
 
Poročilo Iniciativnega odbora gibanja za družbeno prenovo 
- delovni osnutek za 15.5.2013 - 
 
Na posvetu »KAJ MORA SLOVENIJA STORITI ZA IZHOD IZ KRIZE«, ki smo ga 
organizirali sredi oktobra 2012, smo želeli posredovati sporočilo, da kriza ni neobvladljiva, 
le lotiti se je moramo drugače in za to je nujno doseči čim širše družbeno soglasje. Eden od 
govornikov je dejal, da je prvi korak za izhod iz krize ta, da z oltarja čaščenja snamemo boga 
kapitala s sinom dobičkom in na oltar postavimo človeka, ki danes kleči pod njim. To pa z 
obstoječim modelom ekonomskih odnosov in vladavino obstoječih političnih sil pač ne bo 
mogoče. Drugi vzrok naše, slovenske krize pa je v katastrofalnem upravljanju države. 
Dvajsetletna negativna kadrovska selekcija znotraj vseh političnih strank je pripeljala do 
tega, da so stranke postale popolni ujetnik omrežij špekulantov in prevarantov. Sposobnost 
je že zdavnaj izgnana iz kadrovanja, šteje le pripadnost in lojalnost.  
 
Ugotovili smo, da Slovenija potrebuje novo razvojno paradigmo. Pojavi pa se vprašanje, ali 
so obstoječe elite sposobne ponuditi to novo paradigmo in ali so sposobne odpraviti 
katastrofalno upravljanje države, njenih podsistemov in njenega premoženja ter vrniti 
državo državljanom? Odgovor je NE! Če torej obstoječe politične sile niso sposobne 
izboljšati kakovosti upravljanja, vrniti demokracije v parlament in še manj ponuditi nov 
razvojni optimizem, vse to pa je nujno za izhod iz krize,  se pojavi vprašanje: Kdo pa je?  
 
V decembru smo na koordinacijskem sestanku predstavili odgovor, kot ga vidimo v gibanju 
SINTEZA in sicer: Samo povezana civilna družba lahko s pomočjo uma, znanja, izkušenj in 
na osnovi kulturnih vrednot ponudi nov razvojni elan. Protestniško gibanje se mora torej 
organizirati kot alternativna politična sila in izdelati mora konkreten Program za 
spremembe. Ključno pa je, da se ta (alternativna politična sila) ne odtuji od svoje 
izhodiščne baze. In tu smo bili (in smo še) kritični do tistih, ki pravijo, da je potrebna le 
kadrovska prenova političnih strank in upajo, da bodo gibanja nastopila z novimi 
strankami. To pa po naše ne bo dovolj. Pred tem je potrebno spremeniti miselni in formalni 
okvir delovanja vladajočih strank: 
Miselni okvir: Dokler bo obstajalo razumevanje, da s prihodom na oblast posvojiš državo in s tem 
pridobiš PRAVICO za prisvajanje rezultatov njenega premoženja, nobena nova stranka ne bo rešila 
nič. Spremeniti je potrebno miselni koncept in sicer, s prihodom na oblast dobiš OBVEZO in 
ODGOVORNOST za blaginjo in razvoj vseh državljanov ter naroda in države kot celote. Razlika je 
bistvena: Ne pridobiš PRAVICE, temveč OBVEZO! 
Formalni okvir (tj. zakonodajo): Stranke so z veljavnim volilnim sistemom poskrbele, da je 
izbor kandidatov za parlament izključno v rokah strankarskih vodstev. Zagotovile so tudi, da je 
poslansko mesto dobro plačano. Hkrati kandidirajo ljudi, ki so eksistenčno odvisni od svoje 
poslanske plače. Tako poslanec postane ujetnik stranke in se mora odpovedati samostojnega 
mišljenja in glasovanja. Kdor bi se kakorkoli uprl volji svoje stranke, se lahko poslovil od politične 
kariere. Preprosto ne bo več prišel na kandidatno listo. Brez svobodnega poslanca pa ni 
demokratičnega parlamenta. Parlament je le lutka vlade in vladajoče koalicije! 

 
Zato do družbene prenove in novega razvojnega zagona lahko pride le tako, da v 
parlament pridejo strankarsko neodvisni poslanci, tj. poslanci civilne družbe. 
Le ti bodo lahko spremenili tudi potrebno zakonodajo. Strankarski vojščaki je ne bodo 
nikoli, je ne bodo niti smeli v škodo svoje stranke. Civilna družba mora torej postati 
aktivni nosilec družbenih sprememb, vendar sama ne sme stopiti v parlament. Ostati 
mora zunaj ter usmerjati in trajno nadzirati svoje poslance. 
 
 
 
 



 
Dne 6. februarja, 2013 smo imeli prvi sestanek, ki se ga je udeležilo dvajset predstavnikov 
različnih gibanj, nakar je začel z delom Iniciativni odbor gibanja za družbeno prenovo in 
neposredno demokracijo, ki je pripravil organizacijsko platformo za delovanje aktivnih 
državljanov in civilne družbe tako, da vsi sodelujoči subjekti v celoti ohranjajo svojo 
organizacijsko in programsko neodvisnost, povezujejo se izključno na konkretnem 
projektu, ki je: družbena prenova in menjava modela upravljanja države.   
 
Osnovni namen projekta, ki smo ga poimenovali Koalicija civilne družbe je, da na 
predčasnih volitvah Lista civilne družbe (neodvisnih kandidatk in kandidatov) 
prepričljivo zmaga in nato z zakonodajnimi in drugimi ukrepi izvede program družbene 
prenove in tako pripravi pogoje za pregledno in učinkovito upravljanje države v smeri 
trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja. Zato je potrebno: 
- uglednim in aktivnim državljanom z ustreznimi kompetencami omogočiti, da mimo 
strankarskega ustroja kandidirajo za poslance Državnega zbora in druge upravljavske 
funkcije države;  
- volivcem omogočiti, da volijo strokovno najboljše predstavnike s preverjenimi etičnimi in 
moralnimi standardi, ki bodo delovali za skupno dobro brez strankarskih navodil; 
- državljanom in civilni družbi omogočiti trajni vpliv na delovanje in odločanje izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov pri upravljanje družbe in države. 
 
Koalicija civilne družbe je le organizacijska platforma za usklajeno delovanje - aktivnih 
državljank in državljanov, družbenih gibanj, skupin in društev ter novo nastajajočih 
strankarskih pobud, združenj in drugih subjektov civilne družbe - z namenom realizacije 
zgornjih ciljev. Tega tudi zaradi obstoječega volilnega sistema, ki favorizira obstoječe 
nekompetentne stranke, ne bo moglo doseči nobeno gibanje samo zase, niti kak drug 
nepovezan družbeni subjekt. Mogoče pa je z enakopravnim in proaktivnim sodelovanjem 
aktivnih državljanov in civilne družbe in skupnem nastopu na prihodnjih volitvah. 
  
Vsi v Koaliciji sodelujoči sprejemamo skupne vrednote opredeljene v Kodeksu vrednot 
poslank in poslancev civilne družbe. Pri izpolnjevanju pravil kodeksa se zavezujemo 
spoštovati pravilo »ničelne tolerance« in prizadevali si bomo za uresničitev skupnega 
temeljnega programa, ki je opredeljen v 5. členu Kodeksa.  
Kot izhaja iz osnutka Ustanovne listine, bodo kandidati na Listo civilne družbe imenovani 
glede na ugled v svojem okolju tj. glede na rezultate predhodnih glasovanj vseh državljanov. 
Vodilni člani in članice sodelujočih subjektov, ki bodo izvoljeni za poslanko ali poslanca, 
bodo v času svojega mandata opustili svojo funkcijo in aktivno delovanje, saj izvoljeni 
poslanci na Listi civilne družbe niso od nikogar, odgovarjajo pa vsem državljanom. Le ti jih 
bodo naslednjič ponovno postavili (izvolili) na kandidatno listo, ali pa ne! Po ustrezno 
spremenjeni zakonodaji pa jih bodo lahko celo odpoklicali.  
S tem mehanizmom se odpirajo vrata parlamenta tudi predstavnikom civilne družbe, ki pa 
mora sama v svojih civilnodružbenih organizacijah delovati naprej. Lista sodelujočih gibanj 
in aktivnih državljanov pa je trajno odprta. 
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