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VABILO 

 

Spoštovani, 

 

Gospodarska in družbena kriza v Sloveniji je hujša kot v primerljivih evropskih državah in se še 

poglablja. Gibanje za družbeno prenovo SINTEZA organizira posvete z namenom iskanja vzrokov 

za tako globoko krizo ter iskanja izhoda iz nje. Pri tem izhajamo iz prepričanja, da v okviru 

neoliberalističnega  koncepta gospodarske ureditve trajnejše rešitve ni mogoče doseči in da je o 

ukrepih za izhod iz krize treba doseči čim širše družbeno soglasje politike, sindikatov, gospodarstva 

in civilne družbe. V ta namen smo pripravili sklop posvetov. 

 

S prvim posvetom »Etika in vrednote v politiki« (februarja, 2012) smo  želeli spodbuditi javno 

razpravo o perečem problemu nezadostnega spoštovanja etičnih načel v politiki, gospodarstvu in 

družbi nasploh ter razkroju sistema družbenih vrednot. Brez njih bomo težko premaknili zadeve v 

pravo smer. Z več prispevki smo sodelovali tudi pri izdelavi Zbornika o skupnih vrednotah in etiki 

v javnem prostoru, ki ga je izdala Komisija za preprečevanje korupcije. (Glej: ZAKLJUČKI 

posveta Etika in vrednote v politiki). 

 

S tezo, da je za globoko gospodarsko in družbeno krizo v Sloveniji krivo predvsem slabo 

upravljanje države in njenega premoženja, smo v juniju 2012 organizirali posvet »Slabo 

upravljanje je vzrok za globino krize«. Kompetentno upravljanje države je ključni dejavnik njene 

uspešnosti, politične stranke skupaj z nesamostojnimi poslanci pa niso sposobne izvajati odgovorne 

kadrovske politike. Udeleženci posveta so se strinjali, da za upravljanje države in njenega 

premoženja veljajo enaka pravila kot za gospodarstvo – kompetentni kadri in učinkovit nadzor. 

(Glej: ZAKLJUČKI posveta). 

 

V torek 18.10.2012 ob 14. uri organiziramo v prostorih Državnega sveta že tretji posvet »Kaj mora 

Slovenija storiti za izhod iz krize in kako zagotoviti družbeno in gospodarsko rast«. Javnosti 

želimo posredovati sporočilo, da obstoječi model gospodarske ureditve ni edini, niti najboljši, ter da 

kriza je obvladljiva, le lotiti se je moramo drugače, kot to počnemo doslej. S kratkimi uvodnimi 

mislimi in komentarji bodo tokrat sodelovali Peter Kraljič, Rudi Rizman, Andrej Rus, Marko 

Pavliha, Darko Pretnar, Lojze Sočan, Matjaž Mulej, Marko Jaklič in drugi.  

 

Vsi trije posveti nudijo dobra vsebinska izhodišča za pripravo nove razvojne paradigme Slovenije. 

V nadaljevanju zato želimo doseči najmanjše skupno soglasje politike, sindikatov, gospodarstva in 

civilne družbe za ukrepe, ki jih moramo sprejeti za izhod iz krize in zagotoviti Sloveniji pogoje za 

prihodnji pospešeni družbeni in gospodarski razvoj.  

 

Vabimo vas, da se udeležite posveta, ki bo v sredo 18.10.2012 ob 14. uri v prostorih 

Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana in s svojimi predlogi aktivno sodelujete. V 

kolikor želite, vas tudi osebno podrobneje seznanimo o poteku in namenu. Hkrati vas 

prosimo, da nas o vaši pripravljenosti za sodelovanje na posvetu čim prej obvestite na E-

naslov:  sinteza@t-2.net 
 

Sodelavci gibanja za družbeno prenovo SINTEZA  
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