
 

 

 

KONGRESNA IZJAVA 
Krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost. 

 
MI, KRŠČANSKI DEMOKRATI, SMO … 

 
Nova Slovenija – krščanski demokrati je demokratična politična stranka, ki želi povezovati vse 
državljanke in državljane Republike Slovenije (kjer koli živijo), ki sprejemajo demokracijo, krščanske 
vrednote, slovensko kulturo ter evropsko povezovanje in sodelovanje. 
 
Krščanski demokrati utemeljujemo svoje delovanje na načelih krščanske demokracije, ki poudarja 
dvojno naravo človeka: kot posameznika in kot družbenega bitja. Prav zato želimo graditi državo, ki 
temelji na svobodi posameznika in vladavini prava. Želimo ustvariti Slovenijo, v kateri bodo imeli vsi 
enakovredna izhodišča za razvoj svojih zmožnosti, pri tem pa povezujemo izkušnje iz izročila z 
vrednotami modernega človeka. 
 
Gospodarska politika Nove Slovenije temelji na socialnem tržnem gospodarstvu, v katerem svoboda, 
konkurenca, odgovornost in solidarnost sestavljajo celoto. Gre za preizkušeno povezavo načel 
svobodnega tržnega gospodarstva in prizadevanj socialne politike za dosego pravične družbe.  
 
ZA NIŽJE DAVKE 

 
Izhajamo iz spoznanja zdravega razuma, da je treba za pobiranje davkov najprej ustvariti materialno 
blaginjo. Ugotavljamo, da je Slovenija žrtev socialističnih in socialdemokratskih načel 
prerazdeljevanja in izenačevanja dohodkov. To je ustvarilo čezmerna pričakovanja in odvisnost od 
socialnih transferjev, ki zavirajo pošteno gospodarsko ustvarjalnost.  
 
Državljani in gospodarstvo so v Sloveniji že dolgo davčno preobremenjeni, zato z zviševanjem davkov 
ne moremo več povečevati proračunskih prihodkov. Zaradi previsokih davkov so slovenska podjetja 
nekonkurenčna, državljane pa visoki davki silijo v sivo ekonomijo, delo na črno in utajevanje davkov. 
 
Nova Slovenija se bo vztrajno zavzemala za znižanje davkov ob hkratni poostritvi davčne discipline. 
Znižali bomo davek na dodano vrednost, znižali bomo obdavčitev osebnih prihodkov, znižali bomo 
prispevke za zdravstveno in socialno zavarovanje. Izvedli bomo racionalizacijo zdravstva in zahtevali 
stroškovno učinkovitost. Trošarine na pogonska goriva bomo določali tako, da bo njihova cena 
konkurenčna ceni v sosednjih državah. Znižali bomo stopnje davka na nepremičnine.  
 
ZA MANJŠO JAVNO UPRAVO 
 
Poslanstvo javne uprave je zagotavljanje kakovostnih storitev državljanom in podjetjem. Javna 
uprava ni namenjena uničevanju potencialov državljanov, temveč njihovemu spodbujanju. Ker se 
javna uprava financira večinoma iz davkov, zahtevamo gospodarno in pregledno porabo javnih 



 

 

sredstev in vidne rezultate. Privoščimo si lahko tak obseg javnih storitev, kot si ga lahko plačamo.  
Tako kot pri davkih se tudi na področju upravnih storitev in drugih storitev javne uprave kaže 
dolgotrajna obremenjenost s socialističnimi zamislimi obsežne in pokroviteljske države. Države, ki so 
po drugi svetovni vojni ohranile ali pridobile demokratično ureditev in tržno gospodarstvo ter so 
večino časa preživele pod krščanskodemokratskimi vladami, imajo vitkejšo javno upravo in manjši 
obseg javnega sektorja v smislu deleža zaposlenih glede na zasebni sektor, imajo nižje skupne 
stopnje javnega dolga države in verjetneje izravnane proračune oziroma nižje proračunske 
primanjkljaje kot tiste države, ki so večino časa preživele pod socialdemokratskimi ali socialističnimi 
vladami. 
 
Za racionalizacijo in zmanjšanje javne uprave bomo predlagali odpravo Državnega sveta Republike 
Slovenije in nadaljnje združevanje javnih skladov, zmanjšali bomo upravne dele na ministrstvih za 
obrambo in za notranje zadeve, pri manjših občinah bomo spodbujali oblikovanje skupnih občinskih 
uprav. Odpravili bomo monopolni položaj ZZZS, ponujanje obveznega zdravstvenega zavarovanja pa 
omogočili tudi drugim zavarovalnicam. Sedanji zdravstveni sistem je v celoti odvisen od ZZZS, to pa 
pomeni preveliko sistemsko tveganje ter onemogoča razvoj konkurenčnih ponudnikov obveznega in 
prostovoljnega zavarovanja. Odprti smo za več zasebne pobude na področju vzgoje in izobraževanja 
ob zagotavljanju kakovosti. Z realnimi možnostmi moramo uskladiti tudi materialne in kadrovske 
normative za socialnovarstvene ter vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 
 
ZA UMIK POLITIKE IZ GOSPODARSTVA 
 

Gospodarska dejavnost je namenjena predvsem človeški osebi in družini, da odgovorno poskrbi za 
svoj gmotni obstoj. Gospodarstvo naj usmerjajo načela svobode, uspešnosti, odgovornosti, 
konkurence ter vladavine prava in etike. Vsega tega pa ni mogoče dosegati brez odgovorne svobode 
zasebne podjetniške pobude, dostopnosti in nedotakljivosti zasebne lastnine in svobodnega trga. 
Državno lastništvo v gospodarstvu nasprotuje vsem naštetim načelom. Država sme samo izjemoma 
delovati kot lastnica in ne sme ogrožati gospodarskega življenja. Ukrepati mora zoper izkrivljanje 
konkurenčnosti, ne pa je kot lastnica še sama onemogočati ter ljudem preprečevati, da s poštenim 
delom pridobivajo zasebno lastnino in uresničujejo svojo podjetnost. 
 
V Sloveniji se z državnim lastništvom gospodarska moč kopiči v rokah vladajoče elite. Politični boj za 
moč v državnih podjetjih uničuje demokracijo in se kaže v čedalje večji volilni abstinenci in očitku 
»vsi so isti«, to pa le utrjuje dosedanjo elito. Vmešavanje politike uničuje podjetja, spodkopava 
demokracijo in daje neupravičeno prednost elitam, ki imajo moč samo zaradi državnega lastništva 
podjetji, ne pa zaradi svoje zmožnosti. Takšne razmere so tudi leglo vseh vrst korupcije, klientelizma 
in dogovorne ekonomije. Politične sile s kadrovanjem na vodstvene položaje v državnih podjetjih 
krepijo svojo finančno moč z izčrpavanjem teh podjetij – v škodo državljanov. Poleg tega je v obupni 
javnofinančni situaciji v Sloveniji proračunska politika za gospodarstvo in družbo nezdržna. 
 
Zato bomo v Novi Sloveniji predlagali strateško in taktično premišljen umik države iz gospodarstva po 
časovno določenem načrtu prodaje državnih deležev zaupanja vrednim domačim in tujim 



 

 

gospodarskim subjektom, in sicer po načelu: Čim prej, vendar ne tranzicijskim tajkunom! To bo 
zlomilo politizacijo gospodarstva, kajti politična omrežja ne bodo več mogla zajedati teh podjetij. Iz 
kupnine bomo nato zagotavljali vire za financiranje državnega proračuna (seveda čim bolj 
uravnoteženega) ter za odplačevanje javnega dolga, in sicer ob zniževanju davkov. Naša država pa bo 
končno tudi bistveno več pozornosti posvetila svojim pravim nalogam: zagotavljanju konkurenčnosti, 
učinkovitemu in preglednemu nadzoru nad zakonitostjo gospodarskih dejavnosti, zagotavljanju 
dolgoročno stabilnega finančnega sistema in brzdanju prevelikih tveganj z jasnejšimi pravili. 
 
ZA USTVARJALNE IN POŠTENE DRŽAVLJANE 

 
Krščanski demokrati smo prepričani, da v slovenski družbi še vedno živi veliko ljudi, ki so zmožni 
ustvarjalnosti ter so pošteni in marljivi. Prav to, kar je v ljudeh dobrega, kar je vrlina, naj podpira in 
spodbuja tudi država, če deluje v duhu krščanskega pojmovanja politike. 
 
Država mora spodbujati svobodno gospodarsko pobudo. Uveljaviti mora preprostejši sistem 
pavšalnega obdavčevanja podjetji in obrti ter družinskih kmetij. Z doslednejšim delovanjem pravne 
države moramo uveljaviti učinkovite ukrepe zoper tiste, ki izigravajo in zlorabljajo sistem, zlasti kadar 
pri tem prizadenejo veliko število ljudi in oškodujejo blaginjo državljanov. Glede na dosedanje 
izkušnje smo čedalje bolj prepričani, da model trajnega sodniškega mandata omogoča 
neučinkovitost sodstva. Že s spremenjenim razmerjem upravnih organov in raznih ravni oblasti do 
ustvarjalnih ljudi, tako da jih ne ovirajo pri uresničevanju njihovih podjetniških zamisli oziroma jim ne 
nastavljajo nepotrebnih birokratskih ovir, se lahko doseže velik napredek. Davčnih olajšav bodo 
deležni tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta in vlagajo v raziskave in razvoj, tisti, ki skrbijo za 
pridelavo hrane, in tisti, ki delajo za večjo energetsko učinkovitost.  
 
Krščanski demokrati bomo naredili vse potrebno, da bodo vsem državljanom zagotovljene enake 
izhodiščne možnosti. Zavedamo se, da sedanjega slabega gospodarskega položaja ne more rešiti 
polemika o ideoloških razlikah. Krščanski demokrati tudi v času krize ostajamo stranka prave mere, 
seveda z jasno naravnanostjo zoper vse oblike totalitarizma in populizma. 
 


