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Naša prihodnost 2030
Vizija

Sonaravna Slovenija z največjim številom zelenih inovacij na 
prebivalca v EU.

Poslanstvo

Razvoj proaktivne Slovenije, ki spoštuje ljudi in gradi na preglednosti 
pravne države.

Vrednote

pregledno
zdravo
varno

podjetno in inovativno
sonaravno 



Slovenija, pregledna "z enim klikom"
ü Transparentnost je največji sovražnik korupcije, zato:

• državljanski nadzor javne porabe, delovanja javnih ustanov in funkcionarjev, dostopno na spletu "z enim klikom"

• možnost enostavnega spremljanja procesa sprejemanja zakonodaje "z enim klikom"

ü Zaščita žvižgačev:
• varna prijava in spremljanje odziva na nepravilnosti "z enim klikom"

ü Dostop do informacij:
• o razpisih za pridobitev javnih sredstev pregledno po vsebinskih področjih "z enim klikom"

ü Enostaven dostop do prostih kapacitet javnih ustanov in ustanov z javnim financiranjem "z enim 
klikom" (zdravstveni domovi in specialistične ambulante, domovi za starejše občane, vrtci, šole,…)

ü Monitoring kažipota za krožno gospodarstvo "z enim klikom"
ü Dostop do informacij o možnostih uveljavljanja predkupne pravice za gozdna in kmetijska zemljišča "z 

enim klikom"

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Sonaravna in odporna

Zdrava in solidarna

Samooskrbna in varna

Podjetna in inovativna

Vključujoča in aktivna

Proaktivna 
Slovenija

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Sistemska rešitev javnega in zasebnega zdravstva. 
10 milijonov evrov naložb v povezovanje baz 

podatkov po meri pacienta in v skladu z GDPR.
Reforma plačnega sistema in nagrajevanja.

Izboljšanje diagnostike in preventive.

Krepitev zadružništva in 
samooskrbe. 

Dvig samooskrbe s hrano na 
80% in z energijo na 90%

Sistemska spodbuda podjetništva, lastništva 
in razvojno-raziskovalnega ekosistema.

Krožno gospodarstvo.
Regenerativno gospodarjenje.
CO2 nevtralnost do leta 2030.

Multikulturna skupnost.
Razvoj šolstva z novimi 

kompetencami prihodnosti
Dvig kupne moči nižjega in srednjega 

dohodkovnega razreda.

Naša prihodnost je aktivna skupnost

Proaktivna 
Slovenija



Ohranjanje kupne moči
Dvig kupne moči nižjega in 
srednjega dohodkovnega 

razreda ter dostojne
pokojnine.

Podjetna in sonaravna
Slovenija 

Slovenija postane prva v EU po 
številu zelenih inovacij na 

prebivalca
• pregleden model upravljanja in 

nadzora javnega premoženja
• krožno gospodarstvo in 

regenerativno gospodarjenje
• zelena pravičnost
• Monitoring kažipota za krožno 

gospodarstvo "z enim klikom"

Proaktivna skupnost

"V Sloveniji ni prostora za revščino in 
izključenost"

• večja medgeneracijska vključenost
• skrb za dediščino 
• skrb za socialno ogrožene
• skrb za starostnike
• skrb za ljudmi s posebnimi 

potrebami
• spodbudno okolje za mlade
• integrativna medicina in 

preventivna družinska medicina
• model za povečanje preglednosti 

in učinkovitosti socialnih 
transferjev

Samooskrbna in varna 
Slovenija 

30 milijard evrov investiciji za 
ogljično nevtralnost do 2030 

• sodobna javna infrastruktura 
• človeku prijazen javni prostor 
• kakovostna lokalna hrana 
• zadružništvo
• dvig lastništva javne infrastrukture 

na 80%
• dvig samooskrbe z energijo 90% in 

s hrano na 80%

Naša prihodnost je aktivna skupnost



pitna 
voda
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Samooskrbna 
in varna

zadružništvo
(energetika, kmetijstvo, stanovanja) 

zdrava 
hrana

zelena 
energija

čist 
zrak

usposobljeni
ljudje javna 

infrastruktura

80% samooskrba s hrano
90% samooskrba z 

energijo

ogljično nevtralna 
gospodinjstva

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Samooskrbna in varna 
Slovenija: 

30 milijard evrov investicij za 
ogljično nevtralnost 
gospodinjstev do 2030 

• sodobna javna infrastruktura 
• človeku prijazen javni 

prostor 
• kakovostna lokalna hrana 
• zadružništvo
• dvig lastništva javne 

infrastrukture na 80%
• dvig samooskrbe z energijo 

na 90% in s hrano na 80%

Zakonodajne spremembe:

• prilagoditev zakona za male elektrarne 
za samooskrbo gospodinjstev in kmetij 

• prilagoditev zakona na področju 
ravnanja z odpadki

• reforma: učinkovitejši postopek 
umeščanja objektov v prostor

• zakonodaja za označevanje stopnje 
tveganja pri pakirani hrani (sladkor, 
trans-maščobe, barvila, glikemični 
indeks, GMO)

• nov zakon o zadrugah
• obdavčitev tujih ponudnikov digitalnih 

storitev in vsebin glede na lokacijo 
uporabnika

• zakonodaja o varnosti in dostopu do 
(digitalnih) osebnih podatkov (po 
principu EU "uporabnik odloča o uporabi 
svojih podatkov", proti modelu "social 
crediting – pridni državljani")

Projekti:

• nacionalna strategija ravnanja z 
odpadki

• "Slovenija brez odpadkov", "Plača, 
kdor smeti"

• revizija projektov sklada za okrevanje
• male elektrarne (hidro, sončne) 
• modularna jedrska elektrarna
• spodbujanje porabe domače hrane v 

javnih zavodih: "Slovenski zajtrk vsak 
dan"

• dostop do informacij o možnostih 
uveljavljanja predkupne pravice za 
gozdna in kmetijska zemljišča "z enim 
klikom"

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Podjetna in 
inovativna

nadzor upravljanja javnega 
premoženja in strokovno 

kadriranje
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portal za 
mala dela

"vsaka ura šteje"

portal za gradbena
dovoljenja

"vse na enem mestu"

delovna mesta
prihodnosti

program
za priklic 

strokovnjakov in 
talentov iz tujine

"Privlačna Slovenija"

sistem nagrajevanja
ljudi z lastniškimi

deleži podjetij

Slovenija prva v EU po 
številu zelenih 

inovacij na prebivalca

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Sonaravna
in odporna
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regenerativno
gospodarjenje

semenska 
banka

krožno
gospodarstvo

železniški križ za hitre 
vlake (160 - 200km)

zeleni urbani 
zračni prostor 

solarne ceste
in pločniki1.000 km novih poti 

za mikro-mobilnost in 
rekreacijo

prilagodljiv delovni čas
in lokacija

celosten 
razvoj mladih 
za prihodnost

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Projekti:

• vseslovenski "hackaflow" za ključne razvojne strategije
• "Semena Slovenije"– državna semenska banka 
• "Vsaka ura šteje" - IT portal za podporo malih del 
• "Privlačna Slovenija":

• program za priklic kadrov iz tujine
• vzpostavitev pogojev za vračanje domačih 

strokovnjakov
• zakonske (davčne) vzpodbude za sodelovanje v 

solastništvu nekotiranih podjetij
• model neodvisnega financiranja NVO-jev
• sistem nadzora upravljanja javnega premoženja
• "Vse na enem mestu" - za pridobivanje dovoljenj
• železniški križ za hitre vlake (160 - 200km)
• enoten Urbani aviacijski prostor Slovenije (E-UAP-Slo)
• nova delovna mesta prihodnosti: pospeševanje 

zagonskih podjetij, podpora družinskim podjetjem, 
samooskrba, zadruge, investicije v infrastrukturo, 
socialne storitve 

• kažipot za krožno gospodarstvo

Podjetna in sonaravna 
Slovenija: 

Slovenija naj postane prva v 
EU po številu inovacij na 

prebivalca

• krožno gospodarstvo in 
regenerativno 
gospodarjenje

• pregleden model upravljanja 
in nadzora javnega 
premoženja

• zelena pravičnost
• monitoring kažipota za 

krožno gospodarstvo "z enim 
klikom"

Zakonodajne 
spremembe:

• zakon za prehod v 
sonaravno družbo

• zakonodaja za 
prednostno zaščito 
narave

• zakonodaja za ureditev 
prilagodljivih delovnih 
mest po času in lokaciji
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Zdrava in 
solidarna

integrativna 
medicina in preventivna 

družinska medicina 

sistemska rešitev javnega 
in zasebnega zdravstva
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ničelna toleranca do 
diskriminacije na osnovi 

zdravstvenega stanja

kvalitetna starost in 
paliativna oskrba

dodatnih 10.000 na novo 
usposobljenih 

ljudi v zdravstvu

Naša prihodnost je aktivna skupnost



kulturna, naravna in arhitekturna 
dediščina 
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"Lipa v vsako 
slovensko vas" -
oživitev vaških 

skupnosti ohranjanje slovenske 
identitete

Povezovalna 
in proaktivna

varovanje medijske 
svobode - nova 

medijska zakonodaja

razvoj kompetenc za 
prihodnost

Naša prihodnost je aktivna skupnost



stanovanjske 
zadruge

participativno
zakonodajno 

e-posvetovanje

participativni 
nacionalni/lokalni 

proračun

osvežitev zakonodaje 
za socialno 

podjetništvo
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medgeneracijske
(bivalne) 
skupnosti

Vključujoča 
in aktivna

aktivna starost

300 miljonov evrov na leto za izgradnjo 
3000 novih stanovanj 

(za mlade, socialno ogrozene in starejse)

podpiranje kulturne in 
podjetniške diplomacije

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Projekti:

• "Lipa v vsako slovensko vas", oživljanje lokalne skupnosti
• 300 milijonov evrov za izgradnjo do 1.500 novih stanovanj letno
• "medgeneracijsko povezovanje" – medgeneracijske bivalne 

skupnosti
• stanovanjske zadruge in poroštvene sheme za kredite za mlade 

za prvi nakup stanovanja "Samostojnost za odgovorno življenje" 
(kredit namesto najemnine)

• "Zdravje in šport v šole vsak dan"
• mreža družinskih zdravnikov
• kvalitetna starost in paliativna oskrba 
• pametna mesta in vasi, osredotočene na človeka
• zakoni, osredotočeni na dobrobit človeka
• revizija/ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
• posebna skrb za veterane, gasilce, gorske reševalce, prostovoljce 

in ostale družbeno aktivne skupine
• e-demokracija (posvetovalni e-referendum, participativni 

proračun)

V Sloveniji ni prostora za revščino in   
izključenost!

• večja medgeneracijska vključenost
• skrb z socialno ogrožene in 

izključene
• skrb za ljudi s posebnimi potrebami
• integrativna medicina in 

preventivna družinska medicina
• ničelna tolaranca do diskriminacije

na osnovi zdravstvenega stanja
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• zakon za zaščito žvižgačev
• nova volilna zakonodaja - absolutni preferenčni glas
• podaljšanje zastaralnih rokov v kazenskih in gospodarskih zadevah
• revizija pristojnosti izvršne oblasti pri omejevanju izražanja ljudske volje na referendumu
• zakon o izvajanju e-demokracije (spletni posvet)
• zakon o zdravstvena negi - normativi zahtevnosti dela, vrednotenje dela
• zakon za sistemsko ureditev javnega in zasebnega zdravstva
• zakon o komplementarni medicini po vzoru ostalih članic EU (Nemčija)
• ničelna toleranca do diskriminacije na osnovi zdravstvenega stanja
• revidiranje protokolov ukrepanja ob epidemijah nalezljivih bolezni, jasni kriteriji 

kategorizacije bolezni in odmerjenih sorazmernih ukrepov
• revidiranje zakonodaje: zakon o nalezljivih boleznih, zakon o zdravilih, zakon o duševnem 

zdravju, zakon o varstvu pred diskriminacijo (zdravstvena stanja), mednarodne pogodbe in 
zaveze (korporativni kapital)

• vgradnja varovalk v delovno zakonodajo, z namenom zaščite delojemalcev pred kakršnokoli 
obliko diskriminacije
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Zakonodajne spremembe:
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Podrobnejši opis
vsebin
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Infrastruktura
• dvig samooskrbe na področju energije na 90% do 2030
• infrastruktura za svežo pitno vodo za vse
• 28 milijard evrov investicij v obdobju 8 let za izboljšanje slovenske infrastrukture (komunalna, prometna, energetska, IKT, 

socialna stanovanja)
• 30 milijard investicij za ogljično nevtralnost do 2030 in preučitev jedrske energije kot CO2 nevtralne prehodne rešitve pri vzpostavljanju 

dolgoročnih obnovljivih virov
• infrastruktura v državni lasti (energetska, IKT, prometna, kulturna, znanstvena, zdravstvena, komunalna, zemljišča)
• sprememba zakonodaje za pospeševanja umestitev objektov v prostor
• kadrovska okrepitev osebja v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj z namenom pospešitve postopkov
• stimulativna politika za zagotavljanje dostopnosti do lokalno pridelane hrane
• dogovor za oblikovanje človeku prijaznega kakovostnega javnega urbanega in ruralnega prostora
• spodbujanje gradnje malih elektrarne (hidro in sončnih) ob prednostnem upoštevanju biotske raznovrstnosti za samooskrbo 

gospodinjstev in kmetij 
• zakonodaja o varnosti in dostopu do (digitalnih) podatkov (po principu EU "uporabnik odloča o uporabi svojih podatkov", proti modelu 

"social crediting – pridni državljani")
• redefinicija javne infrastrukture strateške vrednosti (energetika, telekomunikacije, promet, komunala, voda, skupne znanstvene 

podatkovne baze in zdravstvena, kulturna, medijska, športna, izobraževalna infrastruktura, javne površine za druženje)

Zadružništvo
• nov zakon o zadrugah (zakonski okviri za nakup prvega stanovanja/hiše) 
• pospešen razvoj zadružnega solastništva (energetske in kmetijske zadruge) 
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Samooskrbna in varna
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Finance: Proticiklična politika
• evropska sredstva, sektorizirani javni skladi, javno-zasebna partnerstva, inovativni finančni mehanizmi (blending)

Investicije
• 30 milijard evrov investicij preko sektoriziranih javnih skladov in javno-zasebnega partnerstva
• podatkovna samostojnost in zaščita podatkov v zdravstvu, šolstvu in kmetijstvu – GDPR revizija projektov sklada za 

okrevanje
• 4 milijarde evrov za infrastrukturne in inovativne projekte:

• hitre železniške povezave (prometni križ)
• e-mobilnost (vozila, infrastruktura; mikro-mobilnost in mobilnost kot storitev) 
• solarne ceste in eko-hiše

• 4 milijarde evrov za projekte na področju hrane: 
• dvig lokalne proizvodnje za 50 najnujnejših izdelkov  (meso, mleko, pšenica, žita, zelenjava)
• zaščita nacionalne semenske banke in biodiverzitete

• 18 milijard evrov za energetsko samooskrbo : 50 TWh
• Zmanjšanje porabe v višini 8TWh na leto
• +10 GW kapacitete za sončne elektrarne, +2 GW prehodnem obdobju za jedrsko energijo, +3 GW za 

hidroelektrarne, +2 GW za ostale obnovljive vire energije
• 4 milijarde evrov za vodne projekte in subvencije

Naša prihodnost je proaktivna skupnost 19
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Upravljanje
• strokovno in depolitizirano upravljanje državnih družb
• dvig zadružnega solastništva
• znižanje izpostavljenosti javnemu dolgu
• izdelava kriznega načrta za primer nedelovanja mednarodnih institucij in mehanizmov; nadgradnja civilne zaščite
• dvig državnega lastništva predvsem javne infrastrukture zemljišč in gozdov ter vodnih virov
• povečanje energetske samooskrbe na 90% 
• odgovorno upravljanje gozdov – celostna obravnava (živali, podrast, drevesa) 
• preoblikovanje meril in predpogojev za ukrepe razogljičenja industrije (npr. "plača, kdor smeti")
• stimuliranje razvoja zadružništva na različnih področjih
• podrobna ocena vsega premoženja (zemljišča in stavbe, naravna bogastva,…), za potrebe zaščite in skrbnega upravljanja

Hrana
• 80% samooskrba s hrano do 2030
• strategija cenovno dostopne zdrave hrane
• "Slovenski zajtrk vsak dan"
• 80% hrane v javnih zavodih (šole, bolnice, domovi za starejše) iz lokalne pridelave z ohranjanjem ogljične nevtralnosti
• programi osveščanja "od njive do mize", šolski vrtovi, vertikalni vrtovi, zelena streha
• zakonodaja za označevanje stopnje tveganja na pakirani hrani

Naša prihodnost je proaktivna skupnost 20
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Podnebna kriza – hiperinflacija - cene energentov so podivjale

Cena –
Premog
+ 730%

Cena –
Nafta
+ 392%

Cena –
Plin
+ 170%

Vir: Yahoo Finance, finance.yahoo.com Vir: Yahoo Finance, finance.yahoo.com



ENERGETIKA

energetska 
odvisnost 

45%

delež obnovljivih 
virov energije

17%

javno lastništvo vseh 
energetskih družb

91%

zaostanek za ciljnim 
deležem OVE v letu 

2020

-1.5%

delež
proivodnje 

sončne energije

0.8%

gozdna absorbcija 
toplogrednih plinov

3. mesto v EU

35%

delež 
e -vozila

1.2%

nafta plin jedrskapremog hidro

Obnovljivi viri energije

52 TWh
Končna poraba

veter sonce les

35% 24% 28%

Promet Predelovalne 
dejavnosti

Gospondinjstva

delež elektrike v 
končni porabi 

energije

24%

Primarni viri za oskrbo Slovenije z energijo

30%

11%

15%
19%

25%



Proizvodni energetski mix in podnebni cilji

2022 2026 2030

52 TWh

Energetski viri

49%

18%

nafta

plin

premog

termo

jedrska

hidro

sonce 
in OVE

Končna poraba 50 TWh 45 TWh
Energetska 
učinkovitost 
(-7 TWh)

33%

jedrska sonce 
in OVE

10 
milijard � 5

milijard �
3

milijard �

hidro

SLOVENSKI 
DRŽAVNI 
HOLDING

EVROPSKA 
UNIJA

Energetsko 
infrastrukturno 
partnerstvo

Cene energentov se bodo v naslednjih petih letih podražile za 200% do 400% zaradi
predvidljive podnebne krize, rasti cen kuponov CO2 in negativnih učinkov zdravstva
in podjetij na okolje. Obsežne naložbe v obnovljive in čiste vire energije in obveznost
za samostojno cenovno energetsko politiko bodo postale nujne.

+10 GW kapacitete za sončne elektrarne
+2 GW kapacitete za jedrsko energijo
+3 GW kapacitete za hidroelektrarne
+2 GW za ostale obnovljive vire energije

Financiranje prek evropskih sredstev, sektoriziranih
javnih skladov in javno-zasebnega partnerstva ter 
skupnih finančnih mehanizmov "blending" v 
okviru "Build-operate-transfer" (BOT) pogodb

0-CO2

50% tega zneska bomo financirali prek 
prekinitve uvoza nafte, plina in premoga



Slovenski državni skladi

1 milijarda18+4 
milijard

1 milijarda

Namen

Ključno 
sporočilo

Financiranje

Vrednost v evrih
5 milijard 1 milijarda

Prenos Telekoma Slovenije 
in Pošte iz SDH-ja. 

Sklad za digitalizacijo.

Pomoč gospodinjstvom z 
nizkimi in srednjimi dohodki 

pri dostopu do lastništva 
nepremičnin. CO2 nevtralna 

gradnja.

Ustanovitev zadrug,
solastništvo med kmeti, 

delitev proizvodnih orodij

Stanovanjski sklad 
ter EU

Ustanovitev 
“Slovenskega 

turističnega sklada”. 
Nepremičnine ostanejo 

v javni lasti.

Elektrifikacija prometa z 
obnovljivimi viri 

energije. Dekarbonizacija
gospodarstva.

1.000 km kolesarskih 
cest

Prenos sredstev v višini 5-7 
milijard iz SDH-ja. 

Sofinanciranje s strani 
EU/EBRD/EIF.

sofinanciranje s 
strani EU

Sklad za turizem in 
prenos sredstev iz SDH

Energija in 
promet

Kmetijstvo, prehrana
voda in zemljišča Turizem

Digitalizacija
R&R in ITK Ekološke hiše

Ustvarjanje večje avtonomije in novih poslovnih 
modelov ter zaposlovanja v obetavnih sektorjih.

Pridobivanje sredstev prek EU. Partnerstvo z 
močnimi lokalnimi slovenskimi podjetji.

Pametno kmetijstvo.
Solastništvo, skupna 

mehanizacija za kmetijsko 
proizvodnjo

E-mobilnost
Razogljičenje do leta 2030

E-državljanstvo in 
državljanom prijazna 

digitalizacija.

Omogočanje dostopa do 
inovativnih 

nizkocenovnih 
kakovostnih stanovanj

Usklajen turistični 
koncept in celostna 

ponudba

Digitalizacija poštnih storitev, 
izobraževanja, uprave in 

zdravstva. Pogoji, da zagonska 
podjetja ostanejo v Sloveniji. 

Zagotovitev neodvisnih 
medijskih kanalov.



MODULARNE EKO-HIŠE

45 % slovenskih gospodinjstev živi v
hiši z enim stanovanjem, slaba
četrtina (24 %) pa v hiši z dvema
stanovanjema. Med
večstanovanjskimi stavbami so
najpogostejši bloki s 6 do 20
stanovanji (13 %). Omogočiti
družinam, ki imajo v lasti
nepremičnine večjih površin
predelavo v večstanovanjske enote
za potrebe širše družine.

OKOLJE IN ENERGIJA (inovacije)

Solarne ceste je možno poljubno
programirati, plošče so opremljene s
senzorji, ki so občutljivi na spremembo
vremena, temperature, teže, in z led
diodami, ki lahko izrišejo poljubne
oblike in napise. Če na cestno površino
stopi pešec ali žival, se na cesti izpiše
opozorilo vozniku, naj prilagodi hitrost.
Spodnja slika prikazuje prototip prehoda
za pešce.
Vir: solarroadways.com

SOLARNE CESTE PAMETNA OMREŽJA

Ustanovitev
slovenskega konzorcija
za razvoj obsežnih
rešitev skupaj z
Institutom Jožef
Stefan kot npr.
pametna omrežja in
pametna mesta.



Gospodarjenje
• regenerativno gospodarjenje (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, pomorstvo, izboljšanje kakovosti tal)
• krožno gospodarstvo (re-design, zmanjšanje potrošništva, recikliranje, ponovna uporaba)
• postavitev modela "brez odpadkov" za Slovenijo
• preoblikovanje meril in predpogojev za ukrepe razogljičenja industrije (npr. "plača, kdor smeti")
• lokalna samooskrba (energija, hrana, voda, čist zrak, znanje, lokalne valute) 
• ustanovitev nacionalne semenske banke "Semena Slovenije" v povezavi z lokalnimi semenskimi bankami
• protipoplavni in namakalni sistemi za uravnavanje vodnega režima zaradi vremenskih in klimatskih sprememb
• ustanovitev investicijske agencije za hitro pridobitev vseh dovoljenj "vse na enem mestu"
• transparentni javni nabavni procesi, racionalnost pri razpolaganju z javnimi nepremičninami
• razvoj gospodarske diplomacije na ključnih področjih in v ključnih državah
• depolitizacija gospodarstva
• nadgradnja prezračevalnih sistemov v javnih institucijah
• davek na naložbene nepremičnine, oprostitev davka v primeru, da se naložbena nepremičnina oddaja po socialni najemnini

Zagonska podjetja
• finančni sistem za spremljanje rasti in razvoja "od garaže do globalne rasti"
• "hackaflow" – spiralni nacionalni program za soustvarjanje inovativnih rešitev na ključnih usmeritvah države (nacionalni in globalni)
• zakonske vzpodbude (davčne) za sodelovanje v solastništvu (nekotiranih) podjetij
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Upravljanje:
• uvedba odgovornega upravljanja in nadzora državnega premoženja 
• strog zakonski nadzor nad plačevanjem obveznosti v gospodarski dejavnosti
• podatkovna povezanost za plačilno disciplino
• sistemski, vzajemno povezan pristop k sonaravnemu napredku
• izboljšanje delovanja inšpekcijskih služb (kadri, usposabljanje)

Javne finance:
• sistemsko usklajeno sofinanciranje napredka preko razpoložljivih skladov (Eko sklad, SID, SDH, SPS, EU) 

"Investirajmo skupaj"
• učinkovito črpanje evropskih sredstev (pravočasno programiranje za naslednje razvojno obdobje)
• stabilizacija javnih financ
• zakonska možnost nizko obdavčenega solastništva v nekotiranih podjetjih
• osredotočanje ekonomskih aktivnosti na uravnoteženje uvozno/izvozne balance, 
• osredotočanje na javni dolg, stabilne javne finance in fiskalno pravilo
• revizija projektov sklada za okrevanje
• dvig proračuna za digitalizacijo in podatkovne povezave za 50% 
• model neodvisnega financiranja NVO-jev 
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Delovna razmerja: 
• beleženje delovnih ur v dobrobit socialne varnosti: "Vsaka ura šteje"
• portal za podporo malih del preko aplikacije povezane na FURS 
• ureditev statusa prekarnih oblik dela
• nove oblike nagrajevanja v javnem sektorju
• izboljšanje kategorizacije delovnih mest in vzpostavitev normativov glede na zahtevnost dela, kriteriji za vrednotenje dela v javnem sektorju
• podpora za sofinanciranje (redno vpisanih) študentov in postopno vključevanje v delovni proces
• program za priklic talentov – "Privlačna Slovenija"
• "Uravnoteženo življenje" kot atrakcija za priklic strokovnjakov iz tujine – vzpostavitev pogojev za vseživljenjski razvoj 
• podpora razvoju segmenta "digitalnih nomadov"
• nova delovna mesta: pospeševanje zagonskih podjetij, podpora družinskim podjetjem, samooskrba, zadruge, investicije v infrastrukturo, 

socialne storitve 

Znanost: 
• pretočni ekosistemi za R&R, podjetji in tveganim kapitalom
• zagotavljanje multiplikativnih učinkov vlaganja v znanost
• "Igriva znanost"
• koordinacija globalnih stičišč na področju ciljne znanosti
• prioritetna področja v skladu s civilizacijskimi trendi: biomedicina, genetika, umetna inteligenca, novi materiali, superprevodnost, strojno 

učenje 
• nov model financiranja znanosti s prelivanjem ustvarjene vrednosti med posameznimi podsistemi

Podjetna in sonaravna Slovenija

Naša prihodnost je aktivna skupnost
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Izobraževanje:
• prilagoditev izobraževalnih sistemov potrebam dolgoročnega napredka (kognitivno razmišljanje, vzpodbujanje lastnega pogleda 

na svet, inovativno razmišljanje), "učenje za življenje", celosten razvoj mladih za prihodnost
• nov integrativni učni načrt v šolstvu, usmerjen v ekološko, finančno, človeško in računalniško pismenost in za potrebe trga
• podpora za financiranje študija "študij ob delu" in hitrejši vstop na trg dela
• ustvarjanje pogojev za angažiranje in vračanje talentov

Mesta in vasi:
• zdrava semena kot vir samooskrbe – državna semenska banka v povezavi z lokalnimi iniciativami
• 80% hrane v javnih zavodih (šole, bolnice, domovi za starejše) iz lokalne pridelave, "Slovenski zajtrk vsak dan"
• programi osveščanja "od njive do mize", šolski vrtovi, vertikalni vrtovi, zelena streha
• standardni sistem za vzpodbujanje reciklaže v Sloveniji (čim bližje uporabi)
• na človeka osredotočen koncept "pametna mesta" in "pametne vasi"

Narava: 
• zaščita avtohtonih vrst in biodiverzitete ter prsti
• uničenje tujih invazivnih rastlin in zaščita pred njimi
• sanitarna sečnja in sajenje avtohtonih dreves
• ureditev vodotokov in podtalnic
• odgovorno upravljanje gozdov – celostna obravnava (živali, podrast, drevesa) 
• zelena pravičnost 
• zakon za pravno zaščito drugih zgodovinsko, kulturno in naravovarstveno ključnih dreves, rek, živali

Podjetna in sonaravna Slovenija

Naša prihodnost je aktivna skupnost
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Promet: 
• zeleni promet: fokus na železnicah, mikro-mobilnosti in multimodalnih logističnih centrih in križiščih 
• enoten Urbani aviacijski prostor Slovenije za uporabo letalnikov (E-UAP-Slo)
• elektrifikacija prometa
• dostopnost javnih storitev v mestih: "10-minutno mesto" ali "15-minutno mesto" 
• v vsa mesta zelena logistika z distribucijskimi centri na obrobju

Energetika: 
• pospešena uvedba energetskih zadrug
• sistemska podpora eko-gospodinjstvom – uporaba toplotnih črpalk, solarnih naprav, e-vozil
• obnovljivi viri (male hidroelektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne, termalne elektrarne, dinamična distribucijska omrežja, mreže 

za skupne energetske projekte, javni in lokalni zalogovniki). Pri umeščanju hidroelektrarn v okolje se upoštevajo najvišji okoljski 
standardi

• potencialna energetska neodvisnost v prehodnem obdobju z jedrsko energijo nove generacije
• subvencioniranje energetske sanacije stavb
• skupne sežigalnice na ravni Slovenije

Turizem:
• Slovenija – destinacija butičnega turizma in turističnih doživetij 
• vzpodbujanje izkustvenega turizma, na osnovi zgodb in naravnih danosti
• pospeševanje športnega, kulturnega in kongresnega turizma

Podjetna in sonaravna
Slovenija

Inovacije
Vse slovenski “hackalong” za 
ključne razvojne strategije
Razvoj inovacijske kulture in 
masovnega inoviranja

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Zelene in socialne točke kampanje

E-kolesa 
Slovenija

Eko-hiša in solarna
tehnologija

70 % subvencije za 
nov e-avtomobil 
ali do 15 000 E*

10.000 evrov električnega 
bonusa v Nemčiji

E-vozila 
Elektrifikacija

Solarne 
zadruge

Izgradnja 1.000 
km poti za kolesa 

in skuterje

Javna 
E-mobilnost

Ničelna stopnja DDV 
na sončne 
kolektorje

in razpoložljiva 
zemljišča

Upravičenci

Ocenjeni 
stroški 

Financiranje

Projekti
Brezplačni javni 

prevoz 

99.000 EUR 
družinska hiša za 

mlade

Primer

100.000 avtomobilov
10 % vseh registriranih 

avtomobilov
Za nizki in srednji 

dohodkovni razredi

500 milijonov evrov v 2 
leti

Zvišanje davka za 7 centov 
na liter ali prometni sklad in 

EU

100 milionov everov v 2 
letih

za 100.000 gospodinjstev
"skupnostne rešitve" 

(1.000 združenih gospodinjstev)
Zemljišča, ki jih država ali lokalna 

skupnost brezplačno odda v 
najem upravljavcem sončnih 

elektrarn 

500.000 državljanov
100 e-avtobusov

10 mest in predmestij

Energetski sklad in EU

1.000 kupcev / p.a.
Zemljišča v zakupu 
lokalna skupnost

Možnost brezobrestnega 
nakupa

20 milljionov evrov 3 
letih

Mesta in podeželje. 
Povezava od "Murske 
Sobote do Sečovelj"

50 milijonov evrov v 3 
letih

10 milijonov evrov na leto

sofinancira EU
Prometni sklad

Stanovanjski 
investicijski sklad in EU

Danska ---- New Mexico, Grčija ----

sofinancira EU
Prometni sklad

Enoten UAP za 
Slovenijo

Uvedba
enotnega 
Urbanega

aviacijskega 
prostora 
(UAP)
Ekosistem 
zračnega 

prostora, celotna 
Slovenija

1 milijon evrov v 
4 letih

EU, U-space

Strukturni skladi
Inovativni mehanizmi



Točke zelene in gospodarske kampanje

Povečanje
proizvodnje e-

avtomobilov Revoza
v Novem mestu

Gradnja 300 km 
Benetke - Ljubljana 

- Zagreb

90 % lokalne in 
sončne energije.

(razširitev na 
Istro) 

Upravičenci

Strošek � 

Financiranje

Projekti

Ustanovitev prvega
regionalnega
e-letalskega
prevoznika

99.000 evrov Eko-
Hisa za družinske in 
medgeneracijske hiše

lokalna proizvodnja in davčne
spodbude

visoka lokalna dodana vrednost
in ustvarjanje delovnih mest

500 milijonov

• EU: 150 ME
• Slovenija : 150 ME
• Renault : 200 ME

1 milijarda

Priljubljena jugozahodna regija
z visoko stopnjo osončenosti

(200.000 prebivalcev)
Istra, vključno s Hrvaško

(+300.000)

ustanovitev prvega zelenega
E-letalskega prevoznika z 
do 50 potniki po izgubi

Adrie Airways

• EU: 250ME
• državni sklad za 

energijo: 250ME
• upravljalec sončne

skupnosti: 500ME 

Gradnja nizkocenovnih hiš in 
stavb z ekološko tehnologijo
za socialno ogrožene ljudi in 

kupce, ki kupujejo prvič

200 milijonov

medsebojno povezane regije
dostop do letališč

tovorni promet koper in trst
spodbujanje turizma

5 milijard

• sofinanciranje v višini 50 % 
(kohezija, bleding)

• italijanski delež : 1,5 mrd E
• slovenski delež : 750 mio EUR
• hrvaški delež :  750 mio EUR

1 milijarda

• sofinancira EU v višini 50 %.
• sklad za energijo in promet: 
250 mio EUR.
• zasebni ponudniki: 250 ME

Vlak za visoke hitrosti
Prvi E-letalski

prevoznik
Eko-hiša in solarna

tehnologija
Dvig proizvodnje

E-vozil
Solarna

odličnost

Regija/mesto Koper, Ljubljana, 
Novo mesto

Nova Gorica in
Ljubljana

Novo mesto Postojna – Koper – Izola -
Portorož

• EU: 250ME
• državni sklad za energijo

in stanovanja: 250ME
• privatni sektor: 500ME 

Celje in Maribor 

E-Avtobus

Masovna uvedba
električnih
avtobusov

Projekt e-avtobusi

200 milijonov

• sofinancira EU v višini 50 %.
• sklad za energijo in promet: 
70 mio EUR
• Adria/Bisol: 30 mio EUR

Slovenija



Sistemske rešitve za javno zdravstvo:
• sistemska rešitev javnega in zasebnega zdravstva za zagotovitev dostojnega osnovnega zdravstva za vse 
• celostna obravnava človeka v zdravstvenem procesu (poudarek na preventivi, na zgodnji fazi kurative, na 

informiranem soglasju in na izboljšanju gospodarsko-socialnega stanja ljudi)
• javno dostopni, pregledni nabavni in investicijski procesi ter dostopne statistične informacije o opravljenih 

storitvah v javnem zdravstvu
• celostna obravnava pacienta in integrativna medicina s pacientom v središču
• zdravstvena nega (povečanje kompetenc medicinskih sester in vrednotenje)
• mreža družinskih zdravnikov
• razpoložljiva paliativna oskrba za vse in sistematična izobraževanja o paliativi 
• dolgoročno planiranje zdravstvenih kadrov
• pregled in izboljšanje sistema za dodeljevanje kvot med zavarovalnicami in zdravstvenim sistemom
• prerazporeditev zdravnikov iz sekundarija in terciarija na primarni nivo (opravljanje enostavnih posegov v 

ambulantah družinskih zdravnikov)
• celosten protokol za nalezljive bolezni
• revidiranje zakonodaje: zakon o nalezljivih boleznih, zakon o zdravilih, zakon o varstvu pred diskriminacijo 

(nadgradnja za zdravstvena stanja)
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Zdravstvene storitve:
• namenski reševalni prevozi (namenski reševalni helikopter)

Zavarovalnice:
• ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zakonske rešitve za javno in zasebno zdravstvo:
• ničelna toleranca do diskriminacije na osnovi zdravstvenega stanja
• zakon o komplementarni medicini, zakon o zdravstveni negi, zakon za izvajanje dejavnosti psihoanalitikov
• zakon za sistemsko ureditev javnega in zasebnega zdravstva
• upoštevanje mednarodnih zavez (Nürnberški kodeks, Oviedska konvencija, Resolucija Sveta Evrope, ki 

prepoveduje diskriminacijo na osnovi cepljenja)
• pregledne, javnosti dostopne informacije o investicijah in nabavah v javnem zdravstvenem sistemu
• informatizacija spremljanja učinkov zdravil in analiza specifičnosti reakcij na zdravila
• preveritev delovanja NIJZ v skladu z njihovim poslanstvom na vseh ravneh
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Medgeneracijska solidarnost:
• v Sloveniji ne bi smelo biti razloga za revščino (zagotavljanje in vzpodbujanje javnih del, ustrezno pobiranje davkov, kjer se 

ustvarjajo dobički, socialno podjetništvo, družbeno odgovorno podjetništvo, projekti za javno dobro)
• odpravljanje stisk, osamljenosti in izključenosti: osredotočenje na odpravljanje razlogov (alkohol, droge, travma) 
• sistemska rešitev za socialno varnost in dostojno starost (oskrba na domu kot temeljna pravica, aktivna starost)
• kakovostna oskrba starostnikov 
• nove oblike sobivanja in medgeneracijske skupnosti
• medgeneracijski krožki 
• spoštljiva in vzdržna skrb za veterane
• medgeneracijska oskrba in stanovanjske zadruge (bivalne skupnosti, stanovanja za mlade); 10.000 novih bivalnih enot/skupnosti)
• poroštvene sheme za kredite za mlade za prvi nakup "samostojnost za odgovorno življenje"
• razvoj novih družbenih struktur za "družbo prihodnosti"

Invalidi:
• sistemsko in učinkovitejše upravljanje pravic in potreb invalidov z upoštevanjem njihovih sposobnosti, zaposlitvene rehabilitacije in 

potreb v življenjskem procesu: osredotočenje na boljšo kakovost življenja in optimizacijo stroškov celotnega ekosistema (zaposlitveni 
centri, hitrejše vključevanje v delovno okolje, prilagojeni šolski programi) 

• uvedba možnosti oblikovanja skrbniških skladov za upravljanje premoženja (na primer za dedovanje, upravljanje premoženja 
invalidov)

• povezava med družbeno odgovornostjo gospodarstva in sposobnostjo invalidov v smeri skupnostnih storitev (javnih in gospodarskih)
in socialno gospodarskih skupnosti (knjižnice, pridelava in predelava hrane)
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Prostovoljci:
• ureditev statusa prostovoljcev in iz tega zagotovljene pravice (humanitarni delavci, gasilci, gorski reševalci, reševalci s psi, se 

posebej v primeru akcij v primeru naravnih nesreč in izrednih razmer)
• bolj ciljno financiranje/javni razpisi za prostovoljne dejavnosti v korist razvoja države (npr. del civilne zaščite)
• razpoložljivost prostorov, materialnih virov
• vrednotenje učinkov in iz tega naslova pridobljenih prednosti pri javnih razpisih in koriščenju virov
• priznanje delovnih kompetenc, pridobljenih prek neformalnega izobraževanja pri zaposlovanju oziroma med rednim šolanjem 

(kot pri vrhunskih športnikih, jezikovnih certifikatih)
• jasno opredeljene vloge različnih skupin, ki so del civilne zaščite in iz tega naslova pripadajoča oprema, orodja in dodatni viri
• izboljšanje sistema kroženja in informiranja v civilni zaščiti

Socialno podjetništvo:
• nadgradnja zakona o socialnem podjetništvu, doda se dikcija, da se v socialnem podjetju, ki ima status zavoda, dovoli izplačilo 

lastniškega deleža (skupnostna podjetja). Izčisti se definicija socialnega podjetja in njene pravne oblike, vključno z viri 
financiranja. 

• podpora socialnega in družbeno odgovornega podjetništva z vzpodbudami, jasnimi zakonskimi določili in določitvijo 
posebnega statusa ("non 4 profit" podjetja)

Osebna svoboda:
• ustavna zaščita in zagotovitev svobodnega odločanja o lastnem telesu
• enakovredna zastopnost spolov v javnih podjetjih in institucijah
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Mediji:
• nova medijska zakonodaja in pluralnost medijev (lastniška in vsebinska)
• zaščita neodvisnosti RTV, transparentno lastništvo in preprečevanje koncentracij po zgledu razvitih demokracij
• z zakonom in ukrepi zagotoviti neodvisnost medijev in odgovornost medijev
• zakon o socialnih medijih, ki zagotavlja, da posamezniki, skupine in organizacije, ki delujejo na socialnih medijih in imajo 

prevladujoči vpliv, postanejo predmet regulacije (zanje veljajo obveznosti iz zakona o medijih)
• zagotoviti pravico do kritične presoje vlade brez cenzure
• poskrbeti za financiranje lokalnih medijev s statusom posebnega pomena 
• regulacija medijev, ki se financirajo iz občinskega proračuna (omejevanje porabe javnih sredstev za politično promocijo)
• medijske zadruge (za raziskovalno novinarstvo, lokalno novinarstvo)

Skupnosti/samouprava: 
• pametna mesta, osredotočena na človeka: socialna vključenost, pomoč v stiski, pomoč za ljudi pod pragom revščine, 

zdravstvena nega, mobilna paliativa, storitve delitvene ekonomije 
• pametne vasi, osredotočene na človeka: socialne storitve, medgeneracijske storitve, zdravstvene in negovalne storitve na domu
• nadgradnja vloge mladinskega parlamenta pri oblikovanju vsebin na osnovi generacijskih izkušenj 
• participativni proračun na nacionalni in lokalni ravni
• uvedba e-demokracije za posvetovalno odločanje (online glasovanje)
• več izobraževanja in prakticiranja demokracije na lokalni ravni
• proti regijski razdelitvi Slovenije (za čas kohezijskih sredstev le delitve na razvito in manj razvito Slovenijo, kjer je regija 

definirana tudi iz geografsko nepovezanih občin)
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Pravna država:
• zakoni, osredotočeni na dobrobit človeka – revizija vseh zakonov in podzakonskih predpisov 2 let
• evidentiranje in revizija mednarodnih pogodb in zavez
• zakon za zaščito žvižgačev
• ponoven dvig oziroma umik zastaranja sodnih primerov
• natančnejša opredelitev intervencije izvršne oblasti ob izražanju ljudske volje na referendumu
• nov zakon o volitvah (absolutni preferenčni glas)
• zakon za izvajanje e-demokracije (on-line posvetovalni referendum)
• zakon za neodvisno financiranje NVO-jev
• natančnejša opredelitev intervencije izvršne oblasti ob izražanju ljudske volje na referendumu
• Na podlagi nedavno izdanega zakona v Čilu bomo v Sloveniji potrebujemo civilno, kazensko in ustavno prepoved ter sankcije 

za nacionalne in eksteritorialne posege v človekovo telo, dušo in um, ki niso bili izvedeni v skladu z nacionalno zakonodajo 
in državljani na individualni ravni.

• sprejetje poslovnika za delovanje vlade po katerem mora vlada:
• zagotoviti transparentno delovanje vlade: pripravljalec zakonov mora omogočiti dovolj časa za javni posvet in 

obrazložitev sprejetega ali zavrnjenega predloga
• zagotoviti preglednost/sledljivost procesa priprave zakonov z omejevanjem vpliva lobističnih in interesnih skupin
• zagotoviti transparentnost vplivov (striktno objavljanje vseh sestankov in zapisnikov sestankov, ki so na voljo javnosti) 

s sankcijami v primeru kršitve pravilnika
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Internacionalizacija:
• multilateralna mednarodna politika na ciljnih področjih
• fokusna področja zunanje politike: Zahodni Balkan, EU, Japonska, Zveza držav Jugovzhodne Azije
• nov model gospodarske diplomacije na osnovi gospodarskih, znanstvenih, kulturnih in vplivnih interesov

Dediščina:
• oživljanje lokalne skupnosti: "Lipa v vsako slovensko vas" 
• skrb za jezik in njegov razvoj (poseben program za raziskovanje slovenskega jezika skozi čas)
• motivacija mednarodne javnosti za učenje slovenskega jezika, običajev
• "igriva arhitektura in podeželsko stavbarstvo"
• spoštovanje in ohranjanje kulturne dediščine 
• prenos kulturne dediščine v sodobni čas in njen nadaljnji razvoj
• raziskovanje staroselske dediščine, mitov, bajk, pripovedk in izročil
• ozaveščanje in razumevanje slovenske mitologije
• ohranjanje naravne dediščine, plemenitenje njenega izročila (kulturna, naravna, arhitekturna)
• konsistentnost v podpori programov, ki kažejo pozitivne rezultate
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Šolstvo:
• dopolnjevanje in razvoj našega izobraževalnega sistema z novimi kompetencami za prihodnost: srčna kultura, civilna pismenost, 

humanistična pismenost, matematična pismenost, naravoslovna pismenost, računalniška pismenost, ekološka pismenost, podjetniška in 
finančna pismenost, motorične spretnosti

• integrativni učni načrt v šolstvu prilagojen prihodnjim potrebam trga dela
• spodbujanje kritičnega mišljenja, razmišljanje izven okvirjev, sistemsko reševanje izzivov, logično sklepanje, kritična presoja
• izboljšanje gibalne sposobnosti pri otrocih
• nacionalni program za razvoj ljudi v skladu s strateškimi usmeritvami države
• povečanje števila vzgojiteljev v vrtcih
• prevetritev kriterijev za pomoč pri plačilu vrtca (veliko otrok ali enostarševska družina še ne pomeni težave pri plačevanju)
• periodično prilagajanje učnih načrtov, a le na podlagi strokovne priprave izhodišč in široke javne razprave
• večje finančne spodbude za šole v depriviligiranih območjih za doseganje primerljive stopnje znanja, potreben večji angažma učiteljev
• povečanje pozornosti razbijanju zakoreninjenih vrednotenj znanja in vedenja v odvisnosti od spola
• zmanjšanje pomena ocenjevanja, posebej v zadnji triadi osnovne šole; omogočanje paralelnega sistema vrednotenja znanja za 

vzpostavitev enakih možnosti vpisa na srednje šole
• izenačenje javnih in zasebnih šol, ki izvajajo 100% javni program in ustrezajo prostorskim in drugim kriterijem, v financiranju in tudi 

obveznostih šol; omogočen vpis vseh v zasebne šole s 100% javnim financiranjem
• ohranjanje in dvig kvalitete podružničnih šol
• dvotirni sistem kriterijev za vpis študentov - v prvi skupini dijaki z visokimi ocenami, v drugi dijaki z ustrezno opravljeno maturo, 

možnost ponavljanja opravljanja mature za dvig točk potrebnih za vpis
• spodbujanje poklicnega izobraževanja
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Šport:

• Trajnostni razvoj športa in športnih dejavnosti ter ekološke osveščenosti
• Vsestranska športna vzgoja od vrtca do zrele starosti. 
• Množične športne prireditve za vzpodbujanje množične športne aktivnosti
• Športne akademije za vrhunske športnike (mlade talente)
• Pravna ureditev vrhunskega športa s transparentnimi kriteriji, vzpodbudami in nagradami

Civilna zaščita:

• krizni načrt 
• regionalna organizacija civilne zaščite na osnovi aktivnih celic in ekosistemske vpetosti vseh akterjev 
• osnova nacionalne varnosti
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Kultura:
• zagotovitev svobodnega in neodvisnega delovanja na področju kulture
• zloraba kulture oz. njeno spreminjanje v področje ideološko-političnega boj je nesprejemljivo. Kulturna avtonomija mora postati 

absolutna
• nujna je prenova kulturnega modela, ki bo zagotovila avtonomijo izvajalcev kulturnih programov in njihovo povezanost ne glede na

status (javne institucije – NVO)
• umestitev kulturne politike v vse vladne resorje in področja ter njeno usklajeno izvajanje tako na državni kot lokalni ravni
Ukrepi:
• povečanja sedanjega deleža javnih sredstev za kulturo (realna rast proračunskih sredstev)
• prenova kulturnega modela s ciljem zagotoviti finančno-programsko avtonomijo javnih kulturnih zavodov in njihovo sodelovanje z 

NVO in samozaposlenimi s področja kulture
• zagotovitev stalnih spodbud za ustvarjalne in kreativne industrije in njihovo povezavo z ostalimi področji kot npr. gospodarstvo in 

znanost
• zagotoviti partnerski odnos države z NVO in samozaposlenimi s področja kulture – enakopraven dialog z Ministrstvom za kulturo in

soodločanje
• sprejetje Nacionalnega programa za kulturo, ki bo predvideval izvajanje kulturnih politik v vseh državnih resorjih
• krepitev skrbi za varovanje kulturne dediščine z novimi, tudi izvenproračunskimi viri financiranja
• skrb za slovenski jezik - tudi pri implementaciji tehnologij v digitalnem prostoru, oz. umetni inteligenci
• uvedba davčnih olajšav, ki se upoštevajo pri letni dohodnini, ob nakupu knjig, umetnin, oz. kulturnih produktov
• takojšnje izvajanje zakonsko določenega umetniškega deleža pri izvedbi javnih investicij
• uvedba stalnega financiranja izvajanja kulturne dejavnosti narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije
• nov namenski vir za sofinanciranje iz naslova davka od iger na srečo
• davčne olajšave za gospodarske družbe iz naslova vlaganja v kulturo
• nižja davčna stopnja za vso založniško dejavnost

Nasa prihodnost je proaktivna skupnost 42

Zdrava in solidarna

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Digitalne platforme:

• prepoved digitalnih platform, ki nagovarjajo k diskriminaciji
• informatizacija spremljanja učinkov zdravil in analiza specifičnosti reakcij na zdravila
• portal za registracijo malih del (80% plača koristnik malih del, 20 % država z dvosmernim 

ocenjevanjem)
• strogo upoštevanje pravil o zaščiti uporabnika digitalnih vsebin
• zakonodaja o varnosti in dostopu do (digitalnih) podatkov (po principu EU "uporabnik odloča o 

uporabi svojih podatkov",  proti modelu "social crediting – pridni državljani")
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Zaščita potrošnikov:

• zakonodaja za označevanje stopnje tveganja na pakirani hrani

Pravna zaščita javnega interesa:

• zaščititi javni interes v javnih institucijah
• ničelna tolerance do korupcije
• opolnomočene organov za izvajanja nadzora nad premoženjem – dokazovanje izvora premoženja
• okrepitev inšpekcijskih služb (kadrovska, materialna in finančna)  

Mladi:

• depolitizacija mladinskih organizacij
• nov model financiranja mladinskih organizacij (na državni in občinski ravni, še zlasti v velikih občinah)

Naša prihodnost je proaktivna skupnost 44

Zdrava in solidarna

Naša prihodnost je aktivna skupnost



Šolski sistem
Novi stebri znanja v šolstvu 

Dopolnjevanje in razvoj našega izobraževalnega sistema 
z novimi kompetencami za prihodnost

Ekološka pismenost

Podjetniška in finančna
pismenost

Naravoslovna pismenost

Matematična pismenost

Računalniška pismenost

Civilna pismenost

Humanistična pismenost

Akcija
Skupnost
Podjetništvo
Samooskrba

Znamo uporabljati računalnik, 
programsko opremo in družbena omrežja. 
Vemo ali razumemo, kako programirati.

Devet stebrov znanja

Motorične spretnosti

Razmišljanje o širši sliki
Kreativnost
Lateralno razmišljanje
Reševanje problemov
Predstavitvene spretnosti

Osnovno znanje

Eksperimentalna matematika
Medsebojno učenje
Projektno delo
Učenje na resničnih primerih
Izobraževalne igre

Komplementarne metode

Znamo šteti in računati v evrih. Vemo, kako 
deluje start up. Znamo oceniti kredit.

Znamo šteti in računati v KVh
Poznamo porabo KVh hišnih aparatov 

Znamo šteti in računati

Znamo brati, pisati, in predstavljati. 
Razumemo in sočutimo zgodovino 

in različnomnenjskost. 

Srčna kultura

Razumemo socialne pravice in 
obveznosti in politični program

Razvijamo motorične spretnosti in fino 
motoriko skozi vse življenje.

Razumemo drug drugega. 
Vidimo perspektive drugih.

Spoznavamo celotno naravo in njen vpliv.

Moj razred dela na poslovni ideji 
in razvija zagonsko podjetje 

V prakso usmerjeno učenje

Izračunam porabo energije v 
gospodinjstvu in zamenjam 

energetsko potratne gospodinjske 
aparate. Ločujem odpadke.

Napišemo prve vrstice 
kode. Posnamemo svoj prvi 

videoposnetek

Newtonov fizikalni zakon 
spoznamo z uporabo na 

resničnem primeru

Izračunamo trajektorijo letala 
in naš gospodinjski proračun.

Se učimo in predstavljamo 
govore velikih zgodovinskih 

osebnosti. 

Razumemo in ocenjujemo 
program politikov ali novice v 

medijih.



Izobraževanje
Slovenija na mednarodni ravni

Na splošno je slovenski šolski sistem socialno mešan, stroškovno 
učinkovit in mednarodno uspešen. 

Matematika BranjeZnanost

Program mednarodne 
primerjave dosežkov 
učencev (PISA) je 
mednarodno 
ocenjevanje, ki vsake tri 
leta meri bralno, 
matematično in 
naravoslovno pismenost 
15-letnih učencev.

V primerjavi s povprečjem OECD so
učenci z nizkimi in visokimi dosežki
v Sloveniji pogosteje združeni v istih
šolah. 

*Vir:OECD

V letu 2018 je Slovenija 
za primarne do terciarne 
institucije vložila skupaj 
9.584 USD na študenta, 
medtem ko je povprečje 
držav OECD znašalo 10 
454 USD. To predstavlja 
4,2 % BDP v primerjavi s 
4,9 % v povprečju držav 
OECD.

4.9%
Naložba v šolstvo 

kot 
% BDP-ja

V Sloveniji so mednarodni izdatki kot 
odstotek BDP za primarno do post-
sekundarno neterciarno izobraževanje iz 
prvotnega vira sredstev relativno visoki. 
(0,1 %, uvrstitev 3/28 , 2018, OECD)

Število dni pouka v šolskem letu v 
nižji srednji šoli je še posebej visoko. 
(190 dni, uvrstitev 10/30 , 2020)

Delež žensk med pedagoškim 
osebjem je eden največjih med 
državami OECD in partnerskimi 
državami z razpoložljivimi podatki. 
(78,1 %, uvrstitev 5/34 , 2019)

Število učencev na učitelja v 
osnovnih šolah je med najnižjimi 
med državami OECD in partnerskimi 
državami z razpoložljivimi podatki. 
(10,6 razmerja, uvrstitev 39/44)

Stopnja zaposlenosti med 25-64-
letniki s terciarno izobrazbo je 
razmeroma visoka. 
(90,4 %, uvrstitev 1/45 , 2020)



SOLIDARNA DRUŽBA

Zeleno in lokalno

Namen

Financiranje

Slovenija, Balkan, Evropa, Svet

Primer

vzpodbujanje razvoja
novih oblik skupnosti, 

povezovanja in delovanja

ponosni na naše raznoliko poreklo. S 
programi izmenjave in skupnimi kulturnimi 

projekti se osredotočimo na balkansko regijo.
diverzifikacija medijskega prostora 

in njegova večja neodvisnost ter 
več preiskovalnega novinartsva

medijski zadrugi Mediapart in 
Le Media v Franciji

financiranje prek neodvisnega 
sklada za medije in digitalizacijo

Multi-kulturna 
narodna zavednost

Eko-civilizacija
zdravstvo in prehrana

Razvijanje kulture gostoljubja

Enakopravnost

ustvarjanje medgeneracijske, 
socialne, verske in človeške 
enakosti. Razvijanje "srčne 

kulture" in ozaveščanja javnosti

Financiranje NVO in 
socialna pravičnost

Različnomnenjskost

EU skladi socialne kohezije, 
lokalni skladi

sklad za razvoj
demokracije in 

sonaravnega delovanja

eko skupnosti, lokalne
valute, menjalni krogi

Družinske vrednote
Medgeneracijska skupnost

Neodvisni medijiPovečanje
kupne moči

Kupna moč za
vse

+ 50 milijonov na leto

Po naših ocenah je 
ekonomsko ogroženih 

približno 200.000 ljudi.
Slovenija ima nizko 
pokojninsko shemo.

----

EU skladi socialne 
kohezije, 

lokalni skladi

mladinske organizacije, 
prostovoljske zveze, 

sonaravne in socialne 
mreže

skupni projekti na področju sodelovanja 
občin, šol, EU podprti projekti na področju 

socialne kohezije, varnosti v prometu, 
logističnih povezav



ZUNANJA POLITIKA

Tesnejše sodelovanje z nekdanjimi 
republikami Jugoslavije Politika EU

Trgovinski partnerji
Balkanska regija je najpomembnejša trgovinska partnerica 
20% za regijo D-A-CH. Slovenija uvozi približno za 2,5 
milijarde EUR in izvozi za 4,6 milijarde EUR na Hrvaško, v 
BiH, Makedonijo in Srbijo.

Politika prenosa in podpora
Slovenija potrebuje namenski sklad za podporo predvsem 
Bosni in Hercegovini, Kosovu in Albaniji na področjih, kot 
sta izobraževanje in tehnična pomoč.

Zavzemanje za močno razširjeno avtonomno balkansko
Čeprav je Slovenija članica Evropske unije, bi si morala - z 
roko v roki - s svojimi sosedami prizadevati za vzpostavitev 
avtonomne balkanske regije znotraj ali zunaj EU.

Močno gospodarsko partnerstvo s Hrvaško in Bosno in 
Hercegovino

Oblikovanje skupnih infrastrukturnih projektov:

• Promet 
Hitri vlak: Zagreb - Ljubljana - Benetke
(E- letalski prevoznik) 
E-avtomobili (E-Yugo, E-bus)

• Energija 
Skupno podjetje: velika sončna elektrarna Istra, Obala)
Povečanje inštalirane zmogljivosti jedrske energije za 1-2 
GW

Denarna politika in Kohezijski sklad
Slovenija mora skupaj s članicami EU, ki imajo podobna
stališča glede uničujoče denarne politike ECB, povzdigniti
svoj glas in ECB pozvati, naj sprejme spremembe v svojem
načinu delovanja, saj njena sedanja politika negativno
vpliva na razrede z nizkimi in srednjimi dohodki.

GAFAMT
Na ravni EU in na nacionalni ravni je treba odločneje
obravnavati več področij
Davki od dohodkov pravnih oseb
(načelo ustvarjanja prihodkov)
Pregled načela nevtralnosti omrežja v korist operaterjev
nacionalnih telekomunikacij
Določba o času za pozornost
(sprejetje zakona o zaščiti otrok)
Varnost in eksteritorialnost
(vesoljske in zemeljske tehnologije)

Podpora vključitvi Bosne in Hercegovine ter Severne
Makedonije v EU
V okviru transferne politike in gospodarskih projektov
moramo postati eden najmočnejših zagovornikov Bosne in 
Hercegovine ter Severne Makedonije.

Listina o človekovih pravicah
izrecno daljnosežna opredelitev " dostojanstva" v zavezujoči
in pravno veljavni listini o človekovih pravicah, ki zajema
dokazno breme, ekstrateritorialnost in načela zunanjosti



Na ravni ustave: Avtonomija podatkov - vse pravice do uporabe podatkov, ki se nanašajo na človeka, državljana s 
prebivališčem v Sloveniji in slovenskega naroda, so neodtujljive in pripadajo posamezniku in 
slovenskemu narodu. 

Na področju podatkov v izobraževanju in zdravstvu lahko samo slovenska podjetja opravljajo 
potrebne storitve brez sklepanja podizvajalskih pogodb s tujimi podjetji. Če bo potrebno, bodo 
morali sedanji ponudniki podatkov prenehati s svojimi dejavnostmi v Sloveniji.

Obramba: ukrepi proti kibernetskemu orožju in proti orožju z neposredno energijo

Krizni načrt in civilna zaščita: glede na trenutne dogodke po svetu bo v prvi fazi vodenja 
drzave pripravljen krizni načrt

Vesoljska suverenost: za vse podatke, nadzor ali kontrolo slovenskega ozemlja, prostora in 
vesolja je potreben sporazum z Vlado Republike Slovenije.

Na ravni 
samoobrambe:

Multilateralni 
sporazumi:


