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Slovenska ljudska stranka

Konkurenčnost podjetij je zagotovilo ohranitve obstoječih in ustvarjanje novih
delovnih mest, ki pa nam hkrati omogoča tudi blaginjo. Naš cilj je sprejeti
ukrepe za povišanje dodane vrednosti in s tem omogočiti višje plače, ne pa
zaradi prenizke dodane vrednosti slovenskih podjetij zniževati že obstoječih.
Naša naloga in poslanstvo je ustvariti pogoje za konkurenčnost podjetij v
Republiki Sloveniji in s tem tudi možnost za delovna mesta vsem državljankam
in državljanom. Prepričani smo, da so le nova delovna mesta in redno plačilo za
opravljeno delo najboljša sociala. Smo stranka z izkušnjami, stranka preizkušenih
obrazov, ki je pustila pečat uspešnega razvoja v mnogih slovenskih občinah. Smo
stranka, ki želi tudi v prihodnje na temelju dela, sodelovanja in iskanja rešitev
Sloveniji ustvariti novo upanje in zaupanje v družbo, državo, politiko. Stopimo
skupaj in dokažimo, da znamo, zmoremo in hočemo. Ustvarimo ponovno
zaupanje.

Franci Bogovič

predsednik Slovenske ljudske stranke

1.

POSTALI BOMO STRATEŠKI PARTNER
SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU

- ne bomo uvedli novih ali višjih davkov ali prispevkov ali taks, ki bi kakorkoli zmanjševali
privlačnost Slovenije za gospodarske naložbe;
- ukrepe bomo sprejemali v sodelovanju z reprezentativnimi gospodarskimi združenji;
- z novo dohodninsko lestvico bomo znižali davčno obremenitev dela za 200 milijonov evrov;
- s spodbujanjem sodelovanja gospodarstva in znanosti ter uvedbo dualnega sistema
izobraževanja in usposabljanja bomo dvignili dodano vrednost;
- spodbudili bomo internacionalizacijo (izvozno usmerjenost) podjetij in turizma s
poudarkom na malih in srednjih podjetjih.

2.

DELOVNA MESTA SO
NAJBOLJŠI SOCIALNI UKREP

- delovnopravna zakonodaja bo omogočala fleksibilno zaposlovanje, odpuščanje bo vezano
na objektivne razloge, odpravili bomo zaposlitev za določen čas;
- razbremenili bomo delo tako na račun konkurenčnosti kot višjih plač;
- preoblikovali bomo zavod za zaposlovanje v agencijo za delo;
- z višjo dodano vrednostjo bomo omogočili dostojnejše plačilo delavcem;
ustvarili bomo pogoje za zaposlitev mladih.

3.

SLOVENSKA HRANA, VODA, LES SLOVENSKI NACIONALNI INTERES

- povečali bomo prehransko samooskrbo kot eno temeljnih dejavnikov suverenosti;
- voda bo ostala javna dobrina, uporabili jo bomo za povečanje energetske samooskrbe;
- sprejeli bomo ukrepe za izgradnjo 10 lesno-predelovalnih centrov v 4-ih letih.

4.

ENAKOMERNO RAZVITA SLOVENIJA

- na teritoriju upravnih enot bomo vzpostavili medobčinske uprave - regijske centre in
nanje prenesli področje urejanja prostora, socialnega varstva, kmetijstva;
- decentralizirali bomo sedeže državnih ustanov;
- prizadevali si bomo za čim večjo energetsko samooskrbo Slovenije s podporo rabe
biomase, vodnega in vetrnega potenciala ter solarnih energetskih tehnologij;
- temelj enakomernega razvoja in gospodarske rasti bodo mala in srednja podjetja;
- razvojna sredstva iz evropskih skladov bomo usmerili v regije z največjimi razvojnimi
težavami na osnovi indeksa razvojne ogroženosti.

5.

UPORABNIKOM PRIJAZNA IN UČINKOVITA DRŽAVA

- ustavili bomo zadolževanje države in javno porabo zmanjšali za 500 milijonov evrov letno
(v treh letih bomo izravnali proračun);
- udejanjili bomo priporočila Evropske komisije;
- udejanjili bomo bistvo javnega uslužbenca, ki je »služiti javnosti«, in ne obratno;
- reformirali bomo javne finance v smeri programsko oblikovanih proračunov;
- vse inšpekcijske službe bomo združili v enotno inšpekcijsko službo;
- skrajšali bomo postopke pridobitve gradbenih in drugih dovoljenj na maksimalno 6
mesecev, podobno bomo ravnali na vseh ostalih ravneh javne uprave.

6.

OKREPLJEN BOJ PROTI KORUPCIJI,
UČINKOVIT PREGON KRIMINALA
- sprejeli bomo vse ukrepe za vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije;
- kadrovsko in finančno bomo okrepili NPU;
- vzpostavili bomo finančno policijo.

Uvod
NAŠE TEMELJNE USMERITVE
Za ponoven dvig gospodarske rasti v Sloveniji bomo:
• olajšali pogoje za poslovanje gospodarskih subjektov, predvsem malih in srednjih podjetij, zlasti z
znižanjem davčnih bremen in administrativnih ovir;
• z reformo politike financiranja raziskovanja in davčnimi olajšavami dvignili dodano vrednost, ki temelji
na razvoju novih proizvodov;
• sprejeli ukrepe za pospešen razvoj trga kapitala;
• pripravili in sprejeli strukturno reformo zdravstvenega in pokojninskega sistema ter srednjega in
visokega šolstva;
• sprejeli ukrepe za izboljšano upravljanje in vodenje državnih podjetij in javnih ustanov ter postavitev
transparentnih kriterijev za njihovo uspešnost;
• sprejeli in dosledno izvajali izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu;
• zaključili sanacijo bank s prodajo strateškim partnerjem, ki bodo bankam zagotovili dodaten kapital in
vire za izvajanje osnovne funkcije bank - kreditiranje prebivalstva in podjetij;
• zagotovili večjo operativnost Družbe za upravljanje terjatev bank;
• zagotovili delovanje pravne države in terjali odgovornost ter vrnitev nezakonito pridobljenih sredstev
posameznikov, ki so zaradi lastnih interesov skozi postopke privatizacije oškodovali banke ter povzročili
propad številnih podjetij;
• prek nove sistematizacije in programsko oblikovanih proračunov reformirali javni sektor;
• povečali učinkovitost javne uprave in udejanjili načelo, da »kapital nikoli ne sme čakati papirjev«;
• prenesli določene pristojnosti iz države na lokalne skupnosti oziroma medobčinske uprave (načelo
subsidiarnosti), pri čemer morajo država in lokalne skupnosti ohraniti le tisti del izvajanja storitev, ki
jih zasebni sektor ne more izvajati bolj učinkovito in ekonomično;
• z decentralizacijo zmanjšali prevelike razlike, ki so nastale med najbolj razvito regijo in vsemi ostalimi.

NAŠE VODILO JE RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA,
NAŠ CILJ USTVARJANJE DELOVNIH MEST
Slovenija je v preteklem obdobju sprejela vrsto škodljivih oziroma premalo učinkovitih ukrepov za spodbuditev gospodarske rasti in posledično javnofinančne konsolidacije. Reševanje proračunskega primanjkljaja
z dodatnimi davčnimi in drugimi bremeni za gospodarstvo in prebivalstvo zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva, ogroža preživetje marsikaterega podjetja, hkrati pa zmanjšuje razpoložljiv dohodek prebivalstva.
Vse našteto ob hkratni povečani previdnosti in varčevanju prebivalstva in temu primerni manjši potrošnji
povzroča dodaten padec gospodarske aktivnosti.
Letos (2014) se sicer kaže izboljšanje nekaterih javnofinančnih kazalcev, vendar je to predvsem posledica
visokega presežka izvoza nad uvozom na račun gospodarske rasti v ključnih izvoznih partnericah Slovenije,
zlasti Nemčije. Ob tem opozarjamo na nevarnost, da bi zaradi tega zanemarili izvedbo strukturnih reform,
ki edine lahko zagotovijo srednjeročno in dolgoročno rast BDP in izboljšanje socialne slike Slovenije.
Država je doslej javnofinančne težave v prvi vrsti reševala s povečevanjem prihodkov, torej na račun
uvajanja novih dajatev in dviga davkov, ki so v breme gospodarskih subjektov in prebivalstva. Skupna
obdavčitev gospodarstva in prebivalstva je presegla vsako razumno mejo, saj znaša približno 52 % bruto
domačega proizvoda. To prekomerno davčno breme bomo z ustreznimi ukrepi nemudoma znižali na
raven leta 2008, to je 48 %, srednjeročno pa na 44 % BDP.
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Gospodarska rast, ki povečuje bruto domači proizvod, izvira iz naslednjih segmentov:
• zasebna potrošnja – višanje davkov in odpuščanje jo zmanjšujeta;
• javna potrošnja – ker država zaradi nizke gospodarske aktivnosti in brezposelnosti pobere manj davkov,
ne more trošiti v povečanem obsegu;
• javne investicije – tudi zanje država nima sredstev, sredstva EU ne zadoščajo, pa še ta se ne črpajo v
zadostni meri;
• tuje investicije – zaradi nekonkurenčnosti in ohranjanja državnega lastništva v gospodarskih družbah
in bankah jih v realnosti nismo nikoli zares omogočili.
Vsi štirje navedeni kazalniki bodo najverjetneje tudi letos (2014) negativni. Z dosedanjim sprejemanjem
napačnih in škodljivih ukrepov pa so že pred leti zapadli v cikel, kar pomeni, da z vsakim takšnim ukrepom
na kratki rok le še povečujemo pospešek negativnih trendov.
Če želimo ravnati proticiklično, moramo prej naštete segmente obrniti v pozitivno smer s poudarkom na
zasebni potrošnji in tujih investicijah. Sredstev za večje neposredne državne naložbe namreč še nekaj časa
ne bo dovolj na razpolago, poleg tega večja potrošnja države neizbežno pomeni tudi višje davke, oboje na
račun zasebne potrošnje; ob znanem dejstvu, da znajo zasebniki trošiti veliko bolj racionalno kot država.
Poleg tega se z zmanjševanjem obsežne javne potrošnje in velikih investicij v veliki meri zmanjšujejo tudi
korupcijska tveganja.
Najbolj logično in enostavno ter na kratek rok tudi edino možno je povečanje tujih investicij, to pa pomeni takojšnjo prodajo vsaj nekaterih družb, ki so danes v neposredni oziroma posredni državni lasti oziroma
so njihove ekonomske lastnice državne banke. Glede na pomanjkanje zasebnega kapitala v Sloveniji in
nenaklonjenost prebivalstva do vlaganja v delnice in deleže družb je jasno, da prodaja državnega premoženja praktično pomeni prodajo kapitalu tujega izvora.
Pristop, ki ga je ubrala odhajajoča vladna ekipa, je bil ravno nasproten. Namesto da bi omejevala neracionalno javno porabo in v kombinaciji z administrativnimi in drugimi razbremenitvami spodbujala
podjetništvo in s tem zaposlovanje, je na račun dodatnega zadolževanja ter z višjimi davki in prispevki
umetno ohranjala potrošnjo javnega sektorja na enaki ravni. Vse to je zavrlo zaposlovanje. Z ohranjanjem
neprimerno visoke javne potrošnje se povečujejo stroški obresti, posledično se omejuje konkurenčnost in
potencial gospodarske rasti ter zmanjšuje zasebna potrošnja.
S povečevanjem zadolženosti in deleža obresti na odhodkovni strani državnega proračuna se manevrski
prostor za javnofinančno konsolidacijo čedalje bolj oži.
Višja zaposlenost v zasebnem sektorju (ljudje, ki si zagotavljajo lasten dohodek in plačujejo prispevke v
blagajne) je edina in zanesljiva pot iz krize, brez tega ne moremo pričakovati niti gospodarske rasti
niti socialne države.
Varčevanja, o katerem je veliko govora in ga nekateri celo krivijo za poglabljanje recesije v Sloveniji, v
resnici skorajda ni. Če pogledamo proračune zadnjih let, Slovenija ne varčuje (z izjemo premika 2012), temveč zgolj prilagaja porabo naraščajočemu obsegu sredstev za obresti. Tako za Slovenijo ne pride v poštev
trditev, da je varčevanje še poglobilo krizo, saj pri nas izdatkov sploh še nismo resneje omejevali. Javnofinančna konsolidacija mora biti izpeljana na način, da v nobeni točki neposredno dodatno ne prizadene
gospodarskih subjektov. Posredno bo sicer gospodarstvo v vsakem primeru prizadeto zaradi zmanjšanega
domačega povpraševanja, vendar se bo določen del lahko kompenziral z večjo konkurenčnostjo. Za Slovenijo, kot izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, je to bistveno bolj sprejemljiva rešitev kot, denimo, v
primeru Španije, Grčije ali Italije.
Brez izpeljave odločnih strukturnih reform ne moremo pričakovati nižjih stroškov obresti na javni dolg,
kar je sicer tudi edina možna rešitev, da bi se v naslednjih letih z reprogramom trenutnih (pre)dragih
posojil lahko uspešno razdolževali.
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Vsem zainteresiranim (domačim ali tujim) kupcem bomo pod
enakimi pogoji izvedli prodajo državnega premoženja
Poleg prodaje družb in s tem vstopa tujega kapitala v državo je za tuje investicije ključno konkurenčno
gospodarsko okolje. Slovenija ima tu nekaj prednosti (relativno poceni in izobražena delovna sila), je
pa treba skrajšati postopke prostorskega urejanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter na področju
delovnopravne zakonodaje sprejeti ukrepe v smeri večje fleksibilnosti trga dela in čim prej uvesti socialno
kapico.

Zmanjšali bomo odhodkovno stran državnega proračuna
Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju proračunskih odhodkov z uporabo mehkih metod, s katerimi
ne bomo povzročili dodatnega poglabljanja negativnih trendov.
Po vzoru nekaterih drugih držav bomo sprejeli ukrepe za centralizirano upravljanje in razpolaganje z
državnim nepremičnim premoženjem.
Zagotovili bomo centralizirano izvajanje javnih naročil (v prvi vrsti na področjih, kot je npr. zdravstvo), kar
bo zagotovilo večjo mednarodno konkurenčnost in preprečilo zlorabo monopolov domačih posrednikov,
dobaviteljev in izvajalcev.

Izboljšali bomo upravljanje in vodenje državnih
podjetij, skladov in javnih zavodov
Javna podjetja in javni zavodi morajo prinašati državi dohodek, ne pa biti v breme in strošek. V javnih
podjetjih, skladih in javnih zavodih moramo izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, kar pa je mogoče
le z boljšim vodenjem in upravljanjem, predvsem pa z optimizacijo procesov na vseh ravneh. Politika se s
tem doslej ni ukvarjala, ampak je iskala bližnjice v raznih dodatnih obremenitvah, prerazporejanju denarja
in kadrovskem eksperimentiranju.
Poskrbeli bomo za okolje, ki bo omogočalo, da se bo v teh organizacijah delalo bolje, več, bolj učinkovito, bolj kakovostno, da bodo izdelki in storitve postali konkurenčni. Vztrajali bomo pri uvedbi in uporabi
sodobnih orodij vodenja in doseganja učinkovitosti, kot so sistemi vodenja kakovosti ter modeli odličnosti.
Postavili bomo jasna merila in kazalce za merjenje uspešnosti predvsem državnih podjetij in javnih zavodov. Menimo namreč, da so tam še velike rezerve, ki bi jih morali izkoristiti, preden se uvajajo dodatne
obdavčitve.

Zagotovili bomo večjo transparentnost sindikatov
v procesu socialnega dialoga
Sindikati, ki so pomemben partner v socialnem dialogu, morajo pri svojem delovanju uvesti načela
demokracije in zagotoviti javne objave števila članstva ter ustrezen nadzor poslovanja za preverjanje izpolnjevanja pogojev reprezentativnosti. Posledično bodo sindikati dejansko in odgovorno zagovarjali pravice
vseh delavcev in ne zgolj ozkih interesov posameznikov.
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Ukrepi in usmeritve
po področjih
1. POVEČALI BOMO GOSPODARSKO RAST
• S privatizacijo bank bomo zagotovili dodatni kapital in sprostili t. i. kreditni krč. Hkrati bomo s
privatizacijo bank zmanjšali možnosti za vnovično, še tretjo sanacijo. SLS načeloma zagovarja, da se v
NLB ohrani lastništvo v deležu 25 % +1 pod pogojem, da je kupec celotnega preostalega deleža strateški
lastnik (v nobenem primeru država ne sme ohraniti vzvodov za formalen ali neformalen vpliv na
poslovne odločitve oz. za kakršno koli vmešavanje v tekoče poslovanje). Privatizacija mora biti izvedena
v najkrajšem možnem času.
• Sprejeli bomo ukrepe za razvoj trga kapitala (pospešen razvoj trga kapitala je osnova za tuje investicije - tujina ne zaupa trgom, kjer ni mogoče aktivno trgovati s kapitalom), pri čemer bomo pri
oblikovanju ukrepov in rešitev upoštevali naslednja načela in usmeritve:
• strategijo in rešitve naj predlagajo udeleženci trga, katerih medsebojno partnerstvo lahko opravi
vlogo nosilcev razvoja kapitalskega trga;
• država bo ob sodelovanju z udeleženci trga zagotovila učinkovit institucionalni okvir za delovanje
trga in vladavino prava (zaščita in informiranost šibkejših udeležencev trga, enostavnost in jasnost
predpisov, nadzor nad izvajanjem pravil, učinkovitost sankcij);
• enaka obravnava vseh udeležencev trga z enakimi produkti ne glede na izvor ali obliko organiziranosti;
• enaki pogoji za domače in tuje ponudnike storitev ter finančnih produktov;
• država kot lastnik in investitor ima enake pravice kot drugi lastniki oziroma enak položaj kot drugi
udeleženci trga;
• modernizirali bomo Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (razvoj skladov za
posebne namene: skladi tveganega kapitala, hibridnega lastniškega kapitala (mezzanine skladi),
skladi za družbe v finančnih težavah, skladi za upravljanje terminskih pogodb in nepremičninski
skladi);
• dali poudarek razvoju obveznic (tudi hipotekarnih), ki so v svetu pomemben vir financiranja gospodarstva;
• davčne počitnice, če se kapital investira dolgoročno in zagotavlja nove zaposlitve (5 let);
• sprejeli ukrepe za prerazporeditev varčevanja gospodinjstev iz bančnih depozitov v življenjska in
zlasti naložbena pokojninska varčevanja;
• dosledno uveljavljali mednarodne prakse pri pogojih, pravilih in davčnih obremenitvah kapitalskega trga ob sprejemu dodatnih ukrepov, zaradi katerih bo slovenski kapitalski trg za tuje vlagatelje
bolj privlačen;
• pospeševali proces uvrščanja kapitalskih deležev na borzo;
• prek dodatnih javnih prodaj spodbujali posamezne IPO-je (prva javna prodaja delnic) in pridobivanje svežega kapitala;
• težili k zmanjšanju obdavčitev obresti in kapitalskih dobičkov ob določitvi ustreznih kriterijev
in pogojev.
• Sprejeli bomo ukrepe za znižanje stroškov javnih služb, ki jih financirajo gospodinjstva in podjetja. Pri izvajanju vsake javne službe je mogoče privarčevati najmanj 1/12 letnega stroška (zmanjšanje obremenitve gospodinjstev in gospodarstva za 1/12 predmetnih stroškov).
• RS bo financirala raziskovanje in znanost pretežno glede na število objavljenih patentov ter zlasti
učinke patentov, ki se uvedejo v proizvodnjo. Pri prijavi bomo prijaviteljem patentov zagotovili
celovito podporo.
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• Postopno bomo zniževali davek od dohodka pravnih oseb do 15 %.
• V dohodnino bomo ponovno uvedli t. i. investicijsko olajšavo. S tem bomo spodbudili posameznike
k trošenju za investicijska vlaganja, kar bo pozitivno vplivalo na zaposlenost in dvig BDP.
• Zvišali bomo globe za podjetja, ki poslujejo brez izdajanja računov in plačila DDV. Po prvi ugotovitvi kršitve bo podjetju izrečena enomesečna prepoved poslovanja, po drugi kršitvi trajna prepoved
poslovanja.
• Uvedli bomo davčno olajšavo na reinvestiran dobiček za »greenfield« naložbe, ki ustvarjajo novo
dodano vrednost, razvoj, nova delovna mesta za prva 4 leta, in sicer 1. leto 100 %, 2. leto 75 %, 3. leto 50
% in 4. leto 25 %. S tem bomo aktivno privabljali lastniški in tudi rizični kapital.
• Uvedli bomo ugodnejše pogoje za vstop v sistem pavšalne obdavčitve (pavšalni davki) za širši krog
zavezancev kot do zdaj, in sicer možnost vstopa v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih stroškov v višini 80 % prihodkov za samostojne podjetnike in podjetja, ki ustvarijo do 100.000
evrov letnih prihodkov. Glede na dosežene učinke bomo v nadaljevanju proučili možnosti za uvedbo
pavšalne obdavčitve za še širši krog zavezancev.
• Za samozaposlovanje, družinska podjetja ter vse ljudi, ki bodo začeli s kakršno koli samostojno
gospodarsko aktivnostjo, bomo uvedli dodatne administrativne in davčne ugodnosti: degresivna
lestvica – 1. leto 100 %, 2. leto 66 % in 3. leto 33 %.
• Z ukrepi davčne politike bomo spodbujali tiste gospodarske subjekte, ki poslujejo po načelih poslovne
odličnosti, okoljske in družbene odgovornost in za to prejmejo tudi ustrezne certifikate.
• Stroške dela bomo po dokončanju pokojninske in izvedbi zdravstvene reforme postopoma zniževali.
Zaposlovanje za določen čas bomo ukinili, redno delovno razmerje pa naredili bolj privlačno ter
stimulativno za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, kar bomo dosegli z ukrepi na javnofinančnem in administrativnem področju. Dodatno bomo spodbudili zaposlovanje strokovnjakov v
gospodarstvu s pomočjo davčnih olajšav za delodajalce, ki bodo v podjetjih vzpostavili oziroma
širili razvojne oddelke ter uvedli socialno kapico za plačevanje prispevkov.
• Delodajalcem, ki bodo dve leti pred upokojitvijo starejšega zaposlenega za namen njegove nadomestitve zaposlili mlajšega delavca do 30 let z namenom mentorstva, bo za ti dve leti delodajalec
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov za oba – za mentorja in za nadomestnega delavca.
• Prepolovili bomo čas trajanja postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in omejili skrajni
rok na največ 6 mesecev. Za dosego tega cilja bomo spremenili veljavno zakonodajo in poenostavili
postopke pridobitve gradbenega dovoljenja ter zahtevali odgovornost od uslužbencev, ki vodijo postopke, ter uvedli sankcije za kršenje zakonskih rokov.
• Uzakonili bomo učinkovit sistem prostorskega načrtovanja, ki bo občinam in medobčinskim upravam
omogočal strateško umeščanje objektov v prostor. Ukrepi bodo spodbudili občine, da komunalno
infrastrukturo v prostorskem smislu (posledično pa tudi v finančnem in izvedbenem smislu) načrtujejo tako, da se povezujejo okoli komunalnih sistemov (t. i. funkcionalne regije). Hkrati bomo uvedli
možnost, da se postopki umeščanja pomembnih infrastrukturnih projektov skrajšajo na način, da bodo
vodeni na regionalni ravni.
• Sistem javnega naročanja bomo naredili manj birokratski, a z vidika kršitev in korupcijskih tveganj
določili še strožje sankcije.
• Z dopolnitvami zakonske ureditve bomo preprečili zlorabe na področju javno-zasebnega partnerstva z
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jasno razmejitvijo med javno-zasebnim partnerstvom in »javno-javnim« partnerstvom ter nedvoumno
postavljenimi kriteriji za t. i. »in house« pogodbe.
• Zavod za zaposlovanje RS bomo preoblikovali v agencijo za zaposlovanje oziroma agencijo za delo.
Agencija za delo bo v zameno za izplačilo nadomestila za brezposelnost postala začasni delodajalec in za določen čas posojala delavce podjetjem. Kasneje se delavci ob uspešnem preskusnem delu
in pridobitvi trajnejšega posla lahko prezaposlijo v podjetje. Prek agencije za delo se bo uredilo tudi
delo prejemnikov nadomestil za brezposelnost, ki ga bodo morali obvezno opraviti.
• Zaposleni, ki izpolnijo vse pogoje za upokojitev, bodo lahko nadaljevali delo pri delodajalcu samo z
njegovim soglasjem.
• Skladno s priporočili EU bomo okrepili finančno in administrativno samostojnost Agencije za varstvo
konkurence.
• Sistem državnih pomoči bomo po vzoru drugih evropskih držav iz Ministrstva za finance prenesli
na neodvisno agencijo (npr. Agencijo za varstvo konkurence ali drugo primerno institucijo), ki bo s
svojo neodvisnostjo zagotovila bolj racionalno trošenje državnih pomoči, predvsem pa ob vnaprej jasno
določenih pogojih in kriterijih.
• Ukinili bomo vse nepovratne državne subvencije gospodarstvu, sredstva pa porabili za garancijsko
shemo podjetij, za znižanje davčnih obremenitev, za subvencije prispevkov in davkov pri mentorstvu in
za druge olajšave za dolgoročna vlaganja in razvoj.
• Najkasneje do konca 2015 bomo uvedli finančno policijo. Zagotovili bomo povrnitev nezakonito
pridobljenega premoženja v obdobju od osamosvojitve naprej.

2. IZBOLJŠALI BOMO UČINKOVITOST IN
PRODUKTIVNOST JAVNEGA SEKTORJA
• Reformirali bomo javne finance v smeri modernih, programsko oblikovanih proračunov, usmerjenih k merljivim učinkom po avstrijskem modelu. Poenostavili oziroma zmanjšali bomo število
postavk na obvladljiv in pregleden obseg programov ter povečali učinkovitost uporabe javnih sredstev (usmerjenost k učinkom in ne ouputom; alokacija denarja na področja, kjer se dosega najboljše
razmerje med vloženim javnim denarjem in koristmi, vzpostavitev obveznih merljivih kazalnikov za
sprotno spremljanje doseganja načrtovanega, suverenost ministrstev pri prenašanju neporabljenih
sredstev med leti).
• Spodbudili bomo trg na področju izvajanja javnih storitev ter postavili transparentne standarde za
javne storitve. Kjer se izkazuje, da je zasebni sektor za uporabnika cenejši in kakovostnejši, bomo
izvajanje storitev iz pristojnosti javnega sektorja prepustili zasebnemu trgu (koncesije, pooblastila,
outsourcing).
• Spremenili bomo plačni sistem v javnem sektorju ter brez povečevanja mase plač zagotovili primerno plačilo javnih uslužbencev s poudarkom na nagrajevanju bolj učinkovitih in kakovostnih javnih
uslužbencev.
• Preoblikovali, združevali ali drugače organizacijsko spreminjali bomo samo tiste dele javnega sektorja
(organizacijske oblike), pri katerih bo združitev ali preoblikovanje nesporno zagotavljalo sinergijske ali
druge pozitivne učinke.
• Ukinili bomo nesmiselne institute in tiste javne zavode, katerih delo lahko pogrešamo vse do dobre in
stabilne ekonomske situacije v državi.
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• Spremenili bomo normative in standarde, ki praviloma določajo visoke stroške tudi tam, kjer to ni
nujno in racionalno (npr. področje javne uprave in šolstva, obseg administracije, materialni normativi
ipd.).
• Vse inšpekcijske službe bomo združili v enotno inšpekcijsko službo, ki bo omogočala celovit pristop
brez dvomov o pristojnosti. Enotna inšpekcijska služba bo organizirana regionalno na ravni statističnih
regij in bo preprečevala odvisnost inšpektorjev pri izrekanju inšpekcijskih ukrepov od domačega lokalnega okolja.
• Povečali bomo učinkovitost in racionalizirali poslovanje javnih zavodov, ki so še zmeraj organizirani na podlagi preživetega Zakona o javnih zavodih, ki je bil kot začasen sprejet 1991. Zagotovili bomo
večjo avtonomijo javnih zavodov in jim dali možnost, da postanejo konkurenčni zasebnemu sektorju.
Korporativno upravljanje javnih zavodov bomo uredili po načelih podjetništva, lastništvo bo ostalo
državno, hkrati pa bomo zahtevali večjo odgovornost za doseganje rezultatov.
• Posebno skrb bomo namenili zmanjšanju prenormiranosti in prepogostemu spreminjanju veljavnih
predpisov, kar povzroča gospodarstvu in javnemu sektorju povečevanje administracije in povečuje
nestabilnost poslovnega okolja v Sloveniji.

3. VZPOSTAVILI BOMO MEDOBČINSKE UPRAVE NA
RAVNI NEKDANJIH OBČIN IN NA RAVNI MEST, KI
BODO IZVAJALE OPERATIVNE FUNKCIJE POKRAJIN
• Okrepili bomo regionalni razvoj s prenosom pristojnosti skupaj s prenosom finančnih virov iz
državne na regionalno oziroma lokalno raven. Na teritoriju upravnih enot oziroma nekdanjih občin
bomo združevali t. i. medobčinske uprave, ki bodo organizacijsko in finančno sposobne prevzemati
sedanje pristojnosti države po načelu subsidiarnosti.
• Iz države bomo na medobčinske uprave in občine prenesli več pristojnosti na področju urejanja prostora, socialnega varstva, kmetijstva, prometne infrastrukture, civilne zaščite ipd.
• Decentralizirali bomo pristojnosti državnih organov s prenosom na medobčinsko raven ter s tem povečali učinkovitost, racionalizirali stroške in postopke ter storitve približali ljudem.
• Prednostno bomo sprejeli vse ukrepe za učinkovito črpanje evropskih sredstev iz stare perspektive in
hkrati za novo finančno perspektivo 2014–2020 pripravili operativne programe ter v partnerske pogodbe vključili medobčinsko in lokalno raven.
• Občin ne bomo prisilno ukinjali, pač pa jim bomo omogočili učinkovitejše izvajanje nalog na ravni
medobčinskih uprav.
• Še naprej bomo podpirali krepitev lokalne samouprave in nadaljevali z aktivnostmi, ki so v preteklosti
že bile zastavljene:
• dosledno spoštovanje že sprejete zakonodaje s področja lokalne samouprave;
• zagotavljanje finančne avtonomije občin in medobčinskih uprav;
• izpeljava temeljite reorganizacije administrativnih postopkov skozi poenostavitve, ukinjanje nepotrebnega administrativnega dela ter zastavljene učinkovitosti in preglednosti;
• vzpostavitev enostavnih in preglednih mehanizmov gospodarjenja s premoženjem in sredstvi na
ravni občin (in v javnem sektorju nasploh) ter s tem pogojene odgovornosti;
• tesnejša in odgovornejša vključitev občin in medobčinskih uprav v načrtovanje, odločanje in
izvajanje državne in regionalne-kohezijske politike, saj je lokalna raven tista, kjer se programi in
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projekti v praksi dejansko izvajajo.
• V Sloveniji, razen na administrativni ravni, za potrebe izvajanja politike EU nismo uvedli druge ravni
regionalne organiziranosti, temveč imamo le prvo raven - občine, zato je na operativni ravni izvajanje nekaterih večjih regionalnih projektov, ki jih zaradi manjka pokrajin vodi država, v praksi izjemno
oteženo in v več primerih celo ogroženo. Gre za projekte, za katere so načrtovana sredstva in so za
pospešitev regionalnega razvoja nujni, na primer gospodarska središča, prometno razvojne osi, ipd.
Uspešno pa izvajajo projekte občine, zato si bomo prizadevali, da se poenostavijo in pospešijo postopki
za pripravo in izvedbo velikih projektov (železnice, prometno-razvojne osi, gospodarska središča, …),
po vzpostavitvi medobčinskih uprav na ravni upravnih enot pa bodo te prevzele tudi celotno izvedbo
omenjenih projektov.
• Posebno pozornost bomo namenili zmanjševanju razvojnih razlik znotraj države, kar je skladno s
kohezijsko politiko Evropske unije in je hkrati pomembno z vidika uveljavljanja načela solidarnosti.
Kohezijsko politiko bomo postavili v kontekst strukturnih reform, ustvarjanja delovnih mest,
zaposlovanja mladih, trajnostnega vidika in krepitve konkurenčne sposobnosti. S tem bomo najbolje udejanjili strategijo Evropa 2020.
• Dosledno bomo upoštevali načela subsidiarnosti, upravljanja na več ravneh (torej ne samo od zgoraj
navzdol, temveč tudi od spodaj navzgor), saj je odločitve o rabi sredstev najbolj utemeljeno in racionalno sprejemati čim bliže ljudem.

4. KONSOLIDIRALI BOMO JAVNE FINANCE
Sprejeli bomo:
• pokojninsko reformo – usmerjena bo k postopnemu zmanjševanju pokojnin iz obstoječega sistema
in postopni vzpostavitvi naložbenega pokojninskega sistema. Pokojnina mora biti rezultat vplačanih
prispevkov, pri čemer mora biti izračun odvisen tudi od pričakovane življenjske dobe ob upokojitvi.
S tem bomo dolgoročno dosegli vzdržnost pokojninske blagajne in odpravili razne administrativne
omejitve. Z dodatnimi olajšavami bomo spodbujali vplačila v drugi in tretji steber pokojninskega
zavarovanja. Vzpostavili bomo točkovni sistem evidentiranja vplačanih prispevkov, ki bo zagotovil, da si
bo zavarovanec lahko na podlagi svojih podatkov vsak trenutek sam izračunal višino svoje pokojnine in
preprečil, da bi ob enakih vplačilih med upokojenci nastale razlike zgolj zaradi različnih let upokojitve,
kot se je dogajalo vrsto let. Prenovili bomo tudi sistem invalidskega zavarovanja, v katerem je treba
revidirati pogoje za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja kot tudi same pravice tako, da bomo
povečali učinkovitost in sledili cilju večje vključenosti invalidov v delovni proces.
• zdravstveno reformo – usmerjena bo k odpravi dopolnilnega zavarovanja in razširitvi osnovnega
zavarovanja, pri čemer se bo znesek za osnovno zavarovanje povišal nominalno (ne progresivno) v
znesku tako, da bo strošek posameznika nižji od stroška sedanjega dopolnilnega zavarovanja. Uvedli
bomo popolno ločitev zasebnega in javnega zdravstva – prepoved hkratnega izvajanja storitev v javnem
in zasebnem (koncesijskem) sistemu. Korporativno upravljanje sedanjih javnih zdravstvenih zavodov
je treba urediti po načelih in na način, kot je to v gospodarstvu. Uredili bomo področje alternativne
medicine in okrepili področje preventive v zdravstvu.
• reformo visokošolskega sistema – ob vključenosti vseh deležnikov, vključno z mladimi, delodajalci,
sindikati, zbornicami in univerzami bomo do konca 2014 pripravili načrt potreb po kadrih z visokošolsko izobrazbo za naslednjih 10 let po letih, ki bo podlaga za javno financiranje programov. Reforma bo
usmerjena v večjo preglednost ter kratkoročno načrtovanje potreb po kadrih. Javno financiranje bo
omogočeno zgolj za programe v skladu z načrtom, financiranje bo odvisno še od kakovosti posameznih
programov in izvajalcev. Hkrati bomo začeli z uvedbo vavčerskega sistema, kjer se izda smiselno omejeno število vavčerjev in se jih razdeli po študijskih usmeritvah skladno z načrtom potreb po kadrih in

11

stanjem na trgu dela. Pri državnih univerzah mora država ohraniti zgolj vlogo ustanovitelja. Pri zasebnih univerzah mora biti ustanovitelj znan in njegove pravice in obveznosti definirane. Ustanovitelj je
tisti, ki definira poslanstvo (namen univerze ali fakultete). Akademske institucije uživajo avtonomijo in
akademsko svobodo, študentje pa morajo imeti dovolj informacij, da se lahko na podlagi podatkov o
zaposljivosti, perspektivnosti in kakovosti posameznega študija odločajo za izbiro študijskega programa.
• reformo trga dela – usmerjena bo k večji fleksibilnosti, delovnopravna zakonodaja bo varna za dobre
delavce in hkrati bolj privlačna za delodajalce. Omogočala bo hitro zaposlovanje brez administrativnih
ovir, odpuščanje zaposlenih bo vezano na objektivne razloge. Uvedli bomo ustrezne programe in delodajalcem privlačne olajšave za zaposlovanje mladih.

Državno premoženje
• V eni banki in eni zavarovalnici bo država ostala lastnica s kontrolnim deležem 25 % +1, če bo
strateški partner pridobil večinsko lastništvo, vse ostale banke in zavarovalnice se v celoti prodajo
zasebnim vlagateljem, ob transparentnih, vnaprej postavljenih pogojih in zavezah, vključno z vizijo
dolgoročnega razvoja podjetja.
• Sprejeli bomo nacionalni program o strateških področjih, ki jih želimo kot država razvijati in v tovrstnih podjetjih bo država ohranila samo toliko lastništva, da lahko ustavi (škodljive) statutarne spremembe, hkrati pa se bo v celoti odpovedala kakršnemu koli vplivu na upravljanje in/ali vodenje teh podjetij.
• Pri družbah, ki upravljajo z infrastrukturnimi objekti (energetska in prometna infrastruktura), se
loči infrastrukturni del od upravljavskega (izvajalskega). Infrastrukturni del ostane v 100 % lasti države,
upravljanje pa se podeli na mednarodnem trgu prek koncesije.
• Iz preostalega dela lastništva država na pregleden način in ob nedvoumnih, vnaprej postavljenih
pogojih prodaje, izstopi in ga prepusti trgu z določenimi omejitvami koncentracije lastništva. Kupnina
od prodaje se v celoti nameni za vračilo javnega dolga ter za nova delovna mesta in investicije v
gospodarstvu (60 % dolg, 40 % javne investicije in olajšave za gospodarstvo).
• Državno lastništvo se lahko poleg naložb, strateških za državo, dolgoročno obdrži zgolj v družbah, v katerih je povprečni vsaj 5-letni kapitalski donos višji od obresti, ki jih RS plačuje za najete kredite države
(v normalnih ekonomskih razmerah - v tem trenutku zaradi visokih stroškov financiranja takšnih družb
praktično ni).

5. DRŽAVNE INVESTICIJE
• Spodbudili bomo javno-zasebna partnerstva, še posebej na področju javne infrastrukture, in
privabili lastniški ter rizični kapital.
• Pospešili bomo izgradnjo nekaterih nujnih infrastrukturnih objektov, pri čemer bosta prednostni
železniška in energetska infrastruktura (drugi tir Divača–Koper, obnova tira Ljubljana–Kočevje; pospešitev izgradnje hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi ter Muri ipd.).
• Poleg neposrednih naložb v energetsko infrastrukturo bomo spodbudili naložbe v energetske objekte
(naložbe zasebnikov, država pobira koncesnine in okoljske dajatve) za večjo energetsko samooskrbo
Slovenije.
• S finančnimi in drugimi spodbudami bomo pospešili izgradnjo lesnih centrov, naložbe v učinkovito
rabo energije in obnovljive vire energije za stavbe javne uprave, šole, vrtce, zdravstvene objekte in tudi
za stanovanjske objekte.
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• Izgradnjo cestne infrastrukture (razvojne osi) bomo izvedli s sodelovanjem tujih strateških partnerjev,
podelitvijo koncesij ipd. Nemudoma bomo pristopili k obnovi državnih cest, kjer zaradi opustitve rednih vzdrževalnih del že nastaja nepopravljiva škoda. Prizadevali si bomo za vzpostavitev trajnostnega
in čimbolj racionalnega načina gospodarjenja z javno infrastrukturo, z vzpostavitvijo stalnih skladov z
namenskimi sredstvi (npr. trošarine na derivate, letno nadomestilo za uporabo cest).

6. SLOVENIJA BO VARNA DRŽAVA Z MANJ KRIMINALA
IN UČINKOVITIM BOJEM PROTI KORUPCIJI
• Vzpostavili bomo ničelno toleranco do korupcije in klientelizma.
• Zagotovili bomo usklajeno delovanje organov pregona (NPU, Komisija za preprečevanje korupcije in
finančna policija) ter okrepili njihovo sodelovanje z državnim tožilstvom in sodišči.
• Revidirali bomo zakonodajo s področja javnih naročil po vzoru nekaterih sosednjih držav v smeri večje
preglednosti in enostavnosti.
• Vzpostavili bomo učinkovit sistem za odvzem premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji (»asset
recovery«).
• Vzpostavili bomo učinkovit sistem obveznega ugotavljanja izvora premoženja in potrošnje posameznikov, ki občutno presega prihodke, zajete v davčnih in drugih uradnih evidencah.
• Ustanovili bomo finančno policijo s pooblastili za ukrepanje v primerih sumov davčnih utaj, ugotavljanja izvora premoženja in preiskovanja finančnega kriminala (z delnim preoblikovanjem DURS).
• Kadrovsko bomo okrepili NPU predvsem s finančnimi in pravnimi strokovnjaki.

7. SLOVENIJA BO PRAVNA DRŽAVA, KI
JI BODO DRŽAVLJANI ZAUPALI
• Ukinili bomo trajni mandat sodnikov oziroma uvedli poskusni mandat. Sodniki bodo lahko
ponovno izvoljeni v sodniški mandat ob izpolnjevanju pogojev: strokovnost, učinkovitost ipd. Ohranili
bomo veljavno ustavno določbo, po kateri sodnike voli Državni zbor RS na predlog Sodnega sveta (130.
člen Ustave RS), vendar le za prvo izvolitev. Za nadaljnje izvolitve bo pristojen Sodni svet RS, ki ga bodo
po tretjinah sestavljali člani, ki jih imenujejo Državni zbor RS, predsednik republike in sodniki izmed
sebe. V primeru, da za ukinitev trajnega mandata v zakonodajnem procesu ne bi dobili dovolj podpore,
bomo pred potrditvijo trajnega sodniškega mandata uvedli poskusni mandat, po preteku katerega se
bo upoštevala učinkovitost in strokovnost sodnikovega dela ter s tem primernost za nadaljnje opravljanje sodniške funkcije.
• Okrepili bomo Računsko sodišče RS v smislu prekrškovnega organa in v smislu neposredne izvršljivosti njegovih odločitev (ne ugotovitve in nato odzivno poročilo, temveč ugotovitve in naložitev
ukrepov).
• S spremembo zakonodaje bomo zagotovili učinkovito zaplembo premoženja v primerih gospodarske
kriminalitete, organiziranega kriminala in terorizma ter v vseh drugih primerih, ko posameznik ali
pravni subjekt ne bo mogel dokazati izvora svojega premoženja.
• Postopek vladne priprave predlogov zakonov in drugih pomembnih aktov bomo dopolnili z zavezujočo
vključitvijo civilne družbe z namenom pridobivanja mnenj strokovnjakov, prostovoljcev in drugih aktivistov že v postopku priprave zakonov in drugih aktov.
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• Znižali bomo višino glob za manjše prekrške, za večje prekrške, zlasti za tiste, ki ogrožajo življenje in
zdravje ljudi, pa bomo globe še dodatno zaostrili.
• V celoti bomo prenovili stečajno zakonodajo, da bo sledila cilju ohranjanja zdravega jedra podjetja
v stečaju in ohranitvi delovnih mest ter zmanjšala možnost namernega oškodovanja upnikov v teh
postopkih.
• Dodatno bomo spodbujali alternativno reševanje sporov. Sodišča so obremenjena z velikim pripadom
novih zadev, zato je pomembno, da se spodbuja alternativno reševanje sporov, mediacija in arbitraža,
ki bosta predvsem v gospodarskih in delovnih sporih povečali hitrost reševanja zadev ob nižjih stroških,
kot so v sodnih postopkih.
• Predlagali bomo spremembo zakonodaje v smeri meritornega odločanja sodišča na drugi stopnji
(to pomeni, da sodišče v več primerih samo sprejme končno vsebinsko odločitev in ne vrača zadev v
ponovno sojenje na prvo stopnjo), s čimer se bo skrajšal postopek do pravnomočnosti in razbremenilo
sodišča prve stopnje.

8. VSAKEMU DRŽAVLJANU BOMO ZAGOTOVILI
DOSTOJNO ŽIVLJENJE (SOCIALA)
• Do 2016 bomo vzpostavili enotno evidenco celotnega premoženja, prihodkov in socialnih prejemkov
državljanov ter tako onemogočili zlorabe socialnih pravic.
• Zavod RS za zaposlovanje bomo s preoblikovanjem v agencijo za delo postavili v vlogo pasivnega
delodajalca in ne le posredovalca del. Revidirali bomo tudi ostale naloge dosedanjega zavoda in z
uporabo kazalnikov določili nove, merljive cilje nove agencije za delo v smeri aktivnejše vloge pri operativnih nalogah za izboljšanje razmer na trgu dela.
• Delavce, zaposlene le za določen čas, bodo delodajalci lahko pridobili le prek agencije za delo tako, da
bodo agenciji za delo plačali določen osnovni prispevek, ki ga bo agencija uporabila za plačevanje oseb,
ki čakajo na zaposlitev.
• Uvedli bomo javna dela za brezposelne v obsegu vsaj 20 ur mesečno. V zameno za prejeto nadomestilo morajo brezposelni opraviti določena dela v javnem ali zasebnem sektorju. S tem brezposelni
ostajajo delno delovno aktivni, hkrati se zmanjšujejo možnosti za sivo ekonomijo (npr. učiteljica lahko
pomaga pri dopolnilnem pouku ali varstvu vozačev v šoli, vzgojiteljica v vrtcu ipd.).
• Sistem prejemanja socialnih prispevkov brez recipročnega povračila družbenemu okolju je destimulativen in družbo siromaši. Za vse delovno zmožne socialne upravičence bomo uvedli sistem občasnih
del v skupno dobro (sodelovanje v okviru krajevnih in četrtnih skupnosti, društev, knjižnic, izobraževanja, kulture, športa, neprofitnih organizacij, tudi pomoč gospodarstvu, …). Prejemniki državne denarne
pomoči prejmejo nakazilo na podlagi potrdila zavoda, društva ali občine o opravljenem številu delovnih
ur, ki so pogoj za izplačilo socialnega nadomestila. Vrsta in obseg dela se določi v odvisnosti od zdravstvene sposobnosti in kompetenc posameznega prejemnika.
• Pri vrednotenju življenjskega standarda za dodelitev denarne socialne pomoči se bodo upoštevali VSI
dohodki in VSE premoženje (koncept razpoložljivega dohodka).
• V sistem dohodnine bomo vgradili več popravkov, katerih cilj je zmanjšati denarna in administrativna
bremena za ljudi oziroma bomo obremenitev z dohodnino pravičneje porazdelili. Sistem dohodninske lestvice bomo preuredili tako, da bomo dohodkovno mejo za višji dohodninski razred dvignili,
davčno stopnjo za prvi dohodninski razred pa znižali. Stroške dela bomo na račun spremenjenih
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dohodninskih razredov znižali za 200 milijonov evrov.
• Nadaljevali bomo z reševanjem problema visokih dohodninskih doplačil delavskih migrantov (slovenskih državljanov, ki delajo v tujini), ki nastaja zaradi razlik v obdavčitvi dela, in sicer s sprejemom
meddržavnega dogovora ali zagotovitvijo posebne ureditve v okviru pomoči razvojno zaostalih regij ali
s posebno določbo v Zakonu o dohodnini.
• Zaradi vse večjega razslojevanja v družbi ter velikega števila brezposelnih bomo uvedli t. i. družinsko
dohodnino za družine, po kateri bodo davčni zavezanec za dohodnino družine in ne zgolj posamezniki. Na ta način se bodo dohodki znotraj družine porazdelili med vse družinske člane in bodo
družinski člani tako pravičneje obdavčeni S tem ukrepom se približujemo načelu upoštevanja skupnega
dohodka vseh članov družine, ki je že uveljavljen pri dodelitvi socialnih denarnih pomoči.
• V dohodnino bomo ponovno uvedli naložbeno olajšavo. Sedanji sistem dohodnine ni pomagal pri
odpravi črne in sive ekonomije, zato bomo s ponovno uvedbo naložbene olajšave ljudi spodbujali k zbiranju uradnih računov za izvedbo naložb v gradnjo in prenovo, izobraževanje, zdravljenje in podobne
storitvene dejavnosti ter na ta način pomagali pri odpravi črne in sive ekonomije. Večje olajšave bodo
deležne mlade družine, ki rešujejo osnovno stanovanjsko vprašanje.
• Zagotovili bomo boljše pogoje za nastanek in razvoj socialnih podjetij s tem, da bomo spremenili Zakon o socialnem podjetništvu in omogočili njegovo implementacijo.
• Zagotovili bomo konkurenčnost med javnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, s čimer bomo
zagotovili kakovostno izvajanje socialno-varstvenih storitev.
• Obsežno zakonodajo s področja socialnega varstva bomo strnili v enoten zakon - socialni zakonik.
• Z različnimi ukrepi družinske politike bomo podprli družine s predšolskimi in šoloobveznimi otroki.
Pravičneje bomo uredili sistem subvencij za predšolsko varstvo otrok, tudi za starše, ki ne uspejo
dobiti ustreznega javnega ali koncesijskega varstva.
• Uvedli bomo učinkovit sistem štipendiranja nadarjenih srednješolcev in študentov, ki bo vključeval
elemente kasnejše zaposlitve v domovini.
• Osebam s posebnimi potrebami, ne glede na stopnjo njihove oviranosti, bomo zagotovili možnost
zaposlitve, obenem pa tudi pošteno plačilo za opravljeno delo.

9. DRUŽINO PRIZNAVAMO KOT DRUŽBENO OSRČJE
ZA VZGOJO VREDNOT, DEMOGRAFSKI RAZVOJ
IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
• Vzgojno-izobraževalni sistem bo podpiral starševsko vzgojo in vzgojo za družinske vrednote.
• Uvedli bomo družini prijazno politiko - ukrepe, ki krepijo demografske trende, dohodninske olajšave,
usklajevanje dela in družine.
• Pravičneje bomo uredili sistem subvencij za predšolsko varstvo otrok, tudi za starše, ki ne uspejo dobiti
ustreznega javnega ali koncesijskega varstva.
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10. SLOVENIJA BO POVEČALA SAMOOSKRBO
Z LASTNO PRIDELAVO HRANE
Slovenija čedalje bolj prepoznava kmetijstvo, proizvodnjo hrane in dvig stopnje samooskrbe kot ključne
elemente samostojnosti. Osnovno pravilo mednarodnih ekonomskih odnosov je, da brez prehranske
neodvisnosti ni svobode.
• Osnovna celica slovenskega kmetijstva je bila skozi vso slovensko zgodovino in mora ostati tudi naprej
- družinska kmetija.
• Povečali bomo samooskrbo z doma pridelano zdravo hrano z naslednjimi ukrepi:
• subvencije v kmetijstvo bomo v večji meri vezali na produktivnost in količino proizvedenih produktov. Tako se bomo zavzeli za še močnejšo vlogo t. i. prvega stebra Skupne kmetijske politike (SKP),
ki podpira proizvodno vezana nadomestila (subvencije) in torej podpira tiste kmetije, ki proizvajajo
hrano;
• spodbujali bomo pridelavo, predelavo in distribucijo tiste hrane, kjer bodo upoštevani vsi standardi
varnosti ter kakovosti in kjer se bo upoštevala poštena praksa glede obveščanja potrošnikov;
• spodbujali bomo povezovanje proizvajalcev hrane tako, da bodo konkurenčni ponudniki za trgovske
verige. Spodbujali bomo uveljavitev in prepoznavnost blagovnih znamk združenj proizvajalcev
kmetijskih pridelkov, ki bodo podpirali lokalno pridelano hrano in na ta način okrepili prepoznavnost slovenske proizvodnje hrane;
• spodbujali bomo izvajanje ukrepov sprejetega Zakona o promociji v kmetijstvu;
• spodbujali bomo projekte kmečkih tržnic in podobna organiziranja lokalnih predelovalcev hrane z
namenom povečanja oskrbe potrošnikov z lokalno pridelano hrano;
• ukrepe SKP bomo bolj ciljno preusmerili v tiste projekte, ki so del strategije razvoja kmetijstva in
preprečili njihovo delitev na projekte, ki ustrezajo le določenim lobijem in nimajo širšega pozitivnega učinka;
• na ravni Evropske unije se bomo zavzemali za to, da bodo pri uvozu hrane s tretjih trgov morala
biti izpolnjena enaka merila, kot jih imajo pri pridelavi evropski in tudi slovenski kmetje;
• predelavo hrane bomo uskladili z ostalim prostorskim razvojem države, tako da bo najboljša obdelovalna zemlja ohranila svoj prvobitni namen proizvodnje hrane;
• sprejeli bomo ukrepe za zmanjšanje zaraščenosti kmetijske zemlje, prav tako tudi ukrepe aktivne
zemljiške politike: komasacije, namakanje, protitočne mreže za sadovnjake ter povečali podpore za
izgradnjo rastlinjakov;
• uskladili bomo širino in pogoje za pridelavo na varstvenih pasovih ob vodotokih tako, da bodo
primerljivi z ostalimi evropskimi državami;
• znanstveno-raziskovalne ustanove, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, bomo usmerili v neposredno
povezavo s kmeti z namenom sprotnega uvajanja novih tehnologij v kmetovanje;
• izboljšali bomo pogoje kmetovanja z zagotavljanjem večje razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev in veterinarskih zdravil;
• z aktivno davčno politiko bomo omogočili hitrejši prenos kmetij na mlade gospodarje in spodbudili
ponovno vzpostavitev proizvodnih funkcij kmetij, ki so zaradi katerega koli razloga opuščene;
• okrepili bomo vlogo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v procesih odkupa kmetijskih zemljišč in
gozdov za potrebe zaokroževanja družinskih kmetij.
• Davčno okolje za kmetije bomo obravnavali celovito - tako za osnovno kmetijsko dejavnost kot za
dopolnilne dejavnosti.
• Kmeta bomo administrativno razbremenili.
• Obdelano podeželje in urejena kulturna krajina morajo postati eden od ključnih atributov naše turistične ponudbe.
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• Gozdarstvo mora postati ena osrednjih gospodarskih panog, na kateri bo osnovan prebojni razvojni
korak tako na področju gradbeništva in energetske oskrbe, pa tudi notranje opreme in še posebej oblikovanja. Slovenija mora postati prepoznavna po končnih izdelkih iz lesa in ne - kot doslej - zgolj
kot dobavitelj poceni surovine sosednjim državam. Te cilje bomo dosegli z naslednjimi ukrepi:
• gozdna zemljišča v lasti RS bomo gospodarsko izkoriščali na način, ki bo prinesel ekonomsko korist
vsej državi, ne pa tudi privilegiranim gospodarskim družbam, ki s koncesijami izkoriščajo naše
naravno bogastvo za bogatenje svojih lastnikov;
• malim in srednjim podjetjem, ki so že uveljavljena na področju lesno-predelovalne panoge, bomo
omogočili čim hitrejšo organsko rast ter jih z ukrepi davčne in ekonomske politike spodbudili v
investiranje in večanje predelovalnih kapacitet;
• stavbe v lasti javnega sektorja morajo postati zgled za to, da je les enakovreden gradbeni material,
ki je ekološko sprejemljiv in cenovno dostopen;
• uvedli bomo interdisciplinaren pristop in z učinkovitimi spodbudami našo pohištveno industrijo
povezali z akademsko sfero, ki se ukvarja z oblikovanjem;
• javni sektor bo v sklopu prenove objektov in kotlovnic dolžan proučiti možnosti uporabe lesa pri
prenovi objekta in lesne biomase kot energetskega vira.

11. IZBOLJŠALI BOMO KAKOVOST OKOLJA
• Odpirali bomo zelena delovna mesta
Strateško se bomo posvetili ukrepom za izboljšanje ciljev obdelave in predelave odpadkov, področju
upravljanja z vodami, področju ekološkega kmetovanja, zelenega oziroma trajnostnega turizma. S
konkretnimi ukrepi bomo spodbujali delovna mesta na področju proizvodnje obnovljive energije in
učinkovite rabe energije.
• Spodbudili bomo uporabo obnovljivih virov energije
Gre za področja vetrne, sončne, vodne energije in biomase, tudi geotermalne energije. V zadnjem
desetletju so se naložbe v te vire energije zmanjšale za več kot polovico; Slovenija ima zaradi svoje
geostrateške lege tu izjemno priložnost. Pripravili bomo ciljne programe za spodbujanje izgradnje
sistemov, ki spadajo med obnovljive vire energije. Neposredno bomo sofinancirali vsaj 5 reinjekcijskih
vrtin oziroma samostojnih sistemov za izkoriščanje geotermalne energije.
Vzpostavili bomo ukrepe, na osnovi katerih bo v naslednjih 4-ih letih na območju države zgrajenih
najmanj 10 lesnih centrov, v katerih se bo pripravljalo lesne sekance, biomaso in pelete kot nadomestek
za fosilna goriva pri ogrevanju objektov.
• Energetska učinkovitost
• S subvencijami in posojili Eko-sklada bomo spodbujali energetsko učinkovito obnovo zgradb; prehod na ogrevanje z obnovljivimi viri energije in druge naložbe, ki v večji meri omogočajo samozadostnost stanovanjskih enot.
• Prek SID banke in drugih bank bomo podjetjem in fizičnim osebam nudili ugodne dolgoročne
kredite, katerih višina bo odvisna od višine naložbe v energetsko učinkovitost zgradbe - od energetske izkaznice zgradbe do simulacij prihranka energije.
• Posebno ugodne kredite bomo nudili tudi podeželju, in sicer prek posebnega programa, namenjenega obnovam vasi, ki bo spodbujal naložbe v energetsko učinkovitost zgradb na podeželju; v ta
program bo vključena predvsem obnova in sanacija starejših stavb.
Vsi našteti ukrepi bodo odprli nova zelena delovna mesta v družinskih, mikro, malih in srednjih podjetjih, ki bodo vključena v omenjene naložbe, kot tudi v industriji in obrti, ki proizvaja okolju prijazne
izdelke za izvedbo teh naložb.
• Učinkovita raba naravnih virov
V celotnem ciklusu izdelkov bomo spodbujali snovno učinkovitost in zmanjševanje vseh vrst odpadkov,

17

v drugi vrsti pa podprli predelavo in reciklažo odpadkov ter njihovo energetsko izrabo.
• Spodbudili bomo prehod v nizkoogljično družbo
Z inovacijami, novimi izdelki in investicijami v ‘’čiste izdelke’’ (clean products), s skrajšanjem transportnih poti in z zmanjševanjem odpadkov.
• Podprli bomo znanstveni razvoj na tem področju in eko-inovacije
Vgradnja inteligentnih instalacij v stavbe; ponovna uporaba očiščene odpadne vode ipd.

12. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST
BODO UČINKOVITI IN KAKOVOSTNI
• Vzgojna komponenta pri šolanju otrok in mladine bo prisotna na vseh ravneh izobraževanja s
poudarkom na:
• vzgoji za trajnostni razvoj;
• prisotnosti etičnih vsebin in ozaveščanju vrednot, pomembnih za osebno rast in socialni razvoj
družbe;
• krepitvi domovinske zavesti;
• povečanju obsega športnih aktivnosti;
• usposobljenosti za oblikovanje uspešne in srečne družine ter za življenje v skupnosti;
• poklicnem usmerjanju v osnovnih in srednjih šolah;
• krepitvi podjetniškega duha (uvedba predmeta podjetništvo in inovativnost).
• Poudarek bo na kakovosti in konkurenčnosti izobraževalnega sistema ter znanosti
• Povrnili bomo ugled, strokovnost in avtonomijo učiteljskemu poklicu s tem, da ne definiramo
njihovega dela z zakoni in pravilniki, ampak jim v dobršni meri prepustimo kreiranje učnih vsebin.
Razvili in uvedli bomo model za spremljanje kakovosti učiteljevega dela z učenci, dijaki, študenti in
starši.
• Pripravili in uvedli bomo programe kreativnega in podjetniško naravnanega razmišljanja.
• Prenovili bomo sistem Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). NPZ ne bo več vsako leto, pač pa bo
izveden na naključno izbranem deležu učencev v 6. in 9. razredu.
• Poseben poudarek bomo namenili tehniškemu izobraževanju in uvedbi sodobnega dualnega (vajeniškega) sistema v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
• Omogočili bomo sodelovanje gospodarskih subjektov pri oblikovanju učnih programov v srednjih
šolah in na fakultetah.
• Zagotovili bomo popolno transparentnost in javnost informacij o kazalcih, ki jih dosega populacija
v času šolanja.
• Ključni kriterij za oceno kakovosti izobraževanja, raziskovanja in inovativnosti v visokem šolstvu in
znanosti bo dodana vrednost, ki omogoča hitrejši gospodarski razvoj.
• Sprejeli bomo ukrepe v podporo kakovostnega tripartitnega sistema visokošolskega izobraževanja
(izobraževanje-raziskovanje-inovativnost).
• Omogočili bomo kakovosten in odgovoren študij
• Odgovornost za študij bomo razdelili med državo in posameznika.
• Vzpostavili bomo sistem vrednotenja kakovosti visokošolskih ustanov tako, da bodo te svojo kakovost izkazovale prek zunanjih evalvacij.
• Med kazalce vrednotenja bomo vključili podatke o zaposljivosti diplomantov posameznih študijskih
programov.
• Zagotovili bomo enake možnosti za financiranje študija s poudarkom na osebni finančni odgovornosti prihodnjih diplomantov.
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• Ukinili bomo možnost fiktivnega vpisovanja na visokošolske ustanove.
• Uvedli bomo vavčerski sistem financiranja visokošolskega izobraževanja.
• Učinkovito in transparentno financiranje
• Ohranili bomo dosedanjo ureditev sofinanciranja za otroke, vključene v vrtce. Poenostavili in spodbudili bomo možnosti domačega varovanja do 5 otrok.
• Normative za prostore in opremo za vrtce bomo zmanjšali na razumno mejo. Ocenjujemo, da je tu
možen takojšnji 10 % prihranek.
• Socialno šibkim otrokom bomo zagotovili brezplačne obroke hrane.
• V osnovni šoli bomo zmanjšali stroške upravljanja in vzdrževanja stavb, uskladili normative za
prostore in opremo z mednarodnimi standardi in jih prilagodili številu otrok. Sprejeli bomo ukrepe
za skupno organizirano vodstvo, tajništvo, računovodstvo, strokovno in tehnično podporo šolam, ki
so teritorialno dovolj blizu ena drugi.
• V srednjih šolah bomo uveljavili dosledno financiranje na podlagi glavarine. Zmanjšali bomo financiranje gimnazijskih programov in povečali financiranje poklicnih programov.
• Racionalizirali bomo mrežo srednjih šol.
• Oblikovanje pogojev za vpis na visokošolske zavode bo prepuščeno visokošolskim zavodom.
• Zaostrili bomo nadzor nad kakovostjo javnih in zasebnih visokošolskih zavodov glede podeljevanja
dovoljenj in meril financiranja.
• Uveden vavčerski sistem financiranja visokošolskega izobraževanja bo omogočil transparentno in
pravično porabo proračunskih sredstev za izobraževanje.
• Spremenili bomo pogoje in način financiranja znanosti in raziskav dejanskih potreb gospodarstva.
• Podpirali bomo internacionalizacijo in integracijo v evropski akademski prostor.
• Odgovornost za vseživljenjsko izobraževanje odraslih pri vključevanju v izobraževalne programe
bomo materialno stimulirali z vavčerji in s tem prenesli odgovornost z institucije na posameznika.

Znanost
• Spodbudili bomo prezaposlitev znanstvenikov in raziskovalcev iz državnih inštitutov v gospodarstvo.
• Sredstva za znanost in raziskave bomo dvignili na 3 % BDP, hkrati bomo spremenili pogoje in način
financiranja znanosti in raziskav (Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami EU visoko neučinkovitost pri financiranju znanosti in raziskav).
• Obdržali bomo uspešne mehanizme spodbujanja znanstvene odličnosti in prenosa znanja, ki jih je vzpostavila Agencija za raziskovalno dejavnost. Nadgradili jih bomo z učinkovitimi mehanizmi za porabo
evropskih sredstev pametne specializacije, da bo od njih za svoj razvoj gospodarstvo imelo čim večjo
korist.

Študentje bodo sami izbrali fakulteto, ki bo omogočila zaposlitev
• Kratkoročno bomo uvedli načrtovanje potreb po kadrih in financirali zgolj programe, ki zagotavljajo zaposljivost ter upoštevajoč kakovost posameznih programov (takoj bomo uveljavili princip, da
programov, kjer zaposlitev ni mogoča, država ne financira). Hkrati bomo začeli z uvedbo vavčerskega
sistema, kjer se izda smiselno omejeno število vavčerjev, s katerimi se študentje vpisujejo v posamezne programe. S tem bodo univerze in drugi visokošolski zavodi prevzeli odgovornost za zagotavljanje kakovosti in zaposlitveno perspektivnost svojih študijskih programov.
• Zagotovili bomo višjo stopnjo avtonomije obstoječih univerz oz. visokih in višjih šol. K dodatnemu
dvigu avtonomije bo pripomogel spremenjen sistem financiranja, pri katerem študijske ustanove ne
bodo več toliko odvisne od državnega financiranja, temveč neposredno od trga in interesa študentov.
• Vsaka univerza bo sama določala pogoje za vpis; zaradi nadzora kakovosti in uspešnosti diplomantov
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bo interes univerz dosegati čim boljše rezultate.
• Vsa ponavljanja in »pavziranja«, razen v izjemnih zdravstveno pogojenih primerih, se plačujejo po
tržnih cenah z malusi.
• Uvedli bomo statistiko uspešnosti diplomantov (za vsak visokošolski zavod bo študent ob vpisu
seznanjen s podatki o odstotku zaposlitev diplomantov, o povprečni plači zaposlenih diplomantov ipd.
- študent naj se sam odloči za študij na podlagi vnaprej znanih informacij in jasnih pričakovanj o (ne)
zaposljivosti).
• Zagotovili bomo objektivno informiranost javnosti o potrebah gospodarstva in uporabnikov po diplomantih posameznih študijskih smeri.

Tripartitni sistem: izobraževanje-raziskovanje-inovativnost
• Akademske institucije bodo delovale na vseh treh področjih. Razvijale bodo temeljno znanje kakor tudi
sodelovanje z uporabniki, pri tem pa bodo raziskovalni inštituti slednjemu dali močnejši poudarek
kakor univerze (sistem: izobraževanje-raziskovanje-inovativnost v razmerju univerze: 50+30+20 in
inštituti: 20+30+50).
• Pri zagotavljanju pogojev za kakovosten in odgovoren študij bomo odgovornost razdelili med državo in posameznika. Zagotovili bomo pogoje za čim večjo možnost izbire študijev in tržen način
vrednotenja njihove kakovosti. Visokošolske ustanove bodo svojo kakovost izkazovale prek zunanjih
evalvacij. Med kazalce vrednotenja bomo vključili podatke o zaposljivosti diplomantov posameznih
študijskih programov.
• Gospodarstvo je ključni ocenjevalec vrednosti visokošolskega sistema. Od kakovosti izobrazbe je namreč
odvisna višina dodane vrednosti, ki jo diplomanti po zaključku šolanja prinašajo podjetjem, ki jih ustanovijo oz. kjer so zaposleni. V višjem in visokošolskem sistemu izobraževanja se morajo zato neposredno odražati potrebe gospodarstva in negospodarstva po posameznih študijih in predvsem
ocena gospodarstva glede njihove kakovosti. Pri ocenjevanju potrebe in kakovosti posameznih študijev
zato kot najobjektivnejše zagovarjamo pogoje popolne konkurence in tržne mehanizme ocenjevanja
kakovosti.
• Objektivna informacija o potrebah gospodarstva oz. njegova ocena kakovosti posameznih študijev na
eni strani in odgovornost bodočih diplomantov za financiranje študija na drugi strani sta namreč po
našem mnenju ključna dejavnika zagotavljanja učinkovite izbire študijskih programov in doseganja
visoke kakovosti.

13. »OZDRAVILI« BOMO ZDRAVSTVO IN GA NAREDILI
DOSTOPNEGA, RACIONALNEGA IN UČINKOVITEGA
Urejen zdravstveni sistem je eden izmed glavnih atributov socialne države. Žal so bolniki danes na milost
in nemilost prepuščeni sistemu, proti kateremu so večkrat brez moči. Zdravstvo potrebuje reformo, ki
bo v središče zdravstvenega sistema postavila pacienta. Taka reforma je mogoča, če so vanjo enakovredno vključeni uporabniki in stroka. V preteklosti je bilo pripravljenih že veliko dobrih predlogov,
vendar nikoli niso zaživeli, ker politika iskreno ni podprla nobene reforme. SLS bo od politike zahtevala,
da postane reforma zdravstva nacionalni strateški projekt. Za politiko mora skrb za zdravje državljanov
resnično postati prednost in ne, kot je to bilo do zdaj - le na videz.
V SLS na področju zdravstva zasledujemo dva temeljna cilja:
• več zdravja za vse,
• boljše vodenje in upravljanje v zdravstvu.
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Več zdravja za vse
• Zdravstvo je univerzalna dobrina in vrednota, katere temelj je zdrav način življenja. Naš cilj je čim več
zdravih državljanov, ki ne potrebujejo zdravstvenih posegov. Občutno bomo povečali aktivnosti države
na področju vzgoje za zdrav življenjski slog. Vlaganja v ohranjanje zdravja in v preventivo so bistveno
učinkovitejša kot vlaganja v kurativo.
• Izenačili bomo vse državljane in jim omogočili enake možnosti do zdravstvenega varstva. To bomo
dosegli z zagotovitvijo univerzalnosti in enake dostopnosti do zdravstvenih storitev. Opredelili bomo
enotne standarde pravic do zdravstvenih storitev. Pri vzpostavljanju učinkovitega in uspešnega zdravstvenega sistema bomo izkoristiti naše znanje, izkušnje iz EU in sveta.
• Krepili bomo javne zdravstvene domove, ki morajo ostali temeljni nosilci javnega zdravstvenega
varstva, postati morajo koordinatorji izvajanja zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Družinskemu zdravniku bomo dali večjo veljavo in okrepili specialistične ambulante na obrobju. Tako se bo
zmanjšal pritisk na bolnišnice, ki bodo vse bolj obravnavale samo tiste bolnike, ki jih ni mogoče zdraviti
v domačem okolju.
• Uravnotežili bomo javno zdravstveno mrežo na primarni in sekundarni ravni ter zagotovili, da bomo
državljani, ne glede na regijo, v enakem položaju glede števila zdravnikov na prebivalca.
• Podprli bomo razvoj komplementarne medicine ter okrepili področje preventive v zdravstvu, spodbujali
ukrepe za skrb in odgovornost za lastno zdravje in zdravje družine.
• Nujna zdravila za redke bolezni, ki jih danes bolniki drago plačujejo in kupujejo v tujini, bomo uvrstili
na pozitivno listo zdravil. Intervencijsko bomo skrajšali čakalne dobe pri tistih boleznih, ki v zelo
kratkem času vplivajo na poslabšanje izida zdravljenja in slabšo kakovost življenja.
• Zaradi spremenjenih zdravstvenih potreb starajočega se prebivalstva bomo pripravili zakon, ki bo vzpostavil sistem dolgotrajne nege ter pomoči in oskrbe na domu.

Učinkovitejše vodenje in upravljanje v zdravstvu
• V SLS ne pristajamo na tezo, da je zdravstvo lahko učinkovitejše le z dodatnim denarjem. Denar je
znotraj zdravstva treba le prerazporediti tja, kjer bo najbolj koristil bolniku. Zagotovili bomo, da bo
zdravstveni denar sledil bolniku in ne nepregledno izginjal znotraj sistema.
• Korporativno upravljanje sedanjih javnih zdravstvenih zavodov je treba urediti po načelih in
na način, kot je to v gospodarstvu. Avstrija in Nemčija sta, denimo, hkrati s prenosom državnega
premoženja spremenili strukturo upravljanja bolnišnic, in sicer po vzoru gospodarskih družb. Cilj je zagotoviti večjo avtonomijo izvajalcev javne zdravstvene službe, hkrati pa večjo odgovornost za doseganje
rezultatov. Država bo ohranila lastništvo nad javno službo, hkrati pa ji bo določila čim bolj jasne cilje.
Javno zdravstvo bomo naredili finančno vzdržno in samostojno, spremenili bomo njegovo strukturo in
upravljanje, tako da bo po kakovosti storitev lahko konkurenčno zasebnikom doma in v tujini.
• Za javne zdravstvene ustanove bomo postavili formalne zahteve, da bodo v svoje poslovanje uvedle principe vitkosti in bodo uporabljale sodobna orodja vodenja. Za javne ustanove bomo uvedli
certificiranje kakovosti in akreditiranje ter jih usmerili k doseganju poslovne odličnosti.
• S spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bomo že ustvarjene
dobičke iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja komercialnih zdravstvenih zavarovalnic vrnili zavarovancem. V nadaljevanju bomo odpravili profitno obliko izvajanja dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja.
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• Nadgradili bomo model plačevanja bolnišnic (SPP), dogradili glavarinski model ter odpravili anomalije
cenikov za specialistično zdravstveno dejavnost.
• Povečali bomo funkcijo nadzora ZZZS in drugih nadzornih institucij z ustanovitvijo posebne agencije
za nadzor nad izvajanjem zdravstvenih storitev. Ministrstvo bo moralo okrepiti nadzor nad celotnim
sistemom in podsistemi zdravstva.
• Ločili bomo zasebno in javno zdravstvo, ki se zdaj nepregledno prepletata.

14. MEDNARODNI POLOŽAJ SLOVENIJE
• Temelj slovenske zunanje politike ostaja dobro sosedstvo, sodelovanje z državami EU in gospodarskimi
partnericami, dialog s svetovnimi velesilami o ključnih globalnih vprašanjih in slovenskih prioritetah
ter odgovorno sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij in v okviru EU. Zunanja politika Republike
Slovenije je pomembna podpora drugim politikam, še posebej gospodarski, znanstveno-raziskovalni,
kulturni, razvojni in varnostni.
• Skrb za pravice slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in za vse Slovence po svetu ostaja
pomemben element slovenske zunanje politike. SLS se zaveda, da so slovenske manjšine, ki po vstopu
v EU krepijo pomen srednjeevropske dimenzije slovenske zunanje politike, tudi priložnost za še bolj
aktivno gospodarsko in intelektualno prisotnost na slovenskem etničnem ozemlju.
• Gospodarska diplomacija je ena ključnih prioritet slovenske zunanje politike, zato se mora zunanje ministrstvo okrepiti kot ključno koordinativno mesto za sodelovanje med gospodarstvom oz. zbornicami, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, izobraževalnimi institucijami ter drugimi
vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Zunanja politika Republike Slovenije sledi ključnemu cilju ohranjanja obstoječih in odpiranja novih delovnih mest, posledično s tem dvigu BDP in dvigu blaginje državljank in državljanov RS. Pri tem ostajajo
ključni gospodarski partnerji v Zahodni in Srednji Evropi, na Zahodnem Balkanu in v Rusiji, priložnost
in izziv pa predstavljajo še neizkoriščeni potenciali v ZDA in Kanadi, državah BRIKS-a ter v državah Srednje in Južne Amerike, Arabskega sveta, Afrike in Azije.
• V odnosu do EU je za SLS ključen odgovor na vprašanje, kako se realizira slovenski interes v Bruslju. V
interesu Republike Slovenije je aktivno sooblikovanje evropskih predpisov, predvsem na področjih, ki
imajo neposreden vpliv na za Slovenijo pomembne gospodarske panoge in druge vitalne interese. Pri
uveljavljanju interesov v EU je pomembno oblikovanje partnerstev in tesnejšega sodelovanja s članicami EU, s katerimi nas povezujejo sorodni cilji in mednarodnopolitične ali gospodarske usmeritve.
• V okviru EU se bo zato Slovenija zavzemala za konsolidacijo delovanja evropskih institucij v ekonomskem, fiskalnem in političnem smislu in še zlasti za učinkovito uporabo sredstev EU za izvedbo projektov v Republiki Sloveniji. Zavzemali se bomo za nadaljnjo širitev EU z državami Zahodnega Balkana
in konstruktivno sodelovali v predpristopnih procesih.
• V okviru EU bomo podpirali poglabljanje odnosov s strateškimi partnerji in mednarodnimi organizacijami (ZDA, Rusija, Kitajska, Indija, Japonska). Partnerstvo med ZDA in EU se še zlasti izraža prek
skupnih vrednot demokracije in prostega trga. Z Rusijo je pomembno vzpostaviti tesnejše odnose v
okviru t. i. vzhodnega partnerstva in krepiti področja skupnih interesov, kot so stabilnost zunaj vzhodne
meje EU, varnost preskrbe z energijo in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Podobno
velja za sodelovanje s Kitajsko, ki predstavlja veliko priložnost tudi za slovensko gospodarstvo, prav tako
pa tudi za Indijo in Japonsko, s katerima je v vzponu tudi sodelovanje na področju kulture, znanosti in
izobraževanja. V okviru energetske politike EU bo naša prioriteta iskanje poti in načina, da se Sloveniji
zagotovi energetska varnost in neodvisnost, kar je ena od pomembnih vsebin zunanje politike in zag-
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otavlja zdrave temelje delovanje infrastrukture in gospodarstva.
• Politika razvojnega sodelovanja je pomemben del slovenske zunanje politike, pri čemer bo Slovenija
zasledovala večjo skladnost med varnostnimi in razvojnimi elementi zunanje politike EU. Slovenija
mora reformirati in izboljšati svojo razvojno politiko, s čimer bi povečala svojo učinkovitost in odgovornost. Človekove pravice in boj proti revščini, vključujoč dostop do hrane, sta osrednja dejavnika v
razvojni politiki.
• Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti mora Slovenija sooblikovati strateške usmeritve NATO
in se zavzemati za varnost in stabilnost skozi aktivno vključevanje v mednarodne procese zagotavljanja
miru in stabilnosti. Evro-atlantske povezave predstavljajo okvir, prek katerega je Slovenija povezana
z državami, ki spoštujejo enake vrednote, na kakršnih je utemeljena Republika Slovenija. V okviru
Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij, kot sta Svet Evrope in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, zagotavlja široko uveljavljanje zunanjepolitičnih ciljev Slovenije
in vrednot, na katerih je utemeljena slovenska državnost. SLS razume aktivno prisotnost Slovenije v
mednarodnih organizacijah kot multiplikator našega vpliva, kar je mogoče le ob jasnem definiranju
ciljev in prioritet ter sodelovanju najbolj usposobljenih in kreativnih posameznikov, ki Slovenijo predstavljajo v mednarodnih organizacijah.
• Pomemben del nalog slovenske diplomacije je tudi sodelovanje v regionalnih povezavah, kjer mora
Slovenija še zlasti okrepiti sodelovanje v srednjeevropskem prostoru, predvsem s skupino
Višegrajskih držav. Z vizijo za Sredozemlje si bomo prizadevali za dosego uspešnega, demokratičnega
in stabilnega sosedstva, pri čemer se bomo v okviru politike EU posvečali tudi mirovnemu procesu na
Bližnjem vzhodu, temelječem na soobstoju dveh držav.
• SLS se zavzema, da se vsa tista izvirna in žal maloštevilna intelektualna središča, kot so npr. Forum slovanskih kultur, Evro-sredozemska univerza, ICPE, ki so nastala v Sloveniji in imajo nedvoumen mednarodni značaj, podpira in uveljavlja v okviru omrežja podobnih institucij s sedeži v drugih državah.
• Slovenija potrebuje novo zunanjepolitično strategijo in na podlagi te dopolnitev Zakona o zunanjih zadevah RS. Po vstopu Slovenije v ključne mednarodne institucije (OZN, EU, NATO, Svet Evrope,
OECD) je nastopil čas, da se znova artikulira ključne zunanjepolitične izzive in priložnosti RS. SLS se
prav tako zavzema, da je zunanjepolitična strategija kratek dokument z jasnimi cilji, z opredeljenimi
“orodji” in mehanizmi ter definirano materialno podlago, ki je nujna za učinkovito delovanje slovenske
diplomacije. Za uspešno in profesionalno diplomatsko mrežo ter učinkovito uveljavljanje interesov
Republike Slovenije v mednarodnem prostoru je nujno zagotoviti ustrezne kadrovske, finančne in
vsebinske podlage.
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