Čistopis dopolnjenega in aktualiziranega programa Slovenske nacionalne stranke,
sprejetega na 10. kongresu stranke
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PROGRAM SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE
I.
Slovenska nacionalna stranka je ob svoji ustanovitvi 17. marca 1991 sprejela Okvirni program. Temelje
tega programa je stranka zapisala tudi v prvi člen statuta stranke. Program pomeni trajno strateško
sporočilo Slovenske nacionalne stranke v skladu z načeli demokratične politične kulture in pravne
države in ob spoštovanju človekovih pravic, ob upoštevanju vsakokratnih trenutnih razmer. Za dosego
ciljev zastavljenih in predstavljenih v tem programu bomo uporabili vsa razpoložljiva demokratična
sredstva.
II.
V drugem členu statuta je stranka zapisala, da svojo programsko usmeritev oblikuje skladno z
zahtevami družbenega razvoja. Okvirni program Slovenske nacionalne stranke se stalno nadgrajuje in
posodablja v povezavi s političnimi dogajanji v državi in širše. Prvič je bil spremenjen v skladu s sklepom
kongresa stranke 10. novembra 1995, posodobljen na kongresu dne 23. septembra 2000 in prilagojen
na 7. kongresu SNS dne 21. maja 2005. Zadnja sprememba je bila na 10. kongresu stranke dne 7. maja
2016.
III.
Delovanje Slovenske nacionalne stranke temelji na konstruktivnosti, kar pomeni podpiranje vseh tistih
projektov, ki koristijo slovenskim državljanom in državi.
SNS se zavzema za spoštovanje 7. člena Ustave RS, obenem pa spoštuje verska čustva državljanov v
kolikor niso v nasprotju s slovensko tradicijo in okoljem.
Politična načela temelji na svobodomiselnih, narodnoosvobodilnih in nacionalno prebudnih težnjah
slovenskega naroda v zgodovini.
Ideološka in politična nazorska kontinuiteta stranke izhaja iz prve protifašistične organizacije TIGR
ustanovljene leta 1927 kot njeno nadaljevanje.
Po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in NATO opozarja na nevarnosti izgube nacionalne
identitete, socialnega statusa državljanov, nacionalnih ozemelj in gospodarskih potencialov in prirodnih
resursov.
Osnovni sklopi usmeritev Slovenske nacionalne stranke so:
1. Samostojna in neodvisna Slovenija
2. Ekonomsko močna Slovenija
3. Kvalitetno in strokovno ter brezplačno laično državno šolstvo ter šport in rekreacija
4. Razvoj tako bazične kot aplikativne znanosti

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji
Zagotovitev socialne varnosti za vse državljanke in državljane
Zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe za vse državljane
Racionalno gospodarjenje z naravnimi viri in dobrinami
Položaj slovenskega delavstva in kmetov
Ureditev razmer na področju sodne veje oblasti
Ekološka usmeritev in kontrola gospodarstva
Obrambna politika temelječa na oboroženi nevtralnosti izven vseh vojaških zvez
Liberalen odnos do družine in verskega prepričanja
Ohranjanje narodove dediščine in avtohtonosti na osnovi veljavnih mednarodnopravnih aktov
Spoštovanje in pravilno ovrednotenje narodnoosvobodilnega boja
Sprememba državnih simbolov

1. Samostojna in neodvisna Slovenija
Republika Slovenija je dosegla samostojnost in neodvisnost temelječo na plebiscitni volji
slovenskega naroda leta 1990. SNS se je in se bo zavzemala za ponovno samostojno in neodvisno
politiko brez političnih in drugih pritiskov in ultimatov s strani Evropske unije, ZDA in NATO.
Zavzemamo se za pragmatično sodelovanje tako na političnem kot na gospodarskem področju z
vsemi državami v korist in dobrobit Republike Slovenije.
Nasprotovanje vstopu RS v Evropsko unijo in zvezo NATO se je pokazalo kot trezno izhodišče,
zato, bomo stalno bedeli nad tem, da bo temelj za sodelovanje enakopravnost, enakovrednost in
spoštovanje vseh partnerjev. Zavzemali se bomo za izstop iz Evropske unije in zveze NATO.
2. Ekonomsko močna Slovenija
SNS se bo še naprej zavzemala za izgradnjo gospodarske in nacionalne infrastrukture, kar je pogoj
za kakršenkoli hitrejši napredek na vseh ostalih gospodarskih področjih.
Slovenija je izgubila večino gospodarskih subjektov, zato se bo SNS zavzemala za vrnitev le-teh
nazaj v slovenske roke in nasprotovala tajkunskim lopovskim prodajam nacionalnega bogastva za
vsako ceno.
Vstopanje tujega kapitala mora biti odprto in olajšano, vendar kontrolirano in urejeno s slovensko
pravno regulativo. Absolutno bomo nasprotovali kakršnim koli trgovinskim ali podobnim
sporazumom med EU in ZDA, ki vodijo do prevzema celotne RS v last tujih korporacij.
Po drugi strani pa bomo naredili vse, da se bo RS ponovno, tako gospodarsko kakor tudi politično,
povezala z Rusko federacijo, ki jo vidimo kot gonilno silo in garancijo novega gospodarskega
razvoja.
Zavzemamo se za programe, ki omogočajo ohranjanje zelene narave, razvoj turizma, terciarnih
uslužnostnih dejavnosti, drobnega gospodarstva in ekološkega kmetijstva.
Dosledno zahtevamo, da država podpira podjetnike in kmete na principih tržnega gospodarstva in
spoštuje regulativo demografsko ogrožena področja ter izvršuje davčno politiko v korist tistih, ki

svojo dejavnost razvijajo, širijo in posodabljajo. Sedanjo vladno podporo zgrešenim investicijam ali
celo gospodarskim projektom posameznih političnih lobijev ali političnih strank bomo raziskali in
sankcionirali.
Zahtevamo zagotovitev pravilnega, pravičnega in stimulativnega davčnega zakonja ter njegovo
dosledno izvrševanje s popolno prenovitvijo davčnega sistema in ponovno uvedbo nekdanje službe
družbenega knjigovodstva. Uvedli bomo kazensko in finančno odgovornost na FURS-u, kjer so
trenutne odločitve inšpektorjev v veliki meri temelječe na političnih pritiskih.

3. Kvalitetno in strokovno ter brezplačno laično državno šolstvo ter šport in rekreacijo
Slovenska nacionalna stranka se zavzema za laično šolstvo, ob vzporednem privatnem šolskem
sektorju. Razvoj mladega kadra naj temelji na izsledkih moderne znanosti in naj dovoljuje ter
omogoča mlademu rodu normalen miselni razvoj. Zavzemamo se za prevetritev neustreznega
šolskega sistema, ki ga je uvedla permisivna liberalistična miselnost.
Srednje šolstvo naj bo deljeno na gimnazije, tehnične šole in strokovne šole. Vpis v srednje šole
mora biti omogočen vsem, ki so zaključili osnovno šolanje ne glede na dosežen uspeh.
Visokošolske ustanove naj bodo v svojem delu prvenstveno povezane s tendencami
gospodarskega razvijanja, ob ukinitvi političnega visokošolskega študija, ki še vedno preveva
določene fakultete Univerze v Ljubljani.
Stranka daje največji pomen množičnemu športu za vse, pri določenih profesionalnih športih pa naj
se razmerja uredijo z zakonom na osnovi tržnih razmer ter zahtev.
4. Razvoj bazične in aplikativne znanosti
Visokošolske ustanove naj skupaj z instituti gojijo razvojne programe bazičnih znanstvenih raziskav.
Zato se bomo borili za več proračunskega denarja za tovrstni razvoj in s tem preprečili odhajanje
največjih strokovnjakov v tujino. Omogočiti je potrebno tudi hitrejše napredovanje mladim
znanstvenikom znotraj študijskih ustanov, ter povezovanje s študijskimi ustanovami po svetu.
5. Zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji
SNS se zavzema za zagotavljanje možnosti za zaposlitev vseh državljank in državljanov, ob tem da
mora vsak zaposleni za svoje delo prejeti dovolj za svoje socialne potrebe, več pa glede na težo,
zahtevnost in odgovornost dela ter na sposobnost, pridnost in zanesljivost delavca.
Nikakor ne pristajamo na selektivno zaposlovanje, ki preferira tujce in zapostavlja naše državljane.
V primeru zaposlitve tuje delovne sile zahtevamo striktno spoštovanje zakona o zaposlovanju tujcev
ter uporabo najnižjih omejitvenih kvot za tujo delovno silo, s tem da imajo domači prosilci absolutno
prednost.
6. Zagotovitev socialne varnosti za vse državljanke in državljane

Socialna varnost mora biti zagotovljena vsem državljankam in državljanom, tujce pa naj se
obravnava kot zunanjo delovno silo.
SNS bo še naprej nasprotovala priseljevanju kakršnih koli emigrantov iz področja Azije in Afrike.
Pričakujemo pa, da bodo državni organi dosledno preverjali status posameznikov, ki bodo prišli v
Slovenijo oziroma jo prečkali, v nasprotju s sedanjo prakso slovenske vlade, ki državo po diktatu EU
odpira za vse mogoče sumljive individuume.
Zastopamo stališče, da se pridobljene pravice ne smejo odvzemati, spreminjati ali krčiti, kar zdaj
počne aktualna vlada na segmentu upokojencev in delavstvu.
7. Zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe za vse državljanke in državljane
Slovenska nacionalna stranka brez zadržkov podpira svobodno iniciativo in zasebno delo v
zdravstvu, zavzemali pa se bomo, da se bo nivo osnovnega obveznega zdravstva dvignil nazaj vsaj
na tistega, kot je že bil zagotovljen. Zato se zavzemamo za takojšnjo ureditev zdravstvenega
zakonja, brez raznih privatnih ali polprivatnoh obvodov.
Zagovarjamo pravico do osnovnega zdravstva za vse državljanke in državljane, s tem, da pri
zagotavljanju osnovnega zdravstva ne smejo imeti prednosti marginalne skupine in skupnosti, še
najmanj pa migrantske skupine. V kolikor naši državljani najdejo bolj optimalno rešitev za
zdravljenje v tujini, za to ne sme biti nobenih ovir s kritjem teh stroškov.
Izredno pomembna mora biti tudi skrb za otroke in mladostnike, zato se zavzemamo za odpravo
centrov za socialno delo v sedanji obliki. Za starejše občane pa zahtevamo zagotovitev brezplačnih
osnovih pogojev oskrbe in zdravljenja.
Potrebna je tudi legalizacija komplementarnega in naravnega zdravilstva, seveda z ustreznim
zakonjem. Zahtevamo ureditev legalizacije kanabisa na osnovi znanstvenih izhodišč.
8. Racionalno gospodarjenje z naravnimi viri in dobrinami
Zahtevamo racionalno in varčno gospodarjenje z naravnimi viri, ter tudi njihovo varovanje in zaščito.
Nikakor ne pristajamo na prenos koncesijskih pravic za vodo, ki mora ostati ustavno zagotovljena
kot neodtujljiva pravica za vsakega državljana. Zahtevamo zaščito talnice, pri obnovljivih naravnih
virih pa za umno gospodarjenje in njihovo sprotno revitalizacijo. Zahtevamo striktno spoštovanje
okoljevarstvenih zakonov, predpisov in sporazumov ter zahtevamo od vlade, da sprejme ustrezne
zakone za zaščito določenih biotskih specifičnih področij v Republiki Sloveniji brez politično
dirigiranih rešitev.
9. Položaj slovenskega delavstva in kmeta
S skepso gledamo na evropske namere na področju delavstva in kmetijstva, ki bodo obubožale in
uničile našega človeka. Z vsemi silami smo proti trgovinskim sporazumom med EU in ZDA, ki bi
uničili naše okolje, prehranjevalno verigo in gospodarstvo nasploh. Prav tako smo proti uporabi in
sajenju GSO.

Našemu delavstvu in kmetu moramo zagotoviti ne le preživetja, ampak lepo in ugodno delo brez
skrbi za lastno starost. Pri tem je potrebno zmanjšati skupino nedelavnih, špekulantov in
delomrznežev.
10. Ekološka usmeritev in kontrola gospodarstva
Slovenska nacionalna stranka poudarja pomembnost varovanja narave in okolja ter se zavzema za
zamenjavo zastarelih in neuspešnih tehnologij z novimi, dokazano ekološko nespornimi. Smo za
izdelavo posebnega programa za očiščenje in ohranitev talnice, rek, jezer in obalnega morja. Smo
proti nadaljnjemu krčenju obdelovalne zemlje in storili bomo vse za zanesljivo in varno
odstranjevanje odpadkov, s posebno pozornostjo na odlagališča jedrskih odpadkov, ter izkoriščanje
sekundarnih surovin. Zahtevali bomo, da država uzakoni enotne kriterije urbanistične ureditve
Slovenije.
11. Ureditev razmer na področju sodne veje oblasti
V Slovenski nacionalni stranki se striktno zavzemamo za odpravo trajnega mandata sodnikov in
tožilcev, ki skupaj z njihovo absolutno imuniteto omogoča politizacijo njihovega dela, obenem pa
nestrokovno, nekoncizno in s pozitivno zakonodajo neusklajeno odločanje. Zastopamo stališče naj
se njihov status izenači s statusom sodnikov v EU (npr. ZRN) z uvedbo kazenske in finančne
odgovornosti, da se izognemo političnim pritiskom na sodišče in tožilstva.
12. Obrambna politika temelječa na oboroženi nevtralnosti izven vseh vojaških zvez
Zavzemamo se za ponovno uvedbo služenja vojaške obveznosti. Nujna podpora profesionalcem
naj jim bo vpoklic rekrutov s časovno prilagojenim in zanimivim ter interesno vezanim programom
usposabljanja.
Slovenska nacionalna stranka je nasprotovala vstopu v organizacijo NATO in nikakor ne pristaja na
vzpostavitev in izgradnjo vojaških oporišč organizacije NATO na ozemlju Republike Slovenije.
Glede na stroške članstva in na to, da nam zveza v ničemer ni pomagala v zvezi s sosednjo
Hrvaško, zagovarjamo izstop iz zveze NATO.
13. Liberalen odnos do družine in tradicionalnega verskega prepričanja
Stranka neomajno stoji na stališču, da je odločitev o formiranju družine lahko prepuščena zgolj in
samo obema partnerjema različnih spolov. Ravno tako sodimo, da ima izključno pravico odločati o
rojstvu otroka partner, ki rojeva, oziroma oba partnerja v skupnosti.
Nikakor nismo za to, da bi istospolni lahko posvajali otroke in stojimo na stališču, da je osnovna
družina sestavljena iz matere in očeta.
Verska prepričanja spoštujemo, v kolikor sodijo v okvire tradicionalnih verstev na Slovenskem,
kakor razne islamistične ločine nikakor ne sodijo. Smo tudi proti gradnji tujih verskih objektov v
Sloveniji.

14. Ohranjanje narodove dediščine in avtohtonosti na osnovi veljavnih mednarodnopravnih
aktov
Slovenska nacionalna stranka podpira nemoten razvoj in razcvet umetniškega ustvarjanja
državljank in državljanov Slovenije.
Zastopamo stališče o nesporni avtohtonosti bivanja slovenskega naroda na teh prostorih in ne
pristajamo na izmišljotine o preseljevanju in priseljevanju v VI. stoletju. Ne pristajamo na izmišljotine
slovenskih kvazi zgodovinarjev in izhajamo iz dejanske avtohtonosti od Venetov, preko Velike
Karantanije do današnje kulturne stopnje v samostojni Republiki Sloveniji.
Posebnega pomena je ohranitev slovenske kulturne in zgodovinske dediščine, tako nepremične kot
tudi premične. Zato se bomo trudili za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za nemoteno delo
in širitev slovenske muzejske dejavnosti, pri čemer mislimo predvsem na zbiranje in ohranjevanje
premične narodove dediščine ter restavracijo in ohranjanje nepremične narodove dediščine, kamor
sodijo tudi spomeniki vseh obdobij naše zgodovine.
Zavedamo se, da slovenska državnost, nazadnje potrjena z Manifestom cesarja Karla, 16. oktobra
1918 ni bila nikoli izničena, zato vztrajamo, da jo je potrebno ponovno vzpostaviti. Iz tega izhajajo
tudi še vedno obstoječe državne meje, navkljub nesposobni slovenski politiki in tako imenovani
stroki, ki nam ves čas laže, zaradi nevednosti ali prodanosti.
Slovenska nacionalna stranka se zaveda pomena ohranjanja avtohtonih slovenskih manjšin v vseh
okoliških državah, v Avstriji in Italiji, ter na Madžarskem in Hrvaškem.
Slovenska nacionalna stranka ne podpira delitve slovenskega naroda na črne in rdeče, leve in
desne, takšne in drugačne, ampak stoji na stališču, da o zgodovini razpravljajo, pišejo in jo
raziskujejo vsi, naše načelo pa je, da skrbimo za vse naše državljane na enak način in da jih
povedemo v lepši jutri.
15. Spoštovanje in pravilno vrednotenje narodnoosvobodilnega boja
Slovenska nacionalna stranka ne pristaja na spreminjanje svetovno znanih zgodovinskih dejstev.
Ne pristajamo na poskuse izkrivljanja dejstev s strani kogarkoli, vendar sodimo, da se moramo
spopasti s trenutno skoraj tragično situacijo, v kateri je slovenski državljan danes, zgodovino pa
prepustiti zgodovinarjem in raziskovalcem.
Vsak prispevek v ta segment je dobrodošel za osvetlitev časa, naša naloga pa je, da slovenske
državljane peljemo naprej brez starih obremenitev.
16. Sprememba državnih simbolov
Navkljub temu, da Slovenija nima ustreznih državnih simbolov, ne grba in ne zastave, zdaj ni pravi
trenutek za razpravo o tem. O tem bomo razpravljali, ko bo gospodarska situacija v državi boljša.
Naše stališče pa ostaja še vedno enako kot do zdaj.
Ravno tako ostajajo enaka tudi nespremenjena dejstva o državnosti slovenskih dežel, ki so vstopile
v skupno državo kot konstitutivne in so izšle v svojih nikoli ukinjenih mejah iz nje.
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