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ZA ODGOVORNO POLITIKOZA ODGOVORNO POLITIKOZA ODGOVORNO POLITIKOZA ODGOVORNO POLITIKO 
 
V Sloveniji se zdaj srečujemo s številnimi gospodarskimi in političnimi izzivi. Država v tem 
trenutku najbolj potrebuje odgovorne politikenajbolj potrebuje odgovorne politikenajbolj potrebuje odgovorne politikenajbolj potrebuje odgovorne politike, ki bodo, ne glede na javno priljubljenost, 
zagovarjali in podpirali ukrepe za javnofinančno konsolidacijo, ukrepe za izboljšanje ukrepe za javnofinančno konsolidacijo, ukrepe za izboljšanje ukrepe za javnofinančno konsolidacijo, ukrepe za izboljšanje ukrepe za javnofinančno konsolidacijo, ukrepe za izboljšanje 
poslovnega okolja in ukrepe za povečanje učinkovitosti sodstvaposlovnega okolja in ukrepe za povečanje učinkovitosti sodstvaposlovnega okolja in ukrepe za povečanje učinkovitosti sodstvaposlovnega okolja in ukrepe za povečanje učinkovitosti sodstva. To so najnujnejši 
ukrepi, ki jih Slovenija potrebuje, da se izvije iz primeža krize in poveča pravno varnost 
državljank in državljanov.  
 
Nova Slovenija je in bo delovala odgovorno, zato želimo sodelovati pri ustvarjanju ustvarjanju ustvarjanju ustvarjanju 
pravičnejše in pravičnejše in pravičnejše in pravičnejše in razvitejše Slovenijerazvitejše Slovenijerazvitejše Slovenijerazvitejše Slovenije. Smo stranka, ki želi združiti tradicionalne vrednote z 
modernim načinom življenja. Zavzemamo se za demokratično družbo, ki bo temeljila na 
svobodi, miru, pravičnosti, solidarnosti in odgovornosti do soljudi, naravnega okolja in 
kulturnega izročila. Prepričani smo, da nas prav družbena odgovornost lahko reši 
gospodarske in družbene krize. 
 
Z vstopom v vladno koalicijo se zavedamo odgovornosti, ki smo si jo naložili. Na prvo mesto Na prvo mesto Na prvo mesto Na prvo mesto 
postavljamo Slovenijopostavljamo Slovenijopostavljamo Slovenijopostavljamo Slovenijo.... S svojim dosedanjim delovanjem smo dokazali, da znamo delovati 
povezovalno. Tudi v nadaljevanju mandata bomo vložili vse moči, da za nujne in ključne 
ukrepe dobimo čim širšo podporo. Naše delovanje se ne omejuje zgolj na koalicijo, ampak 
želimo v duhu povezovanja konstruktivno sodelovati tudi z opozicijo. 
    
    
I. ZA VZDRŽNE JAVNE FINANCEI. ZA VZDRŽNE JAVNE FINANCEI. ZA VZDRŽNE JAVNE FINANCEI. ZA VZDRŽNE JAVNE FINANCE    
 
Zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij je v Sloveniji treba uravnotežiti javne finance in 
jih prilagoditi zmožnostim našega gospodarstva. Dejstvo je, da dolgoročno ne moremo 
porabiti več, kot ustvarimo. V Novi Sloveniji zato podpiramo predlog, da se v ustavo zapiše 
t.i. zlato fiskalno pravilot.i. zlato fiskalno pravilot.i. zlato fiskalno pravilot.i. zlato fiskalno pravilo, ki bi javnim financam dalo dodatno stabilnost.  
 
Dolgoročno vzdržnih javnih financ si v Sloveniji ne moremo predstavljati brez pomembnih 
strukturnih sprememb v družbi. V zakonodajnem procesu so tako že nova pokojpokojpokojpokojninska ninska ninska ninska 
reformareformareformareforma in reforma trga delareforma trga delareforma trga delareforma trga dela. V parlamentu sta bila že sprejeta zakon za sanacijo sanacijo sanacijo sanacijo 
bančnega sistemabančnega sistemabančnega sistemabančnega sistema in zakon za boljše upravljanje z državnim premoženjemboljše upravljanje z državnim premoženjemboljše upravljanje z državnim premoženjemboljše upravljanje z državnim premoženjem. V Novi 
Sloveniji smo vse naštete reforme podprli, prav tako pa bomo v prihodnje podprli vsako 
prizadevanje v smeri učinkovitejšega vodenja naše države, zniževanja administrativnih ovir 
in večanja preglednosti poslovanja. 
 
 
II. ZA DOBRO POSLOVNO OKOLJEII. ZA DOBRO POSLOVNO OKOLJEII. ZA DOBRO POSLOVNO OKOLJEII. ZA DOBRO POSLOVNO OKOLJE    
 
Gospodarstvu je treba omogočiti konkurenčno poslovno okoljekonkurenčno poslovno okoljekonkurenčno poslovno okoljekonkurenčno poslovno okolje in zakonodajo, ki bo 
prilagojena negotovim gospodarskim gibanjem. Ob tem moramo zagotoviti, da bosta 
trajnosten odnos do naravnega okolja in upoštevanje slovenske jezikovne identitete 
nezanemarljivi smernici našega gospodarskega in kulturnega razvoja.  
 
Podpiramo zagon novih infrastrukturnihinfrastrukturnihinfrastrukturnihinfrastrukturnih    naložbnaložbnaložbnaložb    na podlagi javnona podlagi javnona podlagi javnona podlagi javno----zasebnega partnerstvazasebnega partnerstvazasebnega partnerstvazasebnega partnerstva 
in povečanega vlaganja v t. i. zelene tehnologije, da nam bo lahko trajno koristila naša 
bogata pokritost z gozdom. 
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III. ZA ODPRAVO POLITIČNIH BLOKADIII. ZA ODPRAVO POLITIČNIH BLOKADIII. ZA ODPRAVO POLITIČNIH BLOKADIII. ZA ODPRAVO POLITIČNIH BLOKAD    
    
Potrebujemo spremembe političnega sistema, saj je Slovenija v globoko krizo zabredla tudi 
zaradi političnih blokad, ki smo jim bili priča pri sprejemanju najpomembnejših reformnih 
zakonov. Na podlagi čedalje pogostnejših groženj z referendumi smo se v Novi Sloveniji 
odločili, da podamo predlog za spremembo referendumske zakonodajespremembo referendumske zakonodajespremembo referendumske zakonodajespremembo referendumske zakonodaje.  
 
S predlogom novega zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki je že v parlamentarnem 
postopku, smo želeli zagotoviti zaostritev pogojev za sklic referenduma. Predlagali smo 
povečanje števila podpisnikov s sedanjih 2500 na 5000, z dodatnim pogojem, da morajo biti 
njihovi podpisi overjeni. Podprli bomo tudi spremembo 90. člena ustavespremembo 90. člena ustavespremembo 90. člena ustavespremembo 90. člena ustave, če bo ta 
sprememba zagotavljala, da bo rezultat razpisanega referenduma veljaven ne glede na 
volilno udeležbo. 
 
Politični sistem je v krizi razkril pomanjkljivosti, ki jih je treba čim prej odpraviti. Na področju 
lokalne samouprave se je tako pokazala potreba po uvedbi dodatnih demokratičnih 
instrumentov. Za poenostavitev in večjo preglednost zakonodajnega procesa podpiramo 
tudi odpravoodpravoodpravoodpravo    Državnega svetaDržavnega svetaDržavnega svetaDržavnega sveta. 
 
 
IV. ZA UČINKOVITEJŠE SODSTVOIV. ZA UČINKOVITEJŠE SODSTVOIV. ZA UČINKOVITEJŠE SODSTVOIV. ZA UČINKOVITEJŠE SODSTVO    
 
V Sloveniji imamo glede na število prebivalcev trikrat več sodnikov kot je povprečje v svetu, 
kljub temu pa prihaja do (pre)velikih sodnih zaostankov, zastaranja najzahtevnejših 
kazenskih postopkov, kršitve pravice do sojenja v razumnem roku in izplačevanja odškodnin 
iz proračunskih sredstev. Ob tem pa nimamo vzpostavljenega pravega sistema 
odgovornosti - niti predsednika sodišča niti sodnika, ki mu je taka zadeva dodeljena v 
reševanje. 
 
Ugotavljamo, da glavni vir nezaupanja v pravno državo ni le slaba ali pomanjkljiva 
zakonodaja, ampak predvsem izigravanje, zlorabe in neizvrševanje sprejetih predpisov. Ena 
izmed oblik izigravanja predpisov je postala tudi t.i. sodna prt.i. sodna prt.i. sodna prt.i. sodna praksa, ki se neupravičeno aksa, ki se neupravičeno aksa, ki se neupravičeno aksa, ki se neupravičeno 
uporablja kot formalni pravni viruporablja kot formalni pravni viruporablja kot formalni pravni viruporablja kot formalni pravni vir. 
 
Pravosodni sistem je potreben temeljite prenove. Zaradi sedanjega sistema imenovanja 
sodnikov v takojšnji trajni sodniški mandat in zaradi slabih in nedelujočih nadzornih 
mehanizmov sodniška mesta zasedajo slabo usposobljeni sodniki brez pravih izkušenj, zato 
bomo v Zakonu o sodniški službi  predlagali, da se kot pogoj za zasedbo prostega pogoj za zasedbo prostega pogoj za zasedbo prostega pogoj za zasedbo prostega 
sodnišksodnišksodnišksodniškega mesta predpiše vsaj 10 letega mesta predpiše vsaj 10 letega mesta predpiše vsaj 10 letega mesta predpiše vsaj 10 let    delovnih izkušenjdelovnih izkušenjdelovnih izkušenjdelovnih izkušenj in se tako približa drugim 
državam EU, ki na sodniška mesta imenujejo izkušene pravne strokovnjake. ZaostriZaostriZaostriZaostrilllliiii    bomo bomo bomo bomo 
tudi tudi tudi tudi odgovornost predsednika sodiščaodgovornost predsednika sodiščaodgovornost predsednika sodiščaodgovornost predsednika sodišča, če ne uveljavlja svojih pooblastil. 
 
Pri odvetništvu predlagamo, da se zaostri davčnzaostri davčnzaostri davčnzaostri davčni nadzori nadzori nadzori nadzor    nad prihodki in odhodki nad prihodki in odhodki nad prihodki in odhodki nad prihodki in odhodki 
odvetnikov. odvetnikov. odvetnikov. odvetnikov. Predlagali bomo Predlagali bomo Predlagali bomo Predlagali bomo tudi povečanje tudi povečanje tudi povečanje tudi povečanje števila števila števila števila notarskih mestnotarskih mestnotarskih mestnotarskih mest. Zavzeli se bomo za 
notarske tarife v razponu, saj so izredno visoke cene za najpreprostejše notarske storitve 
nevzdržne.  
 
Nedavno sojenje v zadevi "Balkanski bojevnik" je pokazalo tudi na večje pomanjkljivosti v 
naši kazenski zakonodaji. Procesna zakonodaja potrebuje spremembe, ki bodo ustrezno Procesna zakonodaja potrebuje spremembe, ki bodo ustrezno Procesna zakonodaja potrebuje spremembe, ki bodo ustrezno Procesna zakonodaja potrebuje spremembe, ki bodo ustrezno 
zbrane obremenilne dokazezbrane obremenilne dokazezbrane obremenilne dokazezbrane obremenilne dokaze    iz iz iz iz tujintujintujintujineeee    obravnavale kot zakonite tudi v Slovenijiobravnavale kot zakonite tudi v Slovenijiobravnavale kot zakonite tudi v Slovenijiobravnavale kot zakonite tudi v Sloveniji. 


