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GRADIMO SLOVENIJO 1 

 2 

Slovenski demokrati gradimo Slovenijo. Živimo in gradimo jo kot domovino, ki bo 3 

dom svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse. 4 

 5 

V Slovenski demokratski stranki se vse od začetka zbiramo tisti, ki nam je 6 

samostojna in demokratična Slovenija bila in bo vedno intimna izbira. SDS se je 7 

preko obeh svojih predhodnic (Socialdemokratske stranke Slovenije in Slovenske 8 

demokratične zveze) rojevala sočasno z nastajanjem slovenske parlamentarne 9 

demokracije in slovenske samostojnosti. Bila je in je eden od najpomembnejših 10 

gradnikov samostojne in demokratične Slovenije. Od samega začetka je neločljiv in 11 

aktiven del najpomembnejših državotvornih in demokratičnih političnih procesov v 12 

vsej znani zgodovini Slovencev. Vrednote slovenske osamosvojitve in njeni cilji, ki jih 13 

je SDS sooblikovala,  so bili od samega začetka osrednji temelj in motiv našega 14 

delovanja. 15 

 16 

Na tej poti je bila SDS najprej del zmagovalne koalicije Demos, ki je v letih 1989-1992 17 

pod vodstvom našega predsednika dr. Jožeta Pučnika dosegla večstrankarske volitve, 18 

osamosvojila in obranila Slovenijo ter jo pripeljala do mednarodnega priznanja. Nato 19 

je še dvakrat zmagala na državnozborskih,  trikrat na evropskih in štirikrat na 20 

lokalnih volitvah.  21 

 22 

SDS je odločilno prispevala k osamosvojitvi, demokratizaciji in uspešni obrambi 23 

Slovenije, k vstopu v Schengenski prostor in prevzemu skupne evropske valute ter k 24 

najhitrejšemu porastu splošne blaginje v zgodovini Slovenije v obdobju 2004-2008. 25 

Pomembno je prispevala k vstopu Slovenije v EU, NATO in OECD ter k mednarodni 26 

uveljavitvi slovenske države. Vodila je vlado v času oblikovanja usodnih rešitev za 27 

izhod iz finančne krize ter v času boja z epidemijo korona virusa. Trikrat se je 28 

uspešno pogajala za znatna evropska sredstva. Vodila je Svet EU in Evropski svet ter 29 

v lanskem letu znova vrnila Slovenijo na pot evroatlantskih zavezništev. 30 

 31 

Danes smo Slovenci skupaj z Evropo pred velikimi izzivi. V SDS nanje odgovarjamo z 32 

uresničevanjem vrednot in usmeritev, zapisanih v našem političnem programu. 33 

Nanje odgovarjamo tudi z usmeritvami, ki so zapisane v tej in ostalih resolucijah 12. 34 

kongresa SDS. 35 

 36 

Pred nami so nekatere shojene poti, ki nas navdajajo z gotovostjo in optimizmom. 37 

Pred nami pa so tudi številni problemi, za katere iščemo in osmišljamo rešitve, s 38 

katerimi lahko gradimo Slovenijo kot prostor svobode,  pravičnosti, priložnosti in 39 

blaginje za vse. 40 

 41 
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Zavedamo se, da se prihodnost še ni zgodila, da so obzorja širša od tega, kar vidimo 42 

danes. Zavedamo se, da je dolžnost odgovorne politike, da se pravočasno pripravi na 43 

pričakovane izzive in da hkrati gradi tudi splošne kapacitete za soočanje z 44 

nepričakovanimi kriznimi razmerami. 45 

 46 

Evropska unija je za nas osrednji ekonomski, pravni in politični okvir sodelovanja 47 

večine evropskih držav. Zagotavlja okvir in mehanizme za premagovanje skupnih 48 

izzivov, ki so bodisi preveliki, da bi jih posamične države lahko uspešno reševale 49 

same bodisi je skupno iskanje rešitev zanje bolj ekonomično in/ali bolj varno. EU kot 50 

institucija pa je lahko obstoječe mehanizme sodelovanja postopoma zgradila zato, 51 

ker združuje države in narode, ki pripadajo isti evropski civilizaciji. EU je zato najprej 52 

institucionaliziran vrednotni, civilizacijski in mirovni proces ter posledično na tem 53 

temelječa gospodarska, politična in (delno) monetarna unija oziroma zveza. Je tudi 54 

proces, katerega še nedoseženi cilj je Evropa; cela, svobodna in v miru sama s seboj. 55 

Pridobitve evropskega povezovalnega procesa niso samoumevno dane za večno. 56 

Zlasti spremenjene razmere zaradi pandemije Covid-19 so EU postavile pred nove 57 

izzive. Ti so po eni strani razgalili našo skupno nepripravljenost na to grožnjo, po 58 

drugi strani pa osvetlili poti, po katerih se lahko epidemijam in podobnim 59 

simetričnim grožnjam v bodoče skupaj upremo pravočasno in učinkovito. V ospredje 60 

je jasneje kot kadarkoli doslej stopilo spoznanje, da sta obstoj in razvoj EU odvisna 61 

predvsem od njene sposobnosti, da ne pozabi svojega vrednotnega temelja in da se 62 

pravočasno in učinkovito odziva tako na simetrične kot asimetrične grožnje in težave 63 

ter v ta namen pravočasno oblikuje ali dogradi potrebne instrumente. 64 

 65 

Slovenija in Evropa se nahajata sredi poskusa prehoda v zeleno in digitalno družbo. 66 

Digitalna preobrazba našega zunanjega okolja terja prehod na vse življenjsko učenje 67 

in hitro prilagajanje tehnološkim spremembam nasploh. Prehod v zeleno 68 

(brezogljično) družbo predstavlja večji izziv. Po eni strani Evropa sama brez 69 

globalnega sodelovanja ne more doseči želenih ciljev. Na drugi strani pa lahko 70 

ambiciozno zastavljeni evropski cilji ogrozijo pomembne panoge našega 71 

gospodarstva, delovna mesta in posledično blaginjo. Potreben je torej tako napor v 72 

smeri globalne aktivnosti za zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov kot tudi 73 

preudarno zastavljanje in uresničevanje lastnih okoljskih prioritet tako v 74 

nacionalnem okviru kot v okviru EU, da bo prehod pravičen in izvedljiv. 75 

 76 

Tehnologija je v zadnjih desetletjih odločilno spremenila načine medsebojne 77 

komunikacije med ljudmi, gospodarskimi in državnimi dejavniki. Izobrazbi kot 78 

temeljnemu izenačevalcu ljudi se je pridružil drugi strateški izenačevalec, internet. 79 

Neposredna komunikacija med posamezniki ne glede na razdalje bivanja je 80 

postoterila možnosti izmenjave informacij, znanja in kulturnih vzorcev. Praktično 81 

vsakdo si lahko danes ustvari sliko o lastni kvaliteti življenja v primerjavi z drugimi 82 
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zemljani kjerkoli na svetu. Ta možnost je med drugim bistveno okrepila migracijske 83 

pritiske v smeri evroatlantskega območja, ki fizično nima na voljo dovolj velikega 84 

prostora, da bi lahko - tudi če ne bi bilo kulturnih, fiskalnih in socialnih ovir - sprejel 85 

vse, ki se želijo nastaniti v njem. 86 

 87 

Zgodovina človeštva je dokazala, da lahko tudi zelo različne kulture miroljubno 88 

bivajo druga ob drugi, če ne prihaja do prisilnega oziroma nasilnega mešanja. V tem 89 

zadnjem primeru pa je bila različnost eden temeljnih motivov za uničujoče vojne in 90 

propad mnogih ljudstev. Praviloma so propadale kulture, ki so bile civilizacijsko bolj 91 

razvite, prevladala pa so plemena z višjo rodnostjo, ki so bila bolj nasilna in 92 

brezobzirna. Danes se zgodovina deloma ponavlja in skrajni čas je, da se iz nje nekaj 93 

naučimo. 94 

 95 

Slovenija je ena izmed najstarejših držav glede na povprečno starost prebivalstva.  96 

SDS zato postavlja v ospredje slovensko družino, kot temeljno celico in tudi vrednoto 97 

družbe. Družina je razvojno gledano tudi investicijski projekt in ni del socialne 98 

politike. Samo številčno večje družine so tiste, ki ohranjajo slovenstvo in slovenski 99 

narod tudi za jutrišnji dan. Slovenija naj bo odprta za različno kulturno izmenjavo, ki 100 

nas lahko bogati, hkrati pa mora odločno zavračati levičarsko vsiljevanje 101 

multikulturnosti, ki ne loči več med slovenskim jezikom in slovensko kulturo, ki je 102 

odločilni sestavni del naše identitete ter drugimi kulturami. V Sloveniji ima vedno 103 

prednost, državno varstvo in neposredno državno pomoč slovensko kulturno 104 

izročilo. Slovenska beseda, pesem, tradicija.  105 

 106 

Slovenska demokratska stranka si od svojega nastanka prizadeva za čim bolj enake 107 

izhodiščne možnosti. Vsak, pa naj se rodi kjerkoli v Sloveniji, v revni ali bogati 108 

družini, mora dobiti možnost, da razvije svoje potenciale. Tega pristopa ne vidimo 109 

kot del socialne, ampak kot del razvojne politike. Kot vlaganje v človeka, da si bo 110 

lahko sam ustvaril pogoje za dobro življenje sebe in družine ter preko tega in poleg 111 

tega prispeval tudi k skupnemu razvoju Slovenije. S to politiko zagovarjamo pravico 112 

posameznika, da si lahko ustvari toliko večjo osebno blaginjo, kolikor bolj si bo 113 

prizadeval za boljšo izobrazbo, delo in dobro gospodarjenje. 114 

 115 

Mladim ne moremo zameriti želje po boljših in konkurenčnejših pogojih, ki jih 116 

predstavlja širši svet.  Ustvarjali pa bomo pogoje, da se lahko vsi, ki zaradi 117 

ekonomskih razlogov razvijajo svoje potenciale ter nabirajo poslovne in druge 118 

izkušnje v svetu, obogateni z njimi in znanjem, lahko vrnejo domov in uspešno 119 

nadaljujejo svojo kariero v domovini. Ustvarjali bomo razmere, v katerih bodo mladi 120 

lahko svoje potenciale razvijali doma ter si ustvarili dobre pogoje za    poklicno 121 

kariero in družino tam, kjer je najlepše, v lastni domovini.  122 

 123 
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Ženske so v družbi tista moč, ki daje zagon družini in družbi, ki je svetilnik upanja, 124 

vrednot in spodbud za celoten narod. Ženske so drugačne od moških in moški so 125 

drugačni od žensk. Oba spola pa sta tako enakopravna kot enakovredna. Slovenija 126 

svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse je Slovenija, naklonjena ženski, 127 

materi in družini. Slovenska država z ustavo varuje družino, materinstvo, očetovstvo, 128 

otroke in mladino. 129 

 130 

Digitalna, visokotehnološka družba z visoko zaposlenostjo in dobro plačanimi 131 

delovnimi mesti je garancija za dobro prihodnost mladine, aktivnega prebivalstva in 132 

starejših. Digitalizacija ne pomeni avtomatsko izključevanje starejših, ampak je 133 

priložnost tudi zanje. Zagotavljamo pogoje, da bodo te priložnosti uresničene. 134 

 135 

SDS se bo borila za vsakega posameznika, ki mu centralistično upravljanje, privilegiji 136 

prvorazrednih, različne birokratske ovire, neenaka obravnava, birokratska 137 

šikaniranja, dolgi sodni postopki, ignoranca organov socialne države ipd. 138 

onemogočajo enakopravne izhodiščne možnosti za uspeh in srečo v življenju. Za 139 

vsakega, ki se zaradi opisanega stanja v lastni domovini počuti drugorazreden. Za 140 

vsakega otroka, ki bi zmogel, pa zaradi družinskih razmer ne more obiskovati 141 

primerne šole, za dijaka in študenta, ki je neupravičeno ostal brez zadostne 142 

štipendije, za vsakega delavca, da dobi pošteno plačano delo, za vsakega podjetnika, 143 

da bo lahko ustvarjalen in uspešen, za vsakega kmeta, ki skrbi za zdravo hrano in 144 

urejenost ter poseljenost našega podeželja in gorskega sveta, za vsako družino, ki jo 145 

razmere brez lastne krivde potiskajo proti socialnemu robu in za vsakega uslužbenca 146 

v javnem sektorju, ki za enako plačo opravlja delo drugih. 147 

 148 

SDS ne bo mirovala, dokler Slovenija ne bo postala prostor pravičnosti in dom, v 149 

katerem se bo vsak počutil varnega in sprejetega. 150 

 151 

SDS je sila v ospredju naporov za debirokratizacije Slovenije.  Noben predpis ne 152 

more nadomestiti zdrave pameti in odgovornosti posameznika. Pristojnosti 153 

prenašamo na logične nivoje, krepimo vlogo in finančno moč lokalnih skupnosti. SDS 154 

podpira čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. V ospredje družbene pozornosti sodijo 155 

tisti, ki dobro delajo in dobro gospodarijo. Junaki so tisti, ki ustvarjajo nova 156 

kvalitetna delovna mesta in so inovativni.   157 

 158 

Gradimo sproščeno Slovenija, ki temelji na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti 159 

ter odgovornosti. Večje pristojnosti gredo z roko v roki z večjo odgovornostjo. Javni 160 

razpisi ne bodo nerazumljiva birokratska procedura, ampak hiter in učinkovit izbor 161 

najboljše in najugodnejše ponudbe s strani odgovorne osebe. Odgovorno in dobro 162 

delo ter gospodarjenje v javnih službah bo bolje nagrajeno. Delamo na reformi 163 
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plačnega sistema, ki bo posamičnim delom javnega sektorja omogočil samostojno 164 

oblikovanje razredov in upoštevanje posebnosti posamičnih poklicev.  165 

 166 

Slovenija bo z nujnimi spremembami in modernizacijo šolskega sistema omogočila 167 

razvoj potencialov, inovativnosti in ustvarjalnosti vseh posameznikov, tako da bodo z 168 

odličnim znanjem in kompetencami ter trdnimi vrednotami lahko uspešno vstopili 169 

na trg dela. Z vključitvijo mladih v moderniziran vajeniški sistem ter mladih 170 

raziskovalcev v znanost bomo preprečili njihov beg v tujino. Podpirali bomo razvoj in 171 

konkurenco v šolstvu in še posebej v visokem šolstvu, da bo omogočalo študentom 172 

pridobiti odlično znanje in kompetence. Z intenziviranjem bazičnih raziskav in 173 

vključevanjem znanosti v gospodarstvo ter ugodnim podjetniškim okoljem bo 174 

Slovenija pospešeno lovila korak z razvitimi industrijskimi državami na prehodu v 175 

četrto industrijsko revolucijo. 176 

 177 

Pandemija korona virusa je v zadnjem letu dodatno razgalila pomanjkljivosti v 178 

našem zdravstvu in varstvu starejših. Ob izjemnem trudu zdravstvenega osebja in 179 

hitrim prilagoditvam kapacitet je Slovenija epidemijo obvladala brez tuje pomoči, kar 180 

je uspelo zgolj polovici članic EU. Kljub temu pa smo plačali znatno ceno zaradi 181 

nepripravljenosti ter nezadostnih kapacitet in visoke povprečne starosti 182 

prebivalstva. S posebnimi zakonskimi paketi in s pomočjo evropskih sredstev sedaj 183 

urgentno zagotavljamo možnosti za dograditev manjkajočih kapacitet v zdravstvu in 184 

dolgotrajni oskrbi, pripravljamo nov plačni sistem ter izdelujemo nov sistem javnega 185 

naročanja za večjo preglednost in učinkovitost nabav v zdravstvu. 186 

 187 

Varnost je temeljna človekova pravica in dobrina. Krepimo slovenski obrambni 188 

sistem, zagotavljamo sredstva za nujno modernizacijo Slovenske vojske  in 189 

povečujemo število usposobljenih vojakov aktivne in rezervne sestave, ki bodo 190 

pripravljeni braniti domovino. Slovenija krepi varovanje svoje in evropske 191 

Schengenske meje.  192 

 193 

SDS tudi s to resolucijo poudarja svojo zavezanost naporom in boju za blaginjo 194 

slovenskega človeka, za enaka merila za vse kot temelj vladavine prava in za 195 

izkoreninjenje drugorazrednosti v Sloveniji.  Z našim bojem postaja Slovenija prostor 196 

svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse, ki so se zanjo pripravljeni 197 

potruditi. K sodelovanju pri graditvi Slovenije vabimo vse, ki jim pogum ni tuj in ki 198 

jim je naš skupen cilj blizu. Vse, ki jim gre za stvar in ki imajo pri svojem delu in 199 

političnem udejstvovanju Slovenijo v srcu. 200 


