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SD – Social Demokrati
Splošen povzetek posamezne stranke 

Socialna demokracija, sredinsko leva stranka 
Kakovostno in dostopno javno zdravstvo,
prodorno in inovativno gospodarstvo, odličen
sistem vzgoje in izobraževanja, kakovostne
javne storitve, urejeno in demokratično družbo,
svobodne in neodvisne medije, oblast pod močnim
nadzorom civilne družbe in medije
Predsednica stranke: Tanja Fajon
SLOGAN: »Drugače«

Ekonomija in gospodarstvo 

700 milijonov evrov dodatnih spodbud za dvig
produktivnosti, inovativnosti, ozelenjevanja in
internacionalizacijo podjetij;
1,5% BDP javnih sredstev za raziskave;
100 milijonov za podporo inovativnim malim in
srednjim podjetjem à denarne spodbude podjetjem 
Ukrepi za spodbujanje varčevanja v drugem in
tretjem pokojninskem stebru;
Vzpostavitev specializiranih gospodarskih
sodišč, da izboljšamo kakovost in hitrost
sojenja v gospodarskih zadevah;
Usposobitev mariborskega letališča v
specializirano pretovorno letališče za
medcelinski promet;
Krepitev gozdno – lesne verige in čim višja
dodana vrednost lesa in lesnih proizvodov.



Zaposlitve , delovna mesta

Minimalna plača vsaj 800 e neto in postopno
uvajanje 32-urnega delovnika;
Enotna pogodba o zaposlitvi za odpravo prekarnega
dela;
Sodobna ureditev dela na daljavo in pravica do
odklopa;
Dogovor o uvedbi (obvezne) delitve dobička med
zaposlene.

Stanovanjska politika

10 000 novih javnih najemnih stanovanj;
240 novih kapacitet v javnih domovih za
starejše na leto;
Država omogoči občinam, da omejijo rast
najemnih stanovanj, ki se oddajajo na trgu.



Okoljevarstvo 

Energetska kapica za omejitev rasti cen
elektrike;
Spodbude za sončne elektrarne na javnih in
zasebnih objektih;
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in
ogljična nevtralnost do leta 2050;
Premik vsega težkega tovornega prometa na
železnico;
Izboljšanje samooskrbe z lokalno pridelanim
sadjem, zelenjavo in mesom, s poudarkom na
maksimalnem deležu ekološke pridelave:
Proučili bomo možnosti za vzpostavitev
protitočne obrambe za območje celotne Slovenije;
Prizadevali si bomo, da bo v javnih zavodih vsaj
60 % lokalnih živil in da bo večji tudi delež
živil s shemo višje kakovosti
Ker je energetsko neodvisnost težko doseči brez
jedrske energije, bi o tem odločali na
referendumu.



Socialna država 

Največ 30 dnevni rok za specialistični
pregled (zdravstvo);
Omejitev dela zdravnikov v zasebnem in
javnem sektorju hkrati;
Določanje referenčnih cen zdravstvenih
storitev;
Določitev nove košarice pravic, ki mora biti
v celoti zagotovljena iz zdravstvenega
zavarovanja;
Prenos dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja v obveznega zavarovanja in
javnih sredstev;
Skrb za duševno zdravje mladih;
Brezplačni vrtec;
Brezplačna šolska prehrana in šolski
pripomočki;
Izgradnja hitre potniške železnice Koper-
Ljubljana-Maribor;
Boljši in postopoma brezplačni javni promet
po vsej Sloveniji;
Vključujoč proces za pripravo nove bele
knjige slovenskega izobraževanja;
Novo socialno zavarovanje v katerega
prispevamo vsi – aktivni in upokojenci, po
progresivnem načelu in z upoštevanjem načela
»vsako delo šteje«;
Razvoj dopolnilnih in alternativnih oblik
skupnostne oskrbe. 



Okoljevarstvo 

Neodvisni in svobodni mediji;
Volilna pravica pri 16. Letih; 
Vsaka državljanka in vsak državljan pri
osemnajstih letih prejme brezplačni digitalni
certifikat, kar omogoča izvedbo e-volitev;
Vpeljava samoprispevkov – ljudje za skupen cilj, h
kateremu so dali soglasje na referendumu,
prispevajo iz svojega žepa;
Vzpostavitev uporabniku prijazne digitalne javne
storitve v vsaj 90%;
Uvedba centralne kontaktne točke za komunikacijo s
člani vlade, z ministricami in ministri;
Pariteta žensk in moških, torej enaka zastopanost
v vseh organih odločanja na vseh področjih;
Vse vladni, državni, regionalni in lokalni
strateški in razvojni dokumenti bodo pri svoji
pripravi vključili pripadnike civilnodružbenih
organizacij, ki zastopajo interese mladih in
žensk; 
LGBTI skupnosti, invalidov, starejših in drugih
ranljivih skupin;
Krepitev in razvoj dodatnih socialnovarstvenih
programov za otroke in žrtve nasilja in
zagotovitev dodatnih kapacitet za varne namestitve
žrtev nasilja s specifičnimi potrebami;
Sistematično bomo skrbeli za bistveno višji delež
vzgojiteljev v vrtcih, ker otroci potrebujejo tudi
moške vzornike za svoj razvoj; 
Vpeljava sistema za nadarjene otroke že v vrtcih.



Zunanja politika (Evropska unija)
 

Povezovanje z najnaprednejšimi tokovi v
gospodarstvu, znanosti, kulturi in športu;
Celovita azilna, migracijska in
integracijska politika, ki bo omogočila
primerno odzivanje na pritiske nereguliranih
migracij ter olajšala regulirana
priseljevanja;
Poglobljeno partnerstvo in delitev dela pod
okriljem Zveze NATO;
Širitev Evropske unije na Zahodni Balkan;
Pridružitev konvenciji za prepoved jedrskega
orožja;
Sodelovanje v mednarodnih operacijah in
misijah.

Mladi 

Državni obseg financiranja znanstveno-
raziskovalne dejavnosti v višini najmanj 1%
BDP;
Subvencije za plače in usposabljanje ter
druge posebne intervencije za zaposlovanja
mladih;
Borili se bomo proti fiktivnim vpisom in
zlorabam davkoplačevalskega denarja;
Legalizirali in regulirali bomo proizvodnjo,
trgovanje in uporabo konoplje;
Štirje novi študentski domovi na leto.

PREBERI TUDI SAM NA:
https://socialnidemokrati.si/?gclid=Cj0KCQjwr-
SSBhC9ARIsANhzu15zTbsaW6m1A0lqL_K0MxvP43EE8D4H58ST
nxirvqttPapl-4WxQ-UaAi5IEALw_wcB 

https://socialnidemokrati.si/?gclid=Cj0KCQjwr-SSBhC9ARIsANhzu15zTbsaW6m1A0lqL_K0MxvP43EE8D4H58STnxirvqttPapl-4WxQ-UaAi5IEALw_wcB


Socialni liberalizem, zelena stranka
Svoboda, odprta družba, zaupanje v sočloveka,
skupnost in državo ter njene institucije
Predsednik: Robert Golob 
SLOGAN: »Zaslužimo si«

Gibanje Svoboda
Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 

Pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo
omogočilo decentralizacijo razvoja;
Spremembe v sistemu davčnih olajšav, da bi
spodbujali vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
v razvoj in inovacije, v razvoj zagonskih podjetij
in zaposlovanje težje zaposljivih skupin;
Spodbujanje delavskega lastništva, razvoj
podjetništva in krepitev kapitalskih trgov.

Zaposlitve , delovna mesta

Delavkam in delavcem omogočiti ustrezno ravnovesje
med službo in prostim časom
Pravica do odklopa od službenih komunikacijskih
sredstev v prostem času
Razvoj tehnoloških parkov za enostaven začetek
podjetniškega delovanja – izmenjave podjetniških
izkušenj;
Investicije v umetno inteligenco, kvantno
tehnologijo, kibernetsko varnost, tehnologije
veriženja podatkovnih blokov, robotiko itd. preko
državnih razpisov. 



Obvezen brezmesni dan v vrtcih, šolah;
Popolna opustitev fosilnih goriv; 
Večje investicije v obnovljive vire; 
Zelena preopbrazba kmetijsva in industrije; 
Napoved Zakona o obnovljivih virih; 
Ukrepi za povečanje deleža uporabe
recikliranih materialov v določenih
proizvodih.

Okoljevarstvo 

Stanovanska politika 

Državne garancije za posojilo za nakup
prvega stanovanja;
Boljši nadzor in regulacija kratkotrajnih
najemov;
Sprejetje zakonske podlage, ki bo omogočala
gradnjo stanovanj preko stanovanjskih
zadrug;
Nepovratna evropska sredstva za
medgeneracijske najemne stanovanjske
zadruge. 



Usposobiti dodaten zdravstveni kader ter poskrbeti
za ozaveščanje mladih o pomenu duševnega zdravja;
Korenite spremembe v zdravstvenem sistemu; 
Najnižja pokojnina mora biti zajamčena v višini
vsaj 10 % nad pragom revščine;
2. pokojninski steber bo postal obvezen;
Pro bono ambulante moramo vključiti v enotni
informacijski zdravstveni istem, da pridobimo
podatke o številu ljudi brez ustreznega
zdravstvenega zavarovanja. 

Socialna država 

dnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje s
posebnimi potrebami, spolna usmerjenost) in pravna država

 
Pravnomočno obsojeni za naklepna in zavržena
kazniva dejanja ne smejo kandidirati za javne
funkcije;
Razširitev referendumske pravice;
Proporcionalni politični sistem s preferenčnim
glasom in e-volitve;
Zakon o vključevanju zainteresirane javnosti v
oblikovanje in sprejemanje predpisov
100% ključnih javnih storitev zagotovljenih na
spletu;
Transparentnost in neodvisnost pri vodenju
investicijskih odločitev ter spoštovanje odločitev
ljudi na referendumu;



Uvedba obveznega minimalnega deleža žensk na
vodstvenih ter nadzornih položajih podjetij;
Vsa slovenska gospodinjstva bodo pokrita z
gigabitnim omrežjem, vsa naseljena območja s
5G omrežjem;
Otroški dodatek mora postati univerzalna
pravica vsakega otroka do zaključka
srednješolskega izobraževanja. 

Zunanja politika (Evropska unija)

Okrepitev vloge RS v alpsko-jadransko-
podonavskem prostoru in v Mediteranu;
Moderniziranje Slovenske vojske v skladu s
sodobnimi obrambnimi potrebami in
tehnološkimi trendi;
Odstranitev tehničnih ovir na meji.

 
Mladi 

Jasna investicijska politika za izgradnjo
zadostnih bivanjskih kapacitet za študente
in študentske družine;
Več športnih vsebin v učnih načrtih in
brezplačne športne vsebine;
Odprava izključevanja državne in Zoisove
štipendije, saj obe pokrivata različna
področja;
Zakonska ureditev za pridelavo in predelavo
ter nadzorovano rabo konoplje v medicinske
namene. 

PREBERITE TUDI SAMI NA: https://gibanjesvoboda.si/wp-
content/uploads/2022/03/SVOBODA_volilni-program.pdf 



Demokratični ekološki socializem
Predsednik: Luka Mesec
Skupnost, solidarnost in vlaganja v družbeno
infrastrukturo za vsestranski razvoj
SLOGAN: »Prihodnost za vse, ne le za peščico«

Levica

Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 

Vlaganje v šole, bolnišnice, domove za starejše in
javna najemna stanovanja;
Povečanje financiranja znanosti, raziskovanja in
izobraževanja;
Povezovanje slovenskih podjetij v podjetniške
verige;
Domača proizvodnja kakovostnih lesenih izdelkov,
ne izvoz surovine;
Prepoved dodeljevanja državnih pomoči podjetjem,
ki ne plačujejo davkov in prispevkov, poslujejo v
davčnih oazah in/ali so kršilci delavskih pravic;
Samozaposleni z nižjimi prihodki bodo plačevali
nižje, samozaposleni z višjimi prihodki pa višje
davke in prispevke.



Zaposlitve , delovna mesta

Skrajšanje delovnega tedna na 32 ur
tedensko;
Dvig minimalne plače na vsaj 815 evrov neto
in uzakonitev minimalne plače kot najnižje
osnovne plače;
Dvig minimalne urne postavke za upokojence
in upokojenke, ki opravljajo občasno in
začasno delo;
Dvig nadomestila za brezposelnost na višino
vsakokratne minimalne plače;
Poostritev nadzora nad izplačevanjem plač,
nadurnega dela in dodatkov in omejevanje
prekomernega dela;
Uzakonitev pravice do odklopa in
sankcioniranje nalaganje dela zaposlenim v
njihovem prostem času;
Uzakonitev dodatka za sobotno delo;
Ureditev zakonske podlage za zadružno
organizacijo prekarnih delavcev in delavk,
da bi okrepili njihovo kolektivno pogajalsko
moč

Stanovanjska politika
 

Izgradnja 30 000 javnih neprofitnih
stanovanj do leta 2030;
Uvedba pravičnega davka na nepremičnine, ki
bo bolj obdavčil tiste z več stanovanjskimi
nepremičninami, kot jih potrebujejo za
lastno gospodinjstvo in lastnike stanovanj,
ki so nenaseljena;



Okoljevarstvo 
 

Regulacija in omejitev kratkoročnega
oddajanja;
Registracija stanovanjskih zadrug kot
neprofitnih stanovanjskih organizacij v novem
stanovanjskem zakonu;
Vzpostavitev fonda državnih stanovanj za
nudenje začasnih nastanitev deložiranim in
brezdomnim;
Proste stanovanjske enote za ljudi v stiski,
ki jim jih bodo lahko dodelili socialni
delavci in delavke; 

Spodbujanje prehoda na javni potniški promet
(brezplačen železniški promet in brezplačna
IJPP vozovnica za socialno ogrožene);
Razogljičenje podjetij v državni lasti do
2030;
Uvedba mehanizmov za blažitev stroškov
podnebne tranzicije za socialno ranljive
skupine;
Ukinitev subvencij za vsa osebna vozila in
preusmeritev teh v elektrifikacijo javnega
potniškega prometa;
Program izgradnje večjih sončnih elektrarn in
solarizacije streh;
Ukrepi za zaščito zelenega javnega prostora
in zelenih površin;
Okrepitev delovanja regionalnih semenarskih
centrov;
Prepoved baterijske reje živali, izboljšanje
bivalnih pogojev za živali v hlevski reji,
spodbujanje proste reje.



Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)

Tudi osebe, ki zavrnejo zaposlitev ali same
podajo odpoved, bodo upravičene do socialnih
pomoči in nadomestil za brezposelnost;
Vzpostavitev sistema obveščanja potencialnih
upravičencev in upravičenk do socialnih
starševskih in družinskih prejemkov;
V primeru težav pri iskanju strokovnjaka ali
strokovnjakinje, bodo iskalci in iskalke svojo
zahtevo vložili na območno enoto ZZZS, ki jim
bo dolžan v dveh tednih najti strokovnjaka oz.
strokovnjakinjo;
Ukinitev izvajanja samoplačniških storitev,
kritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
v javnih bolnišnicah;
Obvezno zdravstveno zavarovanje za vse
prebivalce in prebivalke;
Celovita ureditev področja duševnega zdravja
znotraj javnega sistema;
Dostop do zdravstvenih storitev za tuje delavce
in delavke ter prosilce in prosilke za azil;
Sistemska ureditev področja evtanazije;
Dvig predčasnih, starostnih in invalidskih
pokojnin na dostojno raven;
Krepitev 1. stebra pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in nasprotovanje
širjenju zasebnih pokojninskih zavarovanj in
skladov;
Gradnja novih javnih domov za starejše,
negovalnih domov in domov četrte generacije za
bivanje v skupnosti;



Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje s
posebnimi potrebami, spolna usmerjenost) in pravna
država

Zagotovitev polnega javnega financiranja in
brezplačnih vrtcev za vse otroke;
Zagotovitev, da se bodo lahko vsi učenki in
učenke udeleževali letovanj, šol v naravi ter
športnih in kulturnih dni;
Zagotovitev, da bodo meli vsi otroci s
posebnimi potrebami pravico do individualne
pomoči ali spremljevalca oziroma
spremljevalke;

Uvedba preferenčnega glasu na volitvah;
Regionalizacija Slovenije;
Kazni v primeru onemogočanja, oviranja ali
omejevanja stavkovnih aktivnosti;
Učinkovita in širše dostopna brezplačna
pravna pomoč za vse, ki si je ne morejo
privoščiti odvetnika ali odvetnice;
Ureditev bivanjskih razmer ter dostop do
pitne vode, kanalizacije in elektrike za
pripadnike in pripadnice romske skupnosti;
Zagotovitev svobodnega izražanja kulture in
uporabe jezika in pisave pripadnikov in
pripadnic nekdanje SFRJ;
Olajšanje pridobitve statusa begunca in
zagotovitev varnih migracijskih poti;
Zagotovitev enakih pravic za LGBTQ+ osebe in
uzakonitev pravnega priznanja spola po načelu
samoopredelitve;
Sprejem strategije za preprečevanje nasilja
nad ženskami in otroki.



Zunanja politika (Evropska unija)

Pristop Slovenije k Sporazumu o prepovedi
jedrskega orožja;
Izstop iz NATO pakta;
Prizadevanje za izterjatev vojne škode, ki jo
je Nemčija povzročila med drugo svetovno vojno;
Priznanje neodvisnosti Palestine;
Prizadevanje za ukinitev davčnih oaz;
Prizadevanje za uveljavitev skupne evropske
minimalne plače;
Zavzemanje za demilitarizacijo svetovnih
velesil.

Mladi  

Strožji nadzor nad delodajalci, pri katerih
študenti in študentke ter dijaki in dijakinje
opravljamo prakso, v okviru katere imamo
pravico do plačila malice in potnih stroškov
ter nagrade za delo;
Uzakonitev pravice do dodatkov za nedeljsko,
nočno in praznično delo;
Zagotovitev štipendij, subvencij, ustreznih
bivalnih razmer oziroma drugih oblik gmotne
podpore vsem študentom in študentkam;
Dvig državnih štipendij za vse iz manj
premožnih gospodinjstev;
Ukinitev omejitve za vpis tujih študentov in
študentk v zvezi z dokazovanjem sredstev za
preživljanje;
Priprava predlogov za spremembe načina
financiranja študentske organizacije;
Vlaganje v raziskovanje in raziskovalno
infrastrukturo;

PREBERI VEČ  NA: https://www.levica.si/wp-
content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf  



Sredinska/levosredinska, razvojno-liberalna stranka
Predsednik: Marjan Šarec
Delo za skupno dobro, za razvojni preboj, za
medgeneracijsko sodelovanje, za varnost, za
ohranjanje narave ter za jasen in odločen pogled v
prihodnost
SLOGAN: »Normalizacija. Rešitve. Razvoj«

LMŠ
Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 

Davčna razbremenitev dela, ki bo posledično
zvišala neto plače zaposlenih in okrepila srednji
razred;
Spodbujanje prebivalstva k prostovoljni aktivaciji
bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih
obveznic z zajamčenim donosom, in sicer za
graditev stanovanj za mlade, energetskih objektov,
infrastrukture;
Razvoj instrumentov (skupaj z resorjem za znanost)
za pospeševanje operativnega prenosa znanstvenih
dognanj in odkritij v tržno okolje ter ustanovitev
državnega sklada tveganega kapitala za podporo
perspektivnim start-up podjetjem;
Aktivno privabljanje tujih investicij, ki
prinašajo visoko dodano vrednost in omogočajo
vključevanje slovenskih podjetij v regionalne in
globalne nabavne verige, z ustreznimi, mednarodno
primerljivimi spodbudami;
Poenotenje e-portalov (eVEM, eDavki, AJPES) v
celovito in sodobno elektronsko ogrodje.



Zaposlitve , delovna mesta

Zmanjševanje prekarnosti s pripravo posebne
strategije ter z zagotavljanjem spodbud in
certifikatov neprekarnim zaposlovalcem, s
krepitvijo nadzora nad prekarnimi oblikami
zaposlovanja, z zaostritvijo sankcij za kršitve
delovne zakonodaje in informiranjem prekarnih
delavcev o njihovih pravicah in možnostih;
Spodbujanje študija in zaposlovanja invalidov,
ustrezna prilagoditev dostopnosti študijskih
okolij in delovnih mest;
Zviševanje minimalne plače ob doslednem
uresničevanju veljavne zakonske formule;
Spodbujanje zaposlovanja starejših s
preoblikovanjem delovnih mest za starejše (t.
i. age management).

Stanovanjska politika

Ustanovitev stanovanjskih zadrug po vzoru tujih
uspešnih oblik dostopa do stanovanj ter
spodbujanje drugih inovativnih pristopov za
reševanje stanovanjske problematike;
Regulacija kratkoročnih najemov v
večstanovanjskih stavbah (airbnb, booking);
Sprememba zakonodaje tako, da bo omogočila
hitrejše in lažje pridobivanje gradbenih
dovoljenj, ko so izpolnjeni vsi pogoji;
Graditev neprofitnih stanovanj, zviševanje
subvencij na področju stanovanjske politike –
spodbujanje subvencioniranih najemov za daljše
časovno obdobje z možnostjo odkupa;
Krepitev in usposobitev stanovanjskega sklada
za hitrejše in učinkovitejše reševanje izzivov.



Imenovanje državnega sekretarja ali sekretarke
pristojne za podnebna vprašanja;
Dosledno izvajanje ustavne določbe, da so vodni
viri javno dobro v upravljanju države;
Načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje
oziroma zmanjševanje količin odpadkov;
Uvedba najsodobnejše tehnologije za pretvorbo lahke
frakcije komunalnih odpadkov v energijo (toplotno
in električno);
Vlaganja v različne obnovljive vire energije, kot
so hidroelektrarne na srednji Savi, male
hidroelektrarne, izraba sončne energije (sistemske
in individualne elektrarne) in vetrnega potenciala,
kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno, ter
izraba plitve geotermalne energije (toplotne
črpalke, hibridni sistemi);
Priprava in ustrezna prilagoditev nacionalnih
prometnih razvojnih načrtov, da bi tako razogličili
promet, hkrati pa spodbudili preusmeritev tovora in
tovornjakov s cest na železnice;
Oblikovanje strategije pridelave semen in
zagotovitev sredstev za delovanje semenskih bank;
Krepitev preventivne zaščite površin pred ujmami,
gradnje rastlinjakov, izrabe geotermalne energije
za ogrevanje, uporabe namakalnih sistemov,
učinkovitega in zanesljivega sistema kmetijskih
zavarovanj ter uvajanja podnebju in tržnim potrebam
primernejših kultur;

Okoljevarstvo 



Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)

Vzpostavitev novega ministrstva za znanost,
digitalno preobrazbo, razvoj in visoko šolstvo;
Povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno
in inovacijsko dejavnost;
Vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med
izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom za
sooblikovanje in soustvarjanje izobraževalnih
programov, ki bodo sledili sodobnim trendom in
ustrezno pokrivali potrebe po kompetencah
razvojno naravnanega gospodarstva;
Preučitev možnosti širše uporabe blockchain
tehnologije pri javnih in drugih storitvah zaradi
transparentnosti in varnosti;
Umestitev usposabljanja mladih za transverzalne
veščine (inovativnost, kritično mišljenje,
osebnostni razvoj, učenje učenja, timsko delo
ipd.) v učne načrte na vseh stopnjah
izobraževanja ter usposabljanje vzgojiteljev in
učiteljev;
Preverjanje učinkov številčnega ocenjevanja pri
predmetih glasba, likovna umetnost in šport,
upoštevaje njihov vpliv na vzgojno vlogo, ter
sprememba načina ocenjevanja, če se to izkaže za
smiselno;
Priprava novega predloga za ustanovitev
pokojninsko-demografskega sklada;
Medgeneracijski centri za povezovanje starejših
in mladih družin (sinergija generacijskih potreb
– varstvo otrok in pomoč v gospodinjstvu,
blaženje osamljenosti starejših);



Ureditev ter jasna razmejitev med javnim in
zasebnim zdravstvom;
Trajna uveljavitev ukrepa kratkotrajne
odsotnosti z dela zaradi bolezni (3 dni) brez
obiska zdravnika;
Kadrovska okrepitev zdravstvene dejavnosti
(predvsem z novim administrativnim kadrom);
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
in prenos v obvezno zdravstveno zavarovanje – ob
ohranitvi iste ravni pravic;
Sistemsko financiranje področja duševnega
zdravja;
Ustanovitev službe ali direktorata za duševno
zdravje na ministrstvu za zdravje.

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje s
posebnimi potrebami, spolna usmerjenost) in pravna država

Sprememba Zakona o kazenskem postopku, da bi se
izognili zastaranju in omogočili večjo
učinkovitost pregona organiziranega,
gospodarskega in bančnega kriminala ter
korupcije;
Sprememba volilnega sistema (sprememba Zakona o
volitvah poslancev v državni zbor) z uvedbo
relativnega neobveznega prednostnega glasu na
ravni volilnih enot;
Podpora ustanovitvi pokrajin v dialogu in
soglasju s stroko in lokalnimi skupnostmi za
decentralizacijo in skladnejši regionalni
razvoj;



Zunanja politika (Evropska unija)

Oblikovanje učinkovite migracijske in
integracijske politike za zagotavljanje
kakovostnih življenjskih razmer priseljencev,
privabljanje kvalificiranih delavcev iz drugih
držav ter za vračanje slovenskih državljanov iz
tujine (t. i. kroženje možganov);
Krepitev programov aktivne starosti in
medgeneracijskega sodelovanja ter vključevanje
mlajših upokojencev v pomoč starejšim;
Omogočanje aktivnejšega vključevanja invalidov v
družbeno in politično življenje.

Prepoznavnost Slovenije kot odprte in izvozno
usmerjene države, ki zagovarja spoštovanje načel
mednarodnega prava, vladavine prava, človekovih
pravic, multilaterizma in varovanja okolja;
Zunanja in evropska politika, ki zagovarja
tesnejše povezovanje v EU in zna prisluhniti
državljanom ter njihovim potrebam. Prost pretok
oseb, blaga, kapitala in storitev se mora v
celoti vrniti;
Premišljeno delovanje in okrepljena ter ciljno
usmerjena gospodarska diplomacija, s čimer bi
izkoristili svoje prednosti in priložnosti tudi
na perspektivnih trgih tretjih držav—geografsko
od podsaharske Afrike, arabskih držav, vse do
vzhodne Azije
Nadaljnje izvajanje dobrih praks za preprečevanje
nezakonitih prehodov meje, izgradnja tehničnega
varovanja schengenske meje in podpora lokalnim
skupnostim.



Mladi 

Zagotavljanje raznolikih spodbud za reševanje
prvega stanovanjskega vprašanja mladih;
Vključevanje nevladnih organizacij in civilnih
iniciativ s področja mladih v procese sprememb
zakonodaje, povezane z mladimi;
Zagotovitev podpore in finančnih spodbud mladim
pri inovativnem razvoju zagonskih podjetij (t.
i. start-upov);
Povečevanje kapacitet v študentskih domovih,
krepitev sheme državnih in kadrovskih štipendij
ter spodbujanje podjetij, naj čim bolj sledijo
tej nameri;
Podpora selitvi mladih na podeželje z
ustvarjanjem samooskrbnih trajnostnih vasi in
novih delovnih mest na podeželju ter s
krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja, tudi s
sredstvi skupne kmetijske politike EU;
Ustrezna zakonska ureditev legalne pridelave in
predelave konoplje v medicinske namene.

 
PREBERI TUDI SAMI: https://www.strankalms.si/wp-

content/uploads/2021/11/LMŠ-program-2022-2026-dokument.pdf 



Sredinska stranka
Predsednik: Ivan Gale
Sonaravna Slovenija z največjim številom zelenih
inovacij na prebivalca v EU
Razvoj proaktivne Slovenije, ki spoštuje ljudi in
gradi na preglednosti ravne države
Pregledno, zdravo, varno, podjetno in inovativno,
sonaravno
SLOGAN: Naša prihodnost je aktivna skupnost 

SNP – Stranka Naša Prihodnost

Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 
Krepitev zadružništva in samooskrbe
Dvig samooskrbe s hrano na 80% in z energijo na
90%
Dvig lastništva javne infrastrukture na 80%
Dvig lokalne proizvodnje za 50 najnujnejših
izdelkov
80% hrane v javnih zavodih iz lokalne pridelave z
ohranjanjem ogljične nevtralnosti 

Zaposlitve , delovna mesta

Prilagodljiv delovni čas in lokacija
Ureditev statusa prekarnih oblik dela
Nove oblike nagrajevanja v javnem sektorju 



Medgeneracijske (bivalne) skupnosti,
medgeneracijska oskrba in stanovanjske zadruge
Stanovanjske zadruge
300 milijonosv evrov na leto za izgradnjo 3000
novih stanovanj (za mlade, socialno ogrožene in
starejše)
Kadrovska okrepitev osebja v postopkih
pridobivanja gradbenih dovoljenj z namenom
pospešitve postopkov 

Stanovanjska politika

Okoljevarstvo

C02 nevtralnost do leta 2030
Preučitev jederske energije kot CO2 nevtralne
predhodne rešitve pri vzpostavljanju dolgoročnih
obnovljivih virov
»Slovenija brez odpadkov«, »plača kdor smeti«
Semenska banka
Solarne ceste in pločniki ter eko hiše
E-mobilnost - 1000 km kolesarskih cest, 70%
subvencije na nov e-avtomobil, masovna uvedba e-
avtobusov
Sistemska podpora eko-gospodinjstvom
Ničelna stopnja DDV na sončne kolektorje in
razpoložljiva zemljišča



Oživitev vaških skupnosti
Kvalitetna starost in paliativna oskrba
Prilagoditev izobraževalnim potrebam dolgoročnega
napredka
Celostna obravanava človeka v zdravstvenem procesu
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Dopolnjevanje in razvoj našega izobraževalnega
sistema z novimi kompetencami za prihodnost 

Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje
s posebnimi potrebami, spolna usmerjenost) in pravna
država

Absolutni preferenčni glas
Proti regijski razdelitvi Slovenije
Državljanski nadzor javne porabe, delovanja javnih
ustanov in funkcionarjev, dostopno na spletu z
enim klikom
Ničelna toleranca do diskriminacije na osnovi
zdravstvenega stanja
Brezplačen javni prevoz
Povezava med družbeno odgovornostjo gospodarstva
in sposobnostjo invalidov v smeri skupnostnih
storitev in socialno gospodarskih skupnosti
Enakovredna zastopnost spolov v javnih podjetjih
in institucijah
Prepoved digitalnih platform, ki nagovarjajo k
diskriminaciji
Ustvarjanje medgeneracijske, socialne, verske in
človeške enakosti



Fokusna področja: Zahodni Balkan, EU,
Japonska, Zveza držav Jugovzhodne Azije
S programi izmenjave in skupnimi kulturnimi
projekti se osredotočimo na balkansko regijo
Slovenija potrebuje namenski sklad za podporo
predvsem Bosni in Hercegovini, Kosovu in
Albaniji na področjih, kot sta izobraževanje
in tehnična pomoč
Ukrepi proti kibernetskemu orožju in proti
orožju z neposredno energijo

Zunanja politika (Evropska unija)

Mladi 
Celosten razvoj mladih za prihodnost
Krediti za mlade za prvi nakup stanovanja
Podpora za sofinanciranje (redno vpisanih)
študentov in postopno vključevanje v delovni
proces
99 000 eur družinska hiša za mlade
Priznavanje delovnih kompetenc, pridobljenih
prek neformalnega izobraževanja pri
zaposlovanju oziroma med rednim šolanjem
Depolitizacija mladinskih organizacij

PREBERI TUDI SAM: https://nasaprihodnost.si 



Piratska stranska, del Evropske piratske
stranke
Vrednote: zasebnost in varovanje podatkov,
svoboden in nevtralen internet, transparentnost
države in politike, reformo monopola nad
avorskimi deli, odprte standarde in proste
reforme, ter svobodno in odprtokodno programsko
opremo. 
Slošno: Depolitizacija policije kot orodje za
ohranitev demokracije. Zaščita zasebnosti v
dobi digitalizacije. Sprememba medijske
zakonodaje. Močan boj proti korupciji.
Transparentne javne finance. Učinkovitejši
zapori in alternativne kazni. Stabilen sistem
poštenih pokojnin. Skrajšanje delovnega časa.
Izboljšajmo upravljanje z državnim premoženjem.
Zmanjšanje količine odpadkov s krožnim
gospodarstvom. Rudarjenje na zaščitenih
območjih ni sprejemljivo. Novi namenski
reševalni helikopterji. Obnova javnega
zdravstva. Kakovostno in lokalno pridelana
hrana. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Digitalizacija za moderno informacijsko družbo.
Nadzor nad porabo sredstev študentskih
organizacij. Regulacija in legalizacija
konoplje.
Predsednik: Boštjan Tavčar

Pirati

Splošen povzetek posamezne stranke 



Ena izmed strank, ki naslavlajjo problematiko
bega možganov + nagovajrajo reševanje monopola z
vzpostavljanjem zadrug;
= rešitve: izbolšjanje pogojev dela viskoko
izobraževalnih kadrov in na znižanje splošno
življenskih stroškov + javna štipendijska shema ;
Po uniiverzah bodo vzpostavili prgram študentom s
poslovnimi načrti in jih povezali s svetovalci,
inkubatorji in investitorji ter predvsem med
seboj;
Zagotovili bodo kakovostno in lokalno pridelano
hrano po pošteni odkupni ceni za kmetovalce;
Razvoj vse regij - razvoj podeželja ->
ustanovitev pokrajn in na njih prenesli
opravljanje posameznih nalog iz ždravne in
občinske pristojnosti.

Ekonomija in gospodarstvo 
 

Zaposlitve , delovna mesta;

Strmijo k zamnšanju birokracije in
digitalizaciji uradnih procesov 
Skrašanje delovnega časa (skrašjani delovni čas
postane legalen) - uzakonili bodo ‘pravico do
odkolpa’ v skladu s katero bodo delavci imeli
pravico do ignoriranja delodajalce zunaj
delovnega časa 
Piratski model poenostivte sitema dela -
poenotili bodo vse sedanje oblike zaposlitev v
enoten sistem priložnosthenga dela, ki se bo
lahko enostavno nadzorovalo + sorazmerni davki
Dvig minimalne plače 



povečati moramo število letno zgrajenih
stanovanjskih enot ter omogočiti nižje
najemnine in nižje cene (želijo graditi večje
stanovanjske soseske + dodaten davek na prazne
nepremičnine)

Stanovanjska politika
 

Okoljevarstvo

Cilj: zadostna lastna proizovdnja kapacitete
elektirčne in topolotne energije.
Zakon o energetski transformaicji in gradnji
dodatnih jederskih kapacitet
Želijo rešiti vprašanje visokoraddioktivnih
odpadkov 
Uvedba univerzalne pravice do popravila ->
nekateri proizvajalci naredijo izdelke tako, da
jih je žteje popraviti oz., da se mora
potrošnik obrniti na drage lincencirane
srviserije. - Rešitev: uvedli oceno
porapvljenosti izdekov + prepolovitev DDV za
popravila
Zmanjšanje količine odpadkov s krožnih
gospodarstvom (razlikujemo izdelke na trgu na
poldagi analize življenksega cikla (LCA) +
nižji DDV na reciklirane izdlke) 
Popolna prepoved pridobivanja plina s
hidravličnim lomljenjem in skadiščenja odpadne
vode v geoloških plasteh
Trajnostni promet in mobilnost (izbošlanje
infrastukture z novimi gradnjami +
multimodalnost prometa v mestih
Varujemo naše gozdove, ki so ogroženi



Uveljavljanje sistema kuponov za brezposelne

Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje s
posebnimi potrebami, spolna usmerjenost)

Enakopravne priložnosti za marginarizirane
skupine 
Duževno straje kot prednostna naloga
(uveljava zakonodjane ureditve psihoterapije
v slovenskem pravenem sisemu + v šolski
sistem bodo vključili izobraževalne vsebine,
povezane z duševnim zdravjem + ureditev
stanovanjske probmeatike osev s težavami v
duževem zdravju)
Reševanje revščine starejših
Enakopravnost vseh oseb, ne glede na spol
(branjenje pridobljenih pravic žensk, dostop
do različnih oblik brezplačne kontracepcije,
ureditev pranega priznanaj spola, možnost
bolniškega saleža zaradi mensturiacije



(pod poglavljem Ostalo): strožji nadzor nad
porabo sredstev v študenskih organizacijah -
iuveljavi se redorma, ki zahteva, da študenske
organizacije jasno dokazujejo smiselnost porabe
denarja s konketnimi rezultati in načrti dela
svojih zavidiv po strogih kriterjih
Preoblikovanje šolskega sistema:  
Slabo pedagško znanje -> selekcija pri sprejemu
na pedagoški študij - preverjanje osevnostne
usreznosti 
Več mesecov obvezne prakse + uveljavljanje
predmetov, ki gradijo osebnostne kompetence 
Šola postane osmeletna
(nevem kam bi to dala): skrb za kulturo in
zavedanje njene pomembnosti
Priprava jamstvene sheme za made
Karierne perspektive - spodbujanje k
pridobivanju dodatnih kompetenc + spodbujanje
proaktivnosti adih + izboljšava delovnopravne
zakonodaje

Mladi 
 

PREBERITE VEČ SAMI: https://piratskastranka.si/program/ 



Za zagotavljanje prehranske samooskrbe z zdravo
domačo hrano z večjo podporo kmetom, kmeticam in
mladim na podeželju.
Življenje na podeželju naj postane privilegij!
Gospodarska mentaliteta v javno upravo in celotno
družbo.
Vsi si zaslužijo ponovno priložnost in možnost,
da pozitivno spremenijo svoje življenje.
Slovenija je uspešna samo takrat, ko je
gospodarsko močna.
Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in
učinkovite zdravstvene oskrbe.
Za sistemsko podporo mladim ob vstopu v delo in
pri oblikovanju družine.
Za čisto naravo, zdravo okolje, za gospodarsko
uspešno državo in socialno pravično družbo.
Digitalna preobrazba gospodarstva in družbe je
nujna za boljše življenje.
Vrnimo politiko ljudem! Kdo bolj pozna probleme
ljudi, kot župani, ki so v vsakodnevnem stiku z
njimi?
Za podporo vdovcem z dodatnim delom pokojnine po
pokojnem partnerju.
Nihče ne bo ostal sam.

Gre za politično zavezništvo med: SLS, Konkretno,
Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrat 
Nimajo enega predsednika.
Povezalo se je več politični orientacij: liberalno-
gospodarski,ljudsko-socialni, zeleni steber

Povežimo Slovenijo
Splošen povzetek posamezne stranke 

Slogani in cilji: 



Slovenija je močna takrat, ko je tudi
gospodarsko uspešna,
Življenje na podeželju postati privilegij
Moramo povsod ustvariti pogoje za razvoj na
način, da spoštujemo načela trajnosti in
dostojanstvo človeka. 
Dodajanje birokracije in finančnih bremen vsem
podjetnikom (npr. nedavno uvedeni »davek na
lastništvo fotokopirnih strojev«) naj
nadomestijo okrepljene ustanove s polnejšimi
pooblastili za pregon
Pavšalne obdavčitve za gostince, kmete in
obrtnike
postanimo tehnološko pismen narod.

Ekonomija in gospodarstvo 
 

 
Zaposlitve , delovna mesta

ljudje naj delajo, tudi če so upokojeni in to
želijo, ter zaradi tega obdržijo vse ugodnosti.

Okoljevarstvo 
 

Zeleni prehod naj ne kaznuje najrevnejših
(trenutno pretežni del spodbud najde zelene
naložbe, ki si jih lahko privoščijo le
premožni, dodatna bremena pa doletijo predvsem
revnejše, ki si ne morejo privoščiti menjave
»umazanih« tehnologij)
Čisto okolje za Slovenijo preko uvedbe sodobnih
pristopov trajnostnega izkoriščanja naravnih
danosti



Upokojenci ne smejo zapasti v revščino!
Vdovam in vdovcem naj po izgubi partnerja
ohranijo tolikšen delež njegove pokojnine, da
si lahko zagotovi dostojno življenje.
Izboljšati socialni status invalidom, čimbolj
izenačiti priložnosti zanje.
Na prvem mestu je zdravje ljudi, ne ideologija.
Brez celostne spremembe in poenotenja
organizacije, dolgoročnega kadrovskega
načrtovanja in transparentnosti v zdravstvenem
sistemu, se nam bo prvič v zgodovini znižala
življenjska doba zaradi nepotrebnega umiranja
ljudi

 
Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)



 
Zunanja politika (Evropska unija)

 V zunanji politiki se morata
ideologija, napuh in osebna
naklonjenost politikov do posameznih
igralcev na svetovnem prizorišču
umakniti interesu Slovenije in njenih
ljudi.

Sovražni govor lahko premaga le več
spoštljivega govora. Nikoli omejevanje govora
s strani oblasti.
Najpomembnejša varovalka ljudstva pred
samovoljo oblasti v času po in pred
naslednjimi volitvami je – referendum.
Pametno bi bilo določiti dan v letu, ko bi
izvedli vse morebitne referendume naenkrat,
razen ko bi bila izvedba na drug datum
neobhodna.

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija,
rasa,ljudje s posebnimi potrebami, spolna
usmerjenost)

PREBERITE TUDI SAMI:
https://povezimoslovenijo.si/sub/700/povezimo-slovenijo 



Zavzemajo se za čim manj neposrednega lastništva
države. 
Za znižanje davkov 
Kot pogoj razvoja slovenije in ustvarjalnega
potenciala slovencev navajajo Zedinjeno
Slovenijo, ki predpostavlja združitev vsakega
člana slovenske družbe, za dosego skupnega cilja,
ki je skupni napredek. 
Družbenega razvoja ni mogoče prepustiti
spontanosti. SDS želi vzpostaviti gospodarsko
politiko, ki bi omogočila večjo konkurenčnost v
gospodarstvu, s tem sledijo neoliberalni
gospodarski politiki. 
Podpira nastajanje mikro, malih, srednjih
podjetij. Povečevanje kunkurence v gospodarstvu
enačijo s procesom demokratizacije naše družbe.
Podpirajo Zakon o spodbujanju investicij in
znanstvenoraziskovalni dejavnosti, zaradi česar
bo Slovenija zanimivejša za tuj kapital in za
mlade raziskovalce

Desničarska, nacionalistična stranka
Predsednik: Janez Janša
Glavni cilji: Za človekove pravice, dostojanstvo,
spoštovanje slovensko kulturo in slovenski narod.
Slogan: Gradimo Slovenijo #ZATE

SDS – Slovenska demokratska stranka
Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 



Okoljevarstvo

Odnos do okolja utemeljujejo na načelih
previdnosti in preventive, 
Okoljevarstvo skozi ohranjanje pokrajinske
identitete
Država mora oblikovati celostno
strategijo, ki bo pripeljala do ugodnejših
socio-demografskih trendov na vseh
območjih Slovenije
Za politike, s katerimi se lahko
prilagodimo podnebnim spremembam
prevzamemo svoj del bremena iz mednarodnih
dogovorov, izkoristimo gospodarske
priložnosti, ter ne nazadnje spreminjamo
vrednote in obnašanje ljudi.

SDS pravi, da mora izobraževalni sistem
upoštevati potrebe trga in gospodarstva, na
ta način lahko preprečimo brezposelnost. SDS
navaja, da trgu trenutno najbolj primanjkuje
strojnikov, elektrotehnikov in kemikov. 
Podpirajo Novelo zakona o dohodnini, zaradi
česar bo delavcu konec meseca izplačana višja
neto plača
Plačilni sistem, ki temelji na socilanme
dialogu.

Zaposlitev in delovnih mest



Če se navežemo še na stališče stranke do
izobraževalnega sistema: SDS se zavzema, za
ukrepitev zasebih šol, ter da bi v šolskih
kurikulumih moralo biti več povdarka na
nacionalni kulturni identiteti. 
zavzemajo se za javno zdravstveno službo, s
povdarkom, da lahko lažja dela v zdravstvu
rešujejo tudi zasebni zdravniki s koncesijami.
Temelj družbe blaginje je konkurenčno
gospodarstvo, ki hkrati omogoča solidarnost med
ljudmi, med generacijami, med regijami in
državami.
 Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja, ki
temelji na t. i. "medgeneracijski pogodbi", naj
zagotavlja temeljno socialno varnost

Podpora osebam, ki si ne morejo privoščiti
stanovanj

 
Stanovanjska politika

Socialna država

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija, rasa,ljudje s
posebnimi potrebami, spolna usmerjenost)

 

Za cenejše in dostopnejše zdravstvo za vse.



 
Mladi 

 
Družinska politika in mladi, povdarek na
mladih družinah 
Povdarek na tradicionalnih družinah; 
Pomembno prizadevanje mladih za enake
možnosti na poti do izobrazbe, ki
predstavlja enega izmed ključnih pogojev
uspešnega vključevanja v družb
Za nižje prispevke za delodajalce, ki
zaposlujejo mlade

Slovenska demokratska stranka bo spodbuja vsa
prizadevanja za krepitev globalne vloge
Evropske unije
 Zavzemajo se za Združeno Evropo in
uveljavljanju vloge Slovenije v EU
skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika
in kulture, za ohranitev kulturne dediščine in
narodne identitete med Slovenci v zamejstvu in
po svetu
 Zavzemajo se za povečanje ozaveščenosti
javnosti o pomenu nacionalnega obrambnega
sistema ter krepitev njegovega ugleda med
državljani Republike Slovenij

Zunanja politika (Evropska unija)

PREBERITE VEČ SAMI NA: https://www.sds.si/program 



Zavzemajo se za vzpostavitev socialno-tržnega
modela,vsak posameznik lahko ob primernih
socialnih pogojih razvija talente in uspe kot
samostojni podjetnik ali zaposleni
zavzemajo se za nižje davke
ustavitev bega možganov
debirokratizacija
Zavzemajo se za krajši delovnik, namesto 40 ur na
teden, naj bi bilo manj.
uvedba razvojne kapice na 4.600 EUR za
pritegnitev najboljših kadro

Krščansko-demokratska stranka, desno-konzervativna
Predsednik: Matej Tonin
Glavne zahteve: Slovenija - Dežela prodornih idej
in uspešnega gospodarstva
Slogan: »Odločno naprej«

Nsi – Nova Slovenija

Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 
 

Zaposlitve in delovna mesta
 

Uveljavili bodo višje plače, prvi korak so že
naredili to je bilo sprejetje zakona o dohodnini
ter zagovarjajo socialno kapico. 



Socialna država

Velik povdarek je na boljši oskrbi na domu
stabilna mreža centrov za starejše, kar pomeni,
da bi namenili tudi več denarja starejšim
povišali plače delavcem v socialnem varstvu
spremenili bi sistem pokojnin in zmanjšali davke
na dodatno pokojninsko zavarovanje.
zavzemajo za hitro in dostopno javno zdravstvo, 
zdravnikom bi dodelili poseben status, da bi se
ti lahko odločili ali bodo delovali v okviru
zasebnih ali javnih ambulant. 
Več denarja bi namenili policiji, vojski in
gasilcem. 

naj bodo sončne elektrarne na vsaki strehi.
podpirajo in zavzemajo se za zelne prehod in
ustvarjenje čiste energije
Velik povdarek dajejo obnovljivim virom, želijo
postaviti sončne elektrarne ob avtocestah,
opuščenih kamnolomih in nekdanjih rudnikih. 
podpora gradnji 2. bloka jedrsek elektrarne
Krško, ta bi proizvedla dovolj energije za
celotno Slovenijo. 

Okoljevarstvo



Največ povdarka dajejo mladim družinam in
omogočanje podpore mladim družinam.
Jamstvena shema za najem kredita za prvo rešitev
stanovanjskega problema
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
Socialni prispevki
Davčna olajšava ob prvi zaposlitvi mladega
iskalca zaposlitve

želijo, da vsak pride do lastnine in si ustvari
premoženje. Želijo uveljeviti cenovno dostopna
stanovanja za mlade družine, preko davčnih
olajšav in odstranjevanja administrativnih ovir. 
Več stanovanja bi gradili v urbanih stediščih, 
zgradili bi več študentskih domov. Pri gradnji
bi podprli tudi lokalne skupnosti. 

 
Stanovanjska politika 

 

Mladi 
 

Enakopravnost in pravna država

digitalizacija: vzpostavitev enotne vstopne točke
E-pravosodje
postopki brez vračanja na prvo stopnjo v ponovno
sojenje
prednostna obravnava najhujših kaznivih dejanj in
učinkovit sistem odvzema premoženja nezakonitega
izvora



pametna politika priseljevanja
vsak, ki se priseli v Slovenijo mora
spoštovati slovensko kulturo in slovenski
jezik.
Želijo izboljšati medsosedkse odnose
predvsem z našimi južnimi sosedi.
Povdarjajo preprečevanje destabilizacije
terorizma

Zunanja politika 

PREBERITE VEČ SAMI: https://nsi.si/odlocno-naprej-
vladni-program-nsi-2022-2026/ 



Ustanovitev letalskega prevoznika Air Slovenia,
Turizem bomo razvijali po načelih zelenega,
inovativnega in butičnega ter tako ustvarjali
edinstveno ponudbo in prepoznavnost Slovenije. 
Stabilizacija javnih financ, 
Podjetja v državni lasti bi morala nameniti del
dobička
za pomoč novim in dobrim zagonskim podjetjem.
v Za stabilizacijo gospodarske rasti so potrebni
ukrepi za omejevanje inflacije in stabilizacijo
cen, ukrepi za večjo potencialno rast (za rast
brez pregrevanja gospodarstva) in ukrepi za večjo
robustnost gospodarske rasti. 
Spodbude in investicije države bodo usmerjene v
digitalno in zeleno preobrazbo podjetij. 
 Evropski zeleni dogovor bo osnova rasti
evropskega gospodarstva. 

Levosredinska stranka
 Predsednica: Alenka Bratušek 
Glavne toče: skrb za upokojence,ureditev
dolgotrajne oskrbe, ustanovitev demografskega
sklada za pokojnine
Slogan: »Naredimo, kar je treba«

SAB – Stranka Alenke Bratušek

Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 
 



Pomladitev javne in državne uprave,
zaposlitev za 5 tisoč mladih.

Zaposlitve, delovna mesta

Stanovanjska politika

Vzpostavili bodo poroštveno stanovanjsko shemo,
ki bo mladim omogočila lažji nakup stanovanja.
Država pa bo zagotovila tudi več neprofitnih
stanovanj, ki bodo mladim bolj dostopna. 
Urediti želijo oddajanje stanovanj, hiš in sob
preko spletnih strani booking.com in
airbnb.com.

Okoljevarstvo

Spodbujali bodo uporabo električnih vozil in
projekte skupne uporabe prevoznih sredstev, s
katerimi bomo zmanjšali število vozil v mestih,
pripomogli k reševanju težave parkiranja in
znižali raven škodljivih emisij v zraku.
Spodbujali bomo razbremenitev cest in prevoz po
železnici. 
Podpora krožnega gospodarstva,
okrepili bodo nadzor nad spoštovanjem okoljskih
standardov in povišali kazni za vse, ki jih
kršijo. 
Prehod na podnebno nevtralne proizvodne procese
bomo podpirali z direktnimi podporami in
subvencijami. S prihodki iz emisijskih kuponov
se bosta financirala zeleni prehod in
preobrazba gospodarstva. 



 Do leta 2026 zgradili novo Narodno in
univerzitetno knjižnico
 Povečali bomo število družinskih zdravnikov,
uredili njihove plače in izboljšali pogoje dela
(zmanjšanje administrativnih obremenitev,
ukinitev dvojnih delovišč, ustrezna
digitalizacija in informatizacija delovnih
procesov), da okrepimo javno in dostopno
zdravstvo. 
 S centralizacijo in skupnimi nabavami v
zdravstvu za vse javne zdravstvene zavode bomo
preprečili korupcijo in previsoke cene. 
Ukinili bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
zdravstvu bodo zagotovili enako količino denarja
skozi prispevke 

Spodbujali bodo lastno samooskrbo ter lokalno in
ekološko pridelavo živil. S finančno podporo in
spremembo sistema javnega naročanja bomo lokalnim
kmetom omogočili prodajo lokalno pridelanih živil v
javne ustanove v bližnji okolici. 
Podpirajo izgradnjo sežigalnice odpadkov v
Sloveniji.

Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba,
zdravstvo, revščina)



Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija,
rasa,ljudje s posebnimi potrebami, spolna
usmerjenost) in pravna država

Vztrajali bomo pri uvedbi obveznega
preferenčnega glasu na volitvah 
V sodelovanju s stroko bodo spremenili ZKP v
delu, ki se nanaša na izločitev dokazov, saj
številni kazenski postopki na tej točki padejo
ali zastarajo. 
Zagotoviti je treba enakopravnost žensk, moških
in skupnosti LGBT. 
Predlagali bodo ustanovitev sklada za pomoč pri
varuhu človekovih pravic.

Zunanja politika (Evropska unija)

Razvoj skupne evropske varnostne politike.
In vzpostavitev vojske Evropske unije

Mladi 

Zagotovili bodo izobraževanje mladih o
demokraciji, s katerim želimo zagotoviti večjo
udeležbo na volitvah. 
Mladim, dijakom in študentom, bodo po vzoru
upokojencev zagotovili brezplačno in varno
mobilnost z mestnim in medkrajevnim javnim
prevozom (avtobusi in vlaki). 
Digitalizacija za mlade

PREBERITE TUDI SAMI NA: https://sab.si/wp-
content/uploads/2022/02/SAB_volilni-program-2022-

NAREDIMO-KAR-JE-TREBA.pdf 



 Stranka na prvo mesto postavlja okolje
Zeleno gospodarstvo 
 Operacionalizacija naravi prijaznih tehnologij
Trajnostna industrija in promet
Zmanjševane izpustov
 Zmanjšanje porabe energije v poslopjih,
razogličenja energetskega sistema
Spodbude podjetjem, ki so propulzivna,
visokotehnološka ter okoljsko in družbeno odgovorna. 
Zaprtje elektrarne TEŠ6
Uvedba državnega investicijskega programa za
zamenjavo vseh obstoječih streh s solarnimi. 
Za proizvodnjo energije iz OVE bomo izkoristili
degradirana območja in izboljšali učinkovitost
umeščanja OVE v prostor, 
Elektromobilnost ostaja prednostna usmeritev v
povezavi z razogljičenjem osebnega avtomobilskega in
avtobusnega prometa 

Zelena stranka
Predstavnika: Uroš Macerl, Urša Zgojznik 
Ključni stebri: Okolje, demokracija, socialna
pravičnost, ustvarjalnost
Slogan: »Mi smo Vesna«

VESNA - zelena stranka

Splošen povzetek posamezne stranke 

Ekonomija in gospodarstvo 
 



Prepovedali bomo uporabo rakotvornih herbicidov 
Trajnostno in samooskrbno kmetijstvo
Zagotovili bomo ureditev javnega prevoza z
električnimi vozili ter učinkovito prepoved
vožnje s štirikolesniki in motornimi sanmi v
vseh narodnih in krajinskih parkih ter drugih
zavarovanih območjih. 
Na sistemski ravni izboljšati upravljanje
gozdov 

Službe in zaposlitev

 Spodbujanje krožnega gospodarstva, spoštovanje
človekovih in socialnih pravic delavcev
Sistematičen pristop k delu in sodelovanju na
daljavo 
Uvedli bomo trajnostno naravnano reformo
nadomestila stroškov za prevoz na delo tako, da
ga bomo nadomestili z univerzalno mesečno/letno
karto za javni prevoz (po zgledu Avstrije in
Švice) in tako stimulirali trajnostne prometne
načine za pot na delo. 
Pravično plačilo za opravljeno delo 
Oprostitev plačila prispevkov ob prvi
zaposlitvi za obdobje 3 let 
Spodbude za zaposlovanje mladih in brezposelnih
ter prepoved krivičnih načinov opravljanja dela
(denimo neplačano pripravništvo in izkoriščanje
statusa študenta s strani delodajalcev). 
Spodbujanje zelenih javnih del. 
Reforma davčnega sistema, ki bo omogočala
pravičen (višja obdavčitev kapitala in
premoženja) prehod v zeleno družbo in krožno
gospodarstvo. 



Omogočili bomo dostop do zdrave pitne vode vsem, ki
ga še nimajo. 
Celovita sprememba medijske zakonodaje (Zakon o RTV
Slovenija in Zakon o medijih ...) po opravljeni
široki javni razpravi domačih in tujih strokovnjakov
ter civilne družbe. 
zagotovitev ustreznih finančnih sredstev za
investicije v zdravstvo, tako da se postopoma dvigne
delež sredstev na evropsko povprečje 
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Preden se odločimo za gradnjo novih nepremičnin,
moramo aktivirati obstoječi, vendar nenaseljeni
stanovanjski fond. 
Uvedba Nacionalne garancijske sheme za pridobitev
bančnega kredita za nakup oz. obnovo prvega
lastnega stanovanja ali hiše. 
Intenzivnejše vlaganje Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije v namensko gradnjo
nepremičnin za dolgoročni najem. 
spodbujanje zadružništva in drugih novih oblik
reševanja stanovanjske problematike. 
Ureditev možnosti reguliranega odkupa
propadajočih nepremičnin (zlasti na podeželju in
v primerih razpršenega lastništva). 

Stanovanjska politika
 

Socialna država (mentalno zdravje, izobrazba, zdravstvo,
revščina)



Optimizacija mreže bolnišnic, s čemer bomo
dosegli večjo dostopnost in boljšo kakovost
zdravstvenih storitev. 
Onemogočenje nepravičnega preskakovanja
čakalnih vrst 
Organiziranje zdravstvenih in socialnih služb
ter lokalne skupnosti tako, da bo vsak, ki ima
omejene možnosti gibanja ali duševne težave,
deležen pomoči in podpore 
Opredeliti in finančno podpreti je treba
programe, ki spodbujajo druženje med
starostniki in drugimi 

Odnos do enakopravnosti (vključevanje manjšin,
starostnikov, spol, etničnost, religija,
rasa,ljudje s posebnimi potrebami, spolna
usmerjenost) in pravna država

Takojšnje imenovanje novih tožilcev do
zapolnitve praznih, sistemiziranih delovnih
mest ter okrepljeno sodelovanje z uradom
Evropskega javnega tožilca. 
Povečanje pristojnosti ter kadrovska in
finančna okrepitev Komisije za preprečevanje
korupcije. 
Programi ozaveščanja državljanov za ničelno
toleranco do korupcije. 
Izdelava ambicioznega Programa Vlade RS za
krepitev integritete in transparentnosti, saj
je prejšnji prenehal veljati leta 2019. 
Uvedba »Referendumskega dne« dvakrat letno –
reforma referendumske zakonodaje. 



Uvedba elektronskih volitev. 
Ohranitev nezdružljivosti županske in
poslanske funkcije. 
Povečanje sredstev za izvedbo neodvisnih,
strokovnih in znanstvenih raziskav o
diskriminaciji, njeni razširjenosti in oblikah
v Sloveniji. 
Izvedbe kampanj ozaveščanja o oblikah
diskriminacije in njenih posledicah. 
Zavzemali se bomo za ukrepe zaščite pravic,
varnosti in blaginje LGBTQ+ skupnosti. 
Ukrepi enakega plačila za enako vrednoteno
delo. 
zagotovitev dostopa do urgentnega varstva
otrok, če so šole in vrtci zaprti. 
Zagotoviti, da ženske ne bodo kaznovane zaradi
zamud pri vrnitvi na delo. 
Ohranjanje nemotenega dostopa do
reproduktivnega zdravstvenega varstva, kot sta
kontracepcija in splav tudi v času epidemije. 
Zakonska ureditev internetne nevtralnosti, ki
jo morajo zagotavljati ponudniki interneta. 



Mladi 

Kurikularna reforma 
Odpiranje strokovnih razprav o tem, kako
okrepiti in smiselno vpeljati dobro
oblikovane trajnostne in zelene vsebine v
prenovljeni kurikulum. 
Sistemska in strokovna ureditev
mentoriranja mladih učiteljev in uvedba
mreže mentorskih šol. 
Oblikovanje učinkovite štipendijske
politike. 
Stabilizacija in odprava prekarnih oblik
zaposlitev s poudarkom na omogočanju
enakih pogojev za delo in napredovanje
znanstvenic 

PREBERITE TUDI SAMI NA: https://www.vesnazelenastranka.si/wp-
content/uploads/2022/02/vesna-PROGRAM-v06.pdf 


