Sloveniji vrnimo prihodnost

Volilni program Socialnih demokratov za
gospodarsko uspešno, pravično in solidarno Slovenijo.
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Jasen načrt za
gospodarsko uspešno,
pravično in solidarno Slovenijo.
Slovenija potrebuje gospodarsko rast, ki bo zmanjšala
brezposelnost, ustvarila nova delovna mesta in zagotovila dostojno
prihodnost svojim prebivalcem. Le gospodarska rast in razvoj lahko
zagotovita uresničenje razvojnih potencialov Slovenije, da bo ta
gospodarsko uspešna, pravična in solidarna.

Socialni demokrati smo prepričani, da je Slovenija lahko gospodarsko
uspešnejša in bolj konkurenčna, zato v ospredje ekonomske politike
postavljamo gospodarsko rast in pospešitev gospodarskega
okrevanja, usmerjeno v ustvarjanje in ohranjanje kakovostnih
delovnih mest.

Slovenija mora domačemu in mednarodnemu gospodarskemu
okolju dati jasen signal o svoji odločenosti, da zagotovi stabilno in
uravnoteženo gospodarsko rast ter spoštuje zavezo o postopnem
uravnoteženju javnih ﬁnanc.

Okrevanje in uravnotežena gospodarska rast zahtevata najprej
politično in gospodarsko stabilnost, krepitev zaupanja, vrnitev
optimizma, stabilnost in premišljeno načrtovanje.

Hitrejša gospodarska rast mora temeljiti na znanju, inovacijah,
podjetništvu, sodobni gospodarski ter javni infrastrukturi, na
podjetjih, projektih in investicijah, ki so ekonomsko smiselni,
ﬁnančno vzdržni, varujejo naravne vire ter ustvarjajo novo vrednost
in nova delovna mesta. Zato bomo posebej podprli revitalizacijo
slovenske industrije, ki je eden pomembnih stebrov uravnotežene,
na znanju in raziskavah temelječe konkurenčne gospodarske rasti
Slovenije.

Zavzemamo se za aktivno gospodarsko politiko države, ki se ne
vmešava v poslovne odločitve podjetij ali bank, igra pa aktivno vlogo
na tistih področjih, ki predstavljajo podporo razvoju, konkurenčnosti,
inovativnosti, podjetnosti ter ustvarjajo pogoje za učinkovito in
stabilno gospodarsko rast. Interes Slovenije je predvsem blaginja
njenih ljudi, blaginjo pa omogoča dobro delujoče, inovativno in
konkurenčno gospodarstvo. Zato bomo opredelili in varovali
gospodarske interese Slovenije, tako kot jih varujejo uspešne
evropske in svetovne države.

Samo varčevanje zaradi varčevanja in privatizacija zaradi privatizacijeNova delovna mesta in rast zaposlenosti lahko dosežemo le s
ne bodo ustvarili ne delovnih mest, ne gospodarske rasti in ne večje celovito gospodarsko strategijo. Strategija mora temeljiti na
socialne varnosti. Varčevanje je potrebno predvsem tam in takrat, kointegraciji vseh politik, ki povečujejo sposobnosti in ustvarjalnost
ljudi, konkurenčnost in inovativnost gospodarstva, mednarodno
odpravlja ne dovolj upravičeno in gospodarno javno porabo,
prepoznavnost Slovenije, delovanje pravne države, trajnostno in
privatizacija pa tam, kjer lahko s strateškimi partnerji pridobimo
krožno ekonomijo, ki jo obkroža socialni sistem varnosti za vse in
investicije, razvoj in nova delovna mesta.
učinkovit, motiviran in v dobro razvoja celotne skupnosti usmerjen
javni sektor. Gospodarska strategija je namenjena oblikovanju in
Dejstvo je, da je Slovenija med državami evro območja doživela
enega od večjih padcev BDP. Zato je nujno, da danes storimo vse, da smiselni povezavi vseh ukrepov, ki bodo prispevali k uravnoteženi in
pospešeni gospodarski rasti.
se letos začeta gospodarska rast nadaljuje in pospeši.
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Gospodarska rast za
nova delovna mesta
Naš ključni cilj je ustvarjanje in ohranjanje kakovostnih delovnih
mest. Zato moramo pospešiti gospodarsko okrevanje, povečati
konkurenčnost in inovativnost naše ekonomije ter pametno
poskrbeti za uresničevanje razvojnih potencialov Slovenije.

1

Zagon kreditiranja in
prestrukturiranje gospodarstva

2

povečanje obsega kreditnega in lastniškega
ﬁnanciranja investicij malih in srednjih
podjetij z instrumenti EBRD, EIB, EIF in EU
večja transparentnost slabe banke in pristop k
prestrukturiranju slabih naložb
garancijska shema za podjetja
odprava kreditnega krča in prestrukturiranje
podjetij z razdolžitvijo
ukrepi za vzpodbujanje izvoza
prenova insolvenčne zakonodaje z realizacijo
hitrega stečaja

4

Boljše upravljanje,
razumna privatizacija
izboljšanje korporativnega upravljanja v
državnih podjetjih za povečanje donosnosti
strategija upravljanja državnih naložb z
razvrstitvijo naložb in lastniškimi ciljev
privatizacija bo temeljila na strateškem
premisleku o razvojnih prioritetah države in
širših učinkih na gospodarsko okolje
preglednost privatizacijskih postopkov
zaostritev pogojev za nadzorne in
poslovodske funkcije z zakonskimi pravili ter
popolna depolitizacija izbirnih postopkov

Slovenija, perspektivna
gospodarska in turistična lokacija

3

sistematično oblikovanje imidža Slovenije v
prepoznavno, atraktivno gospodarstvo
povečanje tujih naložb in izboljševanje
konkurenčnosti za nove naložbe
spletna vstopna točka za greenﬁeld naložbe
javni skrbnik za urejanje vseh administrativnih
postopkov za investitorja
povečanje sredstev in učinkovitosti globalne
promocije Slovenije in turizma
ponovna vzpostavitev Slovenske turistične
organizacije in pomoč pri čarterskih linijah

5

Partnerstvo za napredno
in socialno tržno gospodarstvo
krepitev socialnega partnerstva
skrb za zdrava in varna delovna mesta
ohranili bomo institut minimalne plače
prekernim delavcev bomo zagotovili večjo
socialno varnost
obvezna udeležba zaposlenih pri dobičku
podjetij in soupravljanje zaposlenih
spodbujanje socialnega podjetništva,
zadružništva in drugih oblik kooperativ
poroštva za delavske odkupe podjetij
podpora novim konceptom, kot so „sharing
economy, coworking, crowdfunding“

Povečevanje
konkurenčnosti Slovenije
zmanjšanje bruto obremenitev plač z enotno
ureditvijo socialnih prispevkov po načelu
„vsako delo šteje“
minimalna obdavčitev izplačila trinajste plače
stabilno in predvidljivo davčno okolje
operativni načrt za hitrejše umeščanje
objektov v prostor, graditev objektov
izboljšanje pravnega sistema za hitrejše
reševanje gospodarskih sporov
podpora novim konceptom, kot so „sharing
economy, coworking, crowdfunding“

6

Zagon investicij in
prometna infrastruktura
operativni načrt za velike infrastrukturne
objekte na področju energetike, mobilnosti,
logistike in komunikacij
promocija in razvoj Slovenije kot logistične
platforme za srednjo in jugovzhodno Evropo
nadaljevanje avtocestnega programa in
vzdržen sistem ﬁnanciranja cest
modernizacija železniške infrastrukture in
izgradnja drugega tira
uporaba ﬁnančnih instrumentov EBRD, EIB in
EIF s kombinacijo strukturnih in zasebnih
sredstev za izvedbo velikih projektov
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Delujoča država
v službi ljudi
Hočemo delujočo državo, ki bo znala stopiti na prste korupciji in
kriminalu, ljudem in gospodarstvu pa zagotovila stabilno in
predvidljivo okolje. Za enostavnejši, preglednejši, logičen in
življenjski pravni sistem. Namesto države, ki onemogoča, hočemo
državo, ki omogoča.
1

Boj proti gospodarskemu
kriminalu in korupciji

2

krepitev integritete, transparentnosti in
preprečevanja koruptivnih dejanj
prenehanje javne funkcije v primeru
pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje
zaščita neodvisnosti komisije za
preprečevanje korupcije
vzpostavitev neovisne javne preiskave zlorab
v bankah po islandskem vzoru
pravica državljana za civilni pregon za zaseg
nezakonito pridobljenega premoženja

4

Učinkovita javna uprava
in dober javni sektor
ne sesuvanje, ampak povečanje učinkovitosti
dela v javni upravi
sprejem strategija razvoja javne uprave za
modernizacijo dela
plače v javni upravi z večjim variabilnim delom
plače glede na kakovost dela
boljše upravljanje, menedžerske metode
vodenja in poslovne kulture v javni upravi
prenova organizacijskih oblik in upravljanja v
javnem sektorju
skupno upravljanje nepremičnin in opreme

Delo policije za varnost in
boj proti gospodarskemu kriminalu

3

okrepitev kadrovskih, pravnih in ﬁnančnih
sredstev za delo policije in organov pregona
upoštevanje in spoštovanje človekovih pravic
v postopkih represivnih organov
sodelovanje z resornim ministrstvom za večjo
varnost v prometu
sodelovanje policije in lokalnih skupnosti za
večjo varnost sosesk, ljudi in premoženja
priznavanje pomena in spoštovanje
policijskega dela

5

Aktivno državljanstvo in
neposredna demokracija
možnost uvedbe varnih, tajnih e-volitev brez
možnosti volilnih zlorab
vzpodbujanje soodločanja in sodelovanja
državljanov v javnih zadevah
vpeljava novih pristopov za e-demokracijo
aktivna kampanja za povečanje pomena
sodelovanja ljudi pri odločanju
razvoj e-uprave in prehod na odprto kodo
poenostavljanje, večja preglednost in jasnost
predpisov
večja vključenost NVO v oblikovanje politik

Delujoča
pravna država
ukrepi za boljšo organizacijo, učinkovitost in
pravičnost sodne veje oblasti
boljši sistem vročanja sodnih in upravnih
odločb
utrjevanje neodvisnosti sodnikov ob
izpolnjevanju strogih strokovnih kriterijev
sodnike razbremeniti administrativnega dela
za večjo učinkovitost
informatizacija dela sodišč in sodnikov
uvedba državljanske listine kot jasnega
povzetka posameznega zakona

6

Preprečevanje
sive ekonomije
izboljšan inšpekcijski nadzor nad
spoštovanjem pravic delavcev
vzpostavitev legalnih alternativ delu in
zaposlovanju na črno
uvajanje elektronskih blagajn v vseh
dejavnostih (odvetniki, notarji, zdravniki ipd.)
odločno ukrepanje proti namernim kršitvam
davčnih predpisov in utaj
spobujanje negotovinskega poslovanja
poostrena kontrola spoštovanja predpisov
proti delu in zaposlovanju na črno
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Odgovorna
solidarnost
Razvijamo odgovorno solidarnost: koristi varnosti lahko
uživamo le, če tudi sami solidarno prispevamo zanjo.
Vsakomur, ki se znajde v stiski, mora biti zagotovljena pomoč
socialne države. Za učinkovito socialno mrežo varnosti pa
moramo po svojih sposobnostih prispevati vsi.
1

Imamo fokus:
mladi

2

jamstvo za mlade s povezavo 36 ukrepov
projekt prvi izziv za zaposlovanje mladih
nadaljevanje ukrepa zaposlovanja mladih za
nedoločen čas
reforma študentskega dela za zmanjšanje
segmentacije dela in priznavanje izkušenj
večja povezava med gospodarskim in
izobraževalnim sistemom
usposabljanje mladih na delovnem mestu
nadaljevanje partnerstva v mladinski politiki
in razvoj mladinskega dela

4

Enake možnosti, pravice otrok
in vseh življenjskih skupnosti
pravica otrok do varnega družinskega okolja
z Družinskim zakonikom bomo zaščitili
pravice otrok
ureditev položaja zagovornika enakih
možnosti
krepitev možnosti usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja
izenačevanje pravic partnerskih skupnostih,
ne glede na spolno usmeritev
enakost možnosti žensk in moških
uveljavitev paritete pri oblikovanje vlade
enaka zastopanosti žensk in moških na
vodilnih mestih

Učinkovit in dostopen
javni zdravstveni sistem

3

ukinitev dopolnilnega zavarovanja, uvedba
obvezne zdravstvene dajatve, namenjene
zdravstvu in ne zavarovalnicam
vzpostavitev javne zdravstvene mreže na vseh
ravneh, vključno z lekarnami
skupna javna naročila za manjše stroške
posodobitev košarice zdravstvenih storitev
ločitev izvajanja javne in zasebne zdravstvene
dejavnosti
učinkovitejše upravljanje javnih zavodov in
informatizacija sistema

5

Varna in aktivna
starost
pokojninski sistem bomo gradili na
medgeneracijski solidarnosti in vzajemnosti
oblikovanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo
vsakomur omogočal kakovost življenja
pri zagotavljanju skrbi za starejše ustvarjati
priložnosti za nova delovna mesta
prenos znanja in izkušenj med generacijami
administrativno poenostavljen dostop
občasnega dela za upokojence
skrb za aktivno preživljanje časa starejših

Pravičen in pregleden
socialni sistem
pravičen socialni sistem, ki bo zagotavljal
pomoč ljudem v stiski
enoten sistem socialnih prispevkov za nižjo
obremenitev dela
vpeljava informativnih izračunov socialnih
prejemkov po vzoru dohodninskih izračunov
reorganizacija centrov za socialno delo za
povečanje dostopnosti in kakovosti storitev
poenostavitev in debirokratizacija socialnega
sistema

6

Nova stanovanjska
politika
razvoj trga najemniških stanovanj za
dostopno rešitev stanovanjskega problema
vzpodbude za prenovo objektov za večjo
energetsko učinkovitost in kakovost bivanja
sprejem dolgoročnega nacionalnega
stanovanjskega programa
vzpostavitev večjega obsega začasnih
stanovanj za deložirane osebe
spremenili bomo sistem subvencioniranja
najemnin
zmanjšanje efektivne obdavčitve od najemnin
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Delo, znanje in ustvarjalnost
za inovativno družbo
Otrok, njegovi potenciali, sposobnosti in talenti, morajo biti v
središču našega izobraževanja. Dobri, usposobljeni in delovni
ljudje so najboljša blagovna znamka Slovenije, ki bo privlačna za
odpiranje novih delovnih mest. Javno vlaganje v sposobnosti
Slovenije je njena ključna naložba za prihodnost.
1

Izobraževanje za
21. stoletje

2

Inovacije za
visoko dodano vrednost
vrhunsko raziskovalno okolje
povečanje sredstev za raziskave in razvoj iz
zasebnih in javnih virov
spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela
povezovanje raziskovalcev z gospodarstvom
razvoj podpornega okolja za inovacije, nove
izdelke in storitve
razvoj ekosistema za pretok znanja in
patentov med gospodarstvom in univerzo
(centri znanja, prenos tehnologij)

3

kakovostne javne univerze za enake možnosti
do znanja
razvoj kompetenc posameznikov
vpeljava institucionalne akreditacije
izboljšanje izobraževalne in raziskovalne
infrastrukture univerz
mednarodno povezovanje univerz in
študentov za izmenjavo dobrih praks in idej
negovanje akademskega partnerstva (učitelji
in študenti) ter izboljšanje upravljanja

zagotavljanje dostopnosti izobraževanja
vsem, ne glede na socialni položaj
ločitev javnega in zasebnega šolstva
priznavanje neformalnega izobraževanja
spodbujanje vseživljenjskega učenja
okrepitev integracije otrok s posebnimi
potrebami
spodbujanje inovativnih metod poučevanja
otrok v vrtcih
šola naj bo središče družbenega in
družabnega življenja

4

Univerza je
središče idej

5

Slovenija,
športna velesila sveta
krepitev mednarodne prepoznavnosti
Slovenije kot male športne velesile
podpora vrhunskim športnikom
ustvarjanje pogojev za trening in tekmovanje
izkoriščenost športne infrastrukture za
profesionalni in ljubiteljski šport
krepitev mreže športnih trenerjev za razvoj
športnih talentov
promocija zdravega življenjskega sloga

Kreativno
razvoj kulture in pogojev za kulturno
ustvarjanje je ključ do ustvarjalne družbe
skrb za razvoj in javno rabo slovenščine
obnova najbolj ogroženih objektov kulturne
dediščine
podpora nastanku kreativnih centrov
izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin
razvoj medijske krajine, transparentnost
lastništva in avtonomija novinarjev
izboljšanje položaja slovenskih avtorjev in
ustrezni ukrepi za zaščito avtorskih pravic

6

Skrb za nacionalno identiteto in
za Slovence v zamejstvu in svetu
razvoj identitete države in naroda
zagotavljanje pogojev za razvoj vseh zvrsti
slovenskega jezika in njihovo ustrezno rabo
skrb za ohranjanje slovenskih skupnosti v
zamejstvu in po svetu
posebna skrb mlajšim generacijam Slovencev
v zamejstvu in po svetu
skrb za izboljševanje položaja tradicionalnih
in novih manjšin v Sloveniji
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Zelena
ekonomija
Slovenija ima dobre možnosti, da se razvije v državo dobrih praks
trajnostnega razvoja. S pametnim gospodarjenjem z naravnimi
viri, prehransko in energetsko neodvisnostjo ter inteligentno
ekonomijo bomo ustvarjali nova zelena delovna mesta.

1

Pameten prehod Slovenije
v nizkoogljično družbo

2

učinkovita raba energije v gospodarstvu,
javnih ustanovah in gospodinjstvih
spodbujanje razvoja zelenih tehnologij in
izdelkov, zlasti pri malih/srednjih podjetjih
boljši energetski izkoristek vode, lesa,
bioplina, sončne in geotermalne energije
integracija, razvoj in promocija javnega
potniškega prometa
ponovna vzpostavitev celostnega vodenja
podnebnih politik

4

Povečanje samooskrbe
in kakovosti hrane
več samooskrbe in proizvodnje kakovostne,
varne in cenovno konkurenčne hrane
mehanizmi za ohranitev obsega kmetijskih
zemljišč in večja produktivnost proizvodnje
povezanost in pošteni odnosi v celotni verigi
od kmeta do potrošnika
promocija kakovosti slovenske hrane
proti gensko spremenjenim organizmom
ozaveščanje potrošnikov o zdravi prehrani
prednostna nabava lokalno pridelane hrane v
javnih zavodih

Gozd, les in voda
za zeleno rast

3

ohranjanje narave, bogastva biotske
raznovrstnost in zdravega okolja
ukrepi za boljšo kakovost zraka, vode in za
manj emisij toplogrednih plinov
izkoriščanje razvojnega potenciala ob varstvu
območij Nature 2000
učinkovitejši postopki pri umeščanju objektov
v prostor
možnost legalizacije uporabe in pridelave
konoplje

zapis pravice do pitne vode kot javne dobrine
v ustavo
razvoj gozdno - lesne verige
povečanje letnega poseka lesa
ukrepi za oživitev lesne industrije
učinkovitejše upravljanje gozdov
organiziranje vodarstva v učinkovit sistem za
pametno gospodarjenje z vodami
večji odstotek lesa pri zelenih javnih naročilih
izboljšanje poplavne varnosti

5

Kmetijstvo in
podeželje
ustvarjanje novih in ohranjanje obstoječih
delovnih mest na podeželju
vzpodbude za mlade prevzemnike kmetij
zagotavljanje kratkih oskrbnih verig
podpora malih kmetijam
ukrepi in spodbude ekološkemu kmetovanju
za varovanje virov
spodbude socialnemu podjetništvu in drugih
inovativnih pristopov na podeželju

Okolje za
visoko kakovost življenja

6

Trajnostna
energetika
učinkovita raba energije
spodbude za nove, gospodarne investicije v
obnovljive vire energije
smotrna gradnja novih energetskih objektov
realizacija hidroenergetskega potenciala
povečanje konkurenčnosti slovenske
energetike
razvoj pametnih omrežij
povečanje odpornosti prenosnega omrežja na
vremenske vplive

SLOVENIJA 2014 - 2018

Slovenija na
zemljevidu sveta
Želimo oblikovati novo podobo Slovenije v svetu. Da postane
prepoznavna kot zelena dežela odlične lege, trajnostnega razvoja,
inovativnega gospodarstva in sposobnih ljudi, privlačna za nove
naložbe in počitnice. Z zunanjo politiko bomo krepili sloves države,
ki se zavzema za mir, sodelovanje in človekove pravice.
1

Povečanje prepoznavnosti in
ugleda Slovenije

2

razvoj in upravljanje blagovne znamke
Slovenije za želeno podobo v svetu
enotna koordinacija nastopa in promocije
Slovenije v svetu (od športa do gospodarstva)
promocija Slovenije na ciljnih trgih
nastop na gospodarskih in turističnih sejmih,
razstavah in borzah
obveščanje tujih javnosti o Sloveniji
izgradnja ponosne nacionalne zavesti in ljudje
kot ambasadorji Slovenije

4

Slovenija v mednarodnih
organizacijah
krepitev vloge Slovenije v mednarodnih
organizacijah in mednarodni skupnosti
temelj delovanja bo spoštovanje človekovih
pravic, miru, sodelovanja in varnosti
krepitev vloge EU v mednarodnih odnosih z
vodenjem z zgledom v svetovni politiki
dosledno spoštovanje in progresivni razvoj
mednarodnega prava
krepitev razvojnega sodelovanja in
zagotavljanje humanitarne pomoči

Sodobna zunanja politika
in dinamična diplomacija

3

krepitev gospodarske diplomacije in boljša
prisotnost na ciljnih/novih trgih
povečanje diverziﬁkacije izvoznih trgov in
usmeritev na hitro rastoče trge
dostopnejša diplomatsko konzularna mreža
za lažji vstop investitorjev
krepitev mreže častnih konzulatov na ciljnih
trgih brez lastnih veleposlaništev
promocija gospodarstva ter bilateralne
poslovne zbornice in klubi

nova strategija aktivne zunanje politike in
modernizacija zunanjega ministrstva
prilagoditev in posodobitev diplomatske
mreže v skladu s svetovnimi izzivi
aktivno sooblikovanje evropske politike za
polno uresničenje potencialov članstva v EU
podpora krepitvi nadaljnje integracije in
širitvenemu procesu na Balkanu
krepitev odnosov s sosednjimi državami
razvoj diplomatskega kadra, njegovo
izobraževanje in dober sistem napredovanja

5

Odziven sistem pomoči
v naravnih nesrečah
revizija politik za celovito oceno ogroženosti
določitev standardov pravice do varnosti vseh
prebivalcev Slovenije
uveljavitev sistema kriznega upravljanja
solidarnost vojske ter sistema zaščite in
reševanja ob nesrečah doma in v tujini
povezovanje in skupno usposabljanje vojske
ter enot za zaščito in reševanje
skrb za dobro opremljenost in usposobljenost
enot za reševanje ob naravnih nesrečah

Gospodarska diplomacija
za nove poslovne priložnosti

6

Slovenija, varna država
in zaveznica miru v svetu
razvoj slovenske vojske za zagotavljanje miru
in varnosti
verodostojnost v boju za mir in varnost kot
članice OZN, Nata, EU, OVSE in drugih
upoštevanje obveznosti pri kolektivni
obrambi ter v mednarodnih operacijah
dopolnjevanje profesionalnosti s
prostovoljnostjo
varčnost in gospodarnost pri uporabi sredstev
državnega proračuna

