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Nagovor predsednice
mag. Alenke Bratušek

V stranki, ki jo vodim, vedno gledamo naprej. Zani-
ma nas prihodnost, naše lepše življenje v prihodno-
sti. Kljub temu pa se moram vseeno nekoliko ozreti 
nazaj, na naše preteklo delo.
Ko sem leta 2013 prevzemala vodenja vlade, je bila 
situacija v državi zelo drugačna, kot je danes. Ljudje 
so s protesti sporočali, da se ne strinjajo z načinom 
vodenja države, gospodarstvo je bilo na kolenih, 
v proračunu ni bilo denarja ne za pokojnine ne za 
plače! To je bila slika naše države pred štirimi leti. 

Ponosna sem, da smo takrat imeli pogum in 
znanje, da smo uspeli dogovoriti politično 
večino in da smo, v tistih najtežjih časih naše 
države, NAREDILI, KAR JE BILO TREBA!

Naša stranka je od samega začetka zavezana svoji 
socialno-liberalni smeri. Seveda ne mislimo vsi kot 
eden, seveda imamo vsak svoje mnenje. So pa točke, 
ki nas združujejo in se jim nikoli ne bomo odpove-
dali: človekove pravice, moderno javno šolstvo, 
dostopno javno zdravstvo, pravna država, 
uspešno gospodarstvo! Mi verjamemo, da brez 
uspešnega gospodarstva ne more biti močne in 
pravične socialne države. Ljudem lahko obljubimo 
vse, a če država tega ne bo sposobna zagotoviti, 
bodo na koncu ostale samo obljube. 

Zato obljubim, da bomo delali na tem, da bo v naši 
državi več dobrih delovnih mest in nič prekarnih. 
Spodbujali bomo ustvarjanje delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo, ker to pomeni, da bodo ljud-
je imeli boljše plače, dostojnejše življenje in višje 
pokojnine.

Imamo znanje in izkušnje z vodenjem vlade. 
Imamo pogum in odločnost. 

In na takšen način bomo rešili probleme v zdravst-
venem sistemu. Pacient bo postavljen v center 
dogajanja. Denar, ki se zbere za zdravstvo, bo sledil 
pacientu. V zdravstvu bomo naredili red in ukinili 
čakalne vrste. Ne bo šlo čez noč in ne bo lahko. Vsi 
bomo morali stopiti skupaj. 

Obljubim, da bomo ukinili vse varčevalne ukrepe, 
ki bremenijo upokojence. Povečanje pokojnin na 
dostojno raven bo naša glavna naloga. Upoko-
jenci morajo s svojo pokojnino dobiti oskrbo v domu 
za starejše. Varna starost je nekaj, kar si upokojenci 
zaslužijo, saj so oni za nas svoje že naredili. 

»Na mladih svet stoji« so besede, ki jih moramo 
vzeti še kako resno in še kako držijo. Mladi si želijo 
samostojnosti, pripravljeni so sprejeti odgovornost 
in zaživeti samostojno, pa na žalost te možnosti 
velika večina mladih nima. Zato bomo mladim 
zagotovili neprofitna stanovanja in poroštveno 
shemo države za nakup prvega stanovanja. 
Verjamemo, da bi jim to omogočilo hitrejše in 
kvalitetnejše samostojno življenje. Predlagali bomo 
uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka za 
mlade med 18 in 25 leti. Zakaj prav mladi kot fokus-
na oz. poskusna skupina? Zato, ker so prav mladi 
tisti, ki si v družbi zaslužijo priložnost. In zato, ker so 
mladi tista družbena skupina, ki je zaradi spremen-
jenih razmer v svetu in na trgu dela v najslabšem 
položaju. 

Zato je naš program za volitve zelo jasen:
1. Slovenija potrebuje stabilno, inovativno in 
 trajnostno naravnano gospodarstvo.
2. Mladim moramo vrniti prihodnost, o kateri 
 bodo odločali sami.
3. Zagotoviti moramo dostojne pokojnine in 
 dolgotrajno oskrbo za varno starost.
4. Zavzemali se bomo ZA modreno javno šolstvo,  
 ZA učinkovito javno zdravstvo in ZA dosledno 
 spoštovanje človekovih pravic.
5. Volivcem bomo dali več vpliva.

Ljudje so siti politike in politikov. Zakaj? Preprosto 
zato, ker ne zaupajo nikomur več. Ker pred volitva-
mi neodgovorni politiki obljubljajo nekaj in dan po 
volitvah obrnejo ploščo in delajo vse kaj drugega. 

Mi nismo takšni politiki! Mi ne obljubljamo 1.000 
evrov pokojnine ali 2.000 evrov plače, ne govorimo o 
etiki in morali, ampak tako živimo in delamo! Mi ne 
govorimo, da se bosta kar tako cedila med in mleko! 
Obljubljamo, kar lahko izpolnimo, in tako bomo 
delali še naprej! 

Prepričani smo, da zmoremo več! Da Slovenija 
zmore več! Je pa treba za to trdo delati! Mi imamo 
izkušnje in odločnost. Mi naredimo, kar je treba!

Srečno Slovenija!
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Izkušena in odločna ekipa

Maša Kociper
»Imam stroge kriterije, pričakujem znanje, pogum in storilnost v 
enem. V pravni državi mora biti takšno najprej pravosodje.«

Aleksandra Noč
»Imeti redne prihodke in lastno stanovanje pri petindvajsetih še 
ne pomeni, da si odrasel. Imaš pa zagotovo drugačne možnosti, 
kot če si pri teh letih še odvisen od staršev.«

Roman Jakič
»Sem pacifist, a tudi realist: za zagotavljanje miru še potrebu-
jemo vojsko. Ko ta ne brani miru, ko ne brani države, pa mora 
vseeno biti uporabna.«

Franc Kramar
»Slovenija je zelo lepa država. Tujci, ki nas obiščejo, so zeleni od 
zavisti. Velika večina politikov tega ne razume ali pa noče razu-
meti. A nismo vsi takšni!«

Tatjana Voj
»Verjamem v strokovnost in učinkovitost, ter srčnost pri dose-
ganju skupnih ciljev. Želim si odgovorno in pošteno družbo, ki bo 
zagotovila pravično in vzdržno prihodnost za vse generacije.«

Olga Belec
»Ni vsak za delo v gostinstvu in turizmu. Predvsem zato, ker 
moraš tam, kjer drugi ne vidijo nič, ti videti turistično zgodbo. 
Dvigniti moramo prepoznavnost Slovenije v svetu kot  »zelene 
butične destinacije« za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika 
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.«   

dr. Mirjam Bon Klanjšček
»Solidarnost med generacijami daje zagotovilo za boljšo prihod-
nost vsem, tudi mladim, ki potrebujejo nove priložnosti. Delo 
v politiki je lahko plemenito, a imeti posluh za sanje ni dovolj. 
Izkušnje in odločnost so tisto, kar potrebujejo dobri politiki!«

Milojka Vida Intihar
»Prav je, da žrtvam nasilja – to so še vedno predvsem ženske 
in otroci – nudimo oporo. Naša naloga je, da nasilje v družbi 
odpravimo. Ko bo več žensk na vodilnih mestih v politiki in družbi 
na sploh, bodo gotovo bolj spoštovane tudi ženske.«

Marko Bandelli
»Pozabite nakladanje, štejejo dejanja! Pod mojim vodenjem 

občine Komen je Štanjel postal biser, kot je vedno bil. Z našimi 
izkušnjami bo končno zablestela tudi Slovenija!«

Jerko Čehovin
»Upokojencem bomo zagotovili dostojno starost in pokojnine s 

katerimi bodo lahko normalno preživeli mesec .«

Darko Jazbec
»Nekaj so normativi, drugo je prizadevnost. Če je treba, za 

operacijo namesto treh porabim osem ur. Tako osredotočeno in 
prizadevno mora biti reševanje zdravstva.«

Jernej Pavlič
»Hote ali nehote sem tudi jaz del sveta, ki se spremeni, še preden 

uspemo zares dojeti zadnjo spremembo. To terja pripravljenost 
za hiter in pameten odziv – tudi od države.«

Florjana Von Pilpach
Človek je zares človeški, ko pomaga drugemu. Za to, da bi ne-
komu pomagali, pa je najprej treba prepoznati stisko. Želim si 

družbo, v kateri ne bo nihče prezrt.«

Metod Dragonja
»Le razvojno usmerjeno gospodarstvo spodbuja razvoj drugih 

družbenih podsistemov.« 

dr. Iztok Purič
»Ko nekaj začneš, moraš do konca. Mnogi obupajo, celo sabot-
irajo, kar je meni nepojmljivo in tuje. Sem za akcijo in za iskanje 

rešitev, in to takih, ki bodo vedno dobre za skupnost.«

dr. Uroš Čufer
»Smo v obdobju, ko Slovenija potrebuje uravnoteženo ekonoms-

ko politiko, usmerjeno v zagotavljanje dolgoročno stabilnega 
poslovnega okolja.«

Andrej Rajh
»Slovenija mora postati bolj energetsko neodvisna država, za kar 

moramo poskrbeti sami. Energetski koncept, v katerem bomo 
jasno zapisali, da želimo čisto in konkurenčno energijo, bo naša 

prioriteta, saj to pomeni čisto in zdravo okolje ter  
blaginjo državljanov.«
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Ekonomska politika
2018–2022

Pri oblikovanju 
ekonomske politike 
2018–2022
smo upoštevali ključne
dejavnike in trende
• Geostrateške spremembe
• Tehnološka in informacijska revolucija
• Demografske spremembe
• Poslovni cikel
 
Ti trendu bistveno vplivajo na našo družbo, ne samo na ekonomijo. 
Vplivajo na našo vsakodnevno življenje.

Pomembno je, da trenutno stanje in trende vsi enako razumemo. 

Če bomo znali kot družba poenotiti naš pogled na dejansko stanje, 
bomo:

• lažje oblikovali naše skupne cilje
• lažje dogovorili pot do teh ciljev (se poenotili pri pripravi 
 ukrepov in njihovi izvedbi).

Samo tako bomo lahko skupaj oblikovali Slovenijo uspešnih, 
zadovoljnih in srečnih ljudi.
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Geostrateške 
spremembe
 

Smo v obdobju povečanih geostrateške 
negotovosti.
 
ZDA - Rusija - Kitajska:
• ZDA izgubljajo svojo prevlado
• motor rasti in razvoja se seli iz ZDA na 
 Kitajsko
• multipolarni svet, v katerem Evropa ni  
 med glavnimi igralci
• pričakujemo lahko več konfliktov in 
 nove oblike konfliktov
• začetek obdobja protekcionizma?
 
Evropa v leru:
• je konec širjenja Evrope?
• zakaj je Evropa v krču vodenja?
• je prav, da delamo Evropo dveh hitrosti?
 
Slovenija in sosede:
• stare odprte teme zastrupljajo odnose
• intenzivnost konflikta s Hrvaško se 
 stopnjuje na več področjih
• odprtost naše ekonomije do sosedov
 
 

Kako se bo Slovenija pripravila na geo-
strateške spremembe?

Demografske
spremembe
 

Staranje prebivalstva se nezadržno nadalju-
je. Fenomen staranja prebivalstva v Slo-
veniji se je še dodatno okrepil s pospešenim 
odhodom mladih v tujino zaradi dolgotra-
jne krize.
 
Staranje prebivalstva je vztrajen in zaenk-
rat neustavljiv proces
• ignoriranje procesa vodi do težjih in 
 manj ugodnih rešitev
• pomemben je celovit pristop
 
Staranje prebivalstva se bo odražalo na 
različne načine
• izziv za finančno vzdržnost pokojninske 
 blagajne
• vpliv na zdravstveni sistem
• manjkajoča infrastruktura za 
 zagotavljanje varne starosti
• manjkajoči sistem organiziranja
 trajnostne oskrbe
 

Kako se bo Slovenija odzvala na ta trend 
in pripravila celovito strategijo zagotavl-
janja varne starosti?

Poslovni
cikel
 

Slovenija je trenutno v ugodnem delu gos-
podarskega cikla. Že jutri je lahko drugače. 
 
Ugodna gospodarska rast s prvimi znaki 
pregrevanja
• ohlapna denarna politika, z obilico 
 denarja z nizkimi obrestnimi merami
• močno domače povpraševanje
• dobro zunanje povpraševanje
• intenzivna javna poraba
• pregret trg dela
 
Kratkovidna ekonomska politika
• odsotnost strukturnih ukrepov za 
 vzdržno in trajno gospodarsko rast
• počasen in še nedokončan proces 
 razdolževanja, ki še vedno duši del 
 gospodarstva
• nestabilna lastniška struktura hromi 
 investicijski ciklus
• povečanje dolgoročnih fiksnih javnih 
 izdatkov na podlagi začasnih cikličnih 
 javnih prihodkih
• prepočasno zniževanje javnega dolga
 
Kako bo Slovenija prilagodila ekonoms-
ko politiko trenutnemu stanju v gospo-
darskem ciklu?

Tehnološka
revolucija
 

Nove tehnologije pospešeno spreminjajo 
strukturo ekonomije in družbe ter dnevno 
prinašajo spremembe v naš način življenja.
 
Informacijska revolucija vpliva na vse 
pore življenja 
• novi poslovni modeli prevladujejo
• novi izzivi za oblikovanje politik 
 (davki, osebni podatki ...)
• predstavlja pa tudi izredno priložnost
 
Gospodarstvo potrebuje drugačno 
poslovno okolje in drugačne podporne 
mehanizme
• manj birokracije in regulative
• spremenjen davčni model (delo, kapital, 
 opcije)
• moderen trg dela (poenostaviti in 
 narediti konkurenčnejšega)
 
Socialno varnost bo treba zagotavljati na 
drugačen način
• trg dela se je novim razmeram deloma 
 že prilagodil, model zagotavljanja
 socialne varnosti pa še ne
 
Kako se bo Slovenija, ki že ima veliko 
faktorjev uspeha, prilagodila, da bo do-
polnila manjkajoče elemente in dosegla 
resnični uspeh?
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Politike v obdobju 
2018–2022 bodo 
temeljile na treh stebrih. 

Zasnovani so na način, da odražajo urav-
noteženost in ključne usmeritve ter jasne pri-
oritete programa.

Trajna gospo-
darska rast
 

odgovorno ekonomsko 
upravljanje

ukrepi za zmanjšanje
nihanja gospodarske rasti

ukrepi za povečanje
potencialne rasti

Nujne 
prioritete
 

najprej zdravje

varna starost

zakon o odpravi neumnosti

Resnična 
solidarnost
 

trajna in učinkovita zaščita 
najšibkejših

poštena in racionalna 
delitev učinkov gospo-
darske rasti

Trije stebri programa
Stranke Alenke Bratušek

10 Izkušeni. Odločni. Stranka Alenke Bratušek.Izkušeni. Odločni. Stranka Alenke Bratušek. 11



 Stara ekonomija
• vzpostavili bomo plačilno disciplino in nadaljevali s 
 procesom razdolževanja podjetij
• potrebna je konsolidacija manj konkurenčnih panog
• privatizacija podjetij, ki imajo pešajočo konkurenčnost
• vzpostaviti institucionalni okvir za moderne oblike lastniškega 
 financiranja malih in srednjih podjetij
 
Trg dela
• poenostaviti trg dela
• razbremeniti delo birokracije
• zagotoviti učinkovit mehanizem za preprečevanje izogibanja 
 plačevanja prispevkov
 
Javni sektor
• bolj učinkovit
• nagrajevanje bolj uspešnih in sankcioniranje neučinkovitih
• zmanjšanje birokracije
 
Regionalni razvoj
• Podpora 11 regionalnim gravitacijskim centrom

Trajna gospodarska rast
 

Kakovost makroekonomskega upravljanja Slovenije je slaba:
• Slovenija ima največja nihanja BDP, kar je znak slabe 
 gospodarske politike
• visoko nihanje BDP pomeni nižjo kakovost življenja in ima visoke 
 družbene in socialne stroške
• visoko nihanje BDP predstavlja tudi nestabilno poslovno okolje
• čas je za ekonomske ukrepe, ki imajo dolgoročne učinke in
 ne direktnega/takojšnjega dodatnega pospeševanja že 
 pregretega gospodarstva.
 
Trenutna gospodarska rast je predvsem ciklične narave:
• trenutno prevladujejo ukrepi, ki povečujejo cikle
• potrebni so ukrepi za večjo potencialno rast
 (za rast brez pregrevanja gospodarstva)
• potrebni so ukrepi za večjo robustnost gospodarske rasti

Kaj bomo naredili, da po obdobju dobre gospodarske rasti ne 
pride ponovno obdobje stiske in težav?

Start-up scena
• vzpostavili bomo kapitalsko podporo za start-upe
 s pomočjo sredstev evropskih skladov
• vzpostavili bomo jasen in spodbujevalni pravno-formalni okvir za
 inovativne oblike podjetništva (tudi kripto)
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Resnična solidarnost
 

Solidarnost, in ne uravnilovka
• v Sloveniji imamo veliko solidarnosti, toda veliko je tudi
 lažne solidarnosti
• govorimo o solidarnosti, izvajamo uravnilovko
• kaj je prava, resnična solidarnost?
 
Poštena delitev učinkov gospodarske rasti
• v obdobju krize je večina ljudi prispevala k izhodu iz krize, vsak se  
 je nečemu odpovedal in s skupnimi močmi nam je uspelo
• zaključiti pogajanja z javnim sektorjem
 
Trajna zaščita najšibkejših
• poenostavitev in debirokratizacija sistema solidarnosti
• poskusni UTD za mlade od 18. do 25. leta
• povečati dostopnost stanovanj za mlade družine
• večja varnost za samozaposlene in ostale prekarne oblike dela
• povečati dostopnost trajne oskrbe za starejše

 

Nujna prioriteta
 

Ukrepi, ki bi že zdavnaj morali biti izvedeni. Nesprejemljivo je, da se o 
njih sploh še pogovarjamo!

Najprej zdravje!
• ukiniti čakalne vrste, bolnika je treba postaviti v središče 
 zdravstvene oskrbe in mu zagotoviti pravico do takojšnje
 zdravstvene oskrbe 
• reorganizacija zdravstvenega podsistema
• racionalizirati nabavo (zdravil in pripomočkov) v 
 zdravstvenem sistemu
 
Varna starost
• povečati ponudbo in dostopnost domov za ostarele
 (vsak ima možnost in vsak si lahko privošči)
• vzpostaviti alternativni sistem dolgotrajne oskrbe, za tiste ki 
 želijo ostati doma
• pokojnina mora zadoščati za varno starost

Zakon o odpravi neumnosti
• majhne moteče stvari, ki ljudem grenijo življenje, vendar vsaka
 posebej ni dovolj pomembna, da bi zaradi nje spreminjali 
 posamezne zakone
• en zakon, ki bi odpravil vrsto neumnosti in ovir
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Ceste:
- začetek gradnje predora Karavanke 
- izgradnja južne blejske obvoznice
- razširitve Ljubljanske obvoznice in najbolj kritičnih delov avtoceste na šestpasovnico
- začetek gradnje 3. razvojne osi - povezave od Koroške do Bele krajine z izgradnjo 
 tunela pod Gorjanci
- izgradnja tunela med Trbovljami in avtocestnim križem 

Železniška infrastruktura:
- 2. tir, finančna revizija projekta in izgradnja dveh tirov med Divačo in Koprom
- hitra železnica Ljubljana–Brnik 
- modernizacija železniške infrastrukture

Pomorstvo: 
- izgradnja tretjega pomola in podaljšanje obstoječih pomolov v Luki Koper 
- poglobitev bazenov, zagotovitev dodatnih skladiščnih površin,  terminala za 
 tovornjake in dveh vhodov, bertoška in serminska vpadnica. 

Energetika: 
- izgradnja verige hidroelektrarn na Spodnji Savi
- začetek gradnje hidroelektrarn na Srednji Savi
- izkoriščenje naravnih obnovljivih virov (več vetrnih in sončnih elektrarn)

 

Učinkovito javno 
zdravstvo
 

Ureditev področja zdravstva in zagotavl-
janje zdravja državljanov mora biti prva 
prioriteta Slovenije;

ljudem bomo zagotovili zdravstvene 
storitve brez dolgotrajnega čakanja;

na novo bomo oblikovali košarico in 
standard storitev, ki jih mora zagotoviti 
obvezno zdravstveno zavarovanje;

ustrezneje bomo uredili financiranje 
terciarnega nivoja zdravstva;

Ljubljani bomo dali splošno bolnišnico;

spodbujali bomo razvoj zavarovalniškega 
trga za zagotavljanje dodatnega zdravst-
venega zavarovanja;

dosledno bomo zahtevali zagotavljanje 
transparentnosti porabe proračunskih 
sredstev na zdravstvenem področju.

Dostojna
starost

Ukinili bomo vse varčevalne ukrepe, ki 
bremenijo upokojence; 

omogočili bomo delo upokojencem, ki si 
tega želijo in imajo še veliko energije  
in elana;

postopno bomo povečali pokojnine na 
dostojno raven s posebno pozornostjo do 
vdovskih in invalidskih pokojnin; 

zagotovili bomo dostopno dolgotrajno 
oskrbo starejših; 

ustanovili bomo demografski sklad s stabil-
nim in dolgoročnim virom financiranja;

posebno skrb bomo namenili popravku 
vdovskih in invalidskih pokojnin.

»Učinkovito javno zdravstvo, 
dostopno vsem pod enakimi pogoji, 
brez dolgih čakalnih dob in vrst!«

»Dostojne pokojnine in dolgotrajna 
oskrba za varno starost!«»Brez dobre infrastrukture tudi razvoj ni možen!«

Infrastrukturni projekti 2018–2022 Program po področjih
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Pomladimo Slovenijo

Uvedli bomo univerzalni temeljni dohodek (UTD) za mlade od 18. do 25. 
leta;

ustanovili bomo ministrstvo za mlade;

volitve s 16. leti in e-volitve; 

podjetja v državni lasti bodo namenila del dobička za financiranje 
start-upov;

pomladitev javne uprave s 5.000 novimi zaposlitvami za mlade, zagot-
ovljenimi z mehkim odpuščanjem in upokojitvami;

sofinanciranje 1. redne zaposlitve za mlade; 

brezplačen vrtec za vse otroke in vse družine;

šolske programe bomo prilagodili potrebam gospodarstva;

vzpostavili bomo stanovanjsko shemo, ki bo mladim omogočila, 
da bodo stanovanja v državni lasti najeli poceni in jih nato odkupili; 
najemnine se bodo štele v kupnino;

garancijska shema oz. poroštvo države pri posojilih za prvi nakup 
stanovanja.

»Na mladih zares svet stoji –omogočiti jim moramo, da se 
prej osamosvojijo in prevzamejo pobudo!«

Moderno javno šolstvo 

Še naprej bomo brezpogojno zagovarjali javno šolstvo, ki pa mora biti 
kakovostno in v skladu z modernimi smernicami razvoja;

osnovno in srednje šolstvo bosta primarno usmerjena v otrokov razvoj;

prenovili bomo osnovnošolske in srednješolske učne načrte  
ter sistem mature;

visokošolsko izobraževanje bo sledilo potrebam gospodarstva, hkrati pa 
posredovalo kakovosten nabor specializiranih ved in znanj, ki bogatijo 
slovensko družbo;

financiranje raziskovalnih ustanov bo temeljilo na učinkih;

ohranjeni bodo vzdržni normativi in zagotovljeno zadostno financiranje;

zanimanje za srednje strokovno izobraževanje bomo spodbujali s 
kadrovskimi štipendijami.

 

»Kakovostno javno šolstvo je težko izborjena pravica,ki se ji 
ne bomo odpovedali!«
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Gospodarstvo  

Spodbujali bomo ustvarjanje novih 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, 
saj imamo usposobljeno delovno silo, ki si 
zasluži primerno plačilo;

zmanjšali bomo obdavčitev plač (dohod-
nina), kar pomeni, da bo delavcem ostalo 
več v denarnici;

zavzeli se bomo za dodatne investicijske 
olajšave;

finančno bomo spodbujali inovacije in 
start-up podjetja (t. i. pametna gospo-
darska rast), saj inovacije pomenijo razvoj 
in investicije;

odpravili bomo birokratske ovire;

postopno bomo uvajali model krožnega 
gospodarstva in bolje skrbeli za okolje,
nadaljevali energetsko sanacijo stavb v 
javnem in zasebnem sektorju.

»Slovenija potrebuje stabilno,
inovativno in trajnostno naravnano 
gospodarstvo!«

»Doma je najlepše in pri nas je res 
lepo. Naj to odkrijejo še drugi!«

Turizem

Poskrbeli bomo za večjo prepoznavnost 
Slovenije kot “zelene butične destinacije za 
zahtevne obiskovalce”;

zagotovili bomo enotno promocijo 
Slovenije v tujini (STO z vsemi regijami);

spodbujali bomo izobraževanje kadrov za 
delo v turistični in gostinski dejavnosti;

turistične storitve bomo dvignili  
na višji nivo;

transparentno bomo uredili oddajanje prek 
spletnih strani Booking.com in Airbnb.
 

Demokracija in pravna država
 

Uvedli bomo obvezni preferenčni glas na volitvah - izbiro poslanca po 
imenu in tako zagotovili večji vpliv volilcev na izbiro poslancev;

predlagali bomo vzpostavitev e-volitev in tako volitve približali mladim;

predlagali bomo, naj bodo volitve na delovni dan – za večjo volilno 
udeležbo in bolj legitimen rezultat volitev;

postopno bomo zmanjševali število sodnikov in drugih pravosodnih 
funkcionarjev s sočasnim povčanjem njihovih plač pa v pravosodje
uvedli nujno konkurenčnost;

spodbujali bomo strokovni razvoj pravosodja, večja učinkovitost  
in kakovost sojenja; 

zahtevali bomo učinkovitejši pregon gospodarskega  
in organiziranega kriminala;
 
spodbujali bomo alternativne oblike reševanja sporov, zlasti mediacije – 
predvsem med gospodarskimi subjekti;

vztrajali bomo na doslednem spoštovanju človekovih pravic  
in pravne države.

 

»Več vpliva volivcev za več demokracije. Strokovno, 
pošteno in učinkovito pravosodje za povrnitev zaupanja v 
pravno državo!«
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Stabilen obrambno-
varnostni sistem
 

Zagotovili bomo prenovo področne 
zakonodaje tako, da bo odražala dejanske 
potrebe modernega varnostnega sistema;

pri nabavi opreme za obrambno-varnostni 
sistem bomo transparentni in učinkoviti – 
dali bomo prednost sredstvom, ki zagotavl-
jajo dvojno uporabnost;

okrepili bomo sodelovanje med civilnimi in 
izobraževalnimi institucijami ter obrambnim 
sistemom in sistemom varstva pred nara-
vnimi in drugimi nesrečami;

več napora bomo vložili v razvoj gospodar-
skih odnosov z ostalimi državami sveta.

 

Zunanja politika

Na novo bomo začrtali strateške cilje 
zunanje politike in določli vlogo Slovenije v 
svetu v obdobju naslednjega desetletja; 

zagotovili bomo realno pomoč diplomacije 
slovenskemu gospodarstvu na tujih trgih;

intenzivno bomo ohranjali in nadgrajevali 
dobre odnose s sosednjimi državami;

brezpogojno bomo uveljavljali interese 
Slovenije pri skupnem odločanju v EU; 

utrjevali bomo vlogo vodilne države pri 
sodelovanju med EU/NATO in državami 
Zahodnega Balkana;

aktivni bomo v prizadevanjih za ohran-
janje miru na zunanjih mejah EU ter pri 
zavzemanju za dosledno spoštovanje 
človekovih pravic; 

več napora bomo vložili v razvoj gospodar-
skih odnosov z ostalimi državami sveta.

»Slovenija potrebuje stabilen 
obrambno- varnostni sistem, ki bo v 
službi državljank in državljanov!«

»Odločna in proaktivna Slovenija, 
ponovno uveljavljena v mednarod-
nem okolju!«

Energetska neodvisnost
 

Pripravili bomo energetski koncept države v smeri večje neodvisnosti;

zahtevali bomo določitev časovnice za izgradnjo verige HE na Srednji 
Savi in ta projekt povezali tudi medsektorsko–z izgradnjo železniške 
proge in ceste, kar omogoča pridobitev EU sredstev;

pospešili bomo priključevanja privatnih ponudnikov toplote na toplo-
vodna omrežja;

začeli bomo proces ustanavljanja mestnih elektrarn in energetskih 
zadrug, omogočili individualno samooskrbo (fotovoltaika, veter, bio-
masa, geotermalna energija …);

spodbujali bomo prehod na pametna distribucijska omrežja in digitali-
zacijo ter s tem aktivno sodelovanje potrošnikov pri porabi in proizvod-
nji energije;

podpirali bomo elektrifikacijo in dekarbonizacijo javnih in individualnih 
oblik prevoza ter izgradnjo potrebne infrastrukture;

zahtevali bomo učinkovito gospodarjenje s premoženjem države na 
področju energetike.

 

»Pametne energetske investicije za večjo energetsko neodvisnost 
in bolj čisto okolje!«
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Občanom prijazna 
lokalna
samouprava
 

Zahtevali bomo transparentno in 
demokratično sprejemanje odločitev, ob 
sodelovanju občanov;

o porabi dela občinskega proračuna bodo 
odločali občani;

začeli bomo proces združevanja občin in 
vzpostavitve pokrajin, saj je le tako mogoče 
zagotoviti izvajanje razvojnih projektov, 
pomembnih za občine;

ustrezneje bomo uredili financiranje občin 
in vzpodbujali učinkovito črpanje evropskih 
sredstev.

 

Okolje
 

Spodbujali bomo uporabo električnih vozil, 
da znižamo raven škodljivih emisij;

prepovedali bomo uporabo plastičnih vrečk;

zagotovili bomo višjo stopnjo recikliranja 
odpadkov;

okrepili bomo nadzor in sankcije za tiste, ki 
kršijo okoljske standarde;

spodbujali bomo razbremenitev cest in več 
pretovora po železnici.

 

Kmetijstvo
 

Spodbujali bomo samooskrbo in ekološko 
pridelavo živil;

poskrbeli bomo, da bo podeželje ostalo 
poseljeno, družinske kmetije pa bogatejše 
in z novimi delovnimi mesti;

spodbujali bomo lesno predelovalno 
industrijo;

pravico do pitne vode smo zapisali v ustavo, 
zdaj bo treba poskrbeti, da bo oskrba s 
pitno vodo tudi dejansko postala prioriteta 
naše države.

 

»Učinkovita, kakovostna
in transparentna lokalna 
uprava v službi občanov.«

Foto: Andrej Jakobčič

»Zaslužimo si ekološko in lokalno 
pridelano hrano, ki je bolj zdrava!«

Dolgoročno 
vzdržne javne 
finance

Soočiti se bomo morali z negativnimi
demografskimi trendi in njihovimi
posledicami;

z nagranjevanjem po učinkovitosti bomo 
modernizirali javni sektor;

z zmanjševanjem dolga bomo državo 
naredili manj odvisno od finančnih trgov;

zakonito in pregledno bomo uporabljali 
javni denar.

 

»Ohranimo čisto Slovenijo za vse!«
»Pravična obdavčitev in 
poštena razdelitev!«

24 Izkušeni. Odločni. Stranka Alenke Bratušek.Izkušeni. Odločni. Stranka Alenke Bratušek. 25



Dostopna in 
raznolika kultura

K razvoju kulture bomo pristopili celovito tj. vsebinsko, sistemsko in 
medresorsko, zato bomo postavljeni temelji za dolgoročno rast kul-
turne ustvarjalnosti, s tem pa temelji za kultiviranje države kot celote;

usmerjeno vlaganje v kulturo bo povečalo participacijo državljanov v 
kulturnih dejavnostih, naraslo bo članstvo v knjižnicah;

z zakonskimi spremembami, medresorskimi programskimi usmeritvami 
ter investicijskimi projekti bomo javno kulturno infrastrukturo, kulturne 
in naravne spomenike zaščitili in predstavili domačemu in tujemu 
občinstvu;

oživili in razvili bomo vse potenciale Lipice, tega bisera naše kulturne in 
naravne dediščine, ki potrebuje spodbude z vidika kobilarne kot javne 
službe in z vidika turističnega središča;

s povezovanjem šolske in kulturne politike bo Slovenija v naslednjem 
obdobju na lestvici mednarodne raziskave Pisa popravila svoj položaj 
(danes je s 481 točkami pod povprečjem OECD). 

 

»Kultivirajmo državo in družbo – s kulturo in umetnostjo!«

Glavne točke programa–
odkljuknica

1. Nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo

2. Višje plače – vsaj 70 evrov več za vsakega delavca!

3. Odprava čakalnih vrst v zdravstvu

4. Določitev standardov in normativov v zdravstvu, prenova 
košarice storitev

5. Ukinitev vseh varčevalnih ukrepov za upokojence

6. Dvig pokojnin na dostojno raven – najnižja pokojnina bo nad 
pragom minimalnih življenskih stroškov

7. Delo upokojencev, brez omejitev in vpliva na pokojnine

8. Poskusna uvedba UTD za vse mlade ob 18. do 25. leta

9. Poroštvena kreditna shema za prvo stanovanje mladih

10. Nova neprofitna stanovanja za mlade

11. Spodbude za zaposlovanje mladih brez prekarnega dela

12. Spodbujanje »kripto« investicij in ureditev davčnega okolja

13. Uvedene elektronske volitve

14. Uveden obvezni preferenčni glas (vpliv na izbiro poslanca)

15. Demografski sklad za stabilno dolgoročno financiranje pokojnin

16. Dosledno odpravljanje birokratskih ovir, reorganizacija ARSO

17. Zmanjševanje števila sodnikov in drugih pravosodnih poklicev, 
uvajanje večje učinkovitosti, kakovosti, konkurenčnosti

18. Obvezen participatorni proračun v vse občine
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Najlepša hvala vsem članom in podpornikom za poslane predloge za 
pripravo programa. Zaradi vas smo še bolj prepričani, da vemo, kaj si 
želijo Slovenke in Slovenci in kaj naša država potrebuje za preboj.
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