasno oblikovano shemo uvedbe dodatnih
investicijskih spodbud in v skladu z usmeritvijo k trajnostnemu razvoju ter
zmožnostmi.
66.	 Priprava strategije in podpornega sistema za učinkovito privabljanje in zaposlovanje
deficitarnih kadrov iz okolij, v katerih Slovenija še lahko nastopa konkurenčno.

Zdravstvo
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Zdravstveno varstvo je eden od tistih sektorjev družbe, ki neposredno in kakovostno
prispevajo k boljšemu zdravju prebivalstva. Sodi med temelje družbene in socialne
varnosti ter politične stabilnosti. Slovenija mora v skladu z ustavo, Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o zdravstveni
dejavnosti omogočiti uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri preventivi,
diagnostiki ter povrnitvi zdravja celotnemu prebivalstvu. Zdravstveni sistem v Sloveniji
je boljši, kot je splošno mnenje javnosti, kar dokazuje s številnimi vrhunskimi dosežki.
Je široko dostopen, a z mnogimi težavami in možnostmi za izboljšave. Podlaga za to
bo priprava strategije nacionalnega razvoja zdravstvenega sistema, ki bo temeljila
na realnih razmerah in zaznanih trendih obolevanja, ki so tudi odraz starajoče
se populacije. Pri tem bomo sledili trem glavnim ciljem: dostopnosti, kakovosti in
ekonomski vzdržnosti. Zavzemamo se za digitalno preobrazbo slovenskega zdravstva,
ki bo temeljila na sodobnih pristopih, kakršne uvajajo najnaprednejše družbe, in na
razvoju enotnega ter medsebojno povezanega informacijskega sistema.

Izziv XIII: Nova Resolucija in strategija razvoja slovenskega
zdravstvenega sistema
Slovenija se, tako kot večina drugih držav, na področju zdravstva sooča s številnimi
izzivi. Epidemija koronavirusa in posledice številnih ukrepov za preprečevanje širjenja
virusa bodo v prihodnjih letih slovenskemu zdravstvenemu sistemu povzročile še
dodatne težave. Zato je treba pripraviti strateški dokument, ki bo odgovarjal na aktualne
izzive sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

Rešitev
67.	 Priprava in sprejetje nove Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
s strateškimi usmeritvami, povezanimi tudi z izzivi, ki jih prinaša epidemija
koronavirusa. Strategija bo obravnavala tudi financiranje zdravstvenega sistema,
upoštevaje potrebe ter določanje standardov in normativov v zdravstvu.

Izziv XIV: Krepitev javnega zdravstva, ki bo hkrati omogočalo
odpravo posledic epidemije COVID-19
Največja prednost zdravstva v Republiki Sloveniji so njegovi temelji, enaki evropskim
vrednotam solidarnosti, enakosti in pravičnosti. Kako pomembno je javno zdravstvo,
je postalo očitno v epidemiji COVID-19. Javni zdravstveni zavodi so bili namreč edini
učinkovito delujoč del zdravstvenega sistema (organizacija vstopnih točk, jemanje
brisov, zagotovljena zaščitna oprema, delovanje ambulant za respiratorne okužbe
ipd.). Zato je treba pozornost še naprej namenjati krepitvi javnega zdravstva na vseh
ravneh, kar bo pomembno pripomoglo tudi k odpravi posledic epidemije.
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Rešitve
68.	Krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti:
• Optimalna izraba javnih kapacitet z zagotovitvijo dodatnih finančnih in
kadrovskih virov tudi v popoldanskem času, ko številni zdravniki delajo pri
zasebnikih.
• Ureditev ter jasna razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom.
• Povečanje števila razpisanih specializacij glede na potrebe, hkrati pa število
razpisanih specializacij ne sme presegati števila kandidatov.
• Povečanje privlačnosti poklica zdravnika družinske medicine z zagotovitvijo
boljših razmer za delo (višje plače, delovni čas, pogoji dela, zmanjšanje
administrativnih obremenitev).
• Prenos določenih kompetenc na diplomirane medicinske sestre oziroma
zdravstvenike.
• Ustrezna ureditev položaja, obremenitev in nagrajevanja preostalih zdravstvenih
delavcev, predvsem medicinskih sester in tehnikov.
69.	 Posodobitev mreže javne zdravstvene dejavnosti in opredelitev meril za njeno
določitev.
70.	 Prevetritev in po potrebi določitev normativov in standardov v zdravstvenih
dejavnostih z opredelitvijo realnih cen zdravstvenih storitev ter načinov
financiranja.
71.	 Trajna uveljavitev ukrepa kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni (3 dni) brez
obiska zdravnika.
72.	 Kadrovska okrepitev zdravstvene dejavnosti (predvsem z novim administrativnim
kadrom).

Izziv XV: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
in oblikovanje solidarnostne lestvice ob ohranitvi enakega
obsega zdravstvenih pravic ter celovita prenova področne
zakonodaje
Zavzemamo se za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s čimer bi
okrepili javni zdravstveni sistem. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je danes –
ne glede na ime – dejansko obvezno. Zgolj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
namreč ne moremo dostopati do vseh zdravstvenih storitev oziroma morajo tisti
brez dopolnilnega zavarovanja zanje (do)plačati. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
danes predstavlja tržno dejavnost in namesto za zdravstvo se del pobranega denarja
namenja za dobičke komercialnih zavarovalnic. Komercialno zavarovanje mora biti
povsem ločeno od javnega zdravstva in se uporabljati zgolj za storitve pri zasebnikih.

32

Rešitvi
73.	 Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos v obvezno zdravstveno
zavarovanje – ob ohranitvi iste ravni pravic.
74.	 Celovita prenova zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja:
• Poenotenje prispevnih stopenj in prispevnih osnov.
• Nova opredelitev kategorije zavezancev.
• Temeljita analiza zdajšnje ureditve regresnih zahtevkov in ustrezna prilagoditev.
• Sprememba vloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje (preoblikovanje zavoda v
aktivnega kupca zdravstvenih storitev).
• Uvedba solidarnostnega modela financiranja, pri čemer naj bo del obveznega
zdravstvenega zavarovanja odvisen od socialnega statusa posameznika.
Prispevek bo upošteval tudi potrebe po finančnih virih za dolgotrajno oskrbo.

Izziv XVI: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe in paliativne
oskrbe
Hitro naraščanje števila starejših od 65 oziroma 80 let je v Sloveniji eden od glavnih
izzivov pri iskanju ustrezne ureditve sistema dolgotrajne oskrbe. Ta danes ni enotno
sistemsko urejena. Potrebne so strukturne spremembe, med njimi tudi spremembe
socialnih sistemov, ki bodo podlaga za nove storitve, nove oblike dela in zbiranje
novih finančnih virov za zagotavljanje finančne stabilnosti ter dolgoročne vzdržnosti
sistema. Sistem dolgotrajne oskrbe mora izhajati iz posameznika, temeljiti mora na
načelih univerzalnosti, solidarnosti, enakosti, aktivnem sodelovanju upravičenca
in njegovi svobodni izbiri ter dostopnosti, kakovosti in varnosti. Ukrepi morajo
posamezniku omogočiti neodvisno življenje, kar pomeni, da bo lahko izbiral med
različnimi možnostmi ter sprejemal odločitve o tem, kje in s kom bo živel ter na kakšen
način bo organiziran njegov vsakdan. Zaradi sistemske neurejenosti paliativne oskrbe
zagovarjamo ustrezno ureditev.

Rešitve
75.	 Določitev vrste storitev dolgotrajne oskrbe ter standardov in kriterijev za dostop do
pravic.
76.	 Zagotovitev stabilnih finančnih virov za dolgotrajno oskrbo s kombinacijo
razpoložljivih in sprejemljivih javnih in zasebnih sredstev. Finančni viri morajo biti
stabilni oziroma neodvisni od gospodarske situacije, nujni sta lastna udeležba in
prerazporeditev sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in posredno
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
77.	 Začetek normativne in sistemske ureditve paliativne oskrbe.

33

Izziv XVII: Skrajševanje čakalnih dob
Pri čakalnih dobah je bistveno razumevanje, da ni pomembno, koliko ljudi čaka, temveč
koliko časa mora posameznik čakati od ugotovitve njegove zdravstvene težave do
začetka obravnave oziroma zdravljenja. Zdravstveni sistem mora biti organiziran
tako, da je ta čas čim krajši, pri čemer je treba upoštevati maksimalno dopusten čas.
Skrajševanju čakalnih dob je treba nameniti dodatna sredstva ter vzpostaviti pravne
možnosti za dodatno plačilo zaposlenih.

Rešitve
78.	 Dodatna sredstva Zavodu za zdravstveno zavarovanje in uvedba plačevanja
zdravstvenih storitev po realizaciji namesto po pogodbenem planu, zlasti v
dejavnostih, v katerih so nedopustne čakalne dobe najdaljše.
79.	 Zdravstvene storitve, ki jih izvajalci ne morejo izvesti, se zagotovijo z nacionalnim
razpisom po t. i. kaskadnem sistemu, pri čemer se upošteva vrstni red: javni
zdravstveni zavodi, koncesionarji, zasebniki. Za to se zagotovijo oziroma razporedijo
razpoložljiva finančna sredstva.
80.	Mobilnost pacientov in specializacija posameznih bolnišnic, s čimer bi se v vseh
bolnišnicah določen obseg nujnih operacij izvajal kakovostno.
81.	 Vzpostavitev mestnih bolnišnic Ljubljana in Maribor.

Izziv XVIII: Zagotavljanje primerljive, evropske cene medicinskega
materiala in naprav
Zdravstvo je pogosto tarča očitkov o korupciji, ti so se v času zdajšnje vlade alarmantno
razbohotili. Do pojavov korupcije gojimo ničelno toleranco, saj vsak tak primer škoduje
vsem javnim zavodom, uporabnikom in družbi nasploh. V zdravstvu je treba sprejeti
normative in standarde za nabavo blaga.

Rešitvi
82.	Določitev referenčnih cen za medicinske pripomočke (medicinski material in
aparati) na podlagi uradno pridobljenih cen v Nemčiji ali Skandinaviji ter zagotovitev
popolne transparentnosti nabav.
83.	 Možnost naročnika, da želene medicinske pripomočke (materiali in aparature)
kupi na enotnem evropskem trgu, če slovenski dobavitelj ne zagotovi cene, ki je
primerljiva referenčni.
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Izziv XIX: Izboljšanje stanja na področju skrbi za duševno
zdravje populacije
Strokovnjaki opozarjajo na t. i. psihološki drugi val epidemije, saj bodo negativne
posledice epidemije na duševno zdravje ostale tudi, ko bo ta minila. Podatki in statistike
Združenih narodov in Svetovnega gospodarskega foruma kažejo, da je na enega
umrlega za virusom več kot 200 ljudi zbolelo za različnimi oblikami duševnih motenj
(v statistiko niso zajeti že obstoječi duševni bolniki). Duševne stiske ljudi so se povečale
tako po obsegu kot po težavnosti. To napoveduje še večje število posameznikov, še
zlasti otrok, s težavami v duševnem zdravju in dodatne obremenitve sistema skrbi za
duševno zdravje, ki je bil v Sloveniji že pred izbruhom epidemije močno podhranjen. Za
izboljšanje razmer na področju skrbi za duševno zdravje populacije je treba izvesti niz
ukrepov na področjih gospodarske, socialne, izobraževalne in zdravstvene politike, ki
morajo delovati usklajeno.

Rešitve
84.	Sistemsko financiranje področja duševnega zdravja.
85.	 Ustrezna sistemska umestitev področja skrbi za duševno zdravje prebivalcev
Slovenije z ustanovitvijo službe ali direktorata za duševno zdravje na ministrstvu
za zdravje.
86.	Delovanje vladnega sveta za duševno zdravje v optimalni strokovni in odločevalni
sestavi.
87.	 Zagotovitev pogojev za ustrezno kadrovsko popolnitev področja.

Podnebne spremembe,
okolje in prostor
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Zdrav življenjski prostor in zdravo okolje sta pogoja za družbeni, gospodarski in
splošni napredek. Zato moramo zdravo življenjsko okolje zagotoviti vsem prebivalcem
Republike Slovenije ne glede na del države, v katerem živijo, in ne glede na to, kateri
družbeni skupini pripadajo. Spodbujati moramo trajnostni in okolju prijazen razvoj,
ki ob zagotavljanju družbene blaginje temelji na smotrni, varčni in trajnostni rabi
omejenih naravnih virov, hkrati pa skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne identitete.
Na vseh področjih življenja bomo uvedli ukrepe za čim hitrejši in uspešnejši odziv na
podnebne spremembe ter ozaveščanje o naši skupni odgovornosti za varstvo okolja.
Zaradi izjemno perečega izziva, ki ga predstavlja pomanjkanje dostopnih stanovanj
predvsem med mladimi, naše usmeritve in rešitve na tem področju podrobneje
predstavljamo v delu programa za mlade.

Izziv XX: Obvladovanje podnebnih sprememb in manjšanje
njihovih učinkov
Podnebne spremembe nedvoumno in vse bolj vplivajo na vse vidike našega življenja
– družbenega, gospodarskega in celo socialnega, zato moramo vse napore države in
družbe v najširšem pomenu besede usmeriti v čim hitrejše odzivanje in prilagajanje
spremembam in v njihovo upočasnitev, kjer za to še ni prepozno. Podnebne spremembe
so gotovo eden največjih, če ne celo največji izziv tako za Slovenijo kot tudi svet, a so
hkrati tudi priložnost za tehnološko-razvojni preboj, ki bo trajnosten, okolju prijazen in
bo državljanom Slovenije zagotavljal blaginjo.

Rešitve
88.	Sprejetje podnebne strategije v skladu s postavljenimi podnebnimi in razvojnimi
cilji v okviru Zelenega dogovora in zakonodajnega okvira Fit for 55 ter imenovanje
državnega sekretarja, pristojnega za podnebna vprašanja.
89.	Priprava, prilagoditev in sprejetje ustrezne nacionalne zakonodaje, ki evropske
zakonodaje ne bo zgolj prenesla v naš pravni red, ampak jo smiselno in ustrezno
prilagodila potrebam slovenske družbe in gospodarstva, predvsem z vidika
mehanizmov podpore za doseganje postavljenih ciljev v celotni družbi.
90.	Ustanovitev neodvisnega sveta za podnebno krizo kot strokovnega delovnega
telesa. Imenoval bi ga državni zbor, sestavljali pa kompetentni strokovnjaki,
pristojni za evalvacijo vladnih programov ter pripravo predloga informativnega
ogljičnega proračuna in morebitnih popravljalnih ukrepov.
91.	 Izdelava načrta in programov ozaveščanja javnosti o izzivih in ukrepih na področju
podnebnih sprememb.
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Izziv XXI: Dolgoročno ohranjanje in zaščita virov pitne ter
ostalih voda
V Sloveniji moramo pri prilagajanju podnebnim spremembam prednost nameniti
varstvu, urejanju in rabi voda. Gre za življenje in razvoj, s tem pa za suverenost naše
države. Imamo srečo in privilegij, da lahko najkakovostnejšo pitno vodo dobimo
neposredno iz naših pip. Ta privilegij prinaša tudi dolžnost, in sicer da trajnostno
skrbimo za vodne vire, ki so javno dobro. Pot pitne vode od izvira do kozarca moramo
zagotavljati neprofitno po javnih vodovodih, ki so redno vzdrževani, kakovost vode
pa nadzorovana. Kakovostna pitna voda mora biti dostopna slehernemu prebivalcu
Slovenije.

Rešitve
92.	 Dosledno izvajanje ustavne določbe, da so vodni viri javno dobro v upravljanju
države.
93.	 Izdelava ocene ranljivosti površinskih in podzemnih voda zaradi podnebnih
sprememb ter vključitev ugotovitev in ukrepov v načrt upravljanja voda.
94.	 Analiza stanja vodovarstvenih območij in potencialnih virov onesnaženja ter
sprejetje zakonodaje, ki bo omejevala in prepovedovala posege na vodovarstvenih
območjih (primer neustreznega križanja pitne vode z vodovodom pitne vode ali
kanalizacijskim vodom).
95.	 Zagotovitev sredstev za pomoč občinam, v katerih zaselki in domačije še nimajo
dostopa do vodovoda, in sicer za investicije v vzpostavitev vodovodnega omrežja.
96.	 Čimprejšnja zagotovitev potrebnih nacionalnih resursov, ki bodo omogočili
najboljšo možno rešitev za dolgoročno vodooskrbo na Notranjskem, Krasu in Obali.

Izziv XXII: Čist zrak kot del celovite politike varovanja okolja
Čist zrak je eden od ciljev evropske okoljske politike. Zrak v Sloveniji je, še zlasti v večjih
urbanih središčih in ob vremenskih ekstremih, ki bodo zaradi podnebnih sprememb
pogostejši, zelo onesnažen. Zato bo na tem področju nujna prenova veljavnih politik in
ukrepov, saj glede na razpoložljive podatke ne dosegamo ne evropskih ne postavljenih
nacionalnih ciljev.
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Rešitvi
97.	 Celovita prenova politik in ukrepov na področju onesnaženosti zraka, še zlasti v
urbanih območjih s t. i. delci PM10 in drugimi izpusti, ki preveč obremenjujejo in
onesnažujejo zrak.
98.	 Priprava nacionalne zakonodaje, skladne z najboljšimi praksami v EU, za regulacijo
onesnaževanja zraka s smradom. Predvsem gre za vprašanje čistilnih naprav,
bioplinarn ter drugih podobnih industrijskih virov smradu.

Izziv XXIII: Celovita politika zmanjševanja količin odpadkov
in ravnanja z njimi
V Sloveniji moramo sprejeti sistemske rešitve, s katerimi bomo preprečili negativen
vpliv morebitnih enostranskih odločitev ali omejitev in v okviru načel krožnega
gospodarstva dosegli kar največjo možno mero samozadostnosti in neodvisnosti –
tako od uvoza surovin kot tudi od izvoza odpadkov v tujino. Načelo neodvisnosti je
vključeno v mehanizme za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, na čemer
temeljijo nacionalni in mednarodni okoljski dogovori. Strateški cilj je zmanjševanje
količin odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, predelati ali uporabiti kot vir energije.

Rešitve
99.	 Sprejetje celovite strategije trajnostnega upravljanja (nastajanja in ravnanja) z
odpadki (zbiranje, ločevanje, predelava), ki bo del nacionalnega, na evropskih ciljih
temelječega koncepta krožnega gospodarstva.
100.	Načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjševanje količin
odpadkov.
101.	 Zagotavljanje ločevanja odpadkov in njihove vnovične uporabe ter reciklaže.
102.	Uvedba dodatnih procesov mehansko biološke obdelave odpadkov.
103.	Uvedba najsodobnejše tehnologije za pretvorbo lahke frakcije komunalnih
odpadkov v energijo (toplotno in električno).
104.	Poostritev nadzora in strožje sankcioniranje tistih, ki z nevarnimi odpadki ravnajo
na okolju in zdravju škodljiv način.

Izziv XXIV: Spodbujanje naložb v infrastrukturo
kanalizacijskih sistemov meteornih in odpadnih voda
Sodobna, dostopna in tehnološko dovršena kanalizacijska infrastruktura zagotavlja
pogoje za trajnostni prostorski razvoj države. Cilj je postati podnebno nevtralna in na
podnebne spremembe odporna družba.
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Rešitve
105.	Izboljšanje protipoplavne zaščite ter zaščite pred posledicami naravnih in drugih
nesreč z izvedbo novih in nadgradnjo starih projektov negradbenih (elektronski
sistemi za napoved poplav, hidrološki in metereološki monitoring) ter gradbenih
ukrepov (visokovodni nasipi in zadrževalniki voda).
106.	Sistemsko načrtovanje in izgradnja kanalizacijskih sistemov ter spodbujanje
izgradnje čistilnih naprav za akumulacijo in prečiščevanje bioloških odplak.
107.	 Državni program izgradnje čistilnih naprav v naseljih z do 2000 prebivalci.
108.	Sofinanciranje izgradnje individualnih bioloških čistilnih naprav tam, kjer so
druge možnosti finančno ali tehnično neizvedljive.

Izziv XXV: Aktivno reševanje stanovanjske problematike
Pomanjkanje najemnih stanovanj in visoke cene na nepremičninskem trgu, ki
otežujejo dostop do lastniških stanovanj, zlasti mlade vse bolj ovirajo pri načrtovanju
in izpolnjevanju življenjskih ciljev. Zakonodajo, povezano s stanovanjsko problematiko,
je zaradi večje preglednosti in hitrejšega odzivanja na spremembe in potrebe treba
ločiti na dva področna zakona – o upravljanju stavb (tudi poslovnih) in o stanovanjski
politiki (neprofitna stanovanja, skladi, najemna razmerja ipd.).

Rešitve
109.	Ustanovitev stanovanjskih zadrug po vzoru tujih uspešnih oblik dostopa do
stanovanj ter spodbujanje drugih inovativnih pristopov za reševanje stanovanjske
problematike.
110.	 Podpora javno-zasebnim partnerstvom za krepitev fonda javnih najemnih
stanovanj.
111.	 Regulacija kratkoročnih najemov v večstanovanjskih stavbah (airbnb, booking).
112.	 Vzpostavitev javne najemne službe.
113.	 Možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.
114.	 Sprejetje zakona o poroštvih za stanovanjska posojila po vzoru predloga, ki smo
ga pripravili v času naše vlade.
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Izziv XXVI: Učinkovitejše prostorsko načrtovanje
Posodobitev in prilagoditev prostorskih načrtov sodobnim trendom okoljsko in
podnebno prijazne gradnje (npr. koncept New European Bauhaus) sta poleg sprostitve
obstoječih zazidljivih zemljišč eni ključnih razvojnih prioritet. S politiko spodbud in
fiskalne regulacije bomo pospešili vključevanje praznih ali neizkoriščenih stanovanj
na trg bodisi za prodajo bodisi v najem. Pomemben del okoljskega načrtovanja bodo
tudi ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti ter varovanje kmetijskih zemljišč
pred trajno izgubo.

Rešitve
115.	 Varovanje kakovostnih kmetijskih zemljišč – v okviru prostorskega načrtovanja
– pred trajno izgubo oziroma pozidavo zaradi razvoja infrastrukture brez
zagotavljanja nadomestka na drugih zemljiščih.
116.	 Sprememba zakonodaje tako, da bo omogočila hitrejše in lažje pridobivanje
gradbenih dovoljenj, ko so izpolnjeni vsi pogoji.
117.	 Pregled obstoječih prostorskih načrtov in sprostitev zazidljivih zemljišč za trg.
Kjer je to mogoče in smiselno, je treba tem zemljiščem vrniti namembnost za
kmetijsko rabo in zaostriti pogoje za vnovično možnost pozidave.

Infrastruktura
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Infrastruktura skupaj z energetiko oziroma energijo tvori razvojno hrbtenico
vsake sodobne družbe, še zlasti gospodarstva. Poglavitna cilja razvoja slovenske
infrastrukture morata biti zagotavljanje infrastrukturne povezljivosti in vpetosti
Slovenije v evropsko omrežje ter doseganje zastavljenih razvojnih ciljev, povezanih s
podnebnimi cilji ter cilji, postavljenimi v Zelenem dogovoru o digitalizaciji in odpornosti
evropskega gospodarstva. Pri uresničevanju postavljenih ciljev in z njimi povezanih
ukrepov ter projektov bomo sledili vključujočemu in celovitemu pristopu vseh
deležnikov—v skladu z načelom reprezentativnosti, saj lahko samo tako dosežemo
potreben družbeni konsenz za uspešno uresničitev ciljev.
Za doseganje zastavljenih ciljev bo treba zagotoviti sredstva za izgradnjo in razvoj
ter javno podporo projektom. Glavni vir za izvedbo strateških projektov nacionalnega
pomena bodo nacionalna sredstva, evropska sredstva, predvsem sredstva v okviru
Sklada za okrevanje in odpornost, pomembno pa bo tudi uspešno pridobivanje sredstev
v okviru skupnih evropskih programov. Glede na zaostrene javnofinančne okoliščine
bo v tem okviru pomemben tudi program evropskih sredstev za strateške investicije. V
natančno opredeljen nabor infrastrukturnih projektov praviloma širšega evropskega
pomena bomo z ustreznimi mehanizmi in od primera do primera vključevali tudi
zasebni kapital, a tako, da njegova udeležba ne bo vplivala na cenovno in siceršnjo
dostopnost javnih storitev, ki jih mora zagotavljati konkreten infrastrukturni projekt.

Izziv XXVII: Oblikovanje Javnega nacionalnega infrastrukturnega
sklada
Dozdajšnje upravljanje nacionalnih infrastrukturnih projektov, ki so ga izvajali
ministrstva, agencije in direkcije, je bilo problematično – tako časovno kot z vidika
pridobivanja sredstev ter izvedbe projektov. Zato ocenjujemo, da je treba na tem
področju oblikovati drugačen organizacijsko-izvedbeni model.

Rešitve
118.	 Oblikovanje Javnega nacionalnega infrastrukturnega sklada, ki bo pristojen
za izvedbeni del projektov (tehnično pripravo, pripravo finančnih konstrukcij,
pridobivanje potrebnih soglasij, izvedbo infrastrukturnih projektov). Strateška
odgovornost bo na ravni vlade v okviru medresorske koordinacije ter pristojnih
ministrstev, nosilno vlogo bo imel eden od podpredsednikov vlade.
119.	 Pridobivanje sredstev sklada iz nacionalnih in evropskih finančnih virov ter tudi
z izdajo nacionalnih in mednarodnih namenskih obveznic (npr. zelenih obveznic).
120.	Spoštovanje najvišjih načel korporativnega prava in upravljanja, protikorupcijske
zakonodaje ter strog finančni nadzor (Računsko sodišče, KPK, OLAF ipd.) pri
delovanju in poslovanju sklada.
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Izziv XXVIII: Razvoj energetike in podnebna transformacija
Doseganje zastavljene EU ogljične nevtralnosti do leta 2050 in vsaj 55-odstotno
znižanje emisij do leta 2030 glede na leto 1990 ter zagotavljanje raznolike energetske
samooskrbe je za Slovenijo, njeno gospodarstvo, družbo in še posebej energetiko
najpomembnejši izziv v zadnjih 50-ih letih. Izziv je še toliko večji, ker Slovenija trenutno
ne dosega zastavljenega deleža obnovljivih virov v energetski košarici, hkrati pa njen
investicijski potencial slabijo napačne investicijske odločitve iz preteklosti.

Rešitve
121.	 Priprava nacionalnega energetskega koncepta, v katerem je treba natančno
opredeliti strategijo razvoja energetike, in prenova nacionalnega energetskega in
podnebnega načrta (NEPN) z jasno opredeljenimi razvojnimi projekti, energetskopodnebnimi rešitvami in cilji.
122.	Opredelitev časovnice preobrazbe slovenske energetike, v kateri bodo opredeljeni
konkretni projekti, ki bodo temeljili na novih, predvsem obnovljivih energetskih
virih (vodni viri, sonce, veter, geotermalni viri), in priprava projekta razvoja
uporabe jedrske energije, tudi NEK2 – ob predhodni široki javni in strokovni
razpravi. Podpiramo posvetovalni referendum in želimo transparentno finančno
tehnološko konstrukcijo celotnega projekta.
123.	 Priprava projektov revitalizacije Zasavske in Šaleške regije glede na upravičenost
do sredstev sklada za pravični prehod zaradi energetske izrabe degradiranih
območij in razvojni projekti na področju podjetništva z novimi trajnostnimi
delovnimi mesti, R&R in digitalizacije, razvoja lokalne javne gospodarske
infrastrukture ipd.
124.	Vlaganja v različne obnovljive vire energije, kot so hidroelektrarne na srednji
Savi, male hidroelektrarne, izraba sončne energije (sistemske in individualne
elektrarne) in vetrnega potenciala, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno,
ter izraba plitve geotermalne energije (toplotne črpalke, hibridni sistemi).
125.	Priprava nacionalne strategije uporabe vodikovih tehnologij, tudi tehnične
modernizacije in potrebnih prilagoditev plinovodnega omrežja novim
tehnologijam.
126.	Razvoj pametnega magistralnega elektroenergetskega omrežja in njegova
tehnološka integracija v širše evropsko omrežje.
127.	 Povečanje zmogljivosti zdajšnjih sežigalnic komunalnih odpadkov in izgradnja
novih s soproizvodnjo električne energije in tople vode za ogrevanje (hlajenje)
objektov v skladu z najvišjimi okoljskimi in tehnološkimi standardi.
128.	Pregled trenutnega stanja ter nacionalna prenova distribucijskega omrežja, ki
bo sledila trendu naraščanja potreb po prenosu električne energije za boljšo
zanesljivost in enak dostop končnih uporabnikov (multiplikativni učinki na lokalni
ravni) in pregled možnosti uporabe distribucijskega omrežja (individualne sončne
elektrarne, polnilnice za električna vozila ipd.).
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129.	Nadaljevanje energetske in, kjer je to potrebno, statične sanacije javnih zgradb. Pri
tem je treba v največji možni meri aktivirati nacionalne in evropske vire—tako v
okviru nacionalnih ovojnic kot tudi skupnih evropskih virov.

Izziv XXIX: Razvoj prometa in sodobne prometne
infrastrukture
Cilja razvoja slovenske prometne infrastrukture morata biti doseganje okoljskopodnebnih ciljev in zmanjševanje okoljske obremenitve. Ob tem moramo zagotoviti, da
bo prometna infrastruktura omogočala optimalno mobilnost prebivalstva ter najboljše
in konkurenčne logistične storitve za slovensko gospodarstvo in druge uporabnike teh
storitev.

Rešitve
130.	Priprava nacionalnega koncepta trajnostne mobilnosti, skladne z evropskim
konceptom trajnostne mobilnosti, za doseganje zastavljenih evropskih in
nacionalnih podnebnih ciljev. V njem je treba opredeliti natančne cilje in ključne
mejnike v celotnem procesu doseganja podnebnih ciljev v prometu.
131.	 Zagotovitev vpetosti slovenskega železniškega omrežja v širše evropsko
železniško omrežje in mrežo logističnih storitev, ki mora biti del sodobnega, varnega
in učinkovitega javnega prevoza ter hkrati gonilna sila razvoja logističnega
gospodarstva v Sloveniji in multiplikator njenega geostrateškega položaja.
132.	Oblikovanje enotnega organizacijsko-upravljavskega okvira, ki bo na enem
mestu združeval nacionalni program razvoja železniškega omrežja, investicij in
investicijskega vzdrževanja (tudi rednega) ter imel jasno definiran enoten okvir
virov financiranja.
133.	 Zagotovitev normativnega okvira Luki Koper, ki ji bo v prihodnosti omogočil in
zagotovil ustrezen razvoj, vlaganja in ohranitev konkurenčne neodvisnosti,
vključno s prostim pristopom do Luke in terminalov.
134.	Izgradnja železniških projektov nacionalnega pomena: drugi tir na odseku proge
Koper- Divača, Ljubljana-Jesenice (povezava z letališčem Brnik) in Maribor-Šentilj.
Ureditev ljubljanskega železniškega vozlišča ter železniške in avtobusne postaje v
Ljubljani. Izgradnja obvozne tovorne proge s Primorske proti Gorenjski in obvozne
proge proti Zidanemu Mostu (Maribor-Avstrija / Hodoš-Madžarska / DobovaHrvaška). Ob tem je treba zagotoviti, da obvozna proga ne bo vodila v nadaljnjo
prometno izolacijo Zasavja in z zasavsko-posavsko progo povezanih območij.
135.	 Priprava in ustrezna prilagoditev nacionalnih prometnih razvojnih načrtov, da bi
tako razogličili promet, hkrati pa spodbudili preusmeritev tovora in tovornjakov s
cest na železnice.
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136.	Postavitev sistema taktnega voznega reda za potniške vlake v ljubljanskem,
mariborskem in celjskem železniškem vozlišču. Na najbolj frekventnih linijah je
treba zagotoviti dovolj vlakov in vozni red po sistemu, ki bo primerljiv z avstrijskonemškim sistemom S-Bahn, hkrati pa povečati prožnost in možnost različnih vrst
vozovnic ter izboljšati nabor in kakovosti storitev na vlakih.
137.	 Priprava nacionalnega programa modernizacije in nadgradnje omrežja državnih
cest (na omrežju regionalnih cest), ki bo hkrati tudi del protikriznih ukrepov. Z
geografsko razporejenostjo bi namreč lahko angažirali lokalne gradbenike, ki sicer
pri večjih nacionalnih infrastrukturnih projektih ne morejo sodelovati samostojno.
138.	Zagotovitev kakovostne letalske povezanosti Slovenije s ključnimi letalskimi
vozlišči (hubi) v EU glede na potrebe države, gospodarstva in turizma.

Izobraževanje in šport
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Znanje je temelj družbenega in gospodarskega razvoja, človeški potencial pa tako
rekoč najpomembnejše, kar Slovenija ima. Razvoj maksimalnih potencialov je
treba omogočiti ter spodbujati, zato bomo aktivno podpirali tako vseživljenjsko
izobraževanje in učenje kot tudi razvoj športa. Mladi bodo v bližnji prihodnosti poleg
t. i. akademskega znanja potrebovali predvsem številne transverzalne veščine, kot
so sodelovanje, komuniciranje, ustvarjalnost, inovativnost, drznost tvegati, uporaba
sodobnih tehnologij in hitra prilagoditev na spremembe. Še zlasti pomembno je, da
zagotovimo možnost kritičnega razmišljanja in ga spodbujamo, saj bodo mladi le tako
lahko postali odgovorni državljani.

Izziv XXX: Zagotovitev pogojev za delovanje pravičnega in
kakovostnega javnega sistema vzgoje in izobraževanja
Naša temeljna usmeritev je na znanju temelječa družba, zato je treba zagotoviti
čim širši dostop in čim večjo kakovost vzgoje in izobraževanja. Ta morata biti javna,
kar vsakomur omogoča, da optimalno razvija svoje sposobnosti. Tudi na področju
izobraževanja je zato treba zagotoviti pravne, finančne in druge osnovne pogoje za
delovanje sistema.

Rešitve
139.	Dopolnitev krovnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ter postopno zviševanje skupnih izdatkov za izobraževanje do ciljnih 6 odstotkov
BDP.
140.	Prenova normativov in standardov za izvajanje programa osnovne šole in njihova
uskladitev z novimi potrebami šol in vrtcev.
141.	 Analiza učinkov financiranja per capita (na glavo) v izobraževalnih ustanovah,
v katerih je uveden, ter spremembe takšnega financiranja, če bodo ugotovitve
pokazale, da je to potrebno.

Izziv XXXI: Posodabljanje dela in vsebin v vzgojno
izobraževalnih zavodih glede na izzive in priložnosti, ki jih
prinašajo nova spoznanja na pedagoškem in tehnološkem
področju
Posodabljanje dela v vzgoji in izobraževanju temelji na nenehnem spremljanju
učno-vzgojnih rezultatov, razvoja pedagoško-didaktičnih pristopov pri poučevanju,
doseganju standardov kakovosti, ki smo si jih kot razvita družba postavili, ter na
uvajanju različnih veščin, ki jih v sodobnem času zahteva razvoj gospodarstva ter širše
družbe – tudi pedagoške stroke. Vsa spoznanja, ki jih pridobimo na podlagi različnih
spremljanj in analiz, je treba usmeriti v vseživljenjsko pridobivanje kompetenc vseh
izvajalcev vzgojno-izobraževalnega procesa.
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Rešitve
142.	 Umestitev usposabljanja mladih za transverzalne veščine (inovativnost, kritično
mišljenje, osebnostni razvoj, učenje učenja, timsko delo ipd.) v učne načrte na vseh
stopnjah izobraževanja ter usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev.
143.	 Omogočanje odprtega učnega načrta, ki bo predvidel spremembe v gospodarstvu
in družbi ter jim tudi sledil.
144.	 Preoblikovanje triletnega poklicnega programa v štiriletni srednješolski program
z ustrezno ureditvijo vajeništva po vzoru najboljših praks iz tujine.
145.	 Razvoj prožnejših oblik vključevanja zunanjih deležnikov v izobraževanje.
146.	 Umestitev digitalnih znanj v učne načrte.
147.	 Dopolnitev osnovnošolskega programa z osnovami ustavne ureditve in političnega
sistema.
148.	Preverjanje učinkov številčnega ocenjevanja pri predmetih glasba, likovna
umetnost in šport, upoštevaje njihov vpliv na vzgojno vlogo, ter sprememba
načina ocenjevanja, če se to izkaže za smiselno.

Izziv XXXII: Razvoj učinkovitega sistema vseživljenjskega
izobraževanja
Hiter razvoj v gospodarskem, tehnološkem in širšem družbenem okolju narekuje
vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v vseh sektorjih, zlasti
v izobraževalnem. Vstopne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in
programe vseživljenjskega izobraževanja je treba posodobiti tako za zaposlene v
vzgoji in izobraževanju kot za tiste, ki so na trgu dela, a njihove kompetence niso več
ustrezne.

Rešitve
149.	 Prenova vsebine in izvajanja strokovnega izpita za zaposlene v vzgoji in
izobraževanju.
150.	Zagotovitev materialnih, kadrovskih in finančnih pogojev za čim hitrejšo
prilagoditev izobraževanja potrebam gospodarstva in družbenih podsistemov
(zdravstvo, šolstvo ipd.).
151.	 Zagotovitev kompetenčnih platform po posameznih področjih na podlagi
prepoznanih kompetenc prihodnosti v nenehnem dialogu z vsemi ključnimi
deležniki (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, delo ipd.).
152.	Zagotovitev organiziranega sistema dokvalifikacij in prekvalifikacij kot osnove
vseživljenjskega učenja ne glede na starostno skupino.
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Izziv XXXIII: Aktivna podpora razvoju športa in promocija
zdravega načina življenja
Uspešnost in zdravje posameznika sta odvisna tudi od možnosti in priložnosti za
športno aktivnost tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni. Zdrava populacija je
konkurenčnejša in produktivnejša, živi kakovostneje, to pa pomeni tudi manjše
stroške zdravljenja različnih obolenj. Zato mora športna dejavnost postati program
vseživljenjskega učenja.

Rešitve
153.	 Uveljavitev načela »šport za vse« in v sklopu tega omogočanje športne aktivnosti
vsakemu posamezniku v skladu z njegovimi sposobnostmi.
154.	Prilagoditev izobraževanja in učnih načrtov na področju športne vzgoje v celotni
vertikali vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar bo povečalo zanimanje otrok in
mladih za šport ter zdrav način življenja.
155.	 Aktivna medijska promocija in sodobnejši pristop ozaveščanja o pozitivnih
učinkih športne aktivnosti na posameznika in družbo. Spodbujanje vseh generacij
k športnim aktivnostim z začetkom v zgodnjem otroštvu.
156.	Povečanje proračunskih sredstev za šport in poenotenje razpisnih pogojev za
pridobivanje sredstev s posebnim poudarkom na odpravi posledic epidemije
COVID-19.
157.	 Vzpostavitev davčnega okolja, ki bo k vlaganju v šport spodbujalo tako fizične kot
pravne osebe (npr. davčne olajšave).
158.	Aktivna promocija lokalnih, nacionalnih in evropskih programov finančne podpore
športu (npr. občinski razpis za šport, razpis Fundacije za šport, razpis pristojnega
ministrstva in program Erasmus šport).
159.	Izobraževanje športnih delavcev, panožnih zvez in športnih klubov za vodenje in
pridobivanje vseh vrst finančnih sredstev.
160.	Ureditev potrebnih standardov in normativov na področju športne infrastrukture,
kar bo pripomoglo h kakovostnejšemu upravljanju, s tem pa se bodo izboljšali tudi
pogoji za šport.
161.	 Oblikovanje celovitih rezervnih načrtov za morebitne krize (npr. epidemija) s
poudarkom na fleksibilnosti in hitri prilagodljivosti športnih zvez ter drugih
športnih organizacij.
162.	Omogočanje pogojev za normalno delovanje muzeja slovenskega športa.

Delo, družina,
socialne zadeve in
enake možnosti
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Živimo v času nenehnih sprememb. Socialna strategija države mora zagotavljati, da
bo prehod, povezan s podnebno nevtralnostjo, digitalizacijo in demografskimi trendi,
socialno pošten in pravičen. Socialna pravičnost in blaginja morata biti temelj odporne
družbe z najvišjimi standardi dobrega počutja. Ustvarjanje novih in izboljšanje zdajšnjih
delovnih mest, poštene delovne razmere ter socialna zaščita in vključenost morajo
biti glavno vodilo – ne glede na spremembe morajo ljudje ostati središče sprejemanja
odločitev in nihče ne sme biti zapostavljen. Poseben poudarek bomo namenili socialni
varnosti najbolj ranljivih skupin (otroci, invalidi, starejši). Na podlagi socialnega dialoga
in z vključevanjem civilne družbe moramo doseči medgeneracijsko pravičnost in
poskrbeti, da bodo vsi deležni pravične, zelene, digitalne in razvojno naravnane
prihodnosti.

Izziv XXXIV: Razvoj sodobnega konkurenčnega trga dela in
delovne sile
Na trgu dela se soočamo s številnimi izzivi, kot so demografske spremembe, robotizacija,
avtomatizacija in posledice epidemije. Zato je treba vzpostaviti pogoje za zgodnejši
vstop mladih na trg dela, zagotoviti sistem vseživljenjskega izobraževanja ter večjo
povezanost izobraževanja s potrebami gospodarstva in celotne družbe, spodbujati
zdrav način življenja in vlagati v varnost ter zdravje pri delu. Za bolj učinkovito uporabo
znanja in spretnosti vseh zaposlenih je treba v podjetjih in javnem sektorju okrepiti
medgeneracijsko sodelovanje ter spodbujati razvoj upravljanja različnih generacij. Pri
tem je treba zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost zaposlenih ter zmanjšati
prekarnost.

Rešitve
163.	Oblikovanje (v sodelovanju vseh deležnikov) delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo kot razvojnega težišča trga dela.
164.	Zviševanje minimalne plače ob doslednem uresničevanju veljavne zakonske
formule.
165.	Krepitev vseživljenjskega učenja z usposabljanji in izobraževanji zaposlenih,
dvigom kompetenc in s sistemom dokvalifikacij ter prekvalifikacij.
166.	Učinkovito napovedovanje kompetenc, potrebnih v prihodnosti, z oblikovanjem
kariernih shem za vsaj 5 do 7 let ter priprava kompetenčnih platform po področjih
(v dialogu s predstavniki zasebnega in javnega sektorja).
167.	 Zagotavljanje raznolikih spodbud za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja
mladih.
168.	Spodbujanje zaposlovanja starejših s preoblikovanjem delovnih mest za starejše
(t. i. age management).
169.	Zmanjševanje prekarnosti s pripravo posebne strategije ter z zagotavljanjem
spodbud in certifikatov neprekarnim zaposlovalcem, s krepitvijo nadzora nad
prekarnimi oblikami zaposlovanja, z zaostritvijo sankcij za kršitve delovne
zakonodaje in informiranjem prekarnih delavcev o njihovih pravicah in možnostih.
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170.	Oblikovanje učinkovite migracijske in integracijske politike za zagotavljanje
kakovostnih življenjskih razmer priseljencev, privabljanje kvalificiranih delavcev
iz drugih držav ter za vračanje slovenskih državljanov iz tujine (t. i. kroženje
možganov).

Izziv XXXV: Vzdrževanje in razvoj sistema socialnih pravic
Primarna naloga sistema socialnega varstva je preprečiti življenje pod pragom tveganja
revščine. Sistem socialnega varstva in drugi odgovorni deležniki morajo posamezniku
v stiski zagotoviti zaščito, vsem za delo sposobnim pa čim prejšnjo vrnitev na trg dela,
da lahko poskrbijo zase in za svoje bližnje.

Rešitve
171.	 Sprememba socialne zakonodaje za vzpostavitev preglednejšega in enostavnejšega
sistema s pravičnimi kriteriji za dodelitev socialnih pravic, vzpostavitev socialne
mreže in poenotenje delovanja centrov za socialno delo.
172.	 Ureditev delovnih razmer in kadrovska okrepitev socialnega varstva.
173.	 Nadaljevanje postopkov za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) na
področju otroških dodatkov. Pred odločitvijo o morebitni uveljavitvi UTD tudi za
druge družbene skupine bomo izvedli univerzalen pilotni projekt za oceno učinkov
in posledic UTD za prejemnike in javnofinančno vzdržnost.

Izziv XXXVI: Zagotovitev kakovosti tretjega življenjskega
obdobja
V večini držav v Evropi in po svetu se prebivalstvo pospešeno stara. V Sloveniji se
povečuje delež prebivalstva, starejšega od 65 let, in zmanjšuje delež mladih ter s tem
aktivnega prebivalstva. To povzroča velike pritiske na slovenski pokojninski sistem,
saj se znižuje tudi razmerje med delovno aktivnimi in prejemniki pokojnin. Na te izzive
moramo biti pripravljeni vsi. Pokojninski sistem v Sloveniji temelji na medgeneracijski
solidarnosti. Pokojnine morajo zagotavljati materialno in socialno varnost v starosti, ob
invalidnosti ali ob smrti zavarovanca. Minimalna pokojnina za 40 let dela brez dokupa
mora preseči mejo revščine. Posebno pozornost je treba nameniti sistemu dolgotrajne
oskrbe, ki mora postati nov steber socialne države. Danes ni enotno sistemsko urejena,
zato so potrebne strukturne spremembe, med njimi tudi spremembe socialnih sistemov,
ki bodo podlaga za nove storitve, nove oblike dela in zbiranje novih finančnih virov za
zagotavljanje finančne stabilnosti ter dolgoročne vzdržnosti sistema. Področje pravic,
povezanih z dolgotrajno oskrbo, je v Sloveniji razdrobljeno med številne predpise, zato
je ureditev zlasti za upravičence, njihove svojce, pogosto pa tudi za strokovne delavce
nepregledna in administrativno obremenjujoča. V središče mora biti postavljen človek
z možnostjo izbire oblike kakovostne storitve.
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Rešitve
174.	 Graditev javnih cenovno dostopnih domov za starejše, dodatnih kapacitet (postelj)
in dnevno varstvenih centrov.
175.	 Podpora bolnikom z demenco (javni zavodi, koncesije) – k obstoječim zavodom
(DSO) je treba zgraditi ali na ločeni lokaciji odpreti prilagojene oddelke. Vzpostavitev
dnevnih centrov za demenco.
176.	 Prenova kadrovskih standardov v domovih za zagotovitev kadrovskih in
strokovnih okrepitev.
177.	 Dodatno rahljanje pogojev, da bodo upokojenci lahko opravljali začasna ali občasna
dela, ki ne vplivajo na višino pokojnine.
178.	Krepitev programov aktivne starosti in medgeneracijskega sodelovanja ter
vključevanje mlajših upokojencev v pomoč starejšim.
179.	 Vzpostavitev učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe z jasno opredelitvijo
kriterijev in meril za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in zagotovitvijo
stabilnih virov financiranja. V okviru dolgotrajne oskrbe je treba urediti področji
družinskih pomočnikov in osebne asistence ter oblikovati enotno lestvico pogojev
za vstop v sistem, košarico storitev in nadzor nad njihovo kakovostjo.

Izziv XXXVII: Zagotovitev dostojnih pokojnin ter stabilnosti
in dolgotrajne vzdržnosti pokojninskega sistema
Za dobro delovanje pokojninskega sistema so ključni nenehno spremljanje, analiziranje
in dodelava sistema, da lahko preživi generacije, ki jim je namenjen, in tiste, ki pridejo
za njimi. Pomembno namreč ni le preživetje sistema, kar je povezano s finančno
vzdržnostjo, temveč predvsem to, da ljudem, ki jim je sistem namenjen, zagotavlja
dostojno življenje. Smo zagovorniki celovite pokojninske reforme, ki bo zagotovila
stabilnost in dolgotrajno vzdržnost pokojninskega sistema ter s tem dostojne pokojnine.

Rešitve
180.	Priprava celovite pokojninske reforme na podlagi ustreznih izračunov in analiz
trendov ter v sodelovanju z vsemi relevantnimi družbenimi skupinami.
181.	 Vzpostavitev pokojninsko-demografskega sklada kot delnega odgovora na
demografske trende, ki bo z jasno določenimi dodatnimi finančnimi viri prispeval
k zmanjševanju vrzeli v pokojninski blagajni.
182.	Priprava projektov za spodbujanje delovne aktivnosti (aktivni do upokojitve,
kakovostna delovna mesta z vidika varnosti in zdravja pri delu, pridobivanje
dodatnih kompetenc z dodatnim izobraževanjem starejših za uspešnejše
izpolnjevanje nalog in pričakovanj glede na gospodarske cikle in tehnološki razvoj
ipd.).
183.	Poenotenje zavarovalnih osnov z ureditvijo razdrobljenosti in neenotnosti
zavarovalnih podlag in s spremembo zakonodaje.
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184.	Polna uveljavitev načela »vsako delo šteje« – prispevki se plačujejo v polnem
obsegu ne glede na osnovno oziroma prednostno zavarovanje, od vseh osnov, od
katerih so bili plačani prispevki, se izračuna pokojninska osnova.
185.	Razmerje za redno usklajevanje pokojnin se postopno spremeni z zdajšnjega 60 :
40 (plače : inflacija) na 20 : 80 (plače : inflacija).

Izziv XXXVIII: Izboljšanje razmer in socialno-ekonomskega
položaja družin
Družine ostajajo pomemben družbeni sistem, ki pa je drugačen od preostalih oblik
družbenih skupin. Pluralizacija družinskih oblik zahteva, da danes govorimo o
družinah in ne le o eni sami. Družina mora ostati mesto medsebojne povezanosti,
ekonomske, socialne in drugih vrst medgeneracijske pomoči. Je osnovni prostor za
učenje ljubezni in spoštovanja soljudi, zlasti najtesnejših sopotnikov v življenju. Velik
poudarek je treba nameniti otrokom.

Rešitve
186.	Zakonska prenova sistema skrbništva z izboljšanjem položaj skrbnika.
187.	 Zagotovitev lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s spodbujanjem
fleksibilnega ali deljenega delovnega časa, dela od doma in pozitivnega odnosa do
sprejetja družinam prijaznih ukrepov v podjetjih.
188.	Ukrepi pomoči družinam:
• Programi psihosocialne pomoči (pomoč otrokom, mladostnikom in družinskim
članom v medsebojnih odnosih, pri zmanjšanju čustvenih stisk, pozitivnem
starševstvu, izboljšanju socialnih veščin, reševanju težav).
• Višje davčne olajšave – zmanjšanje davčne osnove za dohodnino (vzdrževani
družinski člani).
• Medgeneracijski centri za povezovanje starejših in mladih družin (sinergija
generacijskih potreb – varstvo otrok in pomoč v gospodinjstvu, blaženje
osamljenosti starejših).
• Pospešena graditev vrtcev in njihovo prilagajanje delovnim obveznostim
staršev (popoldansko varstvo).
• Graditev neprofitnih stanovanj, zviševanje subvencij na področju stanovanjske
politike – spodbujanje subvencioniranih najemov za daljše časovno obdobje z
možnostjo odkupa.
189.	Olajšanje postopkov mednarodnih posvojitev.
190.	Izboljšanje sistema preživnin z izvzetjem preživnin iz dohodnine, preživnina naj
ne bo pogoj za otroški dodatek, izterjava preživnin, preživninski sklad naj izplačuje
dejansko višino preživnine in ne minimalne.

55

Izziv XXXIX: Izboljšanje položaja in kakovosti življenja
invalidov
Osebe s trajnimi ali pridobljenimi okvarami in motnjami ter težavami v duševnem
zdravju so velika in pomembna družbena skupina, ki lahko enakovredno in dragoceno
prispeva k razvoju družbe. V Sloveniji živi približno 100 tisoč oseb s statusom
invalida. Še pred epidemijo so mnogi živeli z nepotrebnimi omejitvami, epidemija pa
je neenakosti še poglobila. Vključujoča družba zato ustvarja pogoje za njihovo aktivno
vključevanje v družbeno življenje in na trg dela ter redno spremlja njihov položaj in ga
ustrezno regulira.

Rešitve
191.	 Analiza učinkov epidemije na enake možnosti za invalide.
192.	Ustrezna umestitev v kakovosten sistem dolgotrajne oskrbe.
193.	Omogočanje aktivnejšega vključevanja invalidov v družbeno in politično življenje.
194.	Spodbujanje študija in zaposlovanja invalidov, ustrezna prilagoditev dostopnosti
študijskih okolij in delovnih mest.
195.	Ureditev sodobnih oblik nastanitev za invalide zunaj institucij.
196.	Ureditev podpore neformalnim (družinskim) oskrbovalcem.

Izziv XL: Krepitev enakih možnosti v skladu z ustavno
varovanimi pravicami
V Sloveniji z zakonodajo in drugimi ukrepi zagotavljamo enako obravnavanje spolov,
kar pomeni, da je diskriminacija zaradi spola prepovedana na vseh področjih javnega in
zasebnega življenja: na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem
in drugih. Ker je treba enakost med spoloma nenehno graditi in ni vedno dosežena,
jo bomo skušali zagotavljati zlasti v organih upravljanja in vodenja ter v politiki.
Zavračamo vsakršno politiko ali diskriminacijo oziroma kršitve ustavno varovanih
pravic na podlagi spola, verske, rasne, politične pripadnosti ali spolne usmerjenosti.
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Rešitve
197.	 Sprejetje zakonodaje in ukrepov, ki bodo krepili varovanje z ustavo zagotovljenih
pravic vseh državljanov, družbenih skupin in manjšin ter preprečevali
diskriminacijo na podlagi spola, verske, rasne, politične pripadnosti ali spolne
usmerjenosti.
198.	Uporaba različnih spodbud, tudi finančnih, za enakopravno vključevanje obeh
spolov v vse organe upravljanja in vodenja v zasebnem in javnem sektorju.
199.	Upoštevanje spolne kvote po sistemu zadrge pri kandidatnih listah.
200.	Sprememba Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča.
201.	Odprava pomanjkljivosti Zakona o romski skupnosti s poudarkom na dodatni
spodbudi občinam pri ustreznem urejanju prostorske problematike oziroma
izboljšanju in zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer za pripadnike romske
skupnosti.

Kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrana
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Prednosti slovenskega kmetijstva so dobro ohranjena narava, biotska raznovrstnost
ter prevladujoči model družinskega, trajnostno naravnanega kmetijstva, na katerem
gradimo kakovost in višjo dodano vrednost doma pridelane hrane. Izzive za
konkurenčnost kmetijske proizvodnje predstavlja v povprečju velik delež majhnih
kmetij, kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in na
zavarovanih območjih, pa tudi neugodna starostna struktura lastnikov oziroma
kmetovalcev.

Izziv XLI: Prenova kmetijske politike in politike Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov
Zaradi povečanja proizvodnje hrane ter zagotavljanja samooskrbe in trajnostnega
kmetijstva je treba največ pozornosti nameniti zaščiti najboljših kmetijskih zemljišč,
spodbujanju prehoda na sonaravno in ekološko pridelavo hrane, usmerjenosti k
tehnološkemu napredku kmetijstva, infrastrukturi, prenovi generacij in razvoju
zelenega turizma na kmetijah, ohranjanju avtohtonih sort sadja in vrtnin, čebelarstvu
ter etičnemu ravnanju z živalmi.

Rešitve
202.	Strateško načrtovanje spodbud za pridelavo in predelavo hrane ter razvoj podeželja
glede na naravne danosti Slovenije. Poseben poudarek je treba dati spodbujanju
hitrejšega razvoja kmečkega turizma kot dopolnilne dejavnosti, še zlasti ekološki
pridelavi.
203.	Podpora selitvi mladih na podeželje z ustvarjanjem samooskrbnih trajnostnih
vasi in novih delovnih mest na podeželju ter s krepitvijo medgeneracijskega
sodelovanja, tudi s sredstvi skupne kmetijske politike EU.
204.	Načrt dela s kmetijami in mladimi prevzemniki, boljši pogoji za prenos kmetij med
generacijami, ugodnejše davčno okolje za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,
ustrezna socialna politika in infrastruktura na podeželju.
205.	Podpora inovativnemu potencialu kmetij in mladih kmetov z uvajanjem
digitalizacije, s poudarkom na razvoju in prenosu znanja, raziskavah, sodobnih
tehnoloških rešitvah in inovacijah ter zmanjševanje administrativnih bremen in
birokratskih ovir.
206.	Razvoj in krepitev javne kmetijske svetovalne službe.
207.	Prenova kmetijske zemljiške politike in posodobitev zakonske ureditve prometa
s kmetijskimi zemljišči, da bi izboljšali dostop kmetov do kmetijskih zemljišč ter
preprečili špekulativne nakupe.
208.	Ustrezna zakonska ureditev legalne pridelave in predelave konoplje v medicinske
namene.
209.	Oblikovanje strategije pridelave semen in zagotovitev sredstev za delovanje
semenskih bank.
210.	Prizadevanje za etično ravnanje z živalmi ob doslednem upoštevanju njihove
dobrobiti ter izogibanju njihovemu nepotrebnemu trpljenju.
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Izziv XLII: Varna in kakovostna hrana ter krepitev
samooskrbe in lokalno pridelane hrane
Pravica do varne in kakovostne hrane ter obveščenost potrošnikov sta temeljni vodili
promocije slovenske hrane in dviga potrošniške zavesti. Za dosego samooskrbe,
ohranitev podeželja in varovanje naravnih virov z dvigom deleža ekološko pridelane
hrane je ključna prenova t. i. politike »od vil do vilic«. To bomo dosegli s skrajševanjem
dobavnih poti, sledljivostjo celotne verige od pridelave do končnega uporabnika in z
zagotavljanjem kakovostne pridelave in predelave hrane. Visoka stopnja samooskrbe
se mora odražati tudi v oskrbi javnih zavodov in v turistični kulinarični ponudbi.

Rešitve
211.	 Sistemsko ukrepanje za zagotavljanje čim večje samozadostnosti pri pridelavi in
predelavi hrane ter ekološke naravnanosti s skrbno načrtovano kmetijsko politiko
in ustreznim sistemom spodbud.
212.	 Intenzivne promocijske kampanje slovenske in lokalne hrane.
213.	 Spodbuda shemam kakovosti in prostovoljnim označbam na živilih, ki potrošnikom
dajejo dodatne informacije o načinu pridelave, izvoru ter kakovosti živil.
214.	 Dvig uporabe lokalnih živil v javnih zavodih na najmanj 40 odstotkov ter povečanje
deleža živil iz sheme višje kakovosti.
215.	 Podpora modelom poslovnega povezovanja vzdolž agroživilske verige, ki bi
omogočali večjo odpornost sektorja proti tržnim nihanjem.
216.	 Spodbujanje prenove kmetijskega zadružništva v Sloveniji, ki mora okrepiti
položaj in vlogo slovenskega kmeta v agroživilski verigi, še zlasti na lokalni ravni,
ter skrajšati pot od kmeta do potrošnika.
217.	 Varstvo kmetijskih izdelkov z registracijo geografskega porekla.
218.	Izvajanje ukrepov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin in njihovo vnovično
uporabo za kmetijsko rabo ter ohranjanje živinoreje in vinogradništva na območjih
s težjimi pogoji za kmetijstvo.
219.	 Vzpostavitev učinkovite Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
ter krepitev področij agroživilstva in agronomije.
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Izziv XLIII: Aktivno prilagajanje podnebnim spremembam
Kmetijstvo se od vseh gospodarskih panog najbolj sooča z globalnimi podnebnimi
spremembami ter ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so neurja, toča, suše, visoke
temperature in pozebe. Vse to vpliva na stabilnost pridelave in kakovost pridelkov, s tem
pa tudi na obstoj slovenskih kmetov in kmetij. Zato je treba poskrbeti za preventivno
zaščito in zmanjševanje tveganj oziroma posledic za kmetijstvo.

Rešitve
220.	Oblikovanje strateških kmetijskih politik prilagajanja okoljskim spremembam.
221.	 Krepitev preventivne zaščite površin pred ujmami, gradnje rastlinjakov, izrabe
geotermalne energije za ogrevanje, uporabe namakalnih sistemov, učinkovitega
in zanesljivega sistema kmetijskih zavarovanj ter uvajanja podnebju in tržnim
potrebam primernejših kultur.
222.	Skrajšanje birokratskih postopkov pri graditvi podeželske infrastrukture za
rastlinjake, vodnih kanalov in zbiralnikov, komunalne infrastrukture, cest in
elektrifikacije.
223.	Prenova zakona, ki ureja pomoč za odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijstvu.
224.	Ugodno sofinanciranje naložb v namakanje, sisteme za oroševanje proti pozebi,
protitočne mreže, rastlinjake in mokre zadrževalnike.
225.	Zagotovitev sofinanciranja zavarovalnih premij v 50-odstotnem deležu za vse
kmetijske kulture in razvoj novih instrumentov za obvladovanje tveganj.
226.	Izvajanje ukrepov za obvladovanje škode, ki jo povzročijo divjad in zveri.

Izziv XLIV: Les kot strateška dobrina Slovenije in višja
dodana vrednost
Les je naravno bogastvo Slovenije, na katerem je ob ustreznem gospodarjenju
z njegovim potencialom treba pospeševati razvoj gospodarstva in družbe. Pri
gospodarjenju z gozdovi je zaradi velike razdrobljenosti gozdnih parcel, večjega
števila lastnikov in solastnikov ter velikega deleža zasebnih gozdov pomembno
povezati državno podjetje in zasebne lastnike. Okrepiti je treba zavedanje o kakovosti
slovenskega lesa in spodbujati njegovo prodajo v okviru različnih oblik t. i. »lesnih borz«
ter si prizadevati za izvoz žagarskih izdelkov kot slovenske blagovne znamke in za
čim višjo dodano vrednost lesa in lesnih proizvodov. Cilj je ustvarjanje prepoznavnih
blagovnih znamk z višjo stopnjo predelave (stavbno pohištvo, pohištvo, lesena gradnja
in izdelava stanovanjskih ter poslovnih objektov), ki temelji na inovativnih pristopih
ter sodobnem oblikovanju in trženju.
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Rešitve
227.	Prenova Zakona o gozdovih za boljše gospodarjenje ter upravljanje gozdov.
228.	Posodobitev nacionalnega gozdnega programa.
229.	Pregled vseh veljavnih gozdnogospodarskih načrtov ter njihova usklajenost s
stanjem gozdov, prizadetih po žledu in izbruhu zalubnikov.
230.	Posodobitev in učinkovito izvajanje ukrepov akcijskega načrta za povečanje
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji za obdobje do leta 2030.
231.	 Ureditev trga lesnih asortimentov, ki bo omogočala organizirano ter neprekinjeno
dobavo lesa za lesnopredelovalno industrijo v Sloveniji s poudarkom na
vključenosti zasebnih lastnikov gozdov.
232.	Zvišanje obveznega odstotka domačega lesa, zahtevanega v javnih gradbenih
naročilih.
233.	Oblikovanje blagovne znamke »Slovenski les«.

Evropska kohezijska
politika
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Zaradi javnofinančne situacije, ki se je med pandemijo izrazito poslabšala, bodo
možnosti financiranja iz javnih sredstev odvisne predvsem od gospodarske rasti ter
uspešnosti črpanja in porabe EU sredstev. V obdobju okrevanja po COVID krizi bo zato
še toliko bolj pomembno učinkovito koriščenje sredstev evropske kohezijske politike
in evropskih strukturnih skladov v okviru nove finančne perspektive in finančnih
mehanizmov ter izvajanje Nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje. EU sredstva
bodo v zdajšnji finančni situaciji namreč glavni vir naložbenih aktivnosti Slovenije
ter s tem temelj gospodarske stabilizacije in razvoja države. Zato je nujna zagotovitev
organizacijskih in kadrovskih pogojev za uspešno in učinkovito delovanje pristojne
službe, ki mora postati vsebinsko samostojna oziroma osredotočena le na kohezijsko
politiko EU in evropske strukturne sklade.

Izziv XLV: Večja učinkovitost in sistematičnost načrtovanja,
koordinacije ter nadzora programov in projektov za črpanje
EU sredstev
Izboljšanje usklajenosti in učinkovitosti črpanja evropskih sredstev je pogoj za
doseganje razvojnih ciljev Slovenije na področju regionalnega razvoja. Poleg uspešnosti
črpanja sta poglavitnega pomena realnost načrtovanja projektov in predvsem njihova
dejanska izvedba.

Rešitve
234.	Preoblikovanje zdajšnje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijo
(SVRK) v Službo Vlade Republike Slovenije za kohezijo in skladen regionalni razvoj.
235.	Okrepitev vloge službe za kohezijo in skladen regionalni razvoj pri načrtovanju,
upravljanju, analitičnem spremljanju, nadzoru programov in projektov ter
koordinaciji z resorji, kar bo zagotovilo multiplikativne učinke in dejansko
operacionalizacijo naložbenega potenciala evropske kohezijske politike in skladov.
236.	Pospešeno črpanje vseh minulih programov in projektov kohezijske politike v
skladu z akcijskim načrtom.
237.	Preverba realnosti izvedbe projektov in priprava ukrepov za boljšo realizacijo
projektov, ki so jim evropska sredstva že bila dodeljena.
238.	Prevetritev in prilagoditev projektov, financiranih iz različnih evropskih virov, da
bodo ustrezneje odgovarjali na poglavitne razvojne izzive slovenske družbe.
239.	Preučitev veljavnega operativnega programa ter izvedba potrebnih sprememb.

Zunanje zadeve
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Hitre spremembe v svetu terjajo premišljeno, odločno in predvsem povezovalno
delovanje doma in v tujini. Področje zunanje politike in evropskih zadev je eno od
najpomembnejših orodij za prepoznavo in krepitev Republike Slovenije v mednarodnem
prostoru, pri čemer mora biti glavni poudarek namenjen sozvočju z zunanjo politiko
EU. Za prihodnost Slovenije je tako vitalnega pomena, da je v svetu prepoznana kot
stabilna, napredna in zaupanja vredna država. Ni dovolj, da smo v tujini le navzoči,
ampak je pomembno, da smo vnovič prepoznavni in cenjeni kot država članica EU
in Nata ter drugih mednarodnih organizacij, ki spoštuje in uresničuje dane zaveze
in podpisane pogodbe. Interese Slovenije lahko najbolje uveljavljamo s proaktivno,
kredibilno, ideološko neobremenjeno, mednarodnemu pravu zavezano, načelno ter
preudarno zunanjo in evropsko politiko.

Izziv XLVI: Slovenija kot kredibilen, načelen in proaktiven
partner v Evropi in svetu
Slovenija kot aktivna država v Evropi in svetu potrebuje verodostojno, načelno in
odgovorno zunanjo politiko, s katero bo vnovič cenjena in prepoznana kot odprta,
napredna ter zaupanja vredna država, odločna zagovornica močne EU in temeljnih
vrednot, na katerih je ta nastala. Spoštovanje podpisanih bilateralnih in multilateralnih
pogodb, mednarodnega prava in podpora sodobnemu multilateralizmu na načelih
ustanovne listine OZN ostajajo vodilo naše zunanje politike tudi v odnosih do sosednjih
držav. Slovenija bo vnovič aktivna članica EU, Nata, OZN in drugih mednarodnih
organizacij. Biti mora država, ki sooblikuje evropsko in svetovno prihodnost.

Rešitve
240.	Uresničevanje slovenskih nacionalnih interesov v mednarodnem okolju predvsem
v okviru članstva v OZN, EU in Natu.
241.	 Zavzemanje za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki deluje v dobrobit vseh
držav članic in državljanov EU.
242.	Prepoznavnost Slovenije kot odprte in izvozno usmerjene države, ki zagovarja
spoštovanje načel mednarodnega prava, vladavine prava, človekovih pravic,
multilaterizma in varovanja okolja.
243.	Podpora skupnim zmogljivostim EU v okviru skupne varnostne in obrambne
politike, ki jo vidimo kot dopolnilo zmogljivostim v okviru Nata ter temelj strateške
avtonomije EU, ki krepi in dopolnjuje strateško evroatlantsko zavezništvo in
partnerstvo.
244.	Konsistentna slovenska zunanja politika, saj je za mednarodni ugled države
izjemnega pomena, da poglavitne zunanjepolitične usmeritve vodi usklajeno ter
v skladu z zakonodajo in strategijami, sprejetimi v državnem zboru.
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Izziv XLVII: Graditev uspešne EU in uspešne Slovenije
Slovenija bo svoje interese najlaže uveljavljala v okviru močne, enotne in uspešne EU.
Uspešna EU pomeni uspešno Slovenijo in obratno. Slovenija se bo jasno distancirala
od iliberalnih politik, ki jih izvajajo nekatere članice EU. Z manjšo administrativno
obremenitvijo in pametno načrtovano porabo evropskih sredstev lahko Slovenijo
popeljemo na pot bolj razvitih in s tem tudi mladim prijaznih držav EU.

Rešitve
245.	Zavzemanje za EU, ki je močan globalni akter, katerega notranji institucionalni
ustroj temelji na vladavini prava, skupnih vrednotah in načelih, ki omogočajo
povezovanje držav članic in krepitev skupnih politik, o katerih obstaja konsenz
držav članic.
246.	Nasprotovanje federalizaciji EU, zavračanje populističnega iliberalnosuverenističnega modela razvoja EU. Zagovarjanje postopnega modela
konfederalne krepitve in razvoja EU s spremembami in dopolnitvami temeljnih
pogodb. Zavzemanje za koncept odločanja od spodaj navzgor in ne obratno.
247.	Zunanja in evropska politika, ki zagovarja tesnejše povezovanje v EU in zna
prisluhniti državljanom ter njihovim potrebam. Prost pretok oseb, blaga, kapitala
in storitev se mora v celoti vrniti.
248.	Zavzemanje za odporno, solidarno, socialno, digitalizirano, okoljsko ozaveščeno
ter pravično in samozavestno EU.
249.	Sooblikovanje EU, ki se lahko uspešno sooča s sodobnimi izzivi in krizami, je
odporna, a hkrati ohranja, razvija in promovira temeljene demokratične vrednote,
načela in norme tako v državah članicah kot v globalnem sistemu mednarodnih
odnosov.

Izziv XLVIII: Dejavni v soseščini in svetu
Dobri odnosi s sosednjimi in drugimi državami sveta so za Slovenijo pomembni.
Sodelovanje moramo okrepiti predvsem na področjih, na katerih imamo s
sosednjimi državami in pokrajinami skupne interese. Na Zahodnem Balkanu so še
zlasti pomembni izboljšanje prometnih povezav, krepitev gospodarskega razvoja
držav v regiji, spoštovanje vladavine prava ter izboljšanje položaja mladih. Krepiti
moramo transatlantsko zavezništvo in delovanje v mednarodnih organizacijah.
Internacionalizaciji slovenskega gospodarstva z ustrezno diplomatsko mrežo moramo
nameniti več pozornosti in podpore. Nadaljevati moramo humanitarno in razvojno
sodelovanje, ki naj bo bolj ciljno usmerjeno. V ospredju vsega pa ostajajo globalni mir,
stabilnost in razvoj.
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Rešitve
250.	Razvijanje in krepitev odnosov s sosednjimi državami v duhu dobrega sosedstva,
mednarodnega prava in skupnih interesov.
251.	 Večja pozornost vsestranski pomoči ter stabilnosti in napredku držav Zahodnega
Balkana na njihovi poti do članstva v EU.
252.	Uresničitev arbitražne sodbe ostaja zunanjepolitična prioriteta v odnosih s
sosednjo Hrvaško.
253.	Podpora aktivnejšemu, odločnejšemu in samozavestnejšemu pristopu EU pri
uveljavljanju strateških interesov v svetu.
254.	Premišljeno delovanje in okrepljena ter ciljno usmerjena gospodarska diplomacija,
s čimer bi izkoristili svoje prednosti in priložnosti tudi na perspektivnih trgih tretjih
držav—geografsko od podsaharske Afrike, arabskih držav, vse do vzhodne Azije.
255.	V skladu z veljavno ustavno normo odločno zagovarjanje miru, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava v okviru skupne
zunanje in varnostne politike EU ter mednarodnih institucij.

Notranje zadeve
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Zavzemamo se za spoštovanje najvišjih standardov pravne in socialne države,
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanje najvišje stopnje varnosti.
Dobro delujoč podsistem notranje varnosti kot del depolitiziranega sistema nacionalne
varnosti je pogoj za uspešno reševanje sodobnih varnostnih izzivov v Sloveniji. Poleg
depolitizacije nacionalnovarnostnega sistema temeljni izziv na tem področju tudi v
prihodnje ostaja sprejetje krovnega zakona o obveščevalno-varnostnih službah. Na
področju notranjih zadev nas k iskanju novih rešitev in izzivov zavezujejo tudi (post)
pandemične družbene razmere. Varnostni izzivi, tveganja in grožnje se spreminjajo,
zato je treba še naprej krepiti sistem notranje varnosti in njegovo odpornost.
Slovenska policija mora pri opravljanju svojega poslanstva spet postati avtonomna
—ob spoštovanju načel zakonitosti in avtonomnosti ter demokratičnih mehanizmov
nadzora.

Izziv XLIX: Depolitizacija področja notranjih zadev
Področje notranjih zadev je zaradi številnih kadrovskih zamenjav strokovnjakov s
politično izbranimi kadri postalo izrazito spolitizirano. Vodenje, nadzor in organizacija
dela policije niso strokovni oziroma temeljijo na različnih političnih usmeritvah, ki
presegajo meje dopustnega, namesto na ustreznih strokovnih podlagah, mnenjih in
argumentih. Na področju notranjih zadev bomo vnovič vzpostavili normalno delovanje.

Rešitev
256.	Depolitizacija in normalizacija upravljanja ter delovanja resorja v skladu z
organizacijsko in procesno zakonsko razmejitvijo pristojnosti med političnim in
strokovnim vodenjem in odločanjem ter upoštevanjem strokovnih podlag, mnenj
in argumentov.

Izziv L: Vnovična vzpostavitev avtonomnosti delovanja
policije
Policija v sodobni demokratični družbi svoje poslanstvo opravlja na podlagi zakona,
strokovno in profesionalno avtonomno pod demokratičnimi mehanizmi nadzora.
Dolžnost odgovorne politike je, da zagotovi pogoje za nemoteno izvajanje poslanstva
policije, jasno spoštuje zakonsko opredeljena razmerja med ministrstvom in policijo
ter prepreči nedopustno politično vmešavanje v delo policije, njenih preiskovalnih
organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovanih enot. Slovenska policija
bo pri izvajanju svojega poslanstva spet postala avtonomna.
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Rešitve
257.	Zagotovitev pravnih, organizacijskih in finančnih temeljev za nemoteno izvajanje
poslanstva policije pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete s poudarkom na
pregonu koruptivnih kaznivih dejanj ter preiskav sumov storitve kaznivih dejanj.
258.	Vnovična vzpostavitev avtonomnosti in profesionalnosti vodenja policije z
imenovanjem strokovnega, kariernega in apolitičnega kadra.
259.	Prenova in sprememba veljavne zakonodaje v duhu zagotavljanja avtonomnosti,
strokovnosti in profesionalnosti delovanja policije.
260.	Zagotovitev pogojev za strokovno, učinkovito in operativno avtonomno delovanje
Nacionalnega preiskovalnega urada.
261.	Aktivna politika zaposlovanja v policiji in vzpostavitev kariernega sistema.
262.	Zagotovitev pogojev za privabljanje najboljših kadrov ter za preprečevanje
fluktuacije, vključno z medgeneracijskim vlaganjem v zadrževanje najbolj
izkušenih kadrov s premestitvami na ustrezna delovna mesta oziroma ustrezne
naloge (usposabljanje, mentoriranje, prenos znanja ipd.).

Izziv LI: Obvladovanje nezakonitih migracij
Učinkovito obvladovanje nezakonitih migracij zahteva celovit in enoten pristop ter
sodelovanje vseh držav članic EU. Nezakonite migracije vzdolž zahodnobalkanske
poti predstavljajo varnostno tveganje in grožnjo, zato je treba ustrezno nadgrajevati
ukrepe za preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje. Schengensko območje
se mora vnovič vrniti k svojemu normalnemu delovanju, širitev pa mora biti odvisna
od spoštovanja dejanskih meril in temeljnih vrednot EU.

Rešitve
263.	Podpora enotnemu in celovitemu pristopu EU pri reševanju migracij in spoštovanju
načela solidarnosti med državami članicami.
264.	Nadaljnje izvajanje dobrih praks za preprečevanje nezakonitih prehodov
meje, izgradnja tehničnega varovanja schengenske meje in podpora lokalnim
skupnostim.
265.	Na ravni EU podpora aktivnemu povečevanju policijskih sil v operacijah varovanja
zunanje meje EU. Republika Slovenija bo kot schengenska država zgradila sistem
interoperabilnosti na podlagi uredb EU.
266.	Zavzemanje za čimprejšnje normalno delovanje schengenskega režima in
postopno odpravo nadzora na notranjih mejah EU.
267.	Podpora širitvi schengenskega območja ob dejanskem izpolnjevanju veljavnih
meril in spoštovanju temeljnih vrednot in načel EU.
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Izziv LII: Modernizacija in digitalizacija področja notranjih
zadev
Sodobni varnostni izzivi, tveganja in grožnje zahtevajo krepitev odpornosti področja
notranjih zadev. V globalnem varnostnem okolju učinkovito deluje le moderen in
digitaliziran sistem notranje varnosti. Vlaganje vanj je naložba v varnost države in
vseh njenih prebivalcev.

Rešitve
268.	Nadaljevanje modernizacije in digitalizacije področja notranjih zadev in nadgradnja
digitalnega poslovanja ter krepitev odpornosti informacijsko-komunikacijskega
sistema.
269.	Modernizacija policije na podlagi Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu
policije do leta 2025 z naslovom »Kakovostna policija za varno Slovenijo« in
v skladu z jasno postavljenimi strokovnimi prioritetami ter proračunskimi
zmožnostmi.
270.	Upravljanje stvarnega premoženja v smeri modernizacije poslopij, izboljšanja
njihove energetske učinkovitosti in delovnih razmer ob upoštevanju najvišjih
standardov varovanja okolja ter doseganju maksimalnih ekonomskih učinkov.

Izziv LIII: Povrnitev zaupanja v policijo
Odkrit dialog je temelj zaupanja med prebivalstvom in policijo ter garancija za večjo
varnost. Pred policijo je zahteven izziv vnovične vzpostavitve zaupanja. Povrnila si ga
bo le z zakonitim, strokovnim in profesionalnim delom.

Rešitve
271.	 Odkrit dialog s prebivalci Slovenije kot temelj vrnitve njihovega zaupanja v policijo.
272.	Nova opredelitev policijskega dela v skupnosti, ki bo nastala v sodelovanju s
strokovnjaki in bo pripomogla k učinkovitejšemu sodelovanju in medsebojnemu
zaupanju med policijo in državljani.
273.	Okrepitev sodelovanja in partnerstev z državami članicami EU, s sosednjimi
državami in z državami zahodnega Balkana ter nadaljevanje dialoga in sodelovanja
z lokalnimi skupnostmi, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami,
posameznimi družbenimi skupinami ter posamezniki.

Obramba ter zaščita in
reševanje
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V svetu veljajo nove in spremenljive varnostne razmere, v katerih se zagotovo prej
oziroma pogosteje kot vojne pojavljajo različne vrste destabilizacijskih stanj in kriz, na
katere v tem trenutku nimamo opredeljenega celovitega odgovora. Obramba ter zaščita
in reševanje sta dva od treh temeljnih podsistemov nacionalnovarnostnega sistema,
ki skrbita za varnost vseh nas. Tradicionalno je prvi podsistem namenjen predvsem
zaščiti pred zunanjimi grožnjami, drugi pa za soočanje z naravnimi in drugimi
nesrečami. Upoštevaje naravo in dinamiko sodobnih varnostnih groženj obrambni
resor zaradi zastarele in toge zakonodaje ne more dovolj učinkovito in odzivno
izvajati svojega poslanstva, nalog in aktivnosti. Hkrati je glede na naravo groženj na
obrambnem področju treba slediti tudi visokotehnološkemu razvoju in usklajenemu
horizontalnemu pristopu s preostalimi resorji.

Izziv LIV: Vzpostavitev nacionalne civilne pripravljenosti in
odpornosti družbe, tudi pred hibridnimi grožnjami
Hibridne grožnje so glede na možno vplivanje na različna družbena področja lahko zelo
kompleksne, prikrite in prepletene. Zato otežujejo natančno analiziranje in določanje
namena ter načinov delovanja nasprotnika. Zaradi svoje narave in načina delovanja
lahko povzročajo raznolike destabilizacijske učinke.

Rešitve
274.	Vzpostavitev celovite civilne pripravljenosti na poglavitnih področjih družbe
v okviru sodelovanja obrambnega z drugimi resorji (delovanje oblasti, oskrba z
energenti, zaloge hrane in vode, zdravstvene zmogljivosti, komunikacijski sistemi,
transportni sistemi, delovanje kritične infrastrukture in izvajalcev bistvenih
storitev, neprekinjeno delovanje gospodarskih subjektov).
275.	Vzpostavitev sistema celovite obravnave in odzivanja na hibridne grožnje v okviru
koordinacije obrambnega resorja z drugimi resorji.
276.	Zagotovitev neprekinjenosti delovanja vseh segmentov kritične infrastrukture v
koordinaciji z drugimi resorji.

Izziv LV: Izgradnja celovite zmogljivosti za krizno upravljanje
in vodenje
Zaradi izjemne prepletenosti in soodvisnosti delovanja sodobne družbe lahko učinki
krize na določenem področju hitro vodijo v kompleksno krizo. Krizno upravljanje in
vodenje v Sloveniji mora zato zagotavljati spremljanje vseh destabilizacijskih situacij,
stanj in kriz ter zagotavljati podporo odločanju in zmožnost celovitega upravljanja
kompleksnih kriz.
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Rešitve
277.	Vzpostavitev stalne operativne in analitične zmogljivosti za podporo upravljanju
in vodenju v vseh vrstah kriznih situacij v Sloveniji oziroma zunaj nje.
278.	Nacionalni center za krizno upravljanje bo strokovno, lokacijsko, kadrovsko in
infrastrukturno zagotavljal nenehno delovanje v različnih razmerah oziroma
varnostnih stanjih v državi.
279.	Nacionalni center za krizno upravljanje bo tudi v pogojih premestljivosti zagotavljal
delovanje in podporo odločevalcem v različnih fazah kriznih stanj.

Izziv LVI: Visokotehnološki razvoj Slovenske vojske in
drugih zmogljivosti obrambnega resorja
Tehnološki preboji v znanosti prinašajo spremembe na različnih področjih, tudi
na obrambnem. Brez vlaganj v sodobno tehnologijo bomo na mednarodni ravni
nekonkurenčni, vojaško šibki in hkrati nekredibilni. Zato bomo vlagali v oborožitvene
sisteme prihodnosti. Delovna mesta, oprema in tehnologija se ne prilagajajo ustrezno
spremenjenim varnostnim okoliščinam ter drugačnim generacijam mladih in
potrebnim kompetencam, povezanim z razvojem tehnologije (npr. robotika, senzorika,
umetna inteligenca, brezposadni sistemi). Visokotehnološki razvoj lahko dosežemo le
z usklajenim horizontalnim pristopom z drugimi resorji in gospodarstvom.

Rešitve
280.	Dvig sredstev za raziskave in razvoj v višini najmanj 0,1 odstotka BDP.
281.	Krepitev razvoja rodovskih – specialističnih enot v Slovenski vojski (SV).
282.	Sledenje SV tehnološkemu razvoju v smeri sodobnih oborožitvenih in avtonomnih
sistemov, tudi z uvajanjem avtonomnih samovoznih postaj.
283.	Oblikovanje delovnih mest za zaposlovanje kadrov z visokotehnološkimi znanji.
284.	Krepitev dvonamenske uporabnosti zmogljivosti SV— za njeno osnovno poslanstvo
in tudi za zaščito in reševanje.
285.	Razvoj zmogljivosti za izvajanje kibernetske obrambe.

Izziv LVII: Posodobitev normativnega okvira delovanja
obrambnega področja
Ključna težava delovanja in razvoja nacionalnovarnostnega sistema je zastarelost
zakonodaje, ki onemogoča odzivanje na spremenljivo varnostno okolje ter zavira tudi
razvoj in odzivanje ključnih delov obrambnega resorja. Ker se zavedamo varnostnih
groženj, pomena uresničevanja nacionalnih ciljev in prihodnjih potreb razvoja družbe
ter celovite varnosti, sta nujna premislek in nadgradnja obrambne zakonodaje.
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Rešitve
286.	Oblikovanje zakonodaje, ki bo omogočala učinkovit odziv na sodobne varnostne
grožnje in upoštevala destabilizacijska stanja oziroma različne stopnje izrednega
stanja.
287.	Evalvacija implementacije razvojnih smernic Bele knjige o obrambi Republike
Slovenije.
288.	Racionalizacija in optimizacija delovanja resorja z integracijo povezljivih procesov
tudi v smeri oblikovanja obrambnega štaba.
289.	Ureditev statusnih vprašanj pripadnikov SV in opredelitev ukrepov za privabljanje
kadra v SV.

Izziv LVIII: Posodobitev delovnih procesov, upravljanja
človeških virov in reševanje kadrovske problematike
Obrambni resor potrebuje posodobitev pristopov upravljanja človeških virov, izgradnjo
kariernih poti in kompetenc, odprtost do rešitev upravljanja človeških virov in izgradnje
organizacijske klime iz zunanjega okolja, ohraniti mora obstoječ kader in pridobiti
novega tako v upravnem kot vojaškem delu.

Rešitve
290.	Prednostno investiranje v kadre (ukrepi za povečanje vhoda kadra, večja vloga in
prilagoditve SV na pridobivanje kadra, celovito strateško komuniciranje, promocija
in povečanje ugleda SV, jasna karierna pot, tehnološki napredek SV za načrtovan
strokovni razvoj kadra).
291.	Opredelitev priložnosti za razvoj in povezovanje obrambnega resorja,
izobraževalnega sistema in različnih delodajalcev oziroma za začasno izmenjavo
mladega strokovnega kadra z organi državne uprave ali gospodarskimi družbami,
kar bo potekalo v dogovoru z gospodarstvom oziroma z iskanjem možnosti v
okviru javno-zasebnega partnerstva.
292.	Uvajanje kompetenčnega modela za vojaška znanja prihodnosti.
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Izziv LIX: Učinkovito delovanje ter razvoj sistema zaščite in
reševanja
Podnebne spremembe prispevajo k vse pogostejšim vremenskim ujmam in ekstremnim
pojavom, ki poleg preventive terjajo večjo pripravljenost sistema za odzivanje na
naravne nesreče. Da bo ta odziv hiter in učinkovit, bomo ustvarili ustrezne pogoje
ter podpirali delovanje in razvoj prostovoljnih organizacij in društev ter poklicnih in
drugih sestavov s področja zaščite in reševanja. Nujni pogoji za razvijanje sodobnega
in odzivnega sistema ter zmogljivosti so opremljenost, vlaganje v človeški kapital ter
razvoj sodobne organizacijske strukture in procesov delovanja.

Rešitve
293.	Podpora učinkovitemu delovanju, razvoju in opremljenosti prostovoljnih gasilskih
društev, poklicnih gasilskih enot ter drugih organizacij s področja zaščite in
reševanja.
294.	Uvedba sodobnih rešitev v podporo delovanju civilne zaščite z uporabo novih
tehnologij, platform in procesov za obveščanje prebivalstva ter poenotenje in
modernizacija regijskih centrov za obveščanje.
295.	Podrobnejša normativna opredelitev pristojnosti, obveznosti in nalog države, regij
in občin ter vključenih enot, kar bo omogočilo učinkovito odzivanje na nesreče ter
vodenje sil zaščite in reševanja.

Pravosodje
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Izhodišči celotnega pravosodnega ustroja sta obstoj pravne države in dosledno
zasledovanje demokratičnih standardov v pravosodju. Zagovarjamo strokovnost
in neodvisnost te veje oblasti. Ničelna toleranca do korupcije in drugega vplivanja
na sodišča ter preostale pravosodne organe je pogoj in standard za vse deležnike.
Kakršnokoli neposredno ali posredno politično vplivanje na pravosodje je nedopustno.
Hkrati pa mora pravosodje zagotavljati ustrezno raven samokritičnosti in se ustrezno
odzivati tudi na morebitne nepravilnosti v svojem delovanju.

Izziv LX: Zagotavljanje pravne države z doslednim
spoštovanjem demokratičnih standardov in neodvisnosti
sodstva
Strokovno delo sodstva z dosledno uporabo vseh varovalk za zagotavljanje standarda
sodne neodvisnosti gradi avtoriteto sodstva, ki je za demokratično državo nujna. Da
politika in druge veje oblasti spoštujejo odločbe sodišč, je pogoj za dvig avtoritete
sodstva in drugih pravnih vrednot ter za doseganje višje stopnje pravne zavesti.

Rešitve
296.	Dosledno spoštovanje pravnega reda, demokratičnih standardov in sodstva.
297.	Zagotovitev kakovostnejše in sprejemljivejše zakonodaje, kar bomo dosegli z
dialogom in pravočasnim vključevanjem vseh relevantnih deležnikov v postopke
priprave nove zakonodaje. To je treba, če je le mogoče, sprejemati po rednem
postopku.
298.	Implementacija neuresničenih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Izziv LXI: Učinkovitost in transparentnost delovanja
pravosodnih organov
Učinkovito in transparentno delovanje pravosodja je temelj vsake pravne države, zato
pri svojem delu mora biti neodvisno. Politika se v delo pravosodnih organov nikakor
ne sme vmešavati.

Rešitve
299.	Krepitev vloge Sodnega sveta Republike Slovenije pri imenovanju sodnikov.
300.	Široka razprava o spremembi zakona, ki ureja odločanje sodišč na drugi stopnji.
301.	Zagotovitev večje transparentnosti glavnih obravnav ter sestave sodnih senatov.
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302.	Sprememba kazenske procesne zakonodaje v smeri utrjevanja samostojnosti in
neodvisnosti tožilcev pri usmerjanju preiskovalnih dejanj in sprejemanju odločitev
glede uvedbe kazenskega postopka.
303.	Sprejemanje področne zakonodaje v sodelovanju z vsemi relevantnimi
pravosodnimi deležniki.
304.	Krepitev sistema izobraževanja v pravosodju s poudarkom na zmanjšanju
procesnih napak v postopkih.
305.	Digitalizacija pravosodnega sistema.
306.	Krepitev področja alternativnih oblik reševanja sporov.

Izziv LXII: Varstvo kazenskopravnih norm in večja
učinkovitost kazenske procesne zakonodaje
Kazenska zakonodaja mora biti dovolj jasna in vnaprej določena, da v družbi dosežemo
generalno in specialno prevencijo kazenskopravne norme. Zlasti obdobje COVID krize
je zaznamovalo zaostrovanje kaznovalnih sankcij brez ustrezne strokovne obravnave,
kar je v družbi povzročilo vse večjo represijo. Poleg tega je za učinkovitost kazenskega
pregona treba prevetriti kazensko procesno zakonodajo, predvsem v luči številnih
kazenskih zadev, ki niso dobile vsebinskega epiloga, ker so zaradi poteka rokov izvedbe
procesnih dejanj zastarale.

Rešitvi
307.	Sprememba Zakona o kazenskem postopku, da bi se izognili zastaranju in
omogočili večjo učinkovitost pregona organiziranega, gospodarskega in bančnega
kriminala ter korupcije.
308.	Sprejetje posebnega zakona o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, da
bi jim zagotovili učinkovito, strokovno in primerno obravnavo.

Javna uprava
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Družbeni dogovor v Sloveniji določa, da javni sektor opravlja pomembno funkcijo
zagotavljanja nekaterih poglavitnih storitev za prebivalce. Odločili smo se za javno
zdravstvo in javno šolstvo ter za relativno širok obseg javnih storitev, ki jih zagotavlja
administracija na državni in lokalni ravni, varnost pa je v rokah vojske in policije. Odločili
smo se za javno podporo šolstvu, znanosti, kulturi, športu in digitalni preobrazbi, ki bo
morala biti še posebej pomembna in temeljita na področju storitev javne uprave.

Izziv LXIII: Učinkovito vodenje in upravljanje v javni upravi
Delovanje javne uprave bomo optimizirali in reorganizirali. Uveljavili bomo večjo
vlogo merljivega nagrajevanja vseh zaposlenih v javnem sektorju ob uvajanju novih
upravljavsko-voditeljskih metod, ki morajo prispevati k večji učinkovitosti javnega
sektorja v celoti. Tako bomo dosegli večjo profesionalizacijo, usposobljenost in
zavzetost javnih uslužbencev, kar bo izboljšalo kakovost javnih storitev.

Rešitve
309.	Uvedba kompetenčnega modela za učinkovito, ciljno naravnano vodenje in
upravljanje, ki bo podlaga za prepoznavanje in presojanje strokovne usposobljenosti
tako za opravljanje vodstvenih kot tudi vseh drugih specifičnih nalog.
310.	Okrepitev vloge Upravne akademije kot ustanove, zadolžene za krepitev
strokovnosti in učinkovitosti zaposlenih v javni upravi oziroma širše v javnem
sektorju. Pri tem bo v ospredju prenos izkušenj iz zasebnega sektorja ter tudi
znanja in izkušenj iz javnega sektorja.
311.	 Zagotavljanje kadrovske fleksibilnosti s prehajanjem kadra v javni upravi in
javnem sektorju nasploh.
312.	 Prilagoditev organizacije dela javnih uslužbencev sodobnim poslovnim modelom
kot odgovor na aktualne in prihodnje izzive (delo na domu ipd.).

Izziv LXIV: Prenova enotnega plačnega sistema
Temeljni cilji prenove enotnega plačnega sistema so boljša povezanost plačila za
delo z rezultati opravljenega dela, omejitev t. i. avtomatizmov pri določanju plač ter
vzpostavitev ustreznejšega sistema napredovanja in razvoja javnih uslužbencev.
Uvedli bomo meritorno nagrajevanje vseh zaposlenih in nove upravljavsko-voditeljske
metode, kar bo omogočilo lažje pridobivanje in ohranjanje perspektivnih kadrov in
strokovnjakov. Spremenjen plačni sistem bo motiviral predvsem mlajše uslužbence
oziroma tiste v nižjih plačnih razredih ter pripomogel k večjemu zanimanju mlajših
strokovnih kadrov za zaposlitev v javnem sektorju.
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Rešitve
313.	 Uveljavitev ustreznejšega sistema napredovanj z večjim obsegom sredstev za
nagrajevanje delovne uspešnosti.
314.	 Prenova sistema napredovanja strokovnih in vodstvenih delavcev v nazive s
poudarkom na vseživljenjskem učenju.
315.	 Določitev orodij za ustrezno nagrajevanje javnih uslužbencev glede na rezultate
njihovega dela.
316.	 Odprava zdajšnjega sistema letnega ocenjevanja delovne uspešnosti.

Izziv LXV: Učinkovitejša zakonodaja in debirokratizacija
države
Ob prevelikem številu predpisov bomo debirokratizacijo države dosegli z odpravo
ali spremembo tistih veljavnih, a nepotrebnih zakonov in drugih aktov, ki zavirajo
gospodarsko pobudo in ovirajo vsakdanje življenje državljanov. Debirokratizacija
pomeni nenehno izboljševanje poslovnega okolja in poenostavljanje dostopa do storitev
države za prebivalce. Vsebina predpisov bo jasna, razumljiva in stabilna, nastajala
bo v neposrednem dialogu z vpletenimi, pri čemer bomo s procesom digitalizacije
odpravljali tehnično-administrativne ovire, z oblikovanjem boljše zakonodaje pa
vsebinske administrativne ovire.

Rešitve
317.	 Oblikovanje strokovne službe za odpravo administrativnih ovir na ministrstvu za
javno upravo ter podelitev pristojnosti in odgovornosti za vodenje ter koordinacijo
procesa debirokratizacije enemu od podpredsednikov vlade.
318.	Upoštevanje smernic Evropske komisije pri ukinitvi obstoječega ali nepotrebnega
predpisa oziroma pri sprejetju novega tako, da v mandatu ene vlade zmanjšamo
število normativnih aktov vsaj za 10 odstotkov.
319.	 Sprememba Akcijskega načrta za pripravo, sprejemanje in vrednotenje učinkov
zakonodaje, ko gre za evalvacijo predpisov (presoja smiselnosti, izboljšav,
popravkov ali ukinitve posameznega predpisa).
320.	Prioritetno reševanje težav, nastalih zaradi nepotrebnih administrativnih ovir.
321.	 Sprememba Zakona o upravnem postopku za poenostavitev vročanja in postopna
prilagoditev digitalnemu poslovanju.
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Izziv LXVI: Sprememba volilnega sistema
Državljani moramo odločilno vplivati na to, kdo nas bo zastopal v državnem zboru.
Prednostni glas bo naše močno orodje, ukinitev volilnih okrajev pa bo zajamčila
enakovrednost naših glasov. Volilni sistem bo oblikovan po vzoru volitev v Evropski
parlament, ki jih volivci že poznajo, strankam pa bomo onemogočili preračunljivost,
povezano z manj in bolj izvoljivimi okraji.

Rešitvi
322.	Sprememba volilnega sistema (sprememba Zakona o volitvah poslancev v državni
zbor) z uvedbo relativnega neobveznega prednostnega glasu na ravni volilnih
enot.
323.	Ukinitev državnega sveta.

Izziv LXVII: Učinkovitejša lokalna samouprava in premišljena
regionalizacija države
Občinam bomo zagotovili ustrezno in stabilno financiranje, ki bo neodvisno od
vsakokratne menjave oblasti. Izračun povprečnine bo upošteval značilnosti
posameznih občin in zagotavljal enakomeren razvoj posameznih okolij. Spodbujali
bomo proces oblikovanja pokrajin, pri čemer bomo skupaj z občinami in stroko najprej
določili pristojnosti in naloge pokrajin ter način financiranja, šele na podlagi tega pa
določili meje, število in upravne sedeže pokrajin.

Rešitvi
324.	Oblikovanje usklajene formule za izračun povprečnine, ki ne bo odvisen
od vsakokratne vlade. To bomo storili na podlagi učinkov finančnega in
administrativnega razbremenjevanja občin ter v dialogu z njimi (upoštevaje
specifičnosti mestnih in preostalih občin, njihovo velikost, urbanost oziroma
ruralnost).
325.	Podpora ustanovitvi pokrajin v dialogu in soglasju s stroko in lokalnimi
skupnostmi za decentralizacijo in skladnejši regionalni razvoj. Pri ustanavljanju
pokrajin je treba dosledno razmejiti pristojnosti države, pokrajin in občin. Ohraniti
in informacijsko nadgraditi je treba mrežo upravnih enot ter ohraniti krajevne
urade, kjer jih lokalna skupnost potrebuje.
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Izziv LXVIII: Močnejša civilna družba in nevladne
organizacije
Civilna družba je najširši nabor organiziranja državljanov, ki deluje zunaj okvira
države, hkrati pa je njena dopolnitev. Ta t. i. tretji sektor skrbi za uveljavljanje interesov
prebivalcev ter nadzoruje delo državnih organov. Dialog s civilno družbo je izjemnega
pomena za razvoj in krepitev demokracije. V viziji razvoja Slovenije imamo dobro
razvit, učinkovit, inovativen in trajnostno naravnan nevladni sektor, ki zna prepoznati
potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva, je glasnik javnega
interesa in zagotavljanja vzajemne družbene blaginje ter ena od oblik sodelovanja
državljanov pri upravljanju države.

Rešitve
326.	Vnovična vzpostavitev civilnega dialoga z vlado.
327.	Povrnitev zaupanja nevladnih organizacij oziroma celotne civilne družbe v državo
z obnovitvijo sistema pogojev in vnovičnim sodelovanjem nevladnega sektorja pri
zadevah, ki so v splošnem interesu prebivalcev.
328.	Uresničevanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva z
vzpostavitvijo spodbudnega podpornega okolja za delovanje in razvoj nevladnih
organizacij (NVO), z njihovim dolgoročnim financiranjem, z okrepitvijo vloge
NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, z
okrepitvijo sodelovanja NVO in gospodarstva, s spodbujanjem solidarnosti in
kakovostnega prostovoljstva ter z razvojem različnih oblik prostovoljstva na
lokalni in nacionalni ravni.
329.	Skrb za sistemsko podporo in rešitve za razvoj nevladnih organizacij in
prostovoljstva, zagotovitev sofinanciranja projektov in spodbud za sodelovanje
nevladnih organizacij pri pripravi predpisov ter zagotovitev spodbud za
mednarodno povezovanje in sodelovanje. Krepitev večje profesionalizacije
nevladnih organizacij, tudi z razpisi iz sklada za njihov razvoj.
330.	Odvzem statusa posebnega pomena NVO, ki spodbujajo delovanje v nasprotju s
temeljnimi načeli ustavnega reda in demokratičnih vrednot.
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Izziv LXIX: Učinkovito javno naročanje
Kupovanje blaga in storitev z javnim denarjem mora biti transparentno, javno
naročanje pa hitro in učinkovito. Naš izziv je v ospredje postaviti merilo ekonomsko
najugodnejše ponudbe, saj bo šele z upoštevanjem tudi necenovnih parametrov kot
bistvenega sestavnega dela razpisa naročnik v postopku javnega naročanja pridobil
najkakovostnejšo ponudbo za najnižjo ceno. Za dvig konkurenčnosti gospodarstva
je bistvenega pomena prilagoditev Zakona o javnih naročilih merilu ekonomsko
najugodnejše ponudbe.

Rešitve
331.	 Znižanje nekaterih mejnih vrednosti za naročila male vrednosti in ureditev
dodatnih izjem do EU vrednostnih pragov.
332.	Uvedba obveznih neposrednih plačil podizvajalcem.
333.	Vzpostavitev enotnega portala za objavo vseh javnih naročil oziroma razpisov za
večjo transparentnost finančnih sredstev in spodbujanje zdrave konkurence med
deležniki.
334.	Izvedba skupnih evropskih javnih naročil povsod, kjer je to smiselno in gospodarno
(specifična medicinska oprema, biološka zdravila ali primer skupne nabave cepiv
v razmerah COVID pandemije).

Kultura
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Kultura je izrazito področno povezan in soodvisen ekosistem, ki se je tako zaradi
epidemije kot tudi drugih, sistemskih razlogov znašel v nezavidljivi situaciji. Nacionalno
pomembni so vsi razvojni potenciali kulture tako na področju ljubiteljske kulture kot
na drugih področjih, vključno z negovanjem in ohranjanjem kulturne dediščine. Po
podatkih Evropske komisije kultura sodi med najpomembnejše generatorje novih
delovnih mest, gospodarske rasti ter vključujoče in trajnostne družbe znanja. Za
prihodnji stabilen razvoj tega področja so potrebni ukrepi, ki bodo pospešili sanacijo
področja ter zastavili sistemske usmeritve za dolgoročnejšo vzpodbudno kulturno
politiko, ki je začrtana in bo po potrebi prilagojena v Nacionalnem programu za kulturo.

Izziv LXX: Ohranitev neodvisnih in svobodnih medijev
Vsaka demokratična družba potrebuje neodvisen in svoboden medijski prostor, ki
kot eden izmed njenih stebrov omogoča informiranje in vključujoč javni diskurz
ter omejuje sovražni govor. Zato ostro nasprotujemo neposrednim pritiskom in
napadom na neodvisna javna medijska servisa RTV Slovenija in Slovensko tiskovno
agencijo. Te pritiske zavračamo in obsojamo. Zdajšnje razmere na področju medijev
terjajo takojšnje ukrepanje, ki bo zagotovilo depolitizacijo medijske krajine ter njeno
strokovno, avtonomno in razvojno naravnanost.

Rešitve
335.	Prenova zakonov o RTV in STA za krepitev avtonomije in zmanjševanje političnega
vpliva na javni zavod in agencijo.
336.	Spremembe Zakona o medijih tudi zaradi nujnega omejevanja sovražnega govora.
337.	Ukinitev neposrednega ali posrednega financiranja tako imenovanih strankarskih
medijev z javnim denarjem oziroma s sredstvi podjetij v večinski državni lasti.

Izziv LXXI: Dialog s strokovno in drugo zainteresirano
javnostjo
Odprta in vključujoča družba omogoča nenehen dialog z vsakim deležnikom. Le
tako lahko zaživi ena od poglavitnih lastnosti sodobne družbe – enakopravnost in
zastopanost vseh njenih raznolikih članov.

Rešitvi
338.	Vzpostavitev različnih mehanizmov civilnega dialoga s transparentno organizacijo
dialoških in strokovnih skupin.
339.	Prenova postopkov in načina imenovanja strokovnih komisij na področju kulture.

88

Izziv LXXII: Izboljšanje položaja samozaposlenih in
nevladnega sektorja v kulturi
Nevladni sektor in samozaposleni v kulturi, ki v največji meri doprinesejo k raznolikosti
in pestrosti ustvarjanja kulturnega sektorja, so bili že pred epidemijo v zelo ranljivem
položaju. Epidemija in še zlasti ukrepi aktualne vlade pa so jih pripeljali tako rekoč do
zloma, zato potrebujejo resne razvojne in sistemske ukrepe.

Rešitve
340.	Vzpostavitev uravnoteženih razmerij in vzajemnega razvoja vseh štirih sektorjev
kulture (poklicni in ljubiteljski NVO, samozaposleni, javni in zasebni sektor).
341.	 Ustanovitev sklada za odpravo posledic in usmerjena štipendijska politika za
samozaposlene, kar bo pomagalo odpraviti posledice epidemije za samozaposlene
in NVO.
342.	Priprava krovne zakonodaje za NVO na področju kulture in sprejetje področne
strategije razvoja NVO.
343.	Oblikovanje samostojne proračunske postavke za NVO v proračunu pristojnega
ministrstva.
344.	Prenova razpisnih mehanizmov za NVO in samozaposlene.

Izziv LXXIII: Izboljšanje okolja na področju knjige in
knjigotrštva
Knjiga je vse od iznajdbe poglavitnega pomena za širjenje znanja in razvoj jezikovnih
kultur ter pomembno posega na različna polja umetnosti, znanosti in gospodarstva.
Je nosilka slovenske samobitnosti in ima na državni ravni pomembno simbolno vlogo.
Prav zato to področje danes potrebuje posebno skrb, sistemsko podporo in digitalizacijo.

Rešitve
345.	Vzpostavitev finančnih mehanizmov za nadaljnji digitalni razvoj na področju
knjige in knjigotrštva.
346.	Podpora strateški usmeritvi slovenske jezikovne politike, bralne kulture in
jezikovne pismenosti.
347.	Podpora digitalnim platformam in sorodnim projektom za dvig digitalne veljave
slovenskega jezika in knjige.
348.	Depolitizacija Javne agencije za knjigo RS.
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Izziv LXXIV: Razvoj mreže kulturnih predstavništev
Ob vse večji globalizaciji sta kultura in umetnost temelja povezovanja in sodelovanja
na mednarodni ravni. Krepitev mreže kulturnih predstavništev bo spodbudila
sodelovanje na kulturnem, gospodarskem, političnem in drugih področjih.

Rešitve
349.	Določitev ključnih regij v Evropi za optimalno vzpostavitev dodatnih kulturnih
predstavništev.
350.	Širitev mreže z vsaj še tremi kulturnimi predstavništvi po Evropi (po vzoru
Slovenskega kulturno-informacijskega centra na Dunaju – SKICA ter Kulturnega
centra v Berlinu).
351.	 Vzpostavitev programov, povezanih z gospodarstvom, zlasti s kulturnim
turizmom, za promocijo Slovenije.

Izziv LXXV: Podpora slovenskemu filmu in avdiovizualnemu
sektorju
Filmski in avdiovizualni sektor je eden od tistih, ki prepleta različna področja.
Izboljšanje okolja zanj prinaša številne multiplikativne učinke tako za kulturo in
umetnost kot gospodarske dejavnosti. Filmsko področje ima ogromen gospodarski
potencial. Poleg epidemije, ki je to področje zelo prizadela, so ga ogrozile še različne
okoliščine, ki so Slovenskemu filmskemu centru še dodatno otežile črpanje sredstev
za filme. Po vsem tem filmsko in avdiovizualno področje potrebuje prenovljen sistem
javnega sofinanciranja, večanje udeležbe Slovenije v koprodukcijskih mehanizmih in
spodbujanje tujih investicij.

Rešitve
352.	Zmanjšanje administrativnih ovir pri pridobivanju dovoljenj, vzpostavitev sektorju
naklonjenega regulativno-normativnega okolja ter večji odzivnost in prožnost
odločevalcev.
353.	Priprava medresorske nacionalne strategije razvoja filmskega in avdiovizualnega
sektorja.
354.	Prenovitev sistema financiranja filmskega in avdiovizualnega sektorja.

Slovenci v zamejstvu
in po svetu
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Slovenci v zamejstvu in po svetu so neločljiv del slovenskega naroda. Varovanje
njihovega položaja je ustavna kategorija, zato zagovarjamo dejavno skrb za varstvo
njihovih mednarodno pridobljenih pravic ter oblikovanje pogojev za vsestransko
povezovanje z matično domovino in za nadaljnjo krepitev slovenske identitete v
enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Ker so tradicionalne oblike ohranjanja
slovenstva v zamejstvu in tujini vse bolj na preizkušnji, bo naša posebna skrb
posvečena mladim, pri čemer bomo še zlasti pozorni na njihovo mnenje o različnih
vprašanjih in problematikah. Za utrjevanje identitete pri mladih Slovencih, živečih na
tujem, je kakovosten izobraževalni sistem od jasli do univerze ključen in je osnova za
tvorno pripadnost slovenski narodni skupnosti.

Izziv LXXVI: Izboljšanje položaja slovenskih manjšin in
Slovencev v tujini
Naš cilj je zamejevanje generacijskih prepadov ter izvirno iskanje stika z manjšinami
in Slovenci po svetu, s posebnim poudarkom na mlajših generacijah. To je namreč ena
izmed ključnih nalog pri ohranjanju njihovega obstoja.

Rešitve
355.	Strateška naloga urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za nudenje pomoči
pri vračanju v domovino tudi tistim generacijam, ki so se v zadnjih valovih izselile
iz ekonomskih oziroma kariernih razlogov.
356.	Tesno sodelovanje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu z ministrstvom za
zunanje zadeve pri izvajanju dela zunanje politike, ki ureja položaj Slovencev v
zamejstvu in svetu. Pri tem si bosta tako zunanje ministrstvo kot urad prizadevala
za krepitev bilateralnih in multilateralnih stikov ter jasneje poudarjala in izražala
stališča Slovenije do vprašanja slovenskih avtohtonih skupnosti.
357.	Posodobitev in dopolnitev strateških dokumentov, ki urejajo odnose Republike
Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja s poudarkom na izboljšanju položaja mladih
in krepitvijo njihovega interesa za povezovanje ter vrnitev v matično domovino.
358.	Zvišanje finančnih sredstev za delovanje slovenskih skupnosti v zamejstvu in v
tujini.
359.	Več vsebin o Slovencih, živečih na tujem, v domačih vzgojno-izobraževalnih
programih. Pri predmetih zgodovina ter domovinska in državljanska kultura in
etika je treba več pozornosti nameniti zamejski in izseljenski tematiki.
360.	Spremembe pri pridobivanju državljanstva za slovenske izseljence in pripadnike
avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavljajo korist države
iz nacionalnih razlogov.
361.	 Prevetritev članske sestave svetov za Slovence v zamejstvu in za Slovence v
tujini kot posvetovalnih teles vlade s poudarkom na organizacijah, ki jih zastopajo
mladi v zamejstvu in v tujini.

Mladi
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Mlade vzgajamo v skladu s temeljnimi vrednotami, ki jih je v minulih desetletjih
oblikovala in sprejela naša družba, k spoštovanju teh vrednot pa smo se zavezali tudi
z vstopom v EU. Zato mora tudi razvoj družbe (spet začeti) temeljiti na spoštovanju
demokracije, vladavini prava, človekovih pravicah ter sprejemanju različnosti, kajti to
so vrednote, od katerih ne moremo in ne bomo odstopali. Mladi se zavedajo pomena
aktivnega delovanja, ki je nujno za soustvarjanje družbe in okolja, v katerem želijo
živeti. Težava pa je v politiki, ki mladih ter njihovih predlogov ves ta čas ni bila sposobna
poslušati in slišati.
Vendar samo posluh politike za celosten razvoj družbe in države ni dovolj. Mladi danes
predstavljajo manjši delež prebivalstva, a hkrati 100 odstotkov naše prihodnosti. Za
razvoj družbe in krepitev oziroma vrnitev medgeneracijske solidarnosti je nujno, da
vzpostavimo odnos do njihovih težav in jih začnemo tudi aktivno reševati. Mladi
so eden od glavnih potencialov razvoja države, zato moramo vanje vlagati čim več
– tudi za boljšo prihodnost starejših. Moramo jim omogočiti dostop do stanovanj, saj
so ta prvi korak na poti osamosvajanja, za marsikoga pa tudi ključen del študija ali
želene zaposlitve, osebnostnega razvoja in ustvarjanje družine. Problem cenovno
nedostopnih stanovanj sovpada s težavami mladih pri iskanju zanesljivih zaposlitev,
ki bi jim omogočale finančno stabilnost.
Najpogostejša oblika zaposlovanja mladih je namreč prekarno delo, ki pa ne zagotavlja
potrebne socialne varnosti. Hkrati je nujno zagotoviti razvoj sodobnega gospodarstva
in izobraževalnega sistema, le tako bodo mladi ostali v Sloveniji in pridobili primerne
kompetence ter delovna mesta. Seveda pa moramo v skrbi za prihodnje generacije
oblikovati tudi ambicioznejše okoljske politike in preprečiti nadaljnje podnebne
spremembe ter degradacijo okolja. Brez zdravega planeta namreč ni niti ljudi niti
prihodnosti.

Izziv LXXVII: Vključevanje mladih v politične procese in
razvoj družbe
Politične procese in prostor odločanja bomo odprli za mlade in jim ponudili inovativne
možnosti sodelovanja pri oblikovanju skupne prihodnosti. Tako se bo povrnilo
zaupanje v institucionalizirano politiko in strankarski sistem, kar se bo odrazilo v
višji volilni udeležbi mladih. Zagotovili bomo razvoj gospodarstva in sodelovanje z
znanostjo. Pri tem sta poglavitnega pomena splošna digitalizacija in spodbujanje
razvoja visoko tehnoloških podjetji, ki bodo kmalu integralen del vsake razvite države.
Dostop do znanja in možnosti soodločanja bosta prispevala k temu, da bodo mladi
postali aktivnejši del družbe in da bodo svoje potenciale razvijali v Sloveniji.
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Rešitve
362.	Splošna revitalizacija urada za mladino in povečevanje njegove vloge v
zakonodajnem postopku ter vzpostavitev mehanizmov, ki bodo mladim olajšali
komunikacijo in posredovanje predlogov zakonodajalcem.
363.	Imenovanje osebe v kabinetu predsednika vlade, ki bo skrbela za usklajevanje in
dejansko izvedbo ukrepov, povezanih z mladimi.
364.	Zavzemanje za posodobitev in aktivno uresničevanje veljavnih mladinskih politik.
365.	Vključevanje nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja mladih v procese
sprememb zakonodaje, povezane z mladimi.
366.	Zagotovitev podpore in finančnih spodbud mladim pri inovativnem razvoju
zagonskih podjetij (t. i. start-upov).
367.	Ustrezno posodabljanje študijskih in srednješolskih programov v skladu s
sodobnimi trendi in v dialogu s ključnimi zaposlovalci ter hkratna vzpostavitev
ustreznega, objektivnega in transparentnega obveščanja o realni zaposljivosti
posameznega poklicnega in študijskega programa.

Izziv LXXVIII: Ustvarjanje boljše prihodnosti mladih
Prekarne zaposlitve in nedostopni bivanjski prostori povečujejo negotovost in
onemogočajo brezskrbno načrtovanje prihodnosti. Večja ponudba primernih delovnih
mest ter dostopnih stanovanj bo prispevala k zmanjšanju bega možganov, saj bi mladi,
obogateni z znanjem, v Sloveniji ostali oziroma se vanjo vračali. Če želimo mladim
zagotoviti dobro prihodnost, moramo aktivno pristopiti tudi k reševanju okoljske krize.

Rešitve
368.	Uresničevanje, izdatnejše financiranje in promocija že vzpostavljenih učinkovitih
shem za mlade.
369.	Krepitev in usposobitev stanovanjskega sklada za hitrejše in učinkovitejše
reševanje izzivov.
370.	Povečevanje kapacitet v študentskih domovih, krepitev sheme državnih in
kadrovskih štipendij ter spodbujanje podjetij, naj čim bolj sledijo tej nameri.
371.	 Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj ob hkratnem reguliranju kratkoročnih
najemov ter vzpostavitev poroštvene sheme, ki bo mladim omogočila pridobitev
(stanovanjskih) kreditov po nižji obrestni meri.
372.	Izvedba pilotnega projekta in široke strokovne razprave o učinkih, ki bi jih na razvoj
družbe in ekonomije imelo začasno 50-odstotno znižanje ali polovično državno
sofinanciranje stroškovne najemnine za mlade in mlade družine ter začasno
državno sofinanciranje določenega deleža plače ob prvi zaposlitvi mladih. Projekt
bi trajal do konca leta 2022, na podlagi ugotovitev pa bi sprejeli nadaljnje ukrepe.
373.	Spodbujanje in subvencioniranje poslovnih modelov, ki delujejo po principu t. i.
krožnega gospodarstva in t. i. delitvene ekonomije z upoštevanjem zelenega
prehoda družbe.
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V procesu nastajanja programa je sodelovalo 218 članov programskih odborov ter 29
zunanjih strokovnjakov. Odkar so bili v letu 2020 ustanovljeni prenovljeni programski
odbori in strokovni svet stranke, smo imeli 121 srečanj, na katerih smo oblikovali
program stranke LMŠ za obdobje 2022–2026.

247

članov programskih odborov in zunanjih strokovnjakov,

17

programskih odborov,

533

dni,

121

srečanj,

7

srečanj strokovnega sveta,

18

sestankov redakcijske skupine,

11

tematskih okroglih miz,

27

sestankov programskih odborov,

27

sestankov ožjih skupin programskih odborov,

24

usklajevalnih sestankov programskih odborov,

2

tematska sestanka o kriptovalutah in blockchain tehnologiji,

5

srečanj podmladka LMŠ o programskih izhodiščih na področju mladih,

78

izzivov,

373

rešitev.
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