
Pravosodje po kakovosti, 
učinkovitosti in ugledu kot 
v Avstriji ali Nemčiji. Nobenih 
zastaranj v razvpitih primerih, 
prednostna obravnava politikov 
in gospodarstvenikov v podjetjih 
v državni lasti.

Med drugim bi z davčno reformo 
zmanjšali stroške delodajalcev ter 
povečali odstotek neto plače 
zaposlenih. Za vse zavezance bi 
uvedli enotno splošno olajšavo 
v višini 7939,18 evra.

Racionalizirali bi bolnišnično 
mrežo ter poskrbeli za 
specializacijo splošnih bolnišnic, 
ki pokrivajo majhna območja. 
Odpravili bi koncesionarski sistem 
lekarniške dejavnosti ter odprli 
trg veledrogeristične dejavnosti.

Predlagajo prvo resno strukturno 
reformo po osamosvojitvi leta 1991. 
Zavzemajo se za tristebrni sistem. 
Začeli bi ga uvajati leta 2019, prva 
izplačila pokojninskih rent pa bi se 
izvedla leta 2061.

Uvedli bi poenostavljeni 
postopek redne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi brez 
razloga in brez odpovednega 
roka pod pogojem, da je 
odpravnina enaka, kot velja za 
odpoved iz poslovnega razloga.

Predvidevajo davek na nepremi- 
čnine kot sklepno dejanje ureditve 
področne zakonodaje. Nadomestil 
bi vse davke s tega področja, 
torej nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, davek na 
premoženje in katastrski dohodek.

Glede na to, da se je število 
zaposlenih v sektorju država 
zadnja leta ves čas povečevalo 
in da novo zaposlovanje v javni 
upravi ne izboljša njenega 
delovanja, bi preprečili 
povečevanje števila zaposlenih 
v javni upravi.

Mladim družinam naj se prek 
državnega stanovanjskega sklada 
omogoči posebna shema za 
ugoden najem stanovanja z 
možnostjo kasnejšega odkupa 
(po 5 ali 10 letih), pri čemer se do 
takrat plačane najemnine vštejejo 
v plačilo kupnine (t. i. rent&buy).

Vzgajali in izobraževali bi tudi 
za domovinskost, državljansko 
pismenost in demokratične 
vrednote, tudi v srednje šole bi 
uvedli vzgojni načrt, ki temelji na 
vrednotah vzgojnih dejavnosti.

Za nemoteno delovanje 
obrambnega sistema je treba 
takoj ustaviti trend zmanjševanja 
obrambnih izdatkov in sredstva, 
namenjena delovanju obrambnega 
sistema, postopoma povečati 
v smeri zaveze, ki smo jo dali 
zavezništvu Nato.

Glavne programske točke NSi
kriminalce v zapore
(posodobitev sodstva)

višje plače
(nizki davki)

hitrejše zdravljenje
(posodobitev
zdravstvenega sistema)

višje pokojnine
 (posodobitev
pokojninskega sistema)

varnejše zaposlitve 
(poenostavitev 
delovnopravne zakonodaje)

nove investicije
(poenostavitev gradbene
zakonodaje)

učinkovita 
administracija
(posodobitev in poenostavitev)

več otrok
(okrepitev družinske politike)

uporabno znanje
(povečanje
kakovosti izobraževanja)

mir in varnost
(odločnejša zunanja
in obrambna politika)


