
Poročilo Iniciativnega odbora  

gibanja za družbeno prenovo 

Razširjen sestanek Iniciativnega odbora - 15.5.2013 

NEODVISNI POSLANCI CIVILNE DRUŽBE 
 



Sredi oktobra 2012 posvet:  

»KAJ MORA SLOVENIJA STORITI ZA IZHOD IZ KRIZE?« 
 

 

Ugotovitve: 

-Prvi vzrok krize je nerazumno čaščenje kapitala in dobička ter poniževanje človeka. 

-Drugi vzrok naše, slovenske krize pa je v katastrofalnem upravljanju države.  

-Kriza je obvladljiva, le lotiti se je moramo drugače, za to pa je nujno doseči družbeno soglasje. 

-Z obstoječim modelom ekonomskih odnosov in vladavino obstoječih političnih sil to        

ne bo mogoče 

 

Ugotovili smo, da Slovenija potrebuje novo razvojno paradigmo, ki je obstoječe elite niso 

sposobne ponuditi. 

 

Kdo pa je sposoben izboljšati kakovost upravljanja, vrniti demokracijo v parlament in ponuditi 

nov razvojni optimizem – edini le povezana civilna družba(!) 

 

Logičen sklep:   

Protestniško gibanje se mora organizirati kot alternativna politična sila in izdelati 

mora konkreten Program za spremembe.  



Ključno pa je, da se ta alternativna politična sila ne sme odtuji od svoje izhodiščne baze.  

 

In ni dovolj le kadrovska prenova obstoječih ali novih političnih strank, potrebno je spremeniti 

miselni in formalni okvir: 

-Spremeniti je potrebno miselni koncept - s prihodom na oblast ne pridobiš PRAVICE 

prisvajanja, temveč OBVEZO in ODGOVORNOST za blaginjo in razvoj vseh državljanov ter 

naroda in države kot celote.  

-Spremeniti je potrebno volilno in strankarsko zakonodajo - poslanec ne sme biti ujetnik 

strankarskega vodstva in parlament lutka vlade in vladajoče koalicije. Brez svobodnega 

poslanca ni demokratičnega parlamenta.  

 

Do družbene prenove in novega razvojnega zagona lahko pride le tako, da v parlament 

pridejo strankarsko neodvisni poslanci, tj. poslanci civilne družbe in civilna družba mora 

postati aktivni nosilec družbenih sprememb. 

 

Vendar CD sama ne sme vstopiti v parlament. Ostati mora zunaj ter usmerjati in trajno 

nadzirati svoje poslance. 

Alternativna politična sila 



6. februarja, 2013 smo imeli prvi sestanek, ki se ga je udeležilo dvajset predstavnikov 

različnih gibanj, nakar je začel z delom Iniciativni odbor. 

 

IO 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 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.  

 

Projekt 



Zato je potrebno: 

- uglednim in aktivnim državljanom z ustreznimi kompetencami omogočiti, da mimo 

strankarskega ustroja kandidirajo za poslanske 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. 

Lista civilne družbe 



Vsi sodelujoči sprejemamo skupne vrednote opredeljene v Kodeksu vrednot poslank in 

poslancev civilne družbe - pravilo »ničelne tolerance«(!).  

 

-Na Listo civilne družbe bodo kandidati imenovani glede na rezultate predhodnih glasovanj 

vseh državljanov.  

- Izvoljeni poslanci na Listi civilne družbe niso od nikogar, odgovarjajo pa vsem državljanom.  

-Vodilni člani sodelujočih subjektov, ki bodo izvoljeni, bodo v času svojega mandata opustili 

svojo funkcijo in aktivno delovanje. 

-S tem se odpirajo vrata parlamenta tudi predstavnikom civilne družbe, ki pa mora sama v 

svojih civilnodružbenih organizacijah delovati naprej. 

-Lista sodelujočih gibanj in aktivnih državljanov je trajno odprta. 

 

Kodeks 



IO je pripravil organizacijsko platformo za usklajeno delovanje. 

 

Zaradi obstoječega volilnega sistema, nobeno gibanje ali nova stranka sama zase ne more 

prepričljivo zmagati, da bi nato izvedla celovit program družbene prenove.  

To je možno le z aktivnim in enakopravnim sodelovanjem aktivnih državljanov in civilne družbe 

ter skupnem nastopu na prihodnjih volitvah. 

 

Na osnovi predstavljene organizacijske platforme sodelujoči subjekti koncipirajo, organizirajo in 

vodijo projekt: 

-Koalicijo vodi in predstavlja Koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih 

gibanj in izbrani ugledni posamezniki. 

-Koordinacijski odbor vodi tri-člansko Predsedstvo Koalicije, ki ga izvoli Zbor Koalicije. 

-Koalicija organizira Zbor najmanj dvakrat letno. 

-KO imenuje pooblaščence in skrbnike ter Izvršni odbor 

Organizacijska platforma 



Program za spremembe 
 

Skupni temeljni program zasledujejo naslednje družbene cilje: 
- Uveljaviti preglednost, integriteto ter etično verodostojnost na vseh ravneh družbenega življenja. 

- Zagotoviti pravično, urejeno in delujočo pravno državo ter dosledno ločenost zakonodajne, izvršilne in sodne 

veje oblasti. 

- Uveljaviti večji vpliv civilne družbe z različnimi vzvodi participativne in neposredne demokracije na delovanje 

zakonodajne in izvršilne veje oblasti. 

- Zagotoviti pravično delitev ustvarjenega bogastva s ciljem zmanjševanja socialnih razlik. 

- Zagotavljati čim večjo stopnjo zaposlenosti, zlasti mladih.  

- Zagotoviti vsem prebivalcem minimalno socialno in zdravstveno varnost in pri tem omogočati, da si jo čim več 

ljudi zagotovi s svojim delom. 

- Državno premoženje, ki je skupno nacionalno bogastvo, uporabljati izključno za pospeševanje razvoja 

gospodarstva in družbe. 

- Razvijati gospodarstvo in družbene dejavnosti na tak način, da zaradi kratkoročnih gospodarskih interesov ne 

bodo prikrajšane prihodnje generacije in okolje. 

- Ohraniti ključne naravne dobrine in infrastrukturo v državni lasti in v upravljanju javnih institucij. 

- Spodbujati in podpirati naložbe v gospodarske zmogljivosti, prednostno tiste, ki so in bodo v domači lasti. 

- Bremena strokovno zgrešenih in etično spornih poslovnih odločitev naložiti najprej tistim, ki so jih povzročili. 

- Sanirati gospodarske in moralne posledice nepoštene privatizacije. 

- Omogočati kakovostno izobraževanje vsem mladim, spodbujati raziskovanja in inovativnost, še posebej za 

potrebe gospodarstva. 

- Poleg gospodarskega razvoja enakovredno spodbujati tudi razvoj drugih dejavnosti, ki omogočajo 

izboljševanje kakovosti življenja. 

- Zagotavljati skladen in trajnostni razvoj vseh delov države, urbanih središč in podeželja. 

- Ohranjati gospodarsko, politično in kulturno suverenost slovenske države tudi znotraj EU in drugih povezav. 

 



 

Podprojekti 



Matrično projektna organiziranost 

ter  

Interaktivno sodelovanje skozi plenarno in 

izvršno delovanje Koalicije 

ZBOR KOALICIJE 
KOORDINACIJSKI ODBOR 

IZVRŠNI ODBOR 
       (koordiniranje projektnih skupin,  

usmerjanje in nadzor)  



Sent: Wednesday, May 15, 2013 7:03 AM 

Subject: Re: sestanek 

 

Zaradi oddaljenosti, kar je povezano s stroški in drugih obveznosti se 

sestanka ne morem udeležiti. Projekt podpiram in bom po možnostih 

sodeloval v aktivnostih, še posebej, ko se bodo bližale volitve. Bom pa napisal 

še kako mnenje, kak komentar v časopis.  

Res je, da se je aktivnost civilne družbe v tem času malo umirila, kar je nekaj 

takega, kot zorenje vina, ki prvo močno brbota potem pa zori, kot ta čas zori 

civilna družba. 

Želim uspešno delo. 

Silvester 


