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Socialdemokratska stranka Slovenije
je edina socialdemokratska stranka v Sloveniji, kije nastala v
opoziciji proti nekdanjemu enopartijskemu režimu. Ustanovljena
je bila 16.jebrua.Tja 1989; taJcoje bila uresničena zamiset ki
sega daleč nazqj v obdobje prepovedanih "prekinitev dela",
kakor so se takrat imenovale stavke. Glede na 1Ta.dicfj0 slovenskega
uporništva smo slovenski socialdemokrati zavrnili prepoved
političnega združevanja in začeli pogumno uresničevati to
temeljno človeško pravico. S tem smo po dolgih desetletjih
obnovili socialdemokratsko tradicijo. kije pri nas zaživela že
konec pn,jšnjega stoletja in v katero seje pred prvo svetovno
vojno aktivno vključil tudi najvegi slovenski pisatelj Ivan Cankar.
Socialdemokratska stranka Slovenijeje bila med aktivnimi
pobudniki in nosilci mqjniške deklaracije 1989, s katero smo v
Sloveniji začeli načrtno uresničevatipolitična načela znamenite
57. številke Nove revije iz leta 1987 in politične izkušnje
neposrednega spopada zjugokomunizmom ob znanem procesu
proti četverici leta 1988. Slovenski socialdemokrati smo bili od
vsega začetka med najbolj aktivnimi in uspešnimi pobudniki in
izvajalci velikega projekta Samostojna Slovenija. Dosledno smo
zavračali vse polovičarske in prikritojugoslovenarske predloge
za nekaJcšno "asimetričnojederacijo", gospodarsko in
monetarno unijo, bili smo proti zanašanju na "pogqjanja v
Beogradu", prek katerega nqj bi "vodila pot do slovenske
samostojnosti", in vse druge podobne politične kratkovidne, v
bistvu pa protinarodne zvijače vseh tistih, ki se niti v duhu niso
znali odlepiti od Beograda. zato je Socialdemokratska stranka
Slovenije ena najodločnejšihin najzanesljivejših ustvarjalcev
slovenske državnosti in suverenostL
Socialdemokratska stranka Slovenije je s svojim programom
vključena v tradicijo evropske socialdemokracije, kije
izoblikovala in uresničila podobo pravne in socialne države v
tržnem gospodarstvu. Povezani smo z vsemi pomembnimi
socialdemokratskimi strankami moderne Evrope, z nekaterimi
pa imamo tesne prijateljske odnose. Hkrati smo kot edina
politična stranka iz Slovenije vključeni v svetovno internacionalo
socialdemokratskih strank. zato smo socialdemokrati del velike
evropske družine, ki nam učinkovito pomaga pri vključevanju
Slovenije v Evropsko skupnost
Biti socialdemokrat in voliti za Socialdemokratsko stranko
Slovenije, pomenL da se pridružz4emo gibanjU za demokratično,
pravno in socialno državo Slovenijo, ki se vključz4e v
socialdemokratsko izoblikovano moderno Evropo. ki ob vsej tržni
učinkovitosti ne zapostavlja pravnega reda in načel socialne
države. zato sem ponosen, da sem socialdemokrat.
Volite Socialdemokratsko stranko Slovenije, ker se s tem
preizkušen in v vsej Evropi nadvse cenjen politični
program
odločate za

Predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije

dr. Jože

Pučnik
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ZA VARNO
SOCIALNO DRŽAVO
Slov nija ima odlično zemljepisno lego, zaradi katere lahko
uspe - no sodeluje in posreduje v trgovinski izmeryavi med
evropskim severom injugom ter vzhodom in zahodom Da bi
lahko to naravno prednost izkoristiL~ bomo vzpostavili takšen
gospodarskopravni red, ki bo omogočal vobodno trgovino.
zagotovili bomo ustrezno infrastrukturo (cestno in železniško
omrežje, pristanišče, letališča in sodobn telekomunikacijske
zveze) in oblikovali šolski sistem. v katerem bo izobrazba
prihajqjočihgeneracij primerljiva z evropskimi standardi.
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Z oblikovanj m lovenskega gospodarskega sveta kot nega od
pomembnih vropskih trgovinskih centrov bomo zagotovili tak
razvqj, ki bo s,lehernemu državljanu omogočal mat riaLno in
duhovno bogato živ!jerye. ob tem pa bomo ohranjali in
zagotavljali slov nskemu narodu in obema avtohtonima
mary-inama ekološko čist Življenjski pro tor ter razvojjezUca in
kulture.
[zdelali bomo učinkovito strategijo dolgoročnegagospodarskega
razvqja Slov nije. ki bo upošt vala enakomeren regionalni razvoj
in v kateri bo me to za v e tiste industrij ke panoge, kmetijstvo
in turizem, ki izkoriščqjo naravne predno ti države. omogočajo
dolgoročni razvoj in ohranjqjo ekološko ravnotežje.
Slovenijo bomo ohranili kot samostojno in neodvisno državo, ki
se bo zaradi hitrejšega go podarskega razvoja in v ge varno ti
vključila v ob toječe in nastqjqjoče evrop ke povezave.
Zavzemali s bomo za čim ugodnejši mednarodnopravni status
slovensk ga morja. Uv !jaVili bomo pravico do prostega izhoda
na odprto morje ter na enakopravni o novi uredili druga mfjna.
politična in gospodarska vprašanja z RepubWco Hrvatsko in
drugimi sosedryimi državami.
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GOSPODARSKA TRDNOST
JE MOŽ OST ZA SE
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Kot osnovo sodobne socialne države postavljamo dobro tržno
gospodarstvo, Da bi ga doseglt bomo podjetjem zagotovili
znanega lastnika. državi pa stabilno valuto in uravnotež n
državni proračun.

t

KLJUČ JE V LASTNINI
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Izhajamo iz dejstva, da ta tako lastnik podjelja (zaradi profr.t.a)
kot delojemalec (zaradi plače) zainteresirana, da proizvodnja
blaga, ki se lahko prodqja na trgu, čim bo!} normalno teč . To je
tudi eden temeljnih ciJjev družbene skupnosti in države. V
ry go vo podporo t r v podporo pravični razdelitvi rezultatov dela
in kapitala bomo podbl!iali sklepanje kolektivnih pogodb in
tristransko dogovaTjanje kot obliko soodločanja, podpirali
organiziranje delavske zbornice ter sprej li sodo.bne zakone o
samoupravljanju. indikatih in tavkah. za hitro in učinkovito
obrambo pravic delavcev oziroma delojemalcev bomo ustanovili
po ebna d lovna odišča in učinkovito inšpekcijo dela.

JAVNE DOLGOVE Z RAMEN
DAVKOPLAČEVALCEV
Ja no zadoLževarye sprej mamo le kot vir za izgradnjo
infrastrukture. Spodbl!iali bomo različne oblike bančnega
varčevanja. bančno /creditirarye pa podpirali predvsem /cot
in trument ustanavljanja in preoblikovarya ter modernizacije
podjetij.

PRAVIČNI DAVKI
Vzpostavili bomo tak davčni sist m, /ci bo manj obremel'yeval
mqjhne in srednje dohodke. bolj pa velik. vendar bo spodbujal
inve tiranje dobička in obremenjeval končno porabo. Močneje
bomo obdavčili proizvode. ki one nažl!iejo okolje. ter uv dli vege
olqjšave in spodbude za vlagarye na demografsko ogroženih in
mary razvitih obmogih države. Uveljavili bomo učinkovit in
odločen davčni nadzor.

Z zakonom bomo omejili monopole. nara ne monopole pa pokrili
zjavnimi pocYelji.
Omenjena davčna politika bo hkrati tudi instrument za
privabljanje tujega kapitala. Naložbene dejavno ti za izvoz,
storitvene dejavno tt sodobno kmetijsko pridelavo in turizem pa
bomo spodbl..fjali tudi s carinskimi olajšavami in z
zmanjševanjem dajatev za uvoz opreme in repromateriala.
aloibena dejavno tje hkrati glavni vzvod za odpiranje novih
delovnih mest.
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POTI ZDRUZUJEJO
ŠTAJERCI, PRIMORCI, DOLENJCI,
GORENJCI PREKMURCI, NOTRANJCI,
KOROŠCI, BEWKRANJCI, ZBUŽAJMO SE
od skupaj 598 km avtocest, potrebnih za zgraditev slovenskega
avtocestnega križa,jihje treba zgraditi še 385 km ali dve
tretjini. Ker hočemo v prid gospodarskemu razvoju izkoristiti
geostrateški položqj države, bomo v prihodnjem petletnem
obdobjU gradili slovenski avtocestni križ in ga navezali na
sodobne cestne sisteme sosedryih držav. To pomeni, da bomo
dali prednost naslednjim smerem:
a. Šentilj-I..dubljana-Koper (s priključnimi kraki Maribor-Macelj.

Slovenska Bistrica-PtI.y-Drmož-Ljutomer-Lendava,
RazdrtcrVrtojba, RazdncrFemetiči,Koper-Dragorya in
Kozina-Rupo)

1

J

b. Predor Karavank~I..dubijana-Bregana

V OSRčJu EVROPE
Nekatere od navedenih povezav bodo v prui]azi zgrajene kot
dvopasovnice. Obnovili bomo tudi sedanjo cestno mrežo vključno
z lokalnimi cestami.
tak program bomo v petih letih
potrebovali dve milijardi $; zbralijih bomo p~ k oblikovanja
samostojnega sistemajinanciranja, s posojili mednarodnih
fmančnih institucij (zaradi novonastajajočihtrgov na Vzhodu
obstaja velik interes zajinanciranje povezave
Barcelona-Milancr1.dubljana-Budimpešta-Kijev) in z
dodeljevanjem koncesij za zgraditev in izkorišča.ryeposameznih
avtocest.

za

roVOR NA žeLEZNICE, HRUP IZ MEST
Slovenske železnice bomo modernizirali do stoprye, ki bo
omogočila nemoteno vklapijanje v obstoječ železniški sistem
zahodne Evrope. To bomo dosegli z ohranitvijo in modernizacijo
sedanjih prog v dolžini 405 Jem, z racionalno organizacijo
železnic. dVigom kakovosti storitev in zgraditvijo prog za velike
hitrosti. pri posodablja.ryu in gradryi prog bodo imele prednost
povezave Trst-1.dubljana-šentilj oz. Murska Sobota-Martirye ter
Jesenic~I.dubijana-Za.greb.Potrebnajinančnasredstva za
celoten program znašajo 1,54 milijarde ,zagotovili pajih bomo
iz proračuna in s pomago mednarodnih kreditov za
infrastrukturo.
Posodobitev in dograditev cestne in železniške infrastrukture
odpira nove perspektive tudi Luki Koper in ladijskim
prevoznikom Podpirali bomo tak razvoj Luke Koper. ki bo širil in
tehnološko dopolryeval obstoječo specializacijo.

PARTNERJI SVETU
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V naslednjih štirih letih bomo gradili optično kabelsko omre~e
med mednarodnimi in glavnimi PTT centralami ter povečali
gostoto telefonskih priključkov na 100 prebivalcev s sedaryih 22
na vsqj 35. V petih letih bomo za povečarye gostote prikljuc1cov
namenili 130 milijonov $. Izboljšali bomo tudi kakovost ponudbe
poštnega omrežja.
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OVO KVALITETO
ŽIVLJENJA
VERJAMEMO V ZNANJE IN SPOSOB OST
MLADIH
Socialdemokrati postavljamo v ospreclje produktivno
zaposlovanje, ne nadomestila brezposelnim. Srednj ročno bo
zaposlovanje postalaJunkcija razvojne politike, ki proti
vključllje nove generacije v smiselno nacionalno proizvodryo.
-tirih letih bomo zagotovili takšno dinamiko gospodarskega
razvoja. ki bo omogočala sprotno zaposlitev celotne letne
gen racije (24 000) novih iskale v zaposlitve. Kratkoročnopa
bomo vprašarye brezposelno ti ljulija 1992 je bilo v Sloveniji
101 821 brezposelnih) nqjprej omilili., nato pa postopno odpravili
z nasledryimi ukrepi:
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• organizirali bomo obsežna javna dela, predvsem za
gradnjo infrastrukture;
• spodbujali bomo uvajanje treh namesto dveh izmen in
selektivno skrajšanje delovnega časa;
• uvedli bomo močne davčne olajšave za odpiranje novih
produktivnih delovnih mest;
• omejili bomo zaposlovanje tujcev;
• podatke iz informacijskega sistema o prostih delovnih
mestih bomo napravili dostopne za iskalce zaposlitve;
• fmancirali bomo dopolnilno usposabljanje za
prezaposlovanje in iskalce prve zaposlitve;
• spodbujali bomo samozaposlovanje.
GIBANJE BREZPOSELNOSTI PO LETIH
št. IS alcev
%na zaposlene
% na del. silo (mednarodni kriterij)

1986
14192
1.7
1,4

1987
15184
1,7
1,5

1988
21341
2,5
2,2

1989
28218
3,3
2,9

1990
44 623

5,5
4,7

1991
75079
10.1
8,2

Vprvi vrstici tabele Je število vseh Iskalcev zaposlitve. Vdrugi vrstici je izračunan odstotek glede na število
zaposlenih v Sloveniji Gugoslovanski kriterij), v tretji vrstici pa glede na celotno delovno silo. ki zajema
delovno aktivno prebivalstvo in vse od rite brezposelne osebe (mednarodni kriterij ILO).
V spodnjem histogramu Je prikazan še Indeks ras I nezaposlenos .

LETO

Vlelu 1991 je bil največji procen brezposelnih v obČ1n1 Mu a Sobo a (18.3 %), sledi Maribor (14.3 %),
Koper (13,3 %). SevnICa (10,8 %), Kranj (9,8 %), Celje (8,5 %l,ljubllana (8.2 %1, Velenje (7.8 %), ova
Gonca (7;2 %1 in ovo mesto (6,8 "101.
Nazadnje Gulij 1992) je bilo v Sloveniji 101 821 brezposelnih, od tega 26 881 delovnih presežkov.
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UPOKOJE CEM ŽE ZASLUŽE O
Pokojnino bomo u ljaviIi kot pravico, zasLuženo in odvisno od
življeryskega deLa po ameznika. Rast pokQjnin bo uskLajena
vsqj z rastjo plač.
GLavnico pokojninsk ga klada bomo kapitaliziraLi z dencuj m
od Lastnuyerya družb nih podjety. kar bo zagotovilo trdno
podLago za pokojninsko politiko.
S temi reformami bomo us tvariLi dodaten kapital. ki bo omogočil
uvedbo ljudske pokojnine za e ostareLe. dopoLryene
prostovoljnim dodatnim taro tnim zavarovanjem V primeru
smrti enega od zakoncev upokojencev bomo omogočili
prostovoljno izbiro m d no ali drugo polno pokojnino.

vili

VSAKEMU SVOJ DOM
Temelj stanovary ke poliWce bodo Lastninska stanovarya.
Podpirali bomo zadružno tanovarysko gradryo in organizirano
prenovo stanovarysk ga skLada.
Kerje stanovarye trajna dobrina in eden od nqjpomembnejših
pogojev za normaLno Življenje, bo država z ugodnimi krediti in
določenim številom ociaLnih tanovanj pomagaLa pri
ustvarjaryu možno ti za pridobitev stanovanja za n~e ociaLn
sLoje. MLadim družinam z nizkimi prejemki bo prek po bnih
skladov omogoč n naj m tanovanj za doLočen čas. v tem času
pajim bo drža a nadome tila deL najemnine.

1

DRUŽINI BOMO VRNILI VELJAVO
SLovenya se taJco kot v
razviti vet ukvarja z vprašanjem
ničelne rasti prebivalstva. Eden od' vzrokov. da nasj SLov nc v
iz dneva v dan manj.j tudi neustrezna skrb. kijo slov nska
družba namenja družini kot temeljni ceLici svojega tki a.
SociaLdemokrati bomo to premenili.

'1
9
1

2
lilo

Uveljavili bomo p~ mišljeno ocialno poLitiko. prek katere bo
drža a pomagala družinam pri oskrbi, varstvu. vzgoji in -olanju
otrok. Po topno bomo podalj -ali porodniške dopuste ( d n od
roditeljev bo Lahko po z lji o taL doma ob poLni pLači do tretjega
Leta otrokov
taro ti) in podpirali sodobno zasnovane otro - ke
vrtce. Otroški dodaL k bomo uvedli kot spLošno pravico. to~ Vkot
javno pLačilo za najodgovorn vše družbeno deLo - vzgojo otrok.
okviru družin k politik bo po ebna pozornost nam nj na
ženski naspLoh. pos b Vpa - materi in nadarjenim otrokom
Posebno skrb bomo nam niIi otro/com z motnjami v razvoju.
Socialdemokrati podpiramo vstop ženske na tista podroga, ki so
bila ali so še v dno domena pr dvsem moškega.
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ENAKE IZHODIŠČNEMOŽNOSTI,
NADARJENIM VEČ VSEM NAJBOLJŠE

o

'J1!1

I

"1
ma'\.

SK.urdtJ

ŠOlska izobrazbaj pom mbno izhodišče za človekov poLožqj v
družbi. zato bomo o iaLd mokra ti prek države uveljavljali
brezplačno redno šolarye na v eh stopnjah., sajje to eden od
načinov za zagotavljarye enakih startnih osnov vŽivljeryu.
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Socialdemokrati podpiramo uvajarye pouka o etiki in verah v
šolo, kerje to del splošne izobrazbe. Verska vzgoja pa ncy bo
prepuščena i[ldividualni izbiri posameznika oZiroma staršev in
naj poteka zunaj šolskega programa.
Znanje. posredovano v naših šolah, bo postalo primerljivo s
pridobljenim znanjem v primerljivih šolah zahodnoevropskih
držav. To bomo do egli z uvajanjem standardov UNESCO v
šolstvo trs primernim materialnim nagrajevanjem učiteljev.
Socialdemokrati bomo podpirali selektivno diferenCirano šolo, ki
bo upoštevala otrokovo nadarjenost in sposobnost, ter odpiranje
zasebnih šoL. ki pa morcyo imeti temeljni program usldcyen z
nacionalnim.
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Poleg do edanjih oblik štipendirarya bomo uvedli tudi
štipendiranje v obliki brezobrestnih posojil za isoko -oLce.

ZDRAVJE JE BOGASIVO

za

ocialdemokraieje zdravstv no varstvo temeljni d~avnik
socialne varnosti. Osnovno zdravstveno varstvo bomo zagotovili
vsem, zavarovalniški način plačevarya storitev pa ne bo vnašal
razlik med zavarovanci v osnovnem zdrav tvenem varstvu.

Vsem zaposlenim bomo ob bolezni zagotovili nadomestilo, ki ne
bo nižje od zajamč ne plače. Stroške zdravljenja poklicnih
bolezni. nesreč pri d lu ter prev ntivne programe bodo plačevala
podjetja neposredno.
Zdravljenje, rehabilitacija ter posebni prev ntivni programi bodo
fmancirani po posebnem zdrav tven m oziroma
zavarovalniškem sistemu.
Vzpostavili bomo tako mrežo zdravstvenih ustanov, ki bo
državljanom Slovenije kakovostno zdravstveno
pomoč, ter izdelali tak sistem plačevanja zdrav tvenih delavcev,
ki bo nagrcyeval tudi strokovno t in kakovost d la. ne pa samo
število storitev.
omogočila vsem
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ZAVEZANI CISTEMU OKOLJU
Socialdemokrati bomo uv ljavljali raz ojno strat gijo. ki bo
tem ljila na postopni odpravi ekoloških problemov, na smiselni
rabi naravnih virov in energije trna proizvodnji. ki bo usklajena
z zahtevami po čistem okolju.
Pot~ bna sredstva za odpravo ekolo - kih problemov bomo
zagotovili iz ekološk ga davka in mednarodnih koloških posojil,
ncyv č pa bodo morali prispevati one naž vaLci ami. Ekološka
sanacija bo potekala postopno in na način. ki ne bo ogrožal
perspektivnih proizvodnih programov.
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NA SVOJEM GOSPO ARJ
SE PR JATELJI
Social.d mokratska stranka meni, daje lovenya sprejela več
begunc v, kot bijih lahko gl de na svqjo gospodar ko moč. zato
bo podprla ukrepe, s katerimi se bodo zagotavljale možnosti za
ryihovo čimprejšryo vrnit v in premestitev v drug
vropske
države.
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Sociald molcratska stranica bo pr dlagala zao iritev pogojev za
pridobitev državljanstva. hkrati pa zagovarjala pravico do
državljan tva za vse Slov nce, ki Živijo po sv lu.

cih

v
ev.

Sociald molanti bomo z lastnim zgledom uv ljavljali in se
zavz mali za poštenost v politi/cL gospodar tvu injavnem
Življenju ter za strpno reševary skupnih pra -anj.

olo,ki
'Jiranje
IZ

SREDNJA POT
NAJBOLJŠA POT
lik

MED TEMELJE VOLILNEGA PROGRAMA
SOCIALDEMOKRATI ŠTEJEMO:

lotoviLi
našal
1.

•

kine
čevala

vključitev v evropske integracijske procese ob
ohranjanju nacionalne samobitnosti in slovenske
državnosti;

• parlamentarna demokracija, kot je začrtana z ustavo;
1:

• varstvo

ibodo

človekovih pravic

in temeljnih

svoboščin;

• enakopravni regionalni razvoj;
• zdravo in

človeku prijazno

okolje;

• racionalno organiziran in učinkovit obrambni sistem,
vključen v mehanizme kolektivne varnosti.
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OLlt I PROGRA
JE KRATEK J SE

I PREVERWIV.

PREPRiČA I SMO, DA SO CIWI

Z PI
ZATO
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VOLITV H PODPRIT

KANDIDATE STRANKE Z VRT ICOSOCIALDEMOKRATK
ER JE PROGRAM KO KRETE
GA BOSTE LAHKO PREVERJALI
I OD NAS ZAHTEVALI POJASNILO.

KO Č O JE

POČiL ČAS

KO SVOBOD I lN SAMOSTOJNI
ZAŽiVIMO BOW E.
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