Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Vrednote. Poslanstvo. Vizija.

12 rešitev za razvoj Slovenije
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Imamo vizijo, zavedamo se svojega poslanstva, ki temelji na demokratičnih vrednotah.
Imamo močno, izkušeno ekipo vseh generacij. Imamo rešitve za normalizacijo in
razvoj. Dokazali smo, da znamo držati besedo in uresničujemo obljubljeno. Smo močna,
sredinska razvojno-liberalna s posluhom za ljudi in gospodarstvo. Smo stranka, ki se ne
ozira v preteklost, a se iz nje uči. Smo stranka, ki dela danes z mislijo na prihodnost. Naša
dejanja dokazujejo, da smo načelni in dosledni, prevzemamo odgovornost in jo terjamo
tudi od drugih. Nenehno si prizadevamo za dostojen nivo komunikacije, sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami. Kritike se ne bojimo. Verjamemo
v sodelovanje in strokovnost. Vsa ta načela bomo vrnili v slovensko in mednarodno
politično polje.

Vrednote
Spoštujemo ustavno ureditev in delitev vej oblasti ter njihovo avtonomijo, zagovarjamo
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter pravne in socialne države. Podpiramo
vrednote, 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.

Poslanstvo
Kot sredinska razvojno-liberalna stranka bomo iskali rešitve za izzive sedanjosti in
prihodnosti. Osredotočeni smo na iskanje odgovorov in rešitev za boljšo prihodnost vseh
– v skladu z načelom, da je treba nuditi možnost in priložnost vsem pod enakimi pogoji in
s čim manj nepotrebnimi državnimi intervencijami. Simbioza med odprtim, mednarodno
konkurenčnim, trajnostno naravnanim gospodarstvom na eni strani ter sindikalnim
dialogom in kakovostnimi javnimi politikami na področju zdravstva, šolstva, kulture,
sociale in upravljanja javnih zadev na drugi strani je ključ do uspeha posameznika,
družbe kot celote ter edini pravi odgovor na razvojne izzive sodobnega, digitaliziranega
sveta.
Imamo izkušnje, ekipo strokovnjakov, trdo bomo delali, da bi vsem omogočili dobro
in kakovostno življenje. Prepričani smo, da je dobra tista država, ki poskrbi za vse
generacije, in tudi zato smo zagovorniki medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja.

Vizija
Želimo graditi uspešno državo, ki bo poskrbela za vse, državo, v kateri bodo ljudje strpni
drug do drugega, v kateri bodo lahko vsi živeli v zdravem okolju, pili čisto pitno vodo,
imeli hiter dostop do javnega in kakovostnega zdravstva, državo, v kateri bomo spoštovali
pravni red in v kateri bomo skupni javni denar transparentno porabili za projekte, ki bodo
razvojno naravnani, prijazni do okolja in v dobro vseh nas.
Vidimo in slišimo celoto in za to celoto delamo. Naš poglavitni cilj je razvojni preboj
Slovenije, ki bo temeljil na vlaganjih v znanost in prizadevanjih za gospodarstvo z
visoko dodano vrednostjo, kajti samo to bo ljudem prineslo blaginjo.
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Le z medgeneracijskim sodelovanjem bomo gradili uspešno državo. Če bomo mladim
omogočili brezplačno in kakovostno šolanje v sodobnem javnem izobraževalnem sistemu,
jih oborožili z znanjem za prihodnost, ki je ključ za razvoj in blaginjo celotne države in vseh
nas, jim omogočili dostopna javna najemna stanovanja in primerne službe, starejšim pa
zagotovili mrežo dostopnih varovanih oskrbovanih stanovanj, jim omogočili dostojno in
lepo starost, ki so si jo zaslužili z minulim delom, bomo lahko naredili razvojni preboj ter
se vnovič uvrstili med gospodarsko napredne in uspešne države, ki imajo močno socialno
jedro. In nenazadnje, srednja, delovno aktivna generacija je nosilni steber vseh generacij,
je nosilec sprememb, ki nas vodijo v uspešno krožno, digitalno in zeleno gospodarstvo z
večjo dodano vrednostjo. Zaposleni si zaslužijo dodatno razbremenitev njihovega dela.
Menimo, da je država kot družina, v kateri moramo ustvariti varno in prijetno, hkrati
pa enakopravno, razvojno in stabilno okolje, poskrbeti drug za drugega, za lepo starost
naših staršev in za lepo prihodnost naših otrok. Cilj naše družbe mora biti doseganje
samooskrbe z vodo, energijo in v čim večji meri tudi s hrano.
Prepričani smo, da je parlamentarna demokracija, ki dela za ljudi, vključuje civilno
družbo in vodi socialni dialog, upošteva sonaravnost inovativnega gospodarstva za
zdravo okolje in večjo dodano vrednost, ki zasleduje višje neto plače, družbeno pravičnost
in enakopravnost, pluralizem, osebno in splošno varnost ter varovanje človekovih pravic,
edina prava pot.
Naš program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj s ciljem,
zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, ki je svobodna in
enakopravna za vse, ima učinkovito javno upravo, moderno vojsko, depolitizirano in
strokovno policijo, NPU in FURS ter pregledne srednjeročno uravnotežene javne finance,
ki odgovarja na izzive 21. stoletja. Odpravljali in preprečevali bomo vse oblike družbene
neenakosti – socialne, spolne, rasne, digitalne itd., predvsem pa bomo delali za vse, za
dobro, svobodno, enakopravno, uspešno in prijazno državo. Za vse to pa je treba ponovno
vzpostaviti zaupanje med ljudmi in v odnosu ljudi do politike. Temelj tega zaupanja je
politika, ki dela v dobro ljudi, prevzema odgovornost in razume, da je v službi ljudi in ne
lastnih interesov.

12 rešitev za razvoj Slovenije
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Skupaj do boljšega življenja vseh generacij
1. Zaposleni bodo prejeli več denarja
Z davčno razbremenitvijo bomo zvišali neto plače vsem zaposlenim. Tako kot smo
razbremenili regres (13. plačo), bomo razbremenili tudi 14. plačo (božičnica, 14. plača,
nagrade … – poslovna uspešnost) in s tem omogočili učinkovito variabilno nagrajevanje
zaposlenih.
2. Skupaj z mladimi bomo ustvarili lepšo prihodnost
Skupaj z mladimi bomo ustvarili lepšo prihodnost in poskrbeli, da bo lastno stanovanje
realna možnost, ne privilegij. Ustanovili bomo stanovanjske zadruge, vzpostavili
javno najemniško službo in povečali fonde javnih najemnih stanovanj, regulirali
kratkoročne najeme, vzpostavili poroštveno shemo, ki bo mladim omogočila pridobitev
(stanovanjskih) kreditov po nižji obrestni meri, in uvedli možnost pridobitve prvega
lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.
3. Starejšim bomo zagotovili človeka vredno starost
Prisluhnili bomo stiskam starejših in skupaj zagotovili človeka vredno starost.
Spodbujali bomo zaposlovanje starejših, povečali cenovno dostopne kapacitete v
domovih za starejše in zagotovili stabilne finančne vire za učinkovito oskrbo na domu.
Sistem dolgotrajne oskrbe bo postal nov steber socialne države. Minimalna pokojnina
za 40 let dela brez dokupa mora preseči mejo revščine.

Več zdravja za vse - vsem dostopno javno zdravstvo
4. Zagovarjamo pripravo celovite strategije razvoja javnega zdravstvenega sistema
Krepili bomo javno zdravstvo, ki mora ostati dostopno in kakovostno, odpravili bomo
posledice epidemije COVID-19, uvedli bomo plačevanje zdravstvenih storitev po
realizaciji namesto po pogodbenem planu ter zahtevali optimalni izkoristek vseh
razpoložljivih materialnih in človeških virov za najhitrejšo odpravo nedopustnih
čakalnih vrst. Poskrbeli bomo, da bodo zdravniki in specialisti v javnem zdravstvu
dostopni tudi v popoldanskem času.
5. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ta sredstva v največji možni
meri izkoristili za financiranje dodatnih zdravstvenih storitev v okviru javnega
zdravstvenega sistema. Uvedli bomo solidarnostni model financiranja, dobičke
zavarovalnic pa preusmerili v zdravje ljudi. Raven pravic bo ostala enaka.
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Znanje in kakovostno javno šolstvo sta naši konkurenčni prednosti
6. Znanje je temelj za našo blaginjo
S povečanjem javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost
bomo krepili znanje in razvoj. Do leta 2026 bomo vsako leto zagotovili dodatnih 100
milijonov evrov (s ciljem doseganja 1,5 % BDP). Postopno bomo zviševali skupne
izdatke za izobraževanje do ciljnih 6 odstotkov BDP – za otroku prijazno in vsem
dostopno šolo.

Zdravo življenjsko okolje za vse
7. Odgovorno bomo ravnali do okolja
Uvedli bomo nove standarde odgovornega ravnanja do okolja, zelene proračunske
elemente in preusmerili javne naložbe z ukinitvijo subvencij, ki imajo negativen vpliv
na okolje.
8. Skrbeli bomo za trajnostni in okolju prijazen razvoj
Aktivno bomo pristopili k reševanju podnebne krize z ustanovitvijo neodvisnega
sveta za podnebno krizo, ki bo med drugim pripravil tudi predlog informativnega
ogljičnega proračuna. Poostrili bomo nadzor in strožje sankcionirali tiste, ki z
nevarnimi odpadki ravnajo na okolju in zdravju škodljiv način. Spodbujali bomo dobre
prakse na področju okolju prijazne samooskrbe z energijo in vodo. Prednost bomo dali
samooskrbi s hrano in spodbujali uporabo slovenskega lesa kot strateške dobrine. Na
vseh področjih življenja bomo uvedli ukrepe za čim hitrejši in uspešnejši odziv na
podnebne spremembe.
9. Kakovostna pitna voda in čist zrak za vse
Trajnostno bomo skrbeli za vodne vire, ki so javno dobro. Pot pitne vode od izvira do
kozarca bomo zagotovili neprofitno po javnih vodovodih, ki bodo redno vzdrževani,
kakovost vode pa nadzorovana. Kakovostna pitna voda bo dostopna slehernemu
prebivalcu Slovenije. Čist zrak bo postal del celovite politike varovanja okolja.
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Predvidljivo, stabilno in spodbudno gospodarsko okolje
10. Manj vmešavanja države v gospodarstvo je več
Ustvarili bomo stimulativno, predvidljivo, stabilno in mednarodno konkurenčno
poslovno okolje brez nepotrebnih birokratskih ovir, v katerem bodo podjetja lahko
uresničevala svoje poslovne načrte. Sklenili bomo družbeni dogovor med državo,
gospodarstvom in sindikati v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in tako zagotovili
za gospodarstvo predvidljivo in stabilno okolje za daljše časovno obdobje. Javni
nacionalni infrastrukturni sklad bo pristojen za izvedbeni del ključnih razvojnih
projektov. Dodatno pozornost bomo namenili malim in srednje velikim podjetjem
ter podjetnikom – tudi z uvedbo in okrepitvijo položaja državnega sekretarja za malo
gospodarstvo.
11. Za bogatejšo družbo – za vse
Prebivalce bomo spodbudili 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,
bo izvzet iz obdavčitve fizičnih oseb, zaradi česar bodo te privlačnejše za vlagatelje iz
Slovenije, tako se bo strošek financiranja države povrnil domačemu prebivalstvu.

Za pravičnejše volitve
12. Glas volivca bo močnejši
Ukinili bomo državni svet ter spremenili volilni sistem. Uvedli bomo neobvezni
relativni prednostni glas na ravni volilnih enot ter tako volivcem omogočili vpliv na
to, kdo jih bo zastopal v državnem zboru.

78 izzivov in 373 rešitev
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Program je zorel 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 so praktiki in teoretiki, ljudi, ki jim ni vseeno, v kakšni državi
živimo in kakšno državo bomo zapustili zanamcem.
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.
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12 REŠITEV ZA
RAZVOJ SLOVENIJE
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Tako kot smo razbremenili regres
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vredno starost.

4. Zagovarjamo pripravo celovite
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Naša izbira je realnost,
ne iluzije.
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