Republika Slovenija si zasluži predsednika republike, ki bo s preudarnim in
odgovornim služenjem prebivalkam in prebivalcem ter državi povrnil ugled
funkciji
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Spoštovane prebivalke in prebivalci Slovenije,
odločitev, da kandidiram za predsednika Republike Slovenije, je morda koga presenetila, ker sem
si za premislek vzel več časa in ker je nanjo odločilno vplival zadnji razvoj dogodkov v Sloveniji
ter naši širši evropski domovini. Soočeni z izzivi nove krize, ob kateri si ne moremo privoščiti
razprtij in ponavljanja starih napak z varčevanjem na ljudeh, moramo funkciji predsednika
republike vrniti položaj in ugled, ki ji gre po Ustavi Republike Slovenije. Funkcija predsednika
republike ni le protokolarna, ampak je vsebinska in pomembna, še bolj pomembna pa je v kriznih
časih, ko mora predsednik republike skrbeti za usklajeno delovanje ključnih institucij in politike ter
njihove povezanosti s potrebami ljudi. Govorim o tem, da mora biti predsednik republike oseba, ki
prebivalke in prebivalce Slovenije povezuje, ki (jih) posluša, sliši in vstopa v dialog (še zlasti s
tistimi, ki mislijo drugače), ki spoštuje Ustavo Republike Slovenije in zakone, skrbi za ustavnost in
zakonitost ter ustvarja vse predpogoje za odgovornost do države ter vseh njenih prebivalk in
prebivalcev. Naloga predsednika je tudi, da vsem vejam oblasti omogoči za demokracijo ustrezno
samoomejevanje in da primerno predstavlja Republiko Slovenijo v mednarodnih odnosih.
Menim, da sem s svojim dosedanjim delom pokazal, da lahko dostojno počnem vse našteto,
predvsem pa da sleherno funkcijo, ki mi je zaupana, opravljam z zavzetostjo in odgovornostjo. Da
služenje ljudem postavljam na prvo mesto, da znam poslušati in slišati in da v politiki delujem
preudarno in povezovalno.
Vesel in počaščen sem, da sta mojo odločitev za kandidaturo za predsednika Republike Slovenije
podprli stranki Gibanje Svoboda in Socialni demokrati, ter da me predlagata kot skupnega kandidata
za predsednika republike, in da mojo kandidaturo podpirajo poslanke in poslanci obeh omenjenih
strank, ki bodo tudi prispevali potrebne podpise za vložitev kandidature. Verjamem, da je to prva
simbolična gesta za več zaupanja, več spoštovanja in več povezovanja v politiki, s katero lahko
prebivalkam in prebivalcem Slovenije povrnemo zaupanje v sposobnost, motivacijo in voljo za delo
v skupno dobro.
Spoštovane in spoštovani,
čas je za drugačno politiko: politiko spoštovanja in povezovanja, solidarnosti in skrbi. Čas je za
politiko spoštovanja Ustave in demokratičnih institucij. Predsednik republike je prvi med enakimi,
ki kot nosilec funkcije ter državljan s svojim zgledom skrbi za utrjevanje načel in vrednot, na katerih
temeljita naša država in družba; torej za socialno državo, vladavino slovenskega, EU in
mednarodnega prava ter človekovih pravic.
Republika Slovenija si zasluži predsednika republike, ki bo povrnil ugled funkciji s preudarnim in
odgovornim služenjem ljudem in državi. Doma in na tujem. Vedno z odprtostjo do vas, spoštovane
prebivalke in prebivalci Slovenije, do vaših mnenj, pobud in konstruktivnih kritik.
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