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PROGRAM GibanjeSkupajNaprej 
21 korakov na poti k boljšemu jutri  
Ta program je odgovor skupine angažiranih posameznikov, ki zahtevajo boljšo 
prihodnost zase, za naše otroke in družbo v celoti. Je odziv združenih 
neobremenjenih posameznikov, številnih družbenih in strokovnih profilov, ki so 
se prvenstveno združili, da bi uredili zdravstveni sistem, z delom v parlamentu pa  
želijo prevzeti odgovornost in ponuditi rešitve za vsa področja družbe.  
 
Preprostega malega človeka smo postavili v središče zdravstvenega 
sistema in ostalih področij družbe.  
Slovence prevevajo apatija, razočaranje in jeza ob nedelovanju podsistemov v 
državi. Ljudje so izgubili upanje, nihče več ne verjame, da je možno kaj ukreniti, 
urediti in popraviti. Sami trdimo, da je mogoče ustvarjati politiko brez afer in 
voditi procese v dobro vseh državljanov, zato vas vabimo k prebiranju programa 
in deljenju ideje GibanjaSkupajNaprej: ker doslej še nobena vladajoča politika ni 
ponudila ustreznih rešitev, je nujno, da sami sprožimo spremembe.  
 
Skupaj zaključimo s tranzicijo in začnimo razvoj Slovenije 
Naša opozorila na nepravilnosti v zdravstvu ste podprli z deset tisoči podpisov in 
pokončno držo na številnih shodih, sedaj pa je čas, da naredimo korak skupaj 
naprej. Vse zapisano zapisano je možno izvesti v mandatu ene vlade, ob 
definiranju prehodnega obdobja, ki ne sme trajati več kot tri leta. Bodite sprožilci 
sprememb, podprite program Gibanja in po skoraj 30 letih, z lastno udeležbo! 
zaključite proces tranzicije v Sloveniji.   
 
3. junija pojdimo na volišča, saj je voliti in izbirati naša temeljna 
 ustavna pravica. Izkoristimo jo! 
 
  

Danijel Bešič Loredan 
predsednik GibanjeSkupajNaprej 
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GibanjeSkupajNaprej medse vabi angažirane posameznike, ki verjamejo:    
 

• da je za dobro delovanje države nujno sodelovanje angažiranih 
državljank in državljanov; 

• da je mogoče z vstopom strokovnosti v političen prostor državo 
upravljati boljše in sodobnejše; 

• da je potrebno vsem angažiranim državljanom ponuditi platforme in jih 
skoznje vključiti v pripravo zakonodaje, upoštevati njihove predloge in 
jih korektno ter razumljivo obveščati o posledicah implementacije 
zakonodaje. Tako bomo dosegli konsenz in pravno varnost vseh 
državljank in državljanov;  

• da se moramo sprememb zakonodaje lotiti sistematično in doseči širok 
družbeni konsenz o pomenu kakovosti pred številom sprejetih 
predpisov; 

• da se moramo preteklosti zavedati in se iz nje učiti, njeno obravnavo 
prepustiti zgodovinarjem in se predvsem osredotočiti na sedanjost ter 
iskanje poti v boljši jutri; 

• da je družba, prežeta s sistemsko korupcijo, obsojena na propad, ki se 
že odraža na vseh ravneh družbenega delovanja; 

• da mora delovanje in vodenje države temeljiti na dialogu, odločnosti in 
strokovnosti ter iskanju kompromisov koristnih za preprostega 
posameznika ter; 

• da je pozitivna in razvojno naravnana družba le tista, kjer štejejo 
posameznikove sposobnosti, kompetence, kvalifikacije in znanja. 

 
GibanjeSkupajNaprej je v svojem volilnem programu opredelilo tri ključne 
stebre urejanja družbe:  
• zdravstvo; 
• javni sektor in; 
• podjetništvo ter gospodarstvo.  
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ZDRAVSTVO: VRNIMO ZDRAVSTVO LJUDEM! 
 
S sprejetjem programskih točk programa GibanjeSkupajNaprej bo zagotavljen 
optimalen dostop do pravočasne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave 
za vse državljanke in državljane. 
 
Razmere se v zdravstvenem sistemu že leta slabšajo in mejijo na katastrofo! 
 
Uporabniki storitev smo bili prepogosto priča obljubam vlad, da bodo 
»reformirale« javni zdravstveni sistem, kar pa se, razen, v mandatu prve 
poosamosvojitvene vlade, ni zgodilo. Posledično se je dokaj zgledno delujoč 
zdravstveni sistem znašel na najnižji operativni točki od osamosvojitve 
Slovenije, danes občutimo na individualni ravni bolj, kot kdaj prej. 
Nobena vlada doslej še ni sprejela odločitve ter prevzela odgovornosti, da bi iz 
financiranja zdravstvenih storitev izločila sredstva za razvoj, izobraževanje, 
investicije v zgradbe ali medicinsko opremo ter jih zagotovila neposredno iz 
proračunskih sredstev. Doslej smo vse navedeno financirali posamezniki sami, 
odgovornost odločanja pa je bila preložena na izvajalce zdravstvenih storitev.  
Namesto kulture odgovornosti smo, do skrajnosti razvili kulturo izgovorov, 
sprenevedanja in izogibanja odgovornosti. 
Če ne bomo sprejeli nujnih ukrepov in bomo še naprej vzdrževali sistem brez 
napredka ter razvoja, se bo zdravstvo znašlo še v resnejših težavah, kar bo 
imelo neposreden vpliv na zdravje državljank in državljanov ter posledično na 
socialno-ekonomski položaj družbe kot celote.  
Osnovni cilj dobro delujočega zdravstvenega sistema hitra, varna in kakovostna 
zdravstvena oskrba, za vse državljanke in državljane. Tako opredeljena storitev 
mora biti omogočena in financirana iz sredstev zbranih za namen izvajanja 
javnega zdravstva. 
 
Za ureditev razmer GibanjeSkupajNaprej daje zavezo, da bo:   
 
1. Takoj poskrbel za sprejetje »interventnega« zakona za ureditev 
 razmer v zdravstvenem sistemu, ki bo zagotavil takojšnje izboljšanje 
 dostopnosti do zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob.  

V prvih dveh letih vlade je nujno zagotoviti potrebna finančna sredstva za 
financiranje izvajanja zdravstvenih programov za zdravstvene storitve, kjer so 
čakalne vrste najdaljše in število čakajočih narašča preko razumne meje. 
Vzpostaviti je potrebno pravno podlago za objavo javnega razpisa, odprtega za 
vse izvajalce, z (glede na potrebe pacientov) vnaprej določenim številom 
preiskav, posegov in pregledov ter po vnaprej znani ceni. Sredstva se 
zagotavljajo iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in/ali 
sredstev proračuna! 
 
Cilj ukrepa: v roku 2 let skrajšati čakalne dobe za prvi specialistični pregled in 
diagnostiko na 4 tedne, za vse operativne posege na pa na največ 6 mesecev. 
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2 Sprejeti en, enoten in združen Zakon o delovanju slovenskega 
 zdravstvenega sistema, ki bo transparenten in brez nepotrebnih 
 birokratskih postopkov.  
 
Sedanji način financiranja in delovanja mreže javne zdravstvene službe - ne 
glede na nekatere premike v zadnjih 25 letih (ohranitev zdravstvenih domov, 
reorganizacija ZZV in NIJZ, uvedba SPP, razvojnih in referenčnih ambulant, 
preventivnih programov SVIT, ZORA, DORA, urgentnih centrov … ), ni 
optimalen! Mreža javne zdravstvene službe, o kateri se pogosto govori v 
javnosti (predvsem na primarni ravni, v nekaterih delih pa tudi na sekundarni in 
terciarni) javno ni pregledna, niti dostopna zainteresirani javnosti - podatki so 
že vrsto let dostopni le ozki skupini javnih uslužbencev na lokalni ali na 
nacionalni ravni. Mreža bistveno ne odstopa od njene postavitve ob 
osamosvojiti (leta 1992), zato je potrebno obstoječi sistem zdravstvenega 
varstva nadgraditi. 
 
S celovitim zakonom se obstoječi sistem zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja ter pacientovih pravic nadgradi, glede na 
dogovorjeni in dolgoročno vzdržen kompromis z vsemi interesnimi skupinami v 
zdravstvenem sistemu. To pomeni, da v mandatu nove vlade predlagani celoviti 
zakon določi razvoj zdravstvenega sistema in izbere model, po katerem bomo 
obstoječi sistem v prihodnosti postopno in z dialogom nadgradili s praksami iz 
držav članic EU. Pri pripravi najboljših možnih rešitev, morajo biti, med izvajalci 
in uporabniki zdravstvenega varstva, preigrani različni scenariji, upoštevaje 
finančne, kadrovske in organizacijske možnosti, s ciljem izboljševanja 
zdravstvenega stanja v korist ljudi (pacienta) in ne reševanja zdravstvenega 
sistema.  
 
V celovitem zakonu predlagamo, da se najde ustrezna rešitev za odpravo 
koncesij. V zagotavljanje storitev izvajanja »javne zdravstvene dejavnosti« se 
lahko vključijo vsi usposobljeni in registrirani izvajalci, ki imajo ustrezne 
prostore in veljavno licenco za opravljanje dejavnosti. Vzpostavi se ravnovesje 
med izvajalci v javni in zasebni lasti. Potrebno je sprejeti jasna pravila in 
vzpostaviti ustrezen nadzor zbornice in ministrstva pristojnega za zdravje. 
Preprečiti je potrebno divjo in nepotrebno privatizacijo sedanjih javnih ustanov 
– preprečiti prevzeme javnih bolnišnic po že videnem scenariju »tajkunizacije«. 
 
Cilj ukrepa: transparentno in pregledno (manj zbirokratizirano) delovanje 
izvajalcev v mreži javne zdravstvene službe ter zmanjšati nepotrebno 
administracijo – dostopno zainteresirani in strokovni javnosti. 
 
3 Urediti plačevanje zdravstvenih storitev po vnaprej znani ceni 
 
Sedanji točkovni sistem plačevanja zdravstvenih storitev po “Zeleni knjigi” (iz 
leta 1982) se spremeni v način plačevanja zdravstvenih storitev po znani ceni za 
enake storitve – pravi »DRG sistem« (slovensko SPP sistem). V slovenskem 
zdravstvu moramo postopoma in premišljeno pripraviti katalog storitev ter 
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vzpostaviti mehanizem njegovega sprotnega posodabljanja oziroma 
nadgrajevanja, pri čemer bo imela vsaka od zdravstvenih storitev vnaprej znano 
ceno za vse izvajalce. Veljal bo za storitve na primarni, sekundarni in terciarni 
ravni zdravstvenega varstva. 
 
Cilj ukrepa: transparentno plačilo opravljenih storitev, glede na potrebe 
prebivalstva. 
 
4 Pravno preoblikovanje upravljanja in vodenja bolnišnic oziroma javnih 
 zdravstvenih zavodov  
 
Sprožiti preoblikovanje vodenja bolnišnic in zdravstvenih zavodov v pravne 
osebe s profesionalnimi nadzornimi funkcijami ter ukiniti svete teh organizacij. 
Imenovanje članov svetov javnih zdravstvenih zavodov (pogosto politično 
imenovanje brez izkušenj v zdravstvu ali vodenja in upravljanja le-teh) se 
preoblikuje v nadzorne svete, pri čemer nadzorna funkcija ne bo “ljubiteljska” 
ali “politična”, temveč resna, odgovorna, poklicna in profesionalna. Posledično 
se reorganizira tudi delovanje ministrstva pristojnega za zdravje. 
Cilj ukrepa: vzpostaviti profesionalne nadzorne in profesionalne funkcije ter 
uprave javnih zdravstvenih zavodov 
 
5 Ustanoviti neodvisno inštitucijo za izvajanje kakovosti in varnosti v 
 zdravstvu 
 
Sedanji enotni načini uvajanja kakovosti in varnosti (z množico različnih 
standardov, ki niso bili nujno povezani s strokovno obravnavo pacienta), se 
skušajo na nacionalni ravni uvesti že od leta 2005, a žal neuspešno! Praviloma 
povzročajo le dodatno administrativno delo, ne prinašajo pa dobrobiti za 
pacienta. Praviloma njihovo uvajanje poteka stihijsko, v odvisnosti od zavzetosti 
in zainteresiranosti managementa zdravstvenih ustanov. Zato je ustanovitev 
institucije, ki bo bdela nad uvajanjem kakovosti in varnosti v zdravstvu po vzoru 
drugih zdravstvenih sistemov, več kot potrebna. Pristojna bo za razvoj, nadzor, 
koordinacijo in vzdrževanje ter izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene 
obravnave, kot to določajo mednarodno priznani in poznani zdravstveni 
standardi, usmerjeni v strokovno medicinsko in zdravstveno vsebino.  
 
Cilj ukrepa: v privih 100 dni vlade pripraviti zakonsko podlago za ustanovitev 
neodvisne institucije za kakovost in varnost 
 
6 Vzpostaviti sistem za hitro in učinkovito ukrepanje ob napakah ter 
 odgovorno ravnanje v zdravstvu. 
 
Zadnje obdobje prevladuje stališče, da so škodljivi dogodki v zdravstvu pretežno 
posledica pomanjkljivosti v procesu zdravstvene obravnave in ne posledica 
»slabega dela« posameznih vpletenih zdravstvenih delavcev. Današnje okolje, v 
katerem prevladuje obtoževanje ob razkritju škodljivega dogodka, negativno 
vpliva na varnost pacientov, zato bomo sprejeli ukrepe, ki bodo vplivali na 
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spremembo kulture varnosti brez obtoževanja posameznika. Vzpostavili bomo 
sistem, kjer bodo obravnavani primeri razrešeni v najkrajšem možnem času, na 
human, etičen in prijazen način, tako, kot to počnejo drugod v razvitem svetu. 
Sedanji način dokazovanja zmot, zapletov ali napak ima številne 
pomanjkljivosti. Ko se zaplete, se pacient in stroka znajdeta v labirintu 
prenašanja odgovornosti in namesto hitre rešitve, opravičila, razumevanja in 
obžalovanja, se soočamo z vrsto birokratskih ovir in sprenevedanjem.  
 
Cilj ukrepa: vzpostaviti sistem za hitro in učinkovito ukrepanje ob napakah ter 
odgovorno ravnanje v zdravstvu. 
 
7 Vzpostaviti centraliziran in transparenten sistem javnega naročanja v 
 zdravstvu na nivoju vlade. 
 
Glede na večletne ugotovitve Računskega sodišča v zvezi z izvajanjem javnih 
naročil v zdravstvu, je nujno potrebno vzpostaviti nadzor nad javnimi naročili v 
zdravstvu. S prenosom področja javnih naročil iz Ministrstva za javno upravo na 
Urad za javna naročila pri Vladi, bi v okviru urada vzpostavili poseben oddelek 
za javna naročila v zdravstvu, z jasnimi katalogi materialov in medicinske 
opreme.  
 
Cilj ukrepa: centralizirano in transparentno javno naročanje v zdravstvu na 
nivoju vlade, kot podsistem celovitega obvladovanja sistema javnih naročil v 
Sloveniji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 GibanjeSkupajNaprej • Palmejeva 4 - 1000 Ljubljana • gsm (00 386) 51 606 775  

• e-pošta info@gibanjeskupajnaprej.si • https://twitter.com/SkupajNaprej 
 
 

 - 7 - 

 

 
JAVNI SEKTOR 
 
8 Združiti in povezati vsebinsko sorodne sklope javnega sektorja in 
 poenostaviti delo  
 
Po več kot 20 letih delovanja javnega sektorja, nekaj centralizacijah in  
decentralizacijah področij, je čas za redefiniranje področij delovanja javnega 
sektorja v enakovredne vsebinske sklope, in sicer:  
 
Sklop 1: finance, gospodarstvo, razvoj, infrastruktura;  
Sklop 2: pravosodje, zunanje zadeve (evropske zadeve, zamejci po svetu), 
notranje zadeve: 
Sklop 3: državna uprava, lokalna samouprava, javna uprava in ostali javni 
sektor; 
Sklop 4: delo, družina, enake možnosti, socialne zadeve, obvezna socialna 
varnost; 
Sklop 5: nacionalna varnost - policija, obramba, zaščita in reševanje; 
Sklop 6: zdravstvo, zdravstveno in socialno varstvo, zdravstvena nega ter druge 
dejavnosti v zdravstvu; 
Sklop 7: šolstvo in raziskovalna dejavnost; 
Sklop 8: turizem in šport; 
Sklop 9: kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor ter 
Sklop 10: kultura, informiranje. 
 
Cilj ukrepa: združiti vsebinsko povezljive sklope in povezati sorodne vsebine 
zaradi lažjega dela ter obvladovanja področij.  
 
9 Nadgraditi obstoječi plačni sistem z obvladljivejšim, enotnejšim in 
 preglednejšim, ki bo omogočal obvladovanje javnih financ ter 
 transparentno nagrajevanje zaposlenih. 
 

• ukinitev vseh ukrepov Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF); 
• uveljavitev vseh zavez iz Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela 

 in drugih ukrepov v javnem sektorju; 
• sistemska ureditev delovnih mest direktorjev v javnem sektorju; 
• sistemska ureditev funkcionarjev v javnem sektorju; 
• redefinicija minimalne plače in plače v javnem sektorju; 
• postopno oblikovanje in uvajanje nove plačne lestvice; 
• ureditev normativnega dela v kolektivnih pogodbah za javni sektor; 
•  preoblikovanje ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev v   

javnem sektorju; 
• uvedba enotnega programa za plače v javnem sektorju po modelu 

MFERAC za vsako dejavnost posebej in 
• v socialni dialog poleg sindikatov vključiti tudi združenja in 

zainteresirano strokovno javnost. 
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Cilj ukrepa: obvladljiv in dejansko enoten ter še preglednejši plačni sistem, ki 
bo omogočal obvladovanje javnih finance ter transparentno nagrajevanje 
zaposlenih. 
 
10 Združiti inšpekcijske službe v Generalni inšpektorat Republike 
 Slovenije 
 
Generalni inšpektorat RS, razdeljen po področjih, posamezna področja vodijo 
področni glavni inšpektorji, pod vodstvom generalnega glavnega inšpektorja, ki 
ga imenuje Vlada RS, področne glavne inšpektorje pa posamezna ministrstva. 
Inšpekcijske službe je potrebno vsebinsko združiti in tako omogočiti skupne 
sistemske nadzore ter učinkovit pretok informacij med inšpektorji posameznih 
področij.  
 
Cilj ukrepa: učinkovit inšpekcijski nadzor na vseh področjih. 
 
11 Ustanovitev vladnega urada za javna naročila 
 
Ustanovitev vladnega urada za javna naročila – sedanja ureditev se je v praksi 
izkazala kot neučinkovita, predvsem na področju zdravstva. Zato je tako 
pomembno področje potrebno strukturirati pod neposrednim nadzorom in 
vodstvom Vlade RS. Urad bo vodil in usmerjal državni sekretar po pooblastilu 
vlade, predlog za njegovo imenovanje pa bo podal predsednik vlade na predlog 
ministrstva, ki bo resorsko pokrivalo področje financ. Vsebinsko je tudi nujno 
potrebno dopolniti kriterije za izbiro javnih naročil, prav tako poglavitni kriterij 
ne more biti zgolj najnižja cena. 
 
Cilj ukrepa: celovito in transparentno izvajanje javnih naročil. 
 
12 Ustanovitev vladne kadrovske agencije 
 
Delovno pravno zakonodajo javnega sektorja za vse njegove dejavnosti 
vsebinsko pokriva v večji meri Ministrstvo za javno upravo, ki je tudi glavni 
akter pogajanj s socialnimi partnerji. Agencija bo ustanovljena za svetovanje in 
pomoč vsem dejavnostim javnega sektorja pri urejanju kadrovskih zadev, plač 
in delovnih razmerij. Ena izmed ključnih nalog agencije bo tudi izdelava 
predloga prenove delovno pravne zakonodaje javnega sektorja in imenovanj 
vodilnih kadrov v javnem sektorju, kot so npr. generalni direktorji, direktorji 
občinskih uprav, direktorji zavodov.   
 
Cilj ukrepa: pomoč in poenostavitev kadrovskim in računovodskim službam 
pri odločitvah ter postopkih.  
  
 
 
 
 



 

 
 GibanjeSkupajNaprej • Palmejeva 4 - 1000 Ljubljana • gsm (00 386) 51 606 775  

• e-pošta info@gibanjeskupajnaprej.si • https://twitter.com/SkupajNaprej 
 
 

 - 9 - 

 

PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSTVO: VRNIMO LJUDEM SMISEL IN VOLJO DO 
USTVARJANJA IN RAZVOJ!  
 
Uresničitev zdravstvene reforme in ureditev plačnega sistema v javnem 
sektorju je možna samo ob predpostavki gospodarske rasi in gospodarskega 
razvoja Slovenije. Z dialogom je potrebno poiskati razvojno ravnovesje med 
javnim sektorjem in podjetništvom, ki mora biti po našem mnenju gonilna 
razvojna sila Slovenije in ogledalo gospodarstva:  
 
13 Podpreti moramo podjetništvo in podjetniške ekosisteme kot temelj 
 socialno varne Slovenije 
 
Za uresničevanje socialne države potrebujemo podjetnike in podjetja, ki  
zagotavljajo nova delovna mesta. Socialno varna država je izvedljiva le ob 
številnih družbeno odgovornih podjetjih, ki zaposlujejo in ustvarjajo dobiček, ki 
ga vlagajo v nadaljnji razvoj dejavnosti in zaposlene. Le ob zaposlenosti in 
dobičkonosnosti podjetij bo lahko vlada preko plačevanja davkov in prispevkov 
poskrbela za socialno varno državo. 
 
14 Brez dinamičnega ravnotežja med podjetnostjo in socialno varnostjo 
 slabimo Slovenijo na socialnem področju 
 
Država je lahko socialna toliko, kot lahko na srednji rok zbere javnih sredstev z 
davki in prispevki. V nasprotnem primeru se mora zadolževati: ta način pa 
davkoplačevalce in državljane spravlja v podrejeni položaj doma in v svetu. Zato 
sta podjetništvo in socialna varnost državljank in državljanov neposredno 
povezana in bi morala biti v dinamičnem ravnovesju na način, da se država za 
izvajanje ter zagotavljanje socialne varnosti svojih državljank in državljanov ne 
bi zadolževala. Potrebno je določiti konstanto dinamičnega ravnotežja.  
 
15 Vsem dvigniti neto plače  
 
Davčna in plačna politika države mora biti takšna, da so plače v javnem in 
zasebnem sektorju, glede na to, koliko ustvarimo, uravnotežene. V Slovenji je 
to ravnotežje porušeno, ker plače v podjetjih v povprečju rastejo, glede na 
produktivnost, apetiti drugje pa so nerealni. To je nevarno, hkrati pa 
nekorektno do večine delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, ki si zaslužijo 
resno davčno reformo, ki bi morala prispevati k višji neto plači.  
 
16 Sprožiti uporabo preprostih konceptov za nov razvojni preboj 
 
Potrebno se bo (na primer po avstrijskem vzoru) prej ali slej odločiti za 
spodbujanje najbolj kreativnih in inovativnih posameznikov, ki lahko prispevajo 
največ. Obenem pa bomo tako lahko zadržali več mladih talentov v Sloveniji, 
kar bo dolgoročno glede na demografsko sliko staranja prebivalstva nujno 
potrebno. Če bomo znali več ponuditi inženirjem in drugim talentiranim 
posameznikom, bomo proizvajali več zelo kvalitetnih izdelkov ali kupcem 
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ponudili več kvalitetnih storitev. Za te izdelke in storitve bomo zlasti na tujih 
trgih lahko dosegli višje cene. S tem bodo podjetja imela več prihodkov, več bo 
tudi davčnih prilivov v javne blagajne. Posledično bomo lahko imeli višje plače 
zaposlenih, tako v podjetjih kot v javnih službah. Toda najprej moramo sprejeti 
resno davčno reformo, da bomo to lahko dosegli. To je zdrava kmečka logika za 
nov razvojni preboj Slovenije. 
Pri tem posebej poudarjamo, da je potrebno veliko več vložiti tudi v znanstvene 
raziskave, saj imamo na tem področju veliko sposobnih in uspešnih ljudi.  
 
17 Spodbuditi preusmerjanje dobičkov v razvoj  
 
Pravo podjetništvo mora imeti za ultimativni cilj dobičkonosnost, ki je glavni  
dejavnik izvedljivosti socialno varne države. Seveda ne na način »zajamčenih 
plač«, temveč na način proizvodnje produktov in izvajanja storitev z visoko 
dodano vrednostjo, ki zahtevajo specializirano delovno silo ter so sposobne 
generirati visoke plače in s tem zagotavljati davke in prispevke za socialno 
državo. Ta posledično z DDV in večjo potrošnjo ponovno v začaranem krogu 
povečuje raven socialne države. Zato naj politike spodbujajo podjetja k porabi 
dobičkov za nove kvalitetne investicije. Dobički so nujni za razvoj. Podjetništvo 
je potrebno spodbujati – mlade in delovno aktivne spodbujati za vključevanje v 
podjetništvo – v nastanjanje novih podjetij, namesto »stigmatizacije« 
podjetništva. 
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IZZIVI ZA NOVO VLADO  
 
18 Uvedba poštene davčne reforme in motivacija zaposlenih, predvsem 
 mladih.  
19 Zakonsko spodbujanje razvojne proaktivne kadrovske politike.  
20 Okrepitev razvojnega preboja podjetji na ravni države in občin. 
21 Izvedba demografske reforme, ki zagotavlja socialno varnost – 
 dolgotrajna oskrba ter pokojninska in zdravstvena reforma). 
 
GibanjeSkupajNaprej se zavzema za: 
 
• izboljšanje kakovosti življenja vseh državljank in državljanov Republike 
 Slovenije do nivoja, ko bo slehernemu posamezniku zagotovljeno 
 dostojno preživetje brez strahu za prihodnost ali starost; 
• sprejemanje odločitev, ki temeljijo na strokovnih rešitvah, ki nastanejo 
 ob spoštovanju družbenega dialoga in širšem družbenem konsenzu; 
• sodelovanje med različnimi političnimi strankami in podporo dobrim 
 idejam, ne glede na to, od kod prihajajo; 
• korenite reforme na vseh področjih družbe, ki ne bodo prizadele le 
 najranljivejše skupine prebivalstva, ampak sorazmerno in bodo 
 dolgoročno prinesle boljše življenje za vse nas; 
• prekinitev prakse klientelizma in nepotizma, ki neizogibno vodi v družbo 
 korupcije; 
• odpravljanje birokratskih ovir za družbeni in gospodarski razvoj; 
• premišljen razmislek o strateških interesih države in umik države iz 
 gospodarskih družb, ki niso strateškega pomena za državo; 
• ponovno vzpostavitev dolžnega spoštovanja in zaupanja v pravosodje 
 ter druge državne inštitucije; 
• ureditev področja delovanja sodišč in hitrejše reševanja zadev; 
• hitro, pošteno in učinkovito sodstvo, ki bo zagotavljalo rešitev zadev v 
 najkrajšem možnem času in ob vsebinskem odločanju o zadevi; 
• izboljšanje delovanja tožilstva in bolj odločno ukrepanja v primeru 
 preiskovanja kaznivih dejanj korupcije in organiziranega kriminala; 
• končne odgovore v primerih preiskovanja korupcije v NLB in v 
 zdravstvenem sistemu; 
•  izboljšanje razmere za delo policije, tako kadrovske in materialne 
 pogoje delovanja policije ter drugih strateško pomembnih skupin 
 (gasilcev, vojske, reševalcev idr.); 
• brezkompromisni obračun z gospodarskim kriminalom in korupcijo; 
• preganjanje in sankcioniranje zlorabe prava, ki je pogosto hujše kot 
 eklatantne kršitve prava; 
• migrantsko politiko, usklajeno z Dublinsko uredbo in predpisi EU; 
• premišljeno sprejemanje zakonodaje ob predhodnem preudarnem 
 premisleku in analizah vpliva - kako bodo spremembe vplivale na širšo 
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 družbo ob zavedanju, da se predpisi ne sprejemajo zaradi posameznih 
 primerov zlorab prava, ampak za dobro delovanje družbe, kot sistema, 
 saj je le s premišljenim sprejemanjem zakonov in predhodno analizo 
 njihovih učinkov zagotovljena pravna varnost državljanov; 
• odgovorno ravnanje do okolja, ki omogoča trajno uporabo le-tega z 
 zavedanjem in upanjem, da nismo zadnja generacija, ki ga uporablja. 

Ob natančnem koalicijskem dogovoru in uskladitvi, je zapisano moč izvesti v 
enem mandatu vlade, ob čemer je potrebno upoštevati in definirati prehodno 
obdobje, ki ne sme trajati dlje od treh let.  
 

 


