LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Dunajska 5
1000 Ljubljana
T: 01/2000 310
F: 01/2000 311
E: info@lds.si
www.lds.si

Ljubljana, 12. februar 2016

POROČILO O SREČANJU STRANKE
V soboto, 28. januarja 2017 se je v Ljubljani odvilo Srečanje Liberalne demokracije, kar je bil prvi
javni dogodek po dolgem času. Srečanje je bilo izpeljano kot uvod k pripravam na aprilski Kongres
ter seznanitvi o trenutni sestavi naše Organizacije.
Srečanje smo otvorili s problemsko konferenco, ki jo je uvedel in moderiral g. Marjan Šetinc.
Namenjena je bila problematiki upravljanja Države, njenega premoženja ter vseh spremljajočih
podsistemov, kot so zdravstvo, šolstvo, vojska ipd. Kot uvodničarja sta prisostvovala dr. Valerija
Korošec ter prof. dr. Jože Mencinger. S slednjim smo se dotaknili tudi filozofsko-pragmatičnega
razločevanja med socialno demokratsko ter liberalno demokratsko linijo.
To je bil tako prvi v nizu dogodkov, s katerim obujamo slednjo politično linijo oz. znamko.
Prepričani smo namreč, da je za dobro delovanje slovenskega demokratičnega ustroja potrebno
imeti najmanj tri (3) politično filozofsko diferencirane stranke – socialno demokracijo, liberalno
demokracijo ter konservativno demokracijo.
Vsaka Stranka tako zaseda zgodovinsko izoblikovano idejno polje; vedno je bilo prevladujoče
težišče Oblasti v sredini političnega prostora, torej v prostoru, ki ga trenutno zasedajo Stranke, ki so
nastale iz Liberalne demokracije Slovenije.
Ob robu Srečanja sta Generalni sekretar ter Predsednik pripravila tiskovno konferenco, ki je
pokazala, da znamka Liberalne demokracija vzbuja široko zanimanje javnosti. V sebi tako drži
precejšnjo mero naboja, kar se vidi tudi v odzivu ljudi s katerimi smo že sodelovali, in sedaj izražajo
pripravljenost o vključitvi v skupnostno življenje Slovenije.
Rečemo lahko, da se Anderličev mandat končuje z dobrimi uspehi. Pod taktirko Predsednika ter
Sekretarja nam je uspelo izvesti solidno finančno in organizacijsko konsolidacijo, navkljub dejstvu,
da sta ob nastopu mandata podedovala skoraj 740 tisoč € dolga.
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Tako pričakujemo v obdobju 15. Kongresiade (obdobje med 15. in 16. Kongresom), ki bo
potekalo do volilnega leta 2018, dokončno ureditev finančnega vprašanja, navkljub skromnim
javno proračunskim prihodkom.
Nadaljnje razreševanje tega vprašanja bo tako oteženo tudi zaradi rigidnih specifik,
predvsem zadnje novele, Zakona o političnih strankah (ZPolS). Zakon, kot je napisan v sedanji obliki,
je pisan na kožo izključno občinsko-parlamentarnim strankam in ne upošteva institucionalnih
posebnosti izven-parlamentarnih strank. To konec koncev onemogoča idejno poživitev političnega
prostora.

Kongres Liberalne demokracije bo potekal v soboto, 22. aprila 2017.

Do takrat se celotna Organizacija odvija okoli funkcije Predsednika, v t.i. Kolegiju predsednika, ki
vodi vse predkongresne aktivnosti. Ta se bo na Kongresu preoblikoval v Predsedstvo in tako
nadaljeval s strukturo, ki omogoča prilagajanje v času in prostoru, skladno z danimi kadrovskimi ter
finančnimi viri.
Trenutno se že vzpostavlja tudi močno organizacijsko zaledje – Tajništvo Liberalne demokracije,
ki je pod vodstvom Generalnega sekretarja (Glavnega tajnika).
Na Kongresu bomo hkrati osvežili temeljne programske smernice, ki nas spremljajo že skozi vso
Zgodovino delovanja in bomo tako javno definirali naše pojmovanje liberalnodemokratske ideje za
današnji čas.

Srečanje smo sklenili v dobrem in optimističnem vzdušju, z noto povezovanja ter sodelovanja.

S spoštovanjem,

Liberalna demokracije Slovenije

Žan Pajtler
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