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Misson statement - interno: 

Slovenija razvojno zaostaja zaradi slabih političnih odločitev. Volivci nimajo na voljo stranke, ki bi v 
središče svojega programa kredibilno postavila gospodarski razvoj, pospešeno gospodarsko rast, s katero 
bi v doglednem času po življenjski ravni prebivalcev in skupnosti ujeli najrazvitejše države. Izkušnje 
drugih držav dokazujejo, da je danes te cilje mogoče doseči edino s sproščanjem zasebne gospodarske 
pobude, z ustvarjanjem konkurenčnega okolja, ki bo privlačno za zasebne investicije, za domači in 
čezmejni kapital. Samo tako je mogoče ustvariti dovolj kvalitetnih delovnih mest in podjetniški 
ekosistem, ki bo diverzificiran, a povezan, prodoren, prilagodljiv in dolgoročno vitalen in vzdržen.  

V Sloveniji je bila doslej, že od osamosvojitve dalje, zmerna politična sredina, ki predstavlja največji delež 
volivcev, pod prevladujočim vplivom idej levega političnega spektra, s simpatijami do egalitarizma, 
kolektivizma in poudarjeno aktivne vloge države na vseh področjih. Tudi zaradi relativno udobnega 
življenja v našem socializmu. To razpoloženje volivcev in njihovo nenaklonjenost tujcem, ekonomski 
nacionalizem, je pod krinko parol o nacionalnem interesu in domnevni neoliberalni zaroti izkoristil del s 
politiko povezanih gospodarskih in finančnih omrežij in naše tranzicijsko obdobje zapacal s poudarjeno 
komponento pajdaškega kapitalizma, neupravičenega in korumpiranega grabljenja bogastva in moči na 
račun nekdaj skupne lastnine in proračunskega denarja. Nobena vlada doslej ni znala ali želela presekati 
teh rentniških in plenilskih vzorcev. Nekoliko so se pritajili zaradi gospodarske krize, trenutna vlada pa 
omogoča, da jim spet pospešeno rastejo krila. Predstavljajo glavni vzrok našega razvojnega zaostajanja, 
porušenega zaupanja, občutkov brezperspektivnosti in vedno slabšega razpoloženja v družbi. 

Ocenjujemo, da je prišel čas, da se ta sredinski del volilnega telesa pridobi za vizijo moderne, razvojno 
uspešne, na svobodi, zasebni pobudi, enakih pravilih igre za vse in odgovornosti posameznikov 
utemeljene prihodnosti. Brez parlamentarne večine, ki bo fokusirana na gospodarski razvoj, nova 
delovna mesta in bogatejšo prihodnost, Slovenije ni mogoče urediti.  

Nova stranka mora poseči čim dlje v sredino volilnega telesa, tudi do volivcev, ki so večinoma volili levo 
sredinske stranke (LDS, PS, SMC), čeprav najverjetneje intimno niti niso levičarji (v smislu sprejemanja 
socializma, marksizma,  kolektivizma, uravnilovke ...). 

Pomembno je, da bodo v jedru stranke ljudje, ki niso latentni levičarji, ki bodo pri ključnih odločitvah 
razmišljali odgovorno in liberalno. 

Nova stranka mora biti gospodarsko liberalna, socialno liberalna, sredinska  in laična. 

Vrednote stranke bodo svoboda, odgovornost, poštenost, napredek, tolerantnost in solidarnost. 

Pozicioniranje: Kompetentnost, operativnost, pogum za odločitve. 

Diagnoza: Ne strinjamo se, da je v Sloveniji krize konec. To je zgodba vladajoče elite, ki si je res dobro 
postlala. Plače v zasebnem sektorju niso zrasle že deset let, zaposlenost v zasebnem sektorju je še daleč 
od tiste pred krizo, brezposelnost je visoka, BDP je po 10 letih komaj ujel predkriznega, mnogo ljudi živi v 
revščini, perspektivni in ambiciozni mladi doma ne najdejo priložnosti, zato se izseljujejo, obseg zasebnih 
investicij je daleč pod potrebnim za lovljenje razvitih držav. Samo resne reforme lahko SLO pripeljejo v 
krog razvitih modernih držav 21. stoletja. 

Naša glavna ciljna skupina so volivci, ki želijo napredek, razvoj, boljše življenje, konec korupcije. Morda 
so na zadnjih volitvah volili SMC, ker je obljubljala nekaj novega, ali pa sploh niso šli na volitve. Šibke 
točke SMC  – nekompetentnost, neoperativnost, neodločnost - nič niso naredili, skoraj vsak 
minister/ministrica je šibka točka, eni še posebej. Neetičnost – še vedno nimamo obsojenih za bančni 
kriminal, še več, SMC je v celoti nazaj inštaliral sistem, ki je iz SLO naredil eno najbolj skorumpiranih 
držav. Populizem in pomanjkanje prioritet. Vlada že sredi mandata deli predvolilne bombončke, 
namesto da bi se lotila dviga konkurenčnosti in resnih popravkov podsistemov, ki ne delujejo.  

Selling points: Več služb, boljše plače, višje pokojnine, konkurenčnost, nove investicije, zavezanost 
napredku; če izvedemo vse reforme, lahko v 15 letih po razvitosti, plačah in pokojninah ujamemo 
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Avstrijo; čakalne vrste v zdravstvu največ 3 mesece, večina pregledov/posegov v enem mesecu; delujoče 
sodstvo (skrajšanje postopkov, tisti, ki so kradli bankam in državnim podjetjem, bodo šli v zapor)... 

Nujno izvesti:  

Privatizacija. Država bo izstopila iz kontrolnih naložb in celoten portfelj preoblikovala v demografski 
sklad z namenom financiranja ukrepov na področju pokojninskega varstva za zagotavljanje varne starosti 
(dodatna korist – udarec korupciji).  

Liberalizacija trga delovne sile. Sedanja omejevalna zakonodaja in posledično togost in fragmentacija 
trga znižuje konkurenčnost in zaposlenost, zvišuje brezposelnost in je izrazito krivična do mlajših, pa tudi 
do starejših nad 50 let, ki naj bi jih ščitila, če izgubijo službo.  

Oblikovati enostaven, učinkovit, učeč, lean javni sektor. Kot majhna država moramo urediti skupne 
stvari na enostaven način, a hkrati uspešno in učinkovito. Zgled naj bo Švica.  

Mehko znižanje javne porabe z zaostajanjem rasti javnega sektorja za rastjo BDP in z naravnim odlivom. 
Povprečna plača v javnem sektorju se mora gibati med 1,1 x in največ 1,2 x povprečne plače v zasebnem. 

Postopno davčno razbremenjevanje gospodarstva in prebivalstva, ki ga bo omogočilo nižanje javne 
porabe. Naše okolje mora postati bolj davčno konkurenčno, bolj atraktivno za naložbe in visoko 
usposobljene kadre. Edino na ta način lahko zagotovimo boljše službe za vse segmente zaposlenih in 
stabilnejše dolgoročne vire financiranja javnih storitev in socialnih transferjev. 

Splošna poenostavitev predpisov in birokracije. Predpisi naj bodo enostavni, razumljivi, življenjski in s 
čim manj sivimi conami. Znebili se bomo dosedanje birokratske logike, ko en predpis, ki ga oblast ni 
sposobna implementirati in zato ne deluje, nadomestimo s tremi novimi, še bolj kompleksnimi.  

Družinam prijazna davčna in socialna politika. Demografski trendi so ena največjih groženj prihodnjemu 
blagostanju prebivalcev in vzdržnosti javnih financ. Verjamemo, da je možno z ustreznimi politikami 
izboljšati demografske trende. 

Izboljšati organizacijo in učinkovitost zdravstvenega sistema. Informatizacija in popolna 
transparentnost vseh stroškov in računov; usposobiti zavarovalnice za vlogo zagovornika pacientovih 
interesov v sistemu in racionalnega kupca zdravstvenih storitev; sistemsko motivirati in opolnomočiti 
izvajalce za dvigovanje kvalitete, produktivnosti in stroškovne učinkovitosti; odpraviti dualizem 
odgovornosti na relaciji ministrstvo – ZZZS... 

New Deal za sodstvo. Ukrepi za zagotavljanje višje učinkovitosti sodstva, še posebej glede zagotavljanja 
lastninskih pravic, reševanja gospodarskih sporov in pregona gospodarskega kriminala, vključno s 
popolno prenovo sistema insolvenčnih postopkov, da ne bodo produktivna sredstva insolventnih podjetij 
tako kot danes po deset let propadala. 

Odpravljanje korupcije. Združiti KPK, računsko sodišče in revizijsko komisijo in jim dati zobe glede 
korupcije v javnem sektorju in državnih podjetjih, dokler ne bodo privatizirana.  

Poenostaviti zaželeno migracijo. Skrajšati in poenostaviti postopke za visoko usposobljene kadre, 
bogate vlagatelje, ki lahko pripomorejo k blaginji vseh in še posebej za naše izseljence in njihove 
potomce.  

Zapreti meje za nelegalno imigracijo. Ne moreš zaprositi za azil, če si nezakonito vstopil iz države, ki ne 
šteje za nevarno.  

Profesionalizacija in konec političnega aktivizma v državno financiranih medijih, civilni družbi, NVOjih 
ter šolstvu. 

Preoblikovati volilni sistem, da bo pregleden in bo omogočil odgovorno in učinkovito upravljanje države. 

Proaktivna zunanja politika. Okrepiti samozavest naše države tudi v mednarodnem okolju, okrepiti 
zavezništva s partnerji, s katerimi imamo skupne zahodne/evropske vrednostne osnove (humanizem, 
racionalizem, liberalizem, demokracijo in pravno državo). 
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Naša strategija je vzpostavljanje sistema, v katerem bo tudi politika predvsem trdo in pošteno delo, brez 
moči rovarjenja po gospodarstvu in s transparentno javno porabo. Če uspemo to zagotoviti, bo tudi 
morebiten plen ukvarjanja s politiko manjši, kar je eden od pogojev, da bo privlačila manj mrhovinarjev 
in bo bolj higienična. Želimo, da se stranke ukvarjajo predvsem z učinkovitostjo regulacije in kvaliteto 
administrativnih storitev, ne pa s kadrovanjem v podjetja in vodenjem strategije gospodarstva. 
Posledično se bo lažje depolitiziralo pravosodje, medije, civilno družbo itd.. To je pogoj za zmanjšanje 
korupcije. Naša strategija je slabo oblast preobraziti v dobro administracijo. 

Pozicija do nekaterih tem, ki jih ne želimo poudarjati, bomo pa vprašani 

Druge stranke 

V druge stranke se ne želimo vmešavati. V koalicijo bomo šli z vsako stranko, ki bo omogočila, da 
uresničimo vsaj večji del svojega programa. Ne bomo vstopili v nobeno koalicijo, kjer večjega dela 
svojega programa, torej modernizacije in reform, ne bomo mogli uresničiti. 

Zanima nas prihodnost, modernizacija gospodarstva in države, nove službe, konkurenčnost, ustvarjanje 
pogojev za nove investicije. Veliko strank je že imelo priložnosti, da izvede potrebne reforme, pa je niso 
izkoristile, ukvarjale so se z osvajanjem državnih podjetij.  

Drži pa tudi, da je kakršenkoli resen del našega programa možno izvesti samo v koaliciji. Ne rabimo vojne 
z nikomer, predstavljamo novo ponudbo. 

DEMOS, pomlad, osamosvojitev 

Demos je opravil veliko delo pri demokratizaciji in osamosvajanju SLO. Glede gospodarske modernizacije 
pa ni bil uspešen, ker je imel o teh zadevah v glavnem napačne ideje. Obujanje Demosa zato ni smiselno, 
saj je naša glavna naloga gospodarska modernizacija. Pomlad je mimo, čas je za poletje ☺ 

WW2 in fallout 

To so bili težki časi, skrajne situacije, ljudje so počeli tudi stvari, za katere bi bilo boljše, da se ne bi 
zgodile. Verjamemo, da se je večina ljudi na obeh straneh odločala po svoji vesti. Vsak mrtev Slovenec na 
katerikoli strani je za nas najprej Slovenec, potem izguba za narod in šele na koncu politična kategorija. 
Ne želimo obsojati nikogar, prav tako pa ni pravilno, da se resnica prikriva in da se ščiti monopol 
enostranskega prikazovanja tega poglavja naše zgodovine, ker to onemogoča, da bi se iz preteklosti kaj 
koristnega naučili.  

Imigracija 

Ljudem, ki so zaradi vojne v neposredni nevarnosti, je treba ponuditi varno nastanitev. Če sosedu pogori 
hiša, ga sprejmeš pod streho, dokler njegova ni popravljena. Potem gre nazaj. 

Zapreti meje za ilegalne migracije, še posebej množične.  

Sindikati, socialni dialog 

Organiziranje zaposlenih je civilizacijska pridobitev. Ne morejo pa sindikati upravljati države. Mandat za 
to na volitvah dobi vlada. Slovenski sindikati/vodilni sindikalisti so destruktivni, ena glavnih ovir 
napredka. Javni sektor ne more stavkati, kadar se mu zahoče, še posebje, če je razmerje med povprečno 
plačo v javnem in zasebnem sektorju tako visoko, kot je danes.  

"Progresivne" teme (gej poroke, splav, legalizacija trave ...) 

To se zadeve, ki se tičejo osebnih odločitev ljudi, njihove intime in ni prav, da se stranke o tem odločajo 
namesto ljudi. Po drugi strani so to civilizacijska vprašanja, ki jih je potrebno široko in premišljeno 
obravnavati. Impulzivno zaletavanje ni primerno. Za odločanje o večini izmed teh tem je primerna pot 
referendum. Večina nas je glede socialnih tem zmernih liberalcev. Pa ne take vrste, da bi omalovaževali 
drugačne poglede.  


