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Naš načrt
Človeka kot družbeno bitje odlikujeta dve lastnosti: svojevrstnost in možnost povezovanja. Prva je izvirnost vsakega posameznika, torej nekaj, kar vsakega izmed nas naredi
posebnega, dragocenega. Druga lastnost pa je naša zmožnost - moč, da se povežemo in
med seboj vzpostavimo občutke sožitja in solidarnosti. Nastane skupnost, narod, država.
Vsi se zavedamo, da državo tvorimo ljudje. Zato moramo biti povezani v trdni in
demokratični skupnosti. Le tako bomo lahko državljanke in državljani Republike Slovenije tisti, ki bomo aktivno sodelovali v snovanju solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno kredibilne ter do vseh poštene in prijazne države. Naše Republike Slovenije.
Lista Marjana Šarca želi sooblikovati prihodnost naše države zaradi ljudi. Za skupno
dobro, za medgeneracijsko sožitje, za našo varnost, za ohranjanje narave in jasen pogled
v prihodnost. Ni nam vseeno. Zato smo tu, da skupaj z vami, državljanke in državljani
Republike Slovenje, preidemo od besed k dejanjem, da skupaj soustvarimo drugačno in
boljšo prihodnost ter pošteno in bolje urejeno državo. Prišel je naš skupni čas.

»Čas je za novo generacijo«
Potrebujemo reformo političnega in volilnega sistema.
Varnost je naša skupna dobrina in poskrbeli bomo, da se bodo ljudje počutili
varne.
Sloveniji bomo vrnili ugled v mednarodnem okolju, kot smo ga že imeli.
Kriminal in korupcija se ne bosta splačala.
Politiki in uradniki smo v službi ljudi in ne obratno.
Slovenija mora postati evropski center informacijske in digitalne industrije.
Naša naravna bogastva so bogastva, ki smo jih dolžni ohraniti našim otrokom.
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Matija Kodra
»Čas je, da se organiziramo in se začnemo obnašati profesionalno ter
odgovorno in presežemo parcialne interese, da dejansko začutimo
pomembnost vrednot, kot so inovativnost, sodelovanje in odgovornost.
Potrebno je vzpostaviti povezave med cilji, projekti in ukrepi, potrebno
je polno vključevati in povezovati ključne deležnike ter vseskozi zagotavljati maksimalno transparentnost delovanja. Če želimo, da postane država učinkovit servis za državljane in podjetnike, sta področji
odprave administrativnih ovir in priprava boljših predpisov še kako
pomembni. Vsi državljani in državljanke smo upravičeni do boljše Slovenije – to si pravzaprav zaslužimo, zato začnimo delati prave stvari«.
Mag. Vojmir Urlep
»Slovenska gospodarska rast je trenutno zelo ugodna. Takšna je predvsem zato, ker so tista podjetja, ki so preživela zadnjo krizo in mnoge
prelomne trenutke pred njo, utrjena in prekaljena ter se zavedajo pomena znanja, inovacij in osvajanja novih trgov. Da bodo še uspešnejša, jim
mora država zagotoviti primerno poslovno okolje. Okolje, ki bo obenem
tudi humus, v katerem bodo nenehno vznikala in hitro rastla nova, na
znanju temelječa podjetja, prijazna do okolja.«
Dr. Justina Erčulj
»Izkoristiti moramo vse možnosti, ki jih zagotavlja digitalna tehnologija, in tako pripraviti mlade na izzive četrte industrijske revolucije. Toda
zavedati se moramo tudi pasti digitalne družbe, zato mora šola pri
mladih še bolj kot do sedaj razvijati sodelovanje, timsko delo, kritično
razmišljanje, solidarnost in veselje do umetnosti. To pomeni premik od
poučevanja, ki temelji na predvsem na razvijanju podatkovnega znanja, k novim oblikam dela z mladimi.«
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»Naš pogled naprej«
POLITIČNI SISTEM - PREVLADUJOČI VPLIV VOLIVCEV IN POENOSTAVITEV SISTEMA
Zagovarjamo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in z uvedbo
absolutnega preferenčnega glasu, ki bo volivkam in volivcem zagotovil večji
vpliv pri izboru kandidatk in kandidatov.
Državni zbor izvoli predsednika vlade, ta pa sam imenuje in razrešuje ministre
svoje vlade (polno mandatarstvo).
Zagovarjamo ukinitev Državnega sveta.
Zagovarjamo ustavno pristojnost predsednika Republike Slovenje, da
v sodelovanju s Sodnim svetom imenuje sodnike Ustavnega sodišča Republike
Slovenije.
Zagovarjamo, da predsednik Republike Slovenije lahko da odložilni veto
na zakon.
STABILNE JAVNE FINANCE
Zagotovitev in ohranitev stabilnosti javnih financ in zniževanja javnega dolga.
Združitev potencialov za pregon gospodarskega kriminala in korupcije
z novoustanovljeno Finančno policijo.
Posodobitev transparentnosti javnega naročanja in plačila prispevkov z uporabo
informacijskih tehnologij.
Popolna davčna razbremenitev regresa ter 13. in 14. plače.
Pridobitev več sredstev iz finančne perspektive 2021 – 2027.
UČINKOVITA IN STROKOVNA JAVNA UPRAVA
Javna uprava služi potrebam ljudi in ne obratno.
Nadaljevanje projekta e-uprava z glavnim ciljem vzpostavitev enostavnih, jasnih
in hitrih upravnih postopkov.
Zagotoviti odprto in transparentno delovanje, odgovorno ravnanje z javnimi
sredstvi ter izvajanje ukrepov za omejevanje korupcijskih tveganj.
Povečanje pristojnosti in osebne odgovornost predstojnikov in uradnikov.
Zagotoviti, da bodo pristojni organi odločali, ne pa se izogibali odločanju in
odgovornosti.
SODSTVO - RESNIČNO V IMENU LJUDSTVA
Uveljavitev ustavnega načela enakost pred zakonom.
Omejitev sodniškega mandata na 12 let in možnost ponovne izvolitve.
Učinkovito odpravljanje sodnih zaostankov.
Povečanje odgovornosti sodnikov in tožilcev za napačne in prepočasne odločitve.
Zagotovitev transparentnosti sodb in odločitev konkretnih sodnikov.
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Doc. dr. Miha Skvarč, dr. med.
»Če bi se vsi odgovorni postavili v kožo bolnika in razumeli, da si želi
samo poštene in pravočasne obravnave, ne bi imeli čakalnih vrst, veliko manj bi porabili za bolniške, manj bi imeli nepotrebnih obravnav,
več bi ostalo za preventivo in tudi za dolgotrajno oskrbo v starosti.«
Nataša Trček
»Nujno je potrebno omogočiti več različnih oblik pomoči za starejše, da
bodo lahko starost čim dalj časa uživali v domačem okolju. Seveda pa se je
potrebno lotiti tudi izgradnje, tako primernih manjših objektov za stanovanjske skupnosti kot tudi novih domov za starejše.«
Dr. Ivo Mulec
»Slovenija danes je turistična destinacija z mnogimi, žal neizkoriščenimi ali samo delno izkoriščenimi potenciali in resursi. Naša vizija in naš
cilj sta, da iz potencialne napravimo kompetitivno turistično destinacijo, ki bo gostom iz različnih ciljnih skupin nudila izkušnje in doživetja
s petimi zvezdicami, a hkrati skrbela za dvig kvalitete našega življenja
ter ohranjanje naše naravne in kulturne dediščine. Zavedamo se, da bo
pot do tja še dolga in da brez usklajenega in natančno začrtanega razvoja turizma, ki ga bo prihodnja vlada prepoznala kot eno izmed nosilnih gospodarskih panog ter mu omogočila pravi razvoj, želenega cilja
ne bomo dosegli.«
Asist. dr. Martina Vrankar, dr. med.
»Financiranje zdravstva nikoli ne bo ujelo razvoja v medicini, zato potrebujemo javni zdravstveni sistem, ki se bo hitreje prilagajal potrebam ljudi in
možnostim, ki jih medicina ponuja.«
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»Naš pogled naprej«
OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA - V SREDIŠČE POSTAVLJAMO PACIENTA
Prenova javnega zdravstvenega sistema, ki bo zagotavljal stabilno
financiranje ter kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter jasna ločitev
med javnim in zasebnim.
Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu z učinkovitejšo porabo sredstev ter boljšo
organizacijo in izrabo obstoječih kapacitet.
Učinkovitejše vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov z večjo 		
avtonomijo in odgovornostjo vodstvenih in nadzornih organov.
Enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu ter uvedba nacionalnih in
mednarodnih skupnih javnih naročil.
Vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči.
MOČNO, ODPRTO IN INOVATIVNO GOSPODARSTVO JE TEMELJ SOCIALNE DRŽAVE
Usmeritev v trajnostni razvoj, ki temelji na sodobnih tehnologijah in ohranjanju
okolja ter podpora panogam in podjetjem z visoko dodano vrednostjo.
Stabilno in predvidljivo poslovno okolje, ki upošteva potrebe samostojnih
podjetnikov na eni in gospodarskih družb na drugi strani, ter enostavni, pregledni
in kratki postopki pridobivanja ter urejanja različnih soglasij in dovoljenj.
Celovita podpora izvoznikom pri prodoru in poslovanju na tujih trgih.
Učinkovitejši nadzor nad vodenjem in upravljanjem v državnih podjetjih.
Večja družbena odgovornost gospodarskih družb in podjetnikov.
ZELENA DESTINACIJA ZA PETZVEZDIČNA DOŽIVETJA
Večja vloga turizma v gospodarski politiki države.
Sistematični razvoj kadrov na področju turizma.
Graditi prepoznavno turistično destinacijo z imidžem zelene, butične destinacije
ob skrbi za družbeno in okoljsko rast.
Spremeniti obstoječo zakonodajo povsod tam, kjer ne vzpodbuja razvoja
trajnostnega turizma in ne privlači domačih ali tujih investitorjev.
Spodbude za vlaganje v zastarelo ali ne dovolj razvito turistično infrastrukturo.
4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA (IR 4.0) - PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
Slovenija na zemljevidu sveta najprijaznejše in najbolj razvojne družbe
digitalnega sveta.
V sodelovanju z gospodarstvom prioritetno financirati raziskave in razvoj na
področju digitalizacije, robotizacije in umetne inteligence ter umeščanje končnih
produktov na trg.
Dokončanje širokopasovnega omrežja in izgradnja nacionalnega 5G omrežja.
Sistematična vzpostavitev predvidljivega in davčno stimulativnega poslovnega
okolja za razvoj novih tehnologij.
Vključevanje Slovenije v globalne projekte v okviru IR 4.0.
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Prof. ddr. Boris Turk
»Znanost nam pomaga postavljati prava vprašanja ter iskati odgovore
na potrebe sedanje družbe in izzive prihodnosti. Zavedati pa se moramo, da Evropa, katere del si želimo biti, in ZDA nezadržno izgubljata
primat v primerjavi z Azijo, ki v zadnjem obdobju pospešeno vlaga v
razvoj in raziskave. Slovenija je na tem področju pod povprečjem EU.
Da lahko gradimo državo blaginje, moramo ustvariti znanju, znanosti
in inovacijam prijazno, stabilno in stimulativno okolje, ki vzpodbuja k
novim idejam, ter ustaviti beg možganov.«
Alen Kofol
»Soustvariti je potrebno takšen vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo otrokom, ne glede na njihove osebne in socialne okoliščine, v okviru pravičnosti v največji možni meri omogočal razvoj potencialov, ki jih nosijo v sebi.
Da bi dosegli ta cilj, je treba vzpostavljati tak šolski prostor, v katerega
bomo zaposleni, učenci, dijaki in njihovi starši z navdušenjem prihajali.«
Luka Špoljar
»Na zaposlovanje mladih ne smemo gledati samo na število novih
zaposlitev, ampak predvsem na kakovost le teh. Pri mladih je potrebno prepoznati in spodbujati razvojni potencial, tudi preko sistema štipendiranja. Okrepiti moramo sodelovanje izobraževanja in trga dela,
čemur med drugim služijo kadrovske štipendije, ki jih je potrebno
narediti privlačnejše. Ključno za uspešen vstop mladih na trg dela pa je
pridobivanje znanj in izkušenj v sklopu dela med študijem.«
Mag. Katja Damij
»Digitalizacija in sodobne IT rešitve prinašajo ogromen napredek. Predstavljajmo si samo uvedbo skupnega naročanja za bolnišnice, zdravstvene domove, domove za ostarele itd. Predstavljajmo si skupne nabave za
vso Slovenijo. In še bolj ambiciozno, predstavljajmo si mednarodne skupne
nabave. Želimo pripeljati moderne prakse v našo realnost.«
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»Naš pogled naprej«
ZNANOSTI IN RAZVOJU PRIJAZNA DRŽAVA
Ustvariti znanju, znanosti in inovacijam stabilno in stimulativno okolje.
Zagotoviti transparentno in neodvisno financiranje znanosti.
Vzpostaviti sodobno raziskovalno infrastrukturo.
Vzpostaviti konkurenčne pogoje dela, ki so primerljivi z razvitimi državami, in
ustaviti beg možganov.
Vzpodbuditi raziskave in razvoj, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano
vrednostjo, vključno z davčnimi olajšavami.
KAKOVOSTNO IN PRAVIČNO JAVNO ŠOLSTVO
Posodabljati delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih glede na izzive in priložnosti,
ki jih prinašajo nova spoznanja tako na pedagoškem kot na tehnološkem
področju.
Vzgajati mlade za odgovorno državljanstvo.
Okrepiti spodbude za povezovanje izobraževanja in znanosti s potrebami
gospodarstva in okolja.
Zagotoviti stabilno in pregledno financiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Profesionalizirati vodenje v izobraževanju.
ŠPORT - ZDRUŽEVANJE IN PROMOCIJA
Krepitev nacionalne identitete skozi šport.
Podpora projektom zdravega načina življenja.
Povečanje sredstev za vrhunski šport.
Podpora delu z najmlajšimi v športu in delu s športniki invalidi.
Podpora projektom prenove športne infrastrukture.
MLADE JE POTREBNO VKLJUČITI V SOODLOČANJE
Učinkoviti ukrepi za osamosvojitev mladih (izobraževanje, redne oblike dela,
stanovanja, politična participacija).
Omejevanje prekarnih in drugih oblik nestabilnega delovnega razmerja.
Sofinanciranje doktorskih študijev doma in v tujini.
Priprava mladih za življenje in delo v odprti in inovativni družbi IR 4.0.
Vključevanje mladih s posebnimi potrebami v družbo.
SOCIALA - PREPREČEVANJE STISK IN TEŽAV LJUDI
Izvedba pilotnega projekta za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka ter
sprejem odločitve o uvedbi UTD.
Dvig najnižjih plač in pokojnin ter olajšanje življenja ljudem v stiski.
Prenova sistema skrbništva.
Sofinanciranje paliativne oskrbe.
V sodelovanju z nevladnimi organizacijami izdelati konkreten akcijski načrt za
odpravo revščine, predvsem med otroki in upokojenci.
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Boštjan Poklukar
»Slovenija potrebuje dobro organiziran, učinkovit in stabilno financiran
sistem nacionalne varnosti. Pripadnice in pripadniki nacionalno-varnostnega sistema se dnevno soočajo z resnimi grožnjami in
tveganji, s sodobnimi varnostnimi izzivi digitalne, kibernetske dobe.
Trdno podpiramo njihova upravičena pričakovanja za ustrezno plačilo,
ureditev statusa in zagotovitev kvalitetne opreme.«
Dr. Tomaž Simetinger
»Področje kulture in umetnosti mora doživeti nekaj resnih sprememb, ki
bodo sprejete s širokim javnim dialogom ter bodo v skladu s strokovnimi
standardi za posamezna podpodročja, kot so: javni in nevladni sektor ter
samozaposleni v kulturi, mediji, jezikovne politike, knjiga, film idr. Pri tem
se mora položaj kulture znotraj vladnih politik in v javnosti okrepiti, s tem
pa mora kultura postati dostopna vsakomur, ne glede na to, na katerem
delu slovenskega etničnega ozemlja prebiva. Le tako bo kultura (p)ostala
odgovor na izzive prihodnosti.«
Roman Kirn
»Slovenska zunanja politika deluje kot majhna barka, ki negotovo pluje
po morju, ki ves čas spreminja smer svoje plovbe, ki ji že rahla meglica
na obzorju poraja dvome in negotovost glede ciljev in interesov, glede
poti in smeri lastnega potovanja. To je potrebno spremeniti. Sloveniji
moramo povrniti ugled in spoštovanje, ki ga je v mednarodni skupnosti v preteklosti že imela, tako, da se zagotovi usklajeno delovanje vseh
zunanjepolitičnih akterjev, da se povečata prepoznavnost in učinkovitost delovanja zunanjega ministrstva ter okrepi razvoj usposobljene,
profesionalne in opolnomočene diplomacije.«
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»Naš pogled naprej«
STARAJOČA SE DRUŽBA
Vzpostaviti povezan sistem dolgotrajne oskrbe starejših in sprejem zakona
o dolgotrajni oskrbi.
Dodatno sprostiti pogoje za opravljanje začasnih in občasnih del upokojencev, ki
ne vplivajo na višino pokojnine.
Izgradnja domov za starejše, spodbude za alternativne oblike bivanja in oskrbe
starejših ter zagotavljanje dnevnih centrov za osebe z demenco.
Zagotoviti pokojnine za polno delovno dobi vsaj nad pragom tveganja revščine.
Zagotoviti dostopnost in kvaliteto zdravstvenih storitev ter promovirati zdrav
način življenja.
KULTURA ZA VKLJUČUJOČO DRUŽBO
Zavzemamo se za popolno medijsko svobodo in avtonomijo novinarjev.
Vzpostaviti je treba razmerja med javnim, poklicnim in ljubiteljskim nevladnim
sektorjem ter samozaposlenimi v kulturi.
Na področju kulture je potrebno izvesti postopno decentralizacijo, s celovitim in
sistemskim razvojem depriviligiranih področij. Pospešiti je potrebno procese
demokratizacije, digitalizacije in oblikovanja sodobnih podpornih okolij.
Kulturo je potrebno razumeti kot družbeno inovacijsko polje, okrepiti je potrebno
njen položaj znotraj vladnih politik in razumevanje na nacionalni ravni.
Kulturno politiko bomo ustvarjali z odprtim dialogom in v partnerstvu z vsemi
deležniki, s ciljem doseči čim večjo dostopnost kulture in umetnosti vsem ljudem.
NACIONALNA VARNOST
Izdelava sodobne Resolucije o strategiji nacionalne varnosti.
Zagotovitev ustreznega financiranja vseh treh podsistemov: notranjega (ureditev
statusa in opreme policistov), obrambnega (ureditev statusa in opreme vojakov
ter postopna zagotovitev sredstev proti 1,5% BDP) ter podsistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (ureditev statusa in opreme gasilcev,
reševalcev …).
Sprejem krovnega zakona o obveščevalno-varnostnih službah.
Vzpostavitev Obrambnega štaba.
Polnopravno sodelovanje pri delitvi bremen v okviru NATO, EU in OZN.
ZUNANJA POLITIKA
Za takšno zunanjo politiko, ki bo v dinamičnem mednarodnem okolju iskala
rešitve v skladu z vrednotami in interesi Slovenije, kar velja tudi za oblikovanje
bodoče EU.
Stebra zunanje politike Slovenije ostajata EU in transatlantsko partnerstvo.
Zagotovili bomo dosledno izvajanje usklajene zunanje politike ter večjo
učinkovitost delovanja Ministrstva za zunanje zadeve, po potrebi s spremembami
Zakona o zunanjih zadevah.
Krepili bomo razvoj usposobljene, profesionalne in opolnomočene diplomacije
ter zagotovili krepitev diplomatsko-konzularne mreže s premišljenim
delovanjem v t.i. kolokacijah, zlasti v okviru predstavništev EU.
Nadgradili bomo uspešno delovanje Urada za zamejce in Slovence po svetu,
v okviru Zunanjega ministrstva.
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Andrej Likar
»Smer razvoja logistike/tovorni promet je več ali manj zastavljena.
Glavni namen politike je, da se zagotovijo pogoji za redno vzdrževanje,
obnove in vse načrtovane novogradnje v smeri mednarodnih koridorjev, predvsem železniških. Na področju javnega potniškega prometa pa
je še vedno veliko izzivov in tu novo vlado čaka še veliko dela.«
Brane Golubović
»Voda je življenje. Novembra 2016 je Slovenija zapisala pravico do pitne
vode v Ustavo. Šlo je za prvi korak. Slediti bi morala uskladitev zakonodaje z ustavnim členom, ki pa se ni zgodila. Naslednja vlada bo morala takoj
pristopiti k implementaciji ustavne določbe v našo zakonodajo. Tukaj ni
odstopanja.«
Dr. Darij Krajčič
»Slovenija je prepoznana kot zelena dežela z bogato biotsko raznovrstnostjo in naravno dediščino. Iz tega izhaja tudi naš razvoj, ki v okviru
trajnosti upošteva naše naravne danosti. Zdravo okolje (voda, tla, zrak
...) so podlaga za kakovostno, zdravo in zadovoljno življenje. Zato bomo
ob spoštovanju okoljskih standardov, ki jih ne bomo prilagajali pritiskom kapitala, in z ničelno toleranco do prekomernih onesnaževalcev
gradili zaupanje državljanov do države. Odgovoren in spoštljiv odnos do
narave, okolja in ljudi je temelj naše skupnosti.«
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»Naš pogled naprej«
ENOTNA PROMETNA POLITIKA
Modernizacija železniške infrastrukture.
Začetek del na tretji razvojni osi ter obnova lokalnih in regionalnih cest za
potrebe hitrejšega in regionalno enakomernejšega razvoja.
Pospešek razvoju javnega potniškega prometa.
Izgradnja drugega tira ob predhodno opravljeni reviziji projekta, brez posebnega
podjetja 2-TDK ter z novimi mehanizmi nadzora.
Večji in učinkovitejši nadzor nad izvajalci del.
ENERGETIKA - ČIM VEČJA ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST
Gospodinjstvom in gospodarstvu zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih,
zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
Nadaljevanje gradnje verige hidroelektrarn na Savi.
Ohranjanje raznolikosti energetskih virov in sprostitev birokratskih ovir za
razpršeno gradnjo malih elektrarn na obnovljive vire energije.
Omogočiti samooskrbo z električno energijo različnim tipom skupnosti.
Podpore za učinkovito rabo energije, s posebnim poudarkom na energetski
prenovi javnih zgradb.
OKOLJE IN PROSTOR - ISKANJE RAVNOVESJA MED OKOLJEM IN RAZVOJEM
Slovenija mora ostati ekološki biser v srcu Evrope.
Zavzemanje za sodobne in čiste tehnologije ter okoljsko brezhibnost investitorjev.
Ničelna toleranca do okoljskih onesnaževalcev.
Nadaljevanje projektov protipoplavne zaščite.
Enostavnejše umeščanje objektov v prostor.
KMETIJSTVO, PREHRANA IN GOZDOVI
Naša zemlja je naše bogastvo, doma pridelana slovenska hrana v vrtce in šole.
Večji nadzor ter kontrola varnosti in kakovosti hrane.
Sofinanciranje zaščitnih sredstev v kmetijstvu za primer ujm in naravnih nesreč.
Pogostejša uporaba lesa v javnih zgradbah.
Pomoč države pri prodoru slovenskih kmetijskih in prehranskih izdelkov
na tuje trge.
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Matej Špehar
»Slovenija ima skoraj 100.000 samostojnih podjetnikov. Skoraj 100.000
borb z neusmiljeno državno birokracijo, ki ne razume sodobnega poslovanja. Skoraj 100.000 strahov pred boleznijo, ki ne pozna bolniške.
Skoraj 100.000 zgodb o plačevanju DDV-ja vnaprej, ko faktura s strani
stranke sploh še ni bila plačana. Skoraj 100.000 ljudi potrebuje prožno
in stabilno poslovno okolje, ki spodbuja rast malih in velikih poslovnih
zgodb. Kjer plačilna disciplina ne bodo sanje, ampak standard.«
Dušan Hauptman
»Večji poudarek je potrebno nameniti združevanju in promociji športa kot
bazični dejavnosti za zdrav življenjski slog. Vsem je potrebno omogočiti
večjo dostopnost do kakovostnih športnih objektov in površin v naravi.
Tekmovalni šport v Sloveniji si zasluži enakovrednejše in bolj pošteno
vrednotenje, poklicnim in vrhunskim športnikom pa je potrebno zagotoviti večjo delovno in socialno varnost. Nujna je tudi sprememba odnosa
države do športnikov ter do večjih vrhunskih dosežkov.«
Mag. Urban Bergant
»S sodelavci sem praktično iz nič ustvaril visokotehnološko podjetje. Od
samega začetka smo se uspešno spopadali z različnimi tehnološkimi
izzivi in z zahtevno konkurenco na svetovnem tržišču. Ob tem ne
morem mimo dejstva, da smo marsikdaj pri poslih v tujini občutili manj
težav kot doma. Prav to me navaja na misel, da je za nadaljnji razvoj
obrti in podjetništva ključno, da se bolj potrudimo v smeri zniževanja
administrativnih ovir in odprave nepotrebne birokracije, ki zavirajo in
dražijo poslovanje ter znižujejo konkurenčnost. Država mora poskrbeti za enostavna in transparentna pravila, za učinkovite upravne in
davčne postopke in končno tudi za podporno okolje, ki bo v kar največji
meri spodbujalo obrtnike in podjetnike.«
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