
» dost mamo! « 

GIBANJE ZA PRENOVO SLOVENIJE 
 
Ukradli so nam državo! Kaj zdaj?  
 
Javna tribuna, ki je bila 18. septembra 2012, ob 10.30 uri v prostorih Društva pisateljev 
Slovenije, Tomšičeva ulica 12 je dala naslednja sporočila. 
 
Smo soodvisni, soodgovorni in zato prav vsi deležniki razvoja te družbene skupnosti. Zato je 
prav da smo aktivni in da uresničimo svoje vizije in cilje kar pa je možno samo v okoliščinah  
samorazvoja in medsebojnega sodelovanja.  
 
 
Državni nacionalni interes moramo bolje utemeljiti. 
  
Nacionalni interes: 

 na ravni državljanov:  zdrav, inovativen, samostojen, za delo, življenje in odločitve 
usposobljen  državljan, 
na ravni družbe: razvoj sodelovanja,  medsebojne pomoči  in sonaravna vključenost v 
naravno okolje. 

 na ravni države: oblast ima lahko samo oseba, ki vlada z osebnim zgledom in zastopa 
dolgoročne cilje trajnostnega razvoja državljanov Slovenije ter za rezultate svojega 
dela prevzema tudi odgovornost.  Večji je vpliv državljana, večja je njegova 
odgovornost.  

 
 
Ukrepi: 

1. Preprečiti je treba spreminjanje Ustave na način da se okrni možnosti izvajanja 
referenduma. Ustava se spreminja v okoliščinah ko ne vlada kriza. V okoliščinah krize 
se namreč vedno krnijo vzvodi demokratičnega odločanja.   

 
2. Zamenjati oblast z etičnimi oblastniki. 

 
PAR AFORIZMOV:  
Če sem rodila otroka v svet mi ni vseeno v kakšnem svetu živijo. 
Smo državljani hlapci ali državljani gospodarji? 
 
Prošnja. Prosimo za magnetograme javne tribune, tako uvodničarjev kot razpravljalcev. 
Radi  bi da  se v prostorih PEN kluba oz. DSP srečujemo vsak teden z dvema različnima 
tedensko izmenjavajočima programoma ob isti uri npr. ob 18,30, saj se večina ne more  
udeležiti tribune dopoldne.   Odprti  prostor  DSP omogoča poleg srečevanj aktivnih 
državljanov za prenovo Slovenije, srečevanja ki omogočajo izmenjavo kulturnih veščin  in 
spoznanj.  
 
Zahvala: 
Javno tribuno je organizirala TRAJNOSTNA AKADEMIJA in programski svet Gibanja TRS. 
 
Zahvaljujemo se jima za organizacijo tribune na kateri se je srečalo veliko ljudi in ki je dopustila 
da so spregovorili tudi tisti, ki do sedaj niso smeli.  
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