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Tiskano v Sloveniji na 100% 
recikliranem papirju 
Elektronski in tiskani medij »Ozaveščeni«, 
ki ga izdaja Društvo za kakovost 
zdravja, je vpisano v razvid medijev 
pod zaporedno številko 2379 

Kontakt: bodimo@ozavesceni.
si, www.ozavesceni.si 
fb: facebook.com/ozavesceni 
ig: instagram.com/ozavesceni 
telegram: t.me/zdravadruzba 

Glasilo Ozaveščeni je nekomercialno glasilo 
gibanja Zdrava družba. Izhaja s prostovoljskim 
delom in s pomočjo donacij, s katerimi 
bralci pomagate ohranjati neodvisnost od 
oglaševalskih in drugih interesov. Je kažipot 
namerno spregledanih informacij v množičnih 
medijih in glasnik neodvisne znanosti ter 
stroke. 
Tiskana izdaja je namenjena delitvi - preberi in 
daj naprej. Prava osvežitev v dobi preobilice 
digitalnih informacij, kajne? 
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SPOZNAJMO 
SE V ŽIVO!
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NESTRANKARSKA LJUDSKA 
LISTA SE PREDSTAVLJA

V nedeljo, 24.4.2022 nas vse Slovence čaka 
velika priložnost za spremembe.  
Komaj čakamo, da napoči trenutek, ko lahko 
ljudstvo končno pokaže svojo voljo, moč, 
razsodnost, razumevaje in odgovornost.  

Kandidati Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba se podajajo na 
volitve v imenu ljudstva in za ljudstvo. Kandidati se zato predstavljajo tako, 
kot se spodobi za ljudstvo: na terenu, v stiku z ljudmi. Sami in s somišljeniki 
prostovoljci.

Predstavitve kandidatov se odvijajo po vseh lokalnih točkah, po volilnih 
enotah, občinah, okrajih. Na vsakem dogodku bomo odprli posebno lokalno 
KNJIGO POBUD LJUDSTVA, ki bo eden od načinov našega posveta z 
ljudstvom. Imate vprašanje? Imate predlog za spremembo? Bi se želeli 
pridružiti in tvorno sodelovati?

Pridružite se nam na dogodkih, zapišite vaše ideje v knjigo na dogodku ali se 
povežite z nami in lokalnimi koordinacijami.

Preden nastopi volilni molk, zatišje pred ljudskim orkanom, simbolično 
načrtujemo v Ljubljani zadnjo, skupno prireditev. 

Vsi vetrovi Slovenije naj nas v petek, 22. aprila 2022, usmerijo proti Ljubljani. 

Več ko nas bo, močnejši bomo. Če nam bo vreme naklonjeno, se srečamo nekje 
na prostem, na soncu in zraku. Ki napoveduje SVOBODO.

Več o programih in lokacijah dogodkov bomo obveščali preko 
vseh kanalov obveščanja. 

www.zdravadruzba.si  www.ljudskalista.si. 



A veš tisto, ko se ti zvrti vse življenje kot v filmu? 
In se ti sredi kaosa naenkrat vse zazdi sinhrono, 
usklajeno in natančno prav?

Kdo, če ne mi? Kdaj, če ne zdaj? Se vsi skupaj 
sploh zavedamo veličastnosti tega trenutka?

Ko košček za koščkom spoznavam mozaik 
ljudi, ki jih je združila jasna vizija svobodnega 
ljudstva, razumem, da tu ni nič naključnega. 
Vsi smo tukaj s točno določeno nalogo, vlogo in 
namenom. Eni v jedru, drugi v ovoju tega jedra. 
Smo zdravilci te dežele, te družbe, tega sistema. 

---

Pred leti sem sinu pomagala pri šolski nalogi o 
koprivah. Prepričana, da o koprivah že vse vem, 
sem z namenom, da otroku pokažem, kako 
počasi prideš do vseh informacij, skupaj z njim 
raziskovala. Odkrila sva tudi zapis, ki ga kasneje 
nisem več našla. Ostal pa je v spominu. 

Zapisano je bilo, da so koprive posebne zdravilke 
prostora. Na meji med naravno divjostjo gozdov 
in prostorom, ki si ga je prisvojil in pozidal 
človek, se običajno zarastejo družine kopriv. Da 
bi ublažile škodo, ki jo v bližini narave povzroča 
človeška civilizacija, te družine kopriv rastejo 
v gručah. Koprive verjetno vsi poznamo kot 
zdravilne in očiščevalne rastline, uporabne na 
mnogo različnih načinov. Mojo pozornost pa je 
pritegnila razlaga o nevidni povezanosti družine 
kopriv. Pod površino zemlje namreč koreninski 
svet kaže, da so vse rastline ene družine v bistvu 
ena sama rastlina. Njihov koreninski svet je 
tako prepleten, da jih ne moremo ločiti. Zato so 
tako močne, zato lahko kljubujejo svetu, zato so 
poslane, da zdravijo. Celo tisto, kar izgleda kot 
nemogoče pozdraviti.

Vesolje je ustvarilo izpopolnjeno družinsko 
strukturo kopriv. To isto vesolje ustvarja ves 
čas. Podobno kot nekoč koprive, prebuja in 
oživlja del človeštva in mu trka na srce. Prav 
kot koprive, tudi te ljudi povezuje neka tanka 
nit, ki se spleta v mrežo srčnosti. Ta mreža 
lahko kljubuje mnogo večjim težam, kot se zdi 
mogoče. Ta srčna mreža je povezava, ki drži 
združbo skupaj.

Tak srčni mrežni sistem imamo v gibanju Zdrava 
družba. Srčno podani na pot do sprememb, 
usmerjeni v zdravo družbo prihodnosti. Z 
zanosom, voljo, zagonom in radostjo ob 
uglašenem rojevanju in razvijanju idej. Skupaj 
tkemo nov svet. Segamo do zvezd. Brišemo 
meje. 

Opazujem, kako neverjetno hitro misli postanejo 
stvaritve. Kako rastejo in se širijo. In spet sem 
navdušena nad modrostjo Življenja, globoko 
hvaležna, ker sem del te srčne družine tudi 
sama.

---

Za vsak napredek je nujno potrebna 
sprememba stanja. Za to pa potrebujemo 
odločnost. Odločitev. 

Prestopimo nelagodje in dvome! Stopimo skozi 
strah - ki je votel, okrog pa ga nič ni. Naj nas ne 
skrbi vstop v novo, neznano polje. Bodimo kot 
otroci! Navdušeni nad novim odkrivanjem, igrivi 
in večno pripravljeni na nove poskuse … učimo 
se od njih. Predvsem pa, naredimo to ZA njih!

Priložnost je pred nami. Imamo izbiro. 
Poslušajmo Srce.

TUKAJ IN ZDAJ. 

Sr(e)čno, Slovenija!

Polona Bohorič,  
urednica

Uvodnik
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Pravi 
trenutek.  
Na 
pravem 
mestu.



 

Frenk:
Z Vesno sva bila na sejmu 
v Komendi, oba oblečena v 
oranžne jopice in naju nagovori 
kolega, če nama lahko izroči 
letak  - kar naj bi bilo sicer na 
sejmih prepovedano.

Sva mu razložila, da smo 
konkurenca, kolega pa se 
odzove:

“Ma sej se vsi za isto stvar 
borimo!”

Tamara, Ptuj:
Na Ptuju smo se lotili zbiranja 
podpisov kar hitro, saj je bilo za nas 
to nekaj povsem novega. Strah smo 
hitro pregnali, saj so bili odzivi ljudi 
zelo pozitivni. Morda tudi zato, ker so 
bile naše besede srčne in iskrene.

Osmega marca, ko sem stala pred 
UE Ormož, se mi je zgodilo nekaj res 
lepega. Prišel je starejši gospod, ki 
mi je pozorno prisluhnil, potem pa 
dejal, da on že ve, koga bo volil. Ko 
pa sem mu povedala, da bi mi več 
pomenilo, da mi prinese podpis kot 
pa cvet za dan žena, se je vzravnal 
in stopil k uradniku. Ponosno mi je 
predal podporo in sva se objela. Nato 
je vseeno vzel letak in rekel, da pa bo 
morda le premislil.

Polona, Črnomelj
Ko smo skupinsko zbirali podpore 
pred Tobačno, nas je  Andrej 
ogromno naučil o tem, kako 
pristopit k ljudem. Zmehčal je tudi 
napetost z varnostniki, ki so nas 
pred tem mrko in grdo gledali. 
Andrej je bil prijazen, vztrajen in 
sproščen, ob koncu dneva jim je 
prinesel še darilce. Nazadnje je 
varnostnike začelo zanimati, kaj 
točno zbiramo in se čez čas od 
nas poslovili z nasmeškom na 
obrazu in mahanjem v slovo.

Popolna sprememba v enem 
dopoldnevu!

Marjan, Celje:
Na eni od upravnih enot so bili 
uslužbenci izredno prijazni. Bila 

je sreda in ura že dve minuti čez 

peto. Torej, po vseh pravilih so 
bila vrata že zaprta, uradne ure 

končane. Uslužbenec je na našo 

srečo pred zaklepanjem vrat 
pogledal ven in nas zagledal. 
Očitno so ga izrazi nuje in vneme 

na naših obrazih prepričali, da 
nas je spustil notri, da smo lahko 

oddali zbrane glasove.

Na drugi upravni enoti so 
nam zaposleni sami iz stavbe 
prinašali podpisane liste. Ena 
od uslužbenk je prišla do nas: 
“Jaz vas bom podprla, kako to 
naredim?“ Dali smo ji obrazec in 

čez 15 min je vrnila podpisanega. 

Druga gospa je povedala, da je 

pravkar svoj glas oddala po pošti, 

a da bo še kakšnega zbrala. Vrnila 

se je z 10 podpisi podpore.

12.000 
srčnih podpisov!

Za nastop na državnozborskih volitvah v obliki ljudske liste, ki ni stranka, 
nam trenutno veljavni volilni zakon opredeljuje nujnost pridobitve po 
1000 lastnoročno podpisanih in overjenih podporah volivcev v vsaki od 
osmih volilnih enot. Torej skupaj 8000. 

Odločili smo se, da bomo to presegli in se zakadili na delo. Kmalu 
je postalo jasno, da se moramo približati Upravnim enotam, kjer se 
podpisi overjajo in zato smo začeli z dežurstvi pred stavbami UE, ljudi 
pa smo vabili, da nam pridejo predat svojo podporo. Od 14. februarja 
do 18. marca je potekala naša neverjetno složna akcija po vseh kotičkih 
Slovenije. Dosegli smo to, kar se je doslej vsem in vsakomur zdelo 
popolnoma nemogoče.

Prejeli smo preko 12.000 podpisov podpore in njih uspešno vložili po 
vseh osmih volilnih enotah. Med tem smo se povezali z ljudmi bolj, kot 
smo mislili, da je mogoče. Nekaj utrinkov delimo tule. Mnogi pa so ostali 
zapisani v naših srcih.
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Žiga, Maribor:

1. 
gospa: Kaj mate tukaj?
gZD: Podpise zbiramo gospa.
gospa: Ja, kaj to je za Bartušek?
gZD: Prosim?
gospa: Ker jaz Janšeja volim, 
vete. 
gZD: Ja gospa, saj to ni 
problem, vi lahko potem še 
vedno Janšeja volite.
gospa: Pa tu ziher ni Bartušek zraven?
gZD: Mislite Bratušek, Alenko?
gospa: Ja, toto ja.
gZD: Eh, seveda ne.
gospa: No, te pa daj sem, ti 
podpišem.
gZD: Hvala gospa, res zelo 
prijazno od vas.

2. gospod je bil član  
druge stranke

gospod: Pa kaj to zbirate?
gZD: Podpise gospod, 1000 
jih rabimo da lahko gremo na 
volitve.
gospod: Kak tisoč?
gZD: Smo nestrakarska lista, 
zato.
gospod: Ahahahaha, to ne 
boste nikoli zbrali, hehehe!
gZD: Bomo, bomo.
gospod: Jaz vam dam jurja, če to zberete (da nam telefonsko številko in v smehu odide).

Ko smo zbrali podpise, smo ga klicali in gospoda je skoraj kap. Denarja seveda ni nakazal.

Darja, Črnomelj:
Zbiranje podpisov in šolanje na domu v enem 

Krasni gospe iz Šiške sta se s kolesi pripeljali pred 
Tobačno z namenom oddati podpis za Polono Kambič, 
ki jo zelo občudujeta in jo spremljata preko družbenih 
omrežij že dlje časa. Med zbiranjem podpisov pred 
Tobačno smo opazili, da so se ljudje sprostili. Razgovorili 
so se o vsem, kar jih je težilo. Nekateri so se razveselili 
belokrajnske govorice, ker so tam doma stari starši ali 
prijatelji, in so z veseljem prav zato oddali podporo.

Med zbiranjem podpore sem dobila sporočilo 
starejše gospe iz Bele krajine. Napisala je, da se v 
času korona pandemije ni še nikoli testirala, ampak 
za Polono Kambič se pa bo, če bo treba, samo da ji 
bo lahko oddala svojo podporo. (Darja Vranič)

Maja in Karla, Celje:Dve srčni prostovoljki NLL sta dežurali 
pred UE, zbiraje podpise ob boku s 
predstavnikom nove zeleno obarvane 
stranke. Pa v trenutku zatišja pride 
'zeleni' na ‘čvek' in izrazi občudovanje ob 
zbiranju.
”Koliko, 3000 podpisov?” “8000”, ga popravita prostovoljki NLL. In se začudi konkurent, rekoč: “Pa bi ja 

ustanovili stranko, je lažje!”“No, prav zato je nočemo. Ker lažja 
pot ni vedno tista prava”, ga podučita 
prostovoljki.
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Antona Komata  
za Nestrankarsko ljudsko listo 
gibanja Zdrava družba

točk7 programskih

1. VZPOSTAVITEV DRŽAVNE SUVERENOSTI 

2.  ZAGOTOVITEV PREHRANSKE VARNOSTI in SAMOOSKRBE: »mali« 
kmet je nosilec prehranske varnosti in prehranske samooskrbe 

3.  ZAGOTOVITEV ENERGETSKE VARNOSTI in 
SAMOOSKRBE (geotermalna …) 

4.  RAZVOJ LOKALNE EKONOMIJE: opolnomočenje lokalnih skupnosti 

5. Zagotavljanje PREVENTIVNEGA CELOSTNEGA ZDRAVJA 

6. Prenova šolstva v UČENJE ZA ŽIVLJENJE 

7. Skrb za ZDRAVO OKOLJE in neokrnjeno naravo

Na svetu živi nekaj duhovnih velikanov. Ponosni 
smo lahko, da jih kar nekaj med njimi živi in ustvarja 
med nami doma, v Sloveniji. Anton Komat zagotovo 
spada mednje. Neutruden borec za okolje, kvalitetno 
življenje in boljšo družbo, ki s svojimi javnimi analizami 
in kritikami vseskozi prispeva k našemu ozaveščanju 
vsega potrebnega. Tudi in še posebej v času 
kovidnega režima s svojim jasnim opredeljevanjem 
proti nehumanemu globalizmu in agendam 
transhumanizma. Vse to v skrbi za človečnost, življenje 
in svobodo. 

V čast nam je, da smo v času našega življenja lahko 
deležni družbe tako neutrudnega borca. Ki razume 
tudi pomen in polje politike, čeprav vanj ne vstopa 
neposredno. Ima pa jasne in nedvoumne razvojne 
predloge, ki jih je tokrat podal v dokumentu z naslovom 

»Sedem točk Antona Komata za Nestrankarsko ljudsko 
listo gibanja Zdrava družba«. V zgolj sedmih točkah je 
strnjeno zajel ključna razvojna področja, ki jih moramo v 
naši družbi realizirati, če želimo obstati. 

In to ne glede na volitve, četudi je čas volitev seveda 
lahko ključen za udejanjanje potrebnih sprememb. 
Imamo začrtano smer. In jasne cilje. Na nas je, da jih 
realiziramo. Kajti mi sami smo nosilci spremembe. Nihče 
ne bo ničesar spremenil namesto nas ali v našem imenu. 
V Nestrankarski listi gibanja Zdrava družba se tega dobro 
zavedamo – kdaj, če ne zdaj in kdo, če ne mi? Zato tokrat 
ne odlašajmo, udeležimo se letošnjih volitev, oddajmo 
glas za spremembo in k slednjemu nagovorimo čim več 
sorodnikov, prijateljev in znancev. 

Ekipa gZD 
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posvojimokmeta.si
Želiš kupovati od kmeta?

Oskrbovalnica je darilo nam, ljudem Slovenije.  
Je nekomercialen projekt za direktno naročanje od kmetov. 
Naročilo oddaš na www.posvojimokmeta.si in 
prideš naročeno prevzet (in plačat) kmetom na 
dogovorjeno skupno dostavno mesto. 
To ni tržnica, to je skupnostno naročanje. Tako kmetje 
vedo, koliko hrane morajo pripraviti in pripeljati s sabo. 
Zato je ponudba vedno sveža (zate!) in pa cenejša, saj 
gre manj (neprodanega) v smeti. Podprimo lokalne 
kmete ... in oni bodo podprli nas in naše zdravje. 
#oskrbovalnica

N
ak

up
uj

 z
da

j:

TR
G

O
VI

N
E 

SO
 'O

U
T'

 , 
O

SK
R

BO
VA

LN
IC

A
 J

E 
'IN

'



Nestrankarska ljudska 
lista gibanja zdrava 
družba se zavzema za 
referendumsko 
vladanje 
volivk in volivcev
Čas pred volitvami je pogosto žal tudi edini 
čas poskusov povezovanja političnih akterjev 
za doseganje boljših volilnih rezultatov. 
Gibanje Zdrava družba – kot civilno družbeno 
nestrankarsko gibanje – pa je pričelo delovati na 
povezovanju v ljudsko platformo že na začetku 
t. i. korona krize. V njej smo namreč spoznali, da 
množični mediji namenoma ne opravljajo (več) svoje 
vloge podpiranja družbenega razvoja in napredka, 
zato je bila edina realna alternativa terensko 
ozaveščanje ljudi na lokalnih ravneh. 

V manj kot dveh letih nam je s terenskim delom 
uspelo povezati preko sto društev, iniciativ, zavodov 
in skupin ter vzpostaviti preko 50 lokalnih točk. 
Pričeli smo izdajati tudi tiskano glasilo Ozaveščeni, 
ki je dobilo svoje mesto v mreži zdravih trgovin in 
točk, kjer je na voljo kot brezplačnik. Ob podpori 
naših terenskih koordinacij (do sedaj smo širom 
Slovenije izvedli že 69 predstavitev gibanja Zdrava 
družba in naših ključnih razvojnih ciljevsmo lani 
uspeli s pobudo za referendum o spornem Zakonu 
o vodah, ko nam je navkljub zaprtju države in (tedaj) 
velikonočnih praznikih uspelo namesto zahtevanih 
2.500 podpisov zbrati kar 33.670 podpisov. In 
tudi letos nam je uspelo uspešno opraviti najbolj 
zahtevno proceduro za udeležbo na volitvah, ki v 
tridesetletni zgodovini naše države ni uspela še 
nikomur – oblikovanje in vložitev kandidatne liste 
volivk in volivcev, ki smo jo imenovali Nestrankarska 
ljudska lista gibanja Zdrava družba – za katero 

smo namesto zahtevanih 8.000 zbrali preko 12.500 
overjenih podpisov. 

Še posebej dragocene so nam nove strateške 
povezave, ki so se porodile zaradi naših novih 
aktivnosti v povezavi z nestrankarsko ljudsko listo. 
Ob eni izmed naših predstavitev smo namreč tako 
navdušili predsednika Slovenskega razvojnega sveta 
dr. Gojka Staniča, da smo nemudoma izmenjali 
razvojna stališča in se poleg velike podpore naši 
nestrankarski kandidaturi na volitvah zedinili tudi na 
nujnosti referendumskih preverjanj ključnih razvojnih 
odločitev. Zatem je nastal dokument Slovenskega 
razvojnega sveta »Trinajst točk dr. Gojka Staniča za 
Nestrankarsko ljudsko listo gibanja Zdrava družba«, 
s katerim smo pridobili močne strokovne osnove, ki 
nam bodo v pomoč in podporo pri našem delovanju v 
zakonodajni veji oblasti.

Ekipa gZD
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V luči skupnega spoznanja 
Slovenskega razvojnega sveta 
in gibanja Zdrava družba, ki 
je oblikovalo Nestrankarsko 
ljudsko listo, da »bo človeštvo 
obstalo, če bodo volivke/ci po 
vsem svetu prevzeli oblast 
na tak način, da bodo o vseh 
ključnih vprašanjih odločali na 
zakonodajnih referendumih 
ter tako odstranili sedanje 
oblastno odločanje političnih 
in kapitalskih oligarhij, ki 
naklepno vodijo človeštvo v 
pogubo in samouničenje« 
ustvarjamo strokovne podlage 
za kakovostno zakonodajno 
referendumsko odločanje 
slovenskih volivk in volivcev 
predvsem o naslednjih 
vprašanjih:

1. spremembah Ustave 
Republike Slovenije o:

- uvedbi zakonodajnega 
referendumskega odločanja 
volivk/cev o vseh ključnih 
vprašanjih slovenske družbe;

- možnosti neposrednih volitev 
večine ali vseh poslank/cev 
Državnega zbora in možnosti 
njihovega odpoklica ter o 
načinu delovanja poslank/cev;

- Tiskovnem svetu, ki ga 
neposredno z volitvami izberejo 
volivke/ci in zaposleni v javnih 
informacijskih medijih, da 
upravlja RTV SLO in razpolaga 
z javnimi sredstvi za podporo 
drugemu kakovostnem 
novinarstvu;

- Sodnem svetu, ki ga izvolijo 
neposredno volivke/ci in 
sodniki ter sodelavci na 
sodiščih;

- povečanju pristojnosti 
predsednika Republike 
Slovenije.

2. gradnji energetskih objektov 
(toplarn, hidrocentral, jedrskih 
elektrarn …).

3. vsaj 90 % samooskrbi 
slovenskega naroda s povsem 
neoporečno zdravo hrano, 
pridelano pri lokalnih eko-

kmetovalcih ter na javnih in 
družinskih vrtovih. Z množičnim 
skupnostnim vrtnarjenjem 
naj se zagotavlja družinsko 
samooskrbo z zelenjavo in 
sadjem tudi v urbanih sredinah.

4. trajnostni gradnji novih in 
prenovi obstoječih zgradb 
kot zdravih bivališč, zlasti z 
uporabo slovenskega lesa in z 
uporabo naravnih izolacijskih 
materialov tako ,da bo večina 
zgradb za ogrevanje porabila 
vsaj desetkrat manj energije 
kot se jo potrebuje sedaj. Z 
vgradnjo sončnih elektrarn/
toplarn naj se zagotavlja 
samooskrba z energijo za večino 
gospodinjstev in za osebne 
električne avtomobile. 

5. varovanju okolja in narave 
ter krožnem gospodarjenju s 
surovinami.

6. spremembah Zakona o 
javnih zavodih, da se omogoči 
zaposlenim v šolstvu, zdravstvu, 
znanosti, kulturi, telesni 
vzgoji, socialnih in drugih 
dejavnostih svobodno delovanje 
in ustvarjanje na podlagi 
enakopravnega partnerstva 
med zaposlenimi in predstavniki 
javnega interesa v svetih 
zavodov ter se preseže sedanji 
ponižujoč ter za ustvarjalnost in 
učinkovitost škodljiv uradniški 
položaj izvajalcev teh dejavnosti, 
podrejenih vsakokratni politiki. 
Navedeno bo pomembno 

prispevalo k potrebni prenovi na 
področjih vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladine, zdravstvenih 
storitev, oskrbe starostnikov idr.

    

7. denacionalizaciji nekoč 
družbene in tedaj 100% 
zasebne lastnine podjetij, 
ki so bila v letih 1990 in 1992 
podržavljena, da se vzpostavi 
sistem trajnega partnerskega 
solastništva podjetij na podlagi 
dognanj najbolj uspešnih 
slovenskih partnerskih podjetij 
zlasti z udeležbo zaposlenih pri 
dobičku družb in reinvestiranju 
prejetega dela dobička.

8. vzpostavljanju politike polne 
zaposlenosti in dostopnosti 
stanovanj za mlade generacije 
ter ustvarjanju pogojev za 
rojevanje večjega  števila otrok .

9. uvedbi programov 
preventivnih dejavnosti v 
zdravstvo in ukinitvi dolgega 
čakanja na zdravstvene 
preglede in oskrbo ter 
zagotavljanju socialne varnosti 
ostarelega prebivalstva.

10. uvedbi univerzalnega 
temeljnega dohodka kot 
pripadajoče solastniške pravice 
državljank/ov do lastne države. 

11. programu vlaganj 
slovenskih varčevalk/cev 
v zmerno donosne varne 
infrastrukturne projekte in 
bolj tvegane visoko donosne 
projekte na osnovi dosežkov 
izumiteljev in inovatorjev. 

12. trajnostnem davčnem 
sistemu, načelih višine 
obdavčitve dohodkov glede 
na njihovo velikost, poštenem 
plačevanju davkov in 
onemogočanju utaje davkov s 
poslovanjem preko davčnih oaz.

13. ustanovitvi pokrajin in 
decentralizaciji pristojnosti 
in rabe javnih sredstev ter 
policentričnem razvoju.

Predsednik slovenskega 
razvojnega sveta

dr. Gojko Stanič
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2022 – 
IZBOLJŠANJE 

NAŠE DRŽAVE in 
DRUŽBE – Lahko 

je drugače!
Država smo državljanke in državljani! Nihče drug, 
samo MI lahko odločamo o usodi naše države. 
In v naši državi je lahko drugače! Ker imamo 
vso moč. Nimamo le (še) oblasti. Našo državo je 
treba rešiti iz primeža političnih strank, ki so se 
spajdašile z okupatorskimi globalističnimi silami 
in izdale slovenski narod. 

Nikoli več se nam ne sme zgoditi, da bi bili 
odvisni od osebno in družbeno neodgovornih 
ter nemoralnih ljudi. Naše predstavnice in 
predstavniki so lahko samo še vrli častivredni 
ljudje. Ključna za naš uspeh pri prenovi naše 
države in družbe pa je vključenost vseh 
državljank in državljanov. Zato bomo zagotovili 
mehanizme soupravljanja in soodločanja na vseh 
ravneh našega življenja. 

Prva naša naloga je, da vzpostavimo popolno 
nacionalno in državno suverenost ter 
samostojnost. Za vzpostavitev ustavno 
zagotovljene oblasti ljudstva je treba pregledati 
tako vso ključno državotvorno zakonodajo kot 
vse mednarodne in korporacijske pogodbe ter 
vse škodljivo popraviti ali razveljaviti. 

Druga naša naloga je odprava vsega, kar 
ovira našo osebno svobodo in nacionalno 
samooskrbnost. Naredili bomo konec vsakršni 
brezbrižnosti do stisk in trpljenja ljudi ter do 
prihodnosti naših otrok. Ustvarjali bomo zdravo 
družbo in blaginjo vseh državljank in državljanov. 

Prizadevali si bomo tudi za izboljšanje življenja 
ljudi po vsem svetu. 

Naš osnutek dolgoročnih razvojnih programskih 
izhodišč bo za vedno ostal le to – osnutek! Kajti 
razvoj je dinamičen, dognanja strok se spreminjajo, 
potrebe in želje ljudi pa sproti nastajajo. Zato 
je treba družbeni prostor za javne in strokovne 
razprave ohranjati odprt za stalno izboljševanje. Ni 
naloga politike, da pametuje, kot da se spozna na 
vse in se v ta namen podreja interesnim lobijem, 
temveč da preudarno in demokratično vodi 
skladen razvoj države v korist vseh – kajti vse 
drugo postorimo državljanke in državljani, ko 
smo vanj vključeni v svojih raznolikih vlogah, od 
laičnih do strokovnih. Tako je nastal tudi ta naš, na 
stežaj odprt programski dokument, ki sta ga 
soustvarjala stroka in ljudstvo oz. posameznice in 
posamezniki, ki smo si vzeli čas za to.      

Trenutno imamo v naši državi 14 ministrstev, 
ki nam krojijo usodo – tu nastajajo razvojni 
programi, sprejemajo se strokovne rešitve, piše 
se zakonodaja. Ministrstva morajo pričeti delovati 
v sodelovanju z vsemi dognanji vseh strok ter v 
korist vseh državljank in državljanov! Odpraviti 
je treba vso diskriminacijo in vse privilegije ter 
vse slabo nadomestiti z boljšim in najboljšim po 
vseh resorjih. Tako bomo naši državi postopoma 
nadeli novo preobleko, ki bo postala zgled vsem 
državam po svetu. 
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IZOBRAŽEVANJE 
in ZNANOST 
Lahko je drugače! Vemo, da je treba kakovostno 
nadgraditi vzgojo in izobraževanje. Da postaneta vrtec 
in šola otrokom spodbudno razvojno okolje v zdravem 
šolskem prostoru. 

ZA uvedbo posebnega programa za odpravo 
povzročene razvojne in psihološke škode otrokom v 
‚korona krizi‘.

ZA opolnomočenje pedagoških delavcev za zaščito in 
varovanje otrok v vsakršnih izrednih situacijah, da noben 
nehuman eksperiment z otroki in mladino ne bo nikoli 
več možen.

ZA konec spodbujanja tekmovalnosti v otroštvu in ZA 
enako dostopnost vsem otrokom (prehrana, prevozi idr.). 

ZA učenje za življenje – ZA nove učne vsebine o 
človeku in človečnosti ter našem sobivanju v svetu.

ZA spodbujanje samostojne ustvarjalnosti in kritične 
individualne raziskovalnosti. 

ZA projektno interdisciplinarno učenje in povezanost s 
prakso.

ZA dodatne programe in specializacije, ki jih družba 
potrebuje. 

In vemo, da znanost ne sme ostati v lovkah kapitala, 
potrebujemo jo za razvoj družbe v dobrobit človeka in 
narave. 

ZA vzpostavitev neodvisnih regijskih raziskovalnih 
centrov. 

ZA povečanje sredstev neodvisni raziskovalni 
dejavnosti. 

In za prijavljanje projektov pri neodvisni raziskovalni 
agenciji.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

DELO, DRUŽINA, 
SOCIALNE ZADEVE in 
ENAKE MOŽNOSTI  
Lahko je drugače! Vemo, da je treba nadgraditi delokrog 
ZA spodbujanje volje do življenja.

ZA uvedbo programov za lajšanje psihičnih stisk 
prebivalstva, povzročenih z ukrepi ‚korona krize‘.

ZA izmero revščine, povzročene v času ‚korona krize‘, 
njeno odpravo ter učinkovit boj proti revščini.

ZA uvedbo ‚nacionalne rente‘ kot solastniške pravice 
naroda do svoje države (državnega, javnega).

ZA uvajanje in spodbujanje sobivanjskih in 
stanovanjskih skupnosti oz. zadrug za vse generacije.

ZA načrtno integracijo starejših v vse družbene 
aktivnosti, vključno z zaposlovanjem.

ZA možnost izbire triletnega porodniškega dopusta. 

ZA odpravo sistemskih pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, ki zadevajo osebe s posebnimi potrebami.

ZA možnost vsakoletnega 14-dnevnega oddiha staršev 
invalidnih otrok, s sočasno zagotovitvijo strokovnega 
varstva njihovih otrok.

ZA pozitivno sistemsko rešitev samozaposlenih in ti. 
prekarnih zaposlitev.

ZA vključitev študentskega dela v malo delo in ukinitev 
študentskih servisov.

ZA uvedbo stimulativnega razmerja med minimalnim 
dohodkom ter socialnimi dohodki, z namenom 
odprave zavračanja zaposlitve. 

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

ZDRAVJE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba povrniti učinkovito 
skrb za zdravje, vzpostaviti preventivo. In prekiniti 
odvisnost medicine od farmacije in kapitala. 

ZA takojšnjo ukinitev vseh zdravju škodljivih ukrepov 
farmacevtske sanitarno-medicinske torture.

ZA razdelitev preventivnih paketov učinkovitih zdravil 
za zdravljenje Covid19 vsem ljudem.

ZA moratorij na vsa cepljenja ter preučitev varnosti in 
potrebnosti nadaljnje uporabe vseh cepiv.  

ZA svobodno odločanje državljank in državljanov glede 
vseh medicinskih postopkov, brez izjem.

ZA opredelitev zdravja vsakega človeka kot osnovne 
vrednote družbe. 

ZA solidarnostno zdravstveno zavarovanje s prenovo 
dopolnilnega zavarovanja.

13



ZA pravico do izbire načina zdravljenja in zdravnika ter 
do pravične povrnitve stroškov zdravljenja kot osnovne 
človekove pravice, vpisane v Ustavo RS.

ZA holističen pristop k zdravljenju – človek je duhovna 
in fizična celota, sposoben samozdravljenja.

ZA preventivno medicino, z nalogo spodbujanja 
naravne krepitve imunskega sistema z upoštevanjem 
socialnih, gibalnih, prehranskih in drugih aktivnosti.

ZA integrativno medicino, kot osnovo korenite 
reorganizacije zdravstvenega sistema.

ZA vzpostavitev javne institucionalne hospitalne nege 
in paliativne oskrbe.

ZA vzpostavitev javne farmacije za potrebe izdelave 
osnovnih in nujnih zdravil.

ZA ločitev javnega in zasebnega zdravstva.

ZA vzpostavitev instituta odgovornosti zdravnika za 
pacientovo zdravljenje.

ZA vzpostavitev neodvisnega instrumenta za 
preprečevanje režimske zlorabe epidemij ipd.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO in 
PREHRANA 
Lahko je drugače! Vemo, da se lahko s kakovostno, 
organsko pridelano hrano na lastni zemlji, brez 
škodljivih pesticidov, izboljša zdravje ljudstva. 

ZA samooskrbo slovenskega prebivalstva z doma 
pridelano hrano.

ZA uvedbo moratorija na uporabo škodljivih 
herbicidov, pesticidov, spornih gnojil ter gensko 
spremenjenih semen in živil ter vseh izdelkov 
za vnos v človeško in živalsko telo ter v naravo, 
do nesporne strokovne ugotovitve njihove 
neškodljivosti.

ZA hitrejši prehod kmetijske pridelave na sonaravno 
kmetovanje. 

ZA neodtujljivost naravnega okolja, obdelovalne 
zemlje in semen. 

ZA vzpostavitev javnih semenskih bank na državnem 
in regijskem nivoju. 

ZA revitalizacijo prsti, naravno dinamiko vodotokov in 
naravne kmetijske habitate. 

ZA sistemsko vpeljavo vrtnarskih skupnosti po vseh 
krajih oz. naseljih – javni vrtovi.

ZA registracijo novih prehranskih rastlin iz nabora 
užitnih divjih rastlin.

ZA prepoved uporabe gensko spremenjenih rastlin.

ZA pospešen prehod na uporabo biološko razgradljivih 
zaščitnih snovi ter takojšnjo trajno prepoved glifosata in 
drugih nevarnih kemikalij.

ZA odpravo lova kot gospodarske dejavnosti in 
vključitev lovišč v nacionalne naravne parkov.

ZA zaščito gozdarske panoge in obravnavanje gozda 
kot prostora živali.

ZA varovanje kmetijskih zemljišč in gozdov kot 
skupne nacionalne dobrine.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

OKOLJE in PROSTOR
Lahko je drugače! Vemo, da je narava primarna 
učilnica za človeka in skupnost.

ZA uvedbo nacionalne preiskave o načinih 
zagotavljanja pitne vode za prebivalstvo Slovenije, z 
namenom izločitve vseh spornih, zdravju potencialno 
škodljivih tehnologij.

ZA uvedbo nacionalne preiskave o uporabi 
geoinženiringa in vremenskih tehnologij.

ZA čisto pitno vodo in podružbljenje vseh naravnih 
vodnih virov.  

ZA okrepljeno vseobsežno skrb za čisti zrak, tudi v vseh 
zaprtih prostorih.

ZA zaščito vseh naših voda in Severnega Jadrana ter 
uvedbo dodatnega okoljskega nadzora.

ZA uvedbo predhodne presoje vplivov na okolje z 
vidika okoljske nosilnosti prostora.

ZA vzpostavitev neodvisnega nadzora vplivov industrij 
na zdravje in kvaliteto življenja.

ZA vzpostavitev javnih regijskih institucij za prostorsko 
načrtovanje in presojo vplivov na okolje.

ZA celostno strategijo uporabno koristnega ravnanja z 
odpadki.
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ZA posebno skrb skladiščenju vseh radioaktivnih 
odpadkov in povečanje jedrske varnosti. 

ZA razpis nacionalnega referenduma o načrtovani 
gradnji druge nuklearne elektrarne v Sloveniji. 

ZA učinkovit sistem ravnanja v primeru naravnih in 
ekoloških nesreč na državni in lokalni ravni.

ZA sanacijo opuščenih industrijskih območij kot 
okoljskih groženj.

ZA zaščito narave pred oglaševalskim onesnaževanjem.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

KULTURA in ŠPORT
Lahko je drugače! Vemo, kakšen je pomen kulture za 
mentalno zdravje ljudi, zavedamo se naše moralne 
odgovornosti za njen razvoj.

ZA uvedbo preiskave lažnega poročanja in sporne 
propagande ter cenzuriranja svobode govora v JZ RTV 
v času ‚korona krize‘.

ZA kulturo kot gibalo družbene vključenosti in 
kohezije, ki ustvarja prostore za druženje.

ZA poudarjanje mednarodne vpetosti slovenske 
kulture in umetnosti.

ZA lokalno povezovanje kulture z deležniki na področju 
turizma, izobraževanja in gospodarstva.

ZA jezik in pisavo kot vrednoto in omiko družbe.

ZA temeljito prenovo JZ RTV kot javnega nacionalnega 
informacijskega in kulturnega servisa s povrnitvijo 
dostopnosti preko javnega omrežja.

ZA podporo regionalnim medijem pri opravljanju 
informativnega servisa na lokalnem nivoju.

ZA ureditev dostojnega statusa samozaposlenih v 
kulturi.

ZA vključitev področja športa kot telesne kulture v 
resor kulture: razširitev športnih panog, rekreativni šport 
(zdravstveni vidiki, v sožitju z naravo); profesionalni šport 
kot telesna kultura, ne pa podjetništvo).

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

JAVNA UPRAVA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba zagotoviti več 
neposredne participacije ljudstva v zakonodajnem 
postopku na vseh ravneh, od lokalne, regionalne, do 
državne.

ZA reorganizacijo in debirokratizacijo: odprtost in 
javnost vseh javnih institucij; nudenje storitev ljudem na 
domu; poenostavitev upravnih postopkov …

ZA korenito spremembo političnega in volilnega 
sistema ter ukinitev političnih privilegijev in 
vzpostavljanje drugačnih oblik demokracije.

ZA spremembo volilne zakonodaje in konec 
strankokracije: poudarek na ljudeh, kot avtentičnih 
predstavnikih ljudstva, ne na političnih strankah.

ZA možnost odpoklica vseh voljenih predstavnikov 
ljudstva pred potekom mandata.

ZA ukinitev poslanske imunitete in enako obravnavo 
poslancev (testiranje na alkohol, droge idr.)

ZA depolitizacijo inšpekcije z združenjem vseh inšpekcij 
v samostojni nacionalni inšpektorat.

ZA odpravo vseh plačnih privilegijev v javnem sektorju.

ZA možnost e-volitev, e-participacije in e-zakonodaje, 
ki pa ne nadomeščajo fizičnih postopkov.

ZA uvedbo obveznega izvajanja mediacije v javnih 
institucijah. 

ZA neodvisno psihološko testiranje pri kadrovanju v 
javni upravi – tudi za poslance.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

INFRASTRUKTURA
Lahko je drugače! Vemo, da je mogoče zagotoviti 
potrebno energijo za prebivalstvo in energetsko 
varnost s samooskrbo.

ZA moratorij na uvajanje novih elektromagnetnih 
sevanj (5G ipd.) do proučitve vpliva na počutje in zdravje 
ljudi in živali ter naravo. 

ZA izvedbo nacionalne razprave o razvoju tehnologij 
bodočnosti (digitalizacija, umetna inteligenca, robotika, 
virtualna realnost …) z vidika nevarnosti poseganja v 
svobodo človeka in razvoja civilizacijsko spornega trans-
humanizma. 

ZA raznolike sonaravne tehnologije in obnovljive vire 
energije ter razvoj fuzijskih tehnologij.

ZA zmanjševanje porabe, izboljšanje infrastrukture 
ter postopno zapiranje spornih tehnologij in zastarelih 
obratov.
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ZA celostno infrastrukturno strategijo RS s poudarkom 
na zagotavljanju kakovostnega javnega prometa s 
popolno modernizacijo Slovenskih železnic.

ZA letalstvo in pomorstvo kot osnovni državni 
infrastrukturi.

ZA pošto, ki mora zagotavljati brezpogojno fizično 
dostopnost in primerne cene vseh storitev.

ZA preučitev vpliva elektromagnetnih sevanj 
električnih in hibridnih vozil na naše zdravje.

ZA odgovornost ponudnikov storitev za zdravju 
potencialno škodljivo elektromagnetno sevanje. 

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

FINANCE
Lahko je drugače! Vemo, da je možno državo urediti 
z vzpostavitvijo finančne policije za preprečevanje 
nadaljevanja gospodarskega kriminala in davčnih 
malverzacij.

ZA rezervacijo sredstev za državne odškodnine zaradi 
sistemske povzročitve materialne in nematerialne škode 
v času ‚korona krize‘.

ZA normiranje cen osnovnih življenjskih artiklov do 
vzpostavitve blagostanja vseh ljudi.  

ZA strokovno in vsebinsko popolno revizijo državnega 
proračuna in občinskih proračunov.

ZA povečanje črpanja sredstev EU in nujnost kriterijev 
za uveljavljanja nacionalnih posebnosti.

ZA ureditev pravične razvojno stimulativne 
dohodninske lestvice in obdavčitve.

ZA odpravo poslovnih pravil banke v škodo komintentov, 
neokrnjeno fizično dostopnost bančnih storitev in 
preprečitev krčenja bančne infrastrukture.

ZA odpravo obveznosti odprtja bančnega računa in 
uvedbo možnosti izplačevanja plač, pokojnin, prispevkov 
ipd. tudi v gotovini.

ZA vpis tiskanega denarja oziroma gotovine kot 
plačilnega sredstva v Ustavo RS. 

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

GOSPODARSKI RAZVOJ 
in TEHNOLOGIJA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba našo razvojno 
strategijo utemeljiti na sonaravnem razvoju in krožnem 
gospodarstvu.

ZA vzpostavitev soodgovornosti gospodarstva 
za nemoteno oskrbo prebivalstva, vključno s  
soodgovornostjo zaposlenih. 

ZA ponovno vzpostavitev javne agencije za varstvo 
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. 

ZA razvoj gospodarstva iz pol-proizvodov nazaj v smeri 
do končnih proizvodov.

ZA prestrukturiranje gospodarstva, ki je največji porabnik 
energije oz. elektrike.

ZA zmanjševanje nelogičnih birokratskih ovir za zagon 
podjetij. 

ZA uvedbo blagovne znamke »slo natur« in načrten 
strateški razvoj na osnovi lesa, konoplje in lana.

ZA podporo mladim pri zagonskih projektih in načrtno 
vključevanje v inovacijske razvojne in neodvisne 
znanstvene centre.

ZA spodbujanje inovativnosti in domačih patentov.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

NOTRANJE ZADEVE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba vzpostaviti policijo 
v službi ljudstva in ne režima.

ZA uvedbo preiskave spornih dejanj politike in stroke v 
škodo prebivalstva v času ‚korona krize‘.

ZA uvedbo preiskave lažnega poročanja in sporne 
propagande ter cenzuriranja svobode govora v medijih 
in e-socialnih omrežjih v času ‚korona krize‘.

ZA načrtno in sistemsko učinkovito odpravljanje 
korupcije v vseh sferah družbe.

ZA popolnoma nov varnostni sistem RS z združitvijo 
Policije, Slovenske vojske, Civilne zaščite ter vseh drugih 
reševalnih služb.

ZA povečanje opravljanja preventivnih nalog. 

ZA pospešitev reševanja pritožbenih postopkov.
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ZA izboljšanje kakovosti, učinkovitosti, nadzora, 
racionalizacije procesov, kadrovskih resursov.

ZA onemogočanje vpliva politike na zaposlovanje v 
javni upravi.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

OBRAMBA
Lahko je drugače! Vemo, da je treba spremeniti 
obrambno doktrino, z odgovornostjo vojske za našo 
zunanjo varnost, z mednarodnim vključevanjem v 
nevtralne mirovne sile.

ZA zagotavljanje neodvisnosti in ozemeljske celovitosti 
RS.

ZA preučitev uvedbe naborniškega sistema in služenja 
vojaškega roka za vse državljane RS. 

ZA organizacijo Slovenske vojske za obrambo naše 
domovine po teritorialnem principu.

ZA izvedbo realizacije dogovora o vzpostavitvi skupne 
evropske zunanje in varnostne politike.

ZA obuditev akcije NNNP in izobraževalnega predmeta 
državljanske vzgoje v preventivne namene.

ZA podporo pobudi za brez jedrsko cono med Baltikom 
in Balkanom.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

PRAVOSODJE
Lahko je drugače! Vemo, da je treba vse lokalne in 
državne zakone in predpise prenoviti v korist ljudem.

ZA takojšnjo ukinitev vseh neustavnih ukrepov 
farmacevtskega sanitarno-medicinskega terorizma.

ZA popravo storjenih ekonomskih in davčnih krivic od 
osamosvojitve naprej. 

ZA pregled celotne zakonodaje in odpravo 
nepravičnosti in neskladnosti ter drugih anomalij.

ZA postopno vsebinsko redakcijo in nadgradnjo Ustave 
RS v korist ljudstva.

ZA takojšnjo odpravo škodljivih sporazumov s 
korporacijami in s tem povezanih predpisov.

ZA vzpostavitev dolžnosti sodstva za redno opozarjanje 
na neustrezno zakonodajo.  

ZA postopno načrtno odpravo pravne prenormiranosti 
naše družbe.

ZA popolno odpravo sodnih zaostankov in ažurno 
sojenje.

ZA depolitizacijo sodstva, s poudarkom na Ustavnem 
sodišču RS.

ZA dosledno spoštovanje človekovih pravic na podlagi 
Ustave RS, Evropske konvencije o človekovih pravicah, 
Oviedske konvencije, Nurnberškega kodeksa idr.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

ZUNANJE ZADEVE
Lahko je drugače! Vemo, da mora naša mednarodna 
strategija temeljiti na objektivnih prioritetah 
slovenskega ljudstva, ne pa uklanjanja interesom 
globalnih sil.

ZA izstop in vseh, za Slovenijo škodljivih in nekoristnih 
mednarodnih povezav in sporazumov.

ZA gradnjo skupne evropske varnostne politike in 
izvedbo referenduma o nadaljnjem članstvu v Nato.

ZA sodelovanje z gibanjem Neuvrščeni in aktivno 
povezovanje z vsemi deli oz. centri sveta.

ZA prenovo OZN v neodvisno svetovno človekoljubno 
organizacijo, brez vpliva politike in kapitala.

ZA migracijski priliv na podlagi kulturne in socialne 
vzdržnosti našega prostora ter prizadevanje za ključno 
reševanje problemov v matičnih državah.

ZA skrb za manjšinske politike in obmejne dvojezične 
cone. 

ZA sistematično reorganizacijo diplomatsko-konzularne 
mreže v razvojno proaktivno diplomacijo.

IN vse, kar bodo še predlagali ali ljudje ali stroka v korist 
vseh ljudi.

Tri neresorna 
‚ministrstva‘ naj se 
priključijo obstoječim 
ministrstvom:
- Urad za Slovence v zamejstvu k Ministrstvu za kulturo.

- Služba za digitalno preobrazbo k Ministrstvu za 
infrastrukturo.  

- Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k 
Ministrstvu za javno upravo.
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Waldorfska pedagogika v kriznih časih: 

v iskanju 
izgubljenega 
prostora in časa 
Po dveh letih kalvarije na področju šolstva, ki nam je postregla z jasnim vpogledom v scenarij vse bolj 
digitaliziranega in odtujenega vzgojno-izobraževalnega procesa, je vprašanje o razmerju med državnimi 
šolami in šolami s posebnimi pedagoškimi načeli dobilo nove razsežnosti. 

Kot waldorfska razredničarka, ki spremljam svoj razred 
vse od vstopa v šolo že šesto leto zapored, se sprašujem, 
kaj smo se naučili iz situacije zadnjih dveh let.

Pogovori s kolegi iz državnih šol o izkušnji šolanja na 
daljavo so se praviloma začenjali z njihovo sočutno 
pripombo: »Vam je pa moralo biti še težje.« Vprašanje, 
kaj mi sporoča ta pogled od zunaj, zakaj bi bil proces 
šolanja na daljavo in upoštevajoč vladne ukrepe v 
waldorfskih šolah posebej zahteven in problematičen, 
me sili k refleksiji, kaj sem v zadnjih dveh letih počela 
kot človek, kot razredničarka in učiteljica v odnosu do 
učencev in staršev, kaj sem počela kot sodelavka, kako 
smo se na okoliščine odzvali kot kolektiv in ustanova. 

Katere vrednote so bile temelj naših odločitev, kje 
smo sprejemali kompromise, kje delali napake? To 
preizpraševanje zahteva iskrenost in kritičnost. Brez 
omalovaževanja in obsojanja, ker verjamem, da izkušnje 
same na sebi niso ne dobre ne slabe, so predvsem 
impulzi, ki usmerjajo naše nadaljnje delovanje. Njihovo 
vrednost je smiselno ocenjevati po tem, kam nas 
usmerijo. Pogoj, da nas lahko vodijo k dobremu in 
boljšemu, pa je, da si dovolimo in se potrudimo o njih 
razmišljati. 

Zakaj naj nam bi torej na waldorfskih šolah v zadnjih 
dveh letih posebej težko? Podmena tega vprašanja je v 
mojih očeh zelo jasna. Izhaja iz dejstva, da se waldorfska 
pedagogika eksplicitno utemeljuje v idejah in vrednotah, 
ki jih sedanje družbeno stanje postavlja na hudo 
preizkušnjo.  
Gre pravzaprav za vprašanje, ali nam je uspelo ostati 
zvesti ideji. Ali smo, kljub temu da je svet težil h krčenju 
na zasebnost doma, delovanje v njem pa na preživetje, 
zmogli ohraniti skupnost, otrokom znali ponuditi 
smiselno povezovanje s svetom, negovati doživljanje 
sveta kot lepega in dobrega? Kako smo izkustvo, 
posredovano prek zaslonov, ohranjali resnično? Nas je 
videokonferenčna forma govorečih glav zavedla, da smo 

pozabili na telo, na sočnost čustev in domišljije? Ali smo 
kljub vsakovrstnim omejitvam svobode ostali dovolj 
svobodni, da smo učili za svobodo in za življenje? In 
konec koncev, kaj bomo zdaj? Vztrajamo na stališču, da 
je poslanstvo waldorfske pedagogike mogoče celovito 
izpolniti le prek dejavnosti v živo, ali smo pripravljeni tudi 
na druge postpandemske scenarije?

Vsa praktična vprašanja o vsebini in metodah 
poučevanja na daljavo, oblikah komuniciranja in medijih, 
ki smo jih zanje izbrali, so zgolj sence v Platonovi votlini, 
odgovori nanje pa odgovori na to, kaj smo in bomo v 
danih okoliščinah napravili z idejo. 

Razmislek o našem konkretnem delovanju v času 
šolanja na daljavo se mi vedno bolj izrisuje kot razmislek 
o prostoru in času. Do marca 2020 se je naša šola kot 
skupnost zanašala na trden časo-prostorski okvir. Okvir, 
ki nam ga nudijo stene šole in učilnic ter ritem šolskih 

ur, urniki šolskih dni in ustaljeni potek šolskega leta, ki 
upošteva ritme narave in družbe. Ta časo-prostorski 
okvir, ki varno objema skupnost, je tako mogočen, da 
posamezniku omogoča, da včasih ne stori nič, pa je 
vendar vse narejeno. In ta okvir smo s prehodom na 
šolanje na daljavo v trenutku izgubili. Prvih nekaj tednov je 
bila ta izguba zelo radikalna, ker smo se skupaj z umikom 
v domove umaknili tudi vsak vase. Stike v šolski skupnosti 
smo omejili na dnevno ali celo tedensko učiteljsko 
pošiljanje nalog učencem. Komunikacija med učitelji in 
učenci je tako postala enosmerna in vsaj v nižjih razredih 

Waldorfska pedagogika se eksplicitno 
utemeljuje v idejah in vrednotah, 
ki jih sedanje družbeno stanje 
postavlja na hudo preizkušnjo. 

9
7

7
2

8
5

1
4

2

18



19



odvisna od pripravljenosti staršev, da aktivno posredujejo 
pri njej, saj še nismo dorekli novega (virtualnega) prostora 
in skupnega časa, ki bi omogočala kaj drugega. V prvi 
osuplosti nad novimi okoliščinami so potihnile tudi 
govorilne ure, konference se kar nekaj časa niso izvajale niti 
na daljavo. V trikotniku starši – otrok – učitelj, za katerega 
v normalnih okoliščinah ugotavljamo, da v posameznih 
primerih nekako vzdrži, tudi če je ena od stranic 
razrahljana, se je teža pedagoškega procesa vsesplošno 
izrazito prenesla na eno samo stranico, tisto, ki povezuje 
otroke in starše. Uravnavanje ritma vzgojno-izobraževalnih 
aktivnosti, ki mu sicer posvečamo toliko pozornosti, smo za 
nekaj časa skorajda povsem prepustili domeni staršev in 
presoji vsakega razrednika, ali in v kolikšni meri bo poskušal 
vplivati nanj in ga usmerjati z navodili in nasveti iz daljave. 
Zgodilo se nam je, dovolili smo si, da v šolanje na daljavo 
nismo vstopili kot skupnost, ampak je bil vsak od nas – 
učencev, staršev in učiteljev – zelo sam.

Ob tem se živo spomnim, da me je nekaj časa hudo 
begalo vprašanje: Ali naj ohranjam normalnost s tem, 
da se delam, da se ne dogaja nič posebnega, da je 
lahko vse po starem, tudi če smo namesto v učilnici 

na Zoomu, ali naj ozaveščam spremembe, se o njih 
pogovarjam in se jim prilagajam ter jih tako delam 
znosne? Napraviti v drugačnih razmerah vse čim bolj 
enako kot prej ali poiskati vsebine, ki jih je v danih 
okoliščinah najbolj smiselno in funkcionalno početi?

Pri vzpostavljanju novega skupnega prostora in časa 
smo bili sprva bistveno bolj zadržani od državnih šol. 
Najboljši približek skupnega prostor-časa, ki nam je bil 
na voljo, je bil namreč pogojen z rabo videokonferenčnih 
tehnologij, ki pa v pedagogiki, ki s prepričljivimi 
argumenti, oprtimi na nevroznanost in pedopsihologijo, 
zagovarja postopno, otrokovemu razvoju primerno 
in časovno zelo omejeno rabo digitalnih medijev, 
nikakor ni bila samoumevna in lahko sprejemljiva. Šele 
v teku mesecev, prek izkušnje, kaj vse izgubljamo v 

Razmislek o našem konkretnem 
delovanju v času šolanja na 
daljavo se mi vedno bolj izrisuje kot 
razmislek o prostoru in času.
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pedagoškem procesu brez skupnega prostora in časa, 
smo uvedli videokonferenčna srečanja in jih vpeljevali v 
nižje razrede. Z občutkom, da gre za kompromis, ki pa je 
sprejemljiv, saj je medij kljub vsemu le medij, posrednik, 
ki s svojimi značilnostmi sicer kroji oblike komuniciranja, 
ne določa pa njegovega bistva in namere.  Osebno sem 
v ta proces vstopila tudi z zavestjo, da se skupaj s svojim 
razredom spuščam v eksperiment, saj sem o metodah, 
praksah in učinkih tovrstnega poučevanja otrok vedela 
odločno premalo, da bi lahko samozavestno trdila, da 
znam prek videokonference – vsebinsko in formalno – 
optimalno izpeljati pouk, da vem, kako določiti, katere 
vsebine so primernejše za samostojno individualno delo 
in kje je nujno, da poskušam v virtualnem prostor-času 
čim bolj poustvariti delovno vzdušje v razredu.

Waldorfska pedagogika v primerjavi s klasičnim načinom 
poučevanja poskuša poudarjeno razmišljati celostno: kako 
odraščajočemu otroku in mladostniku predati čim več 
vsega, kar lahko podpre njegov razvoj. Skozi ta pogled je 
jasno, da je bilo v času šolanja na daljavo lažje vsakemu 
učitelju, ki se je osredotočil na predajanje z učnim načrtom 
predpisane snovi, kot kolateralno škodo pa sprejel dejstvo, 

da bo ta morda okrnjena na kup informacij, prikrajšanih 
za pedagoško čarovnijo, kar jih dela žive in zanimive. Na 
waldorfskih šolah smo v novi luči doživeli tudi dejstvo, da 
delamo brez učbenikov in delovnih zvezkov, na katere so se 
še bolj oprli mnogi kolegi iz državnih šol.

Ves čas smo vedeli, da nas novi način poučevanja na 
daljavo samodejno vleče v intelekt,  v predajanje dejstev. 
Odgovor na vprašanje, kako še vedno nagovarjati 
čustva, voljo, domišljijo in poetičnost v otroku, smo iskali 
vsak po svoje. Iskali smo načine, kako ohraniti vez z otroki 
čim bolj živo in ustvarjalno. Poskušali smo skrajševati čas, 
preživet za zasloni z medpredmetnim povezovanjem, 
projektnim delo, za katerega smo vedeli, da ga otroci 
zmorejo sami, več pozornosti usmerjati v umetniške 
dejavnosti, gibanje, inovativnost.  Še bolj pomembno kot 
kdaj koli prej je bilo iskati načine, kako otroke povezati, 
jih dvigniti, jih navduševati nad svetom. Dovolili smo 
si hoditi po robu, se z otroki srečevati na sprehodih in 
raziskovanjih v manjših skupinah in tako ohranjali stike. 

Vrnitev v šolo je bila odrešujoča tudi zato, ker je prinesla 
potrditev, da so učenci hrepeneli prav po tem, kar 
waldorfska pedagogika ponuja v osnovi: pogrešali 
so strukturo, ritmično ponavljanje dejavnosti, preplet 
intelektualnega in umetniškega dela, ustvarjanje z rokami, 
varnost, ki jo zagotavlja skupnost. Prišli so iz razsute 
digitalne odtujenosti in hlepeli po sestavinah, ki so se jim 
pred tem včasih zdele dolgočasne in nesmiselne. 

Z drugimi waldorfskimi šolami v tujini se težko primerjamo, 
saj v mnogih državah ni bilo tako dolgega zaprtja šol. 
Večinoma pa se je izkazalo, da so se precej lažje prilagodile 
manjše šolske skupnosti, kjer so starši in učitelji soglasno 
sprejemali odločitve in so se zmogle po potrebi tudi 
formalno preobraziti, da so ne glede na ukrepe delovale 
tako, da je bil pouk v živo čim manj moten. Pri nas smo 
pristali na od zunaj postavljena pravila igre: imeti pouk 
na daljavo in kasneje spoštovati vse predpisane ukrepe 
ali dejansko zapreti šolo. Dileme, ki jih je porajal ta vsiljeni 
okvir, niso bile prijazne, v mnogočem so razdelile kolektiv, 
čeprav smo se vsi strinjali, da moramo narediti tisto, kar bo 
najboljše za otroke, in obenem ostati zvesti sebi. 

Zdaj je kriza na videz mimo. Pa vendar je jasno, da 
vstopamo v novo, drugačno družbo, v čas sprememb in 
preurejanja sistemov. Jasno je, da na vprašanja, o katerih 
pišem, še nismo našli zadovoljivih odgovorov. Bi se 
vsemu temu, če bi kot šolska skupnost in družba ravnali 
drugače, lahko izognili? Kako bomo ravnali naslednjič, ko 
bomo pred podobo situacijo? Ali ko bo se bo potrdilo, da 
sta pospešena digitalizacija učnega procesa in pouk na 
daljavo predvidena tudi v »normalnih« okoliščinah?  Zato 
se zdaj res ne smemo nehati spraševati. 

Gaja Červ
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Za ljudi nove 
dobe - kdaj,  

če ne
Ja, kandidiram. Stopila sem v prve 
vrste..

Pa kaj ti je tega treba, me sprašujejo 
eni, drugi mi čestitajo za pogum. 
Ne vem, če je to pogum, bolj gre za 
neko notranjo božansko silo, ki  me 
v tem prelomnem času vodi v akcijo. 
Morda bom s tem spodbudila tudi 
druge, da vstanejo, nehajo čakat 
rešitelja in se postavijo zase, za nas, 
ljudi, za prihodnost, v kakršni si želijo 
živeti. 

Sem mama dveh odraslih hčera 
umetnic, ki si utirata svojo pot. 
Ne vem koga bolj stiska, mene ali 
njiju, ko vidimo, do kam smo prišli 
in kam gremo. Čutim neznansko 
odgovornost za to, da sem dovolila, 
da  je prišlo tako daleč. Zato tudi 
čutim dolžnost, da dvignem glas za 
ustavitev te norije.

Pa saj si novinarka, 
kaj ti bo politika, 
pravijo.
Pravzaprav sploh ne razmišljam 
toliko o politiki, kot o tem, da je treba 
nekaj narediti in kdaj bom, če ne 
zdaj. Politika me v resnici nikoli ni 
zanimala, čeprav sem bila dolga leta 
del televizijskega raziskovalnega 
novinarstva. Vedno so me bolj 
vznemirjale zgodbe ljudi, saj je bilo 
zelo adrenalinsko boriti se zanje z 
državnimi institucijami in premikati 
meje, celo zakone, ter reševati 
probleme. Takrat je novinarstvo 
še bilo sedma veja oblasti. Danes, 
ko se sprehajam po Delu, ali se 
pogovarjam z bivšimi kolegi z 

zdaj?
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nacionalke, te novinarske strasti po 
ustvarjanju dobrih zgodb in iskanju 
resnice ne čutim več. Pomembni 
so kliki, kaj se bere, kaj se prodaja ... 
Še bolj zaskrbljujoče je, ko prižgem 
televizijo. Večkrat sem se spraševala, 
kako to, da ljudje ne vidijo vedno 
enih in istih kadrov, da se jim ne zdi 
sumljivo, da ni soočenj, da je namen 
vsega skupaj zgolj učinek? Zato 
poročil, »newsa«, kot mi pravimo, 
sploh ne gledam več. In od medijev, 
ki so v lasti kapitala ne pričakujem, 
da nam bodo povedali resnico. Vsaj 
ne ta glavni. Treba je raziskovati, 
sestavljati, uporabljati zdravo pamet 
in predvsem intuicijo, da vidiš 
celotno sliko. Meni je moja intuicija 
dober sopotnik, zato sem v življenju 
tudi sprejela za mnoge nerazsodno 
odločitev in se s televizije preselila 
v revijalni tisk. Danes vem, zakaj 
in sem hvaležna, da v času tega 
masivnega evolucijskega premika 
zavesti lahko s članki prebujam in 
ozaveščam bralce.  

Čutim, da je pred nami 
zgodovinska naloga. 

Bolj kot nas pritiskajo, 
bolj se dvigujemo v svojo 

moč. Naša naloga je 
globalistom reči odločen 

NE. DOVOLJ JE! Oblast 
je tukaj zaradi nas, ne mi 
zaradi nje. Oblast je zašla 

in mi smo ji to dovolili. 
Kot človeštvo drvimo v 
prepad samouničenja, 

a vendarle čutim, da 
zmoremo zavestno izbrati 

svojo ustvarjalno moč 
in obrniti tok ter kreirati 
svet, v kakršnem bi radi 

živeli in ne takšnega, 
v kakršnega nas silijo. 

Energije nas podpirajo 
in vsak dan je več 

prebujenih in srčnih ljudi. 

Tisti, ki so imeli moč odločanja do 
zdaj, nam nimajo več kaj dati in si 
zato ne zaslužijo nove priložnosti. 
Morda to tudi slutijo, saj nas vsak 
dan znova obsipavajo z lepimi 
besedami in obljubami, hkrati pa  

Barbra Jermann,
 dipl. univ. novinarka in 

urednica revije Suzy

nas podcenjujejo, saj so očitno 
prepričani, da imamo spomin 
človeške ribice. Zato so nam tudi 
dobesedno podtaknili novega 
zvezdnika na volilnem prizorišču, 
ki mu predvolilno merjenje 
napoveduje zmago, saj je beseda 
svoboda postala ena najbolj 
zaželenih vrednot človeštva. Kakšna 
manipulacija! 

Koga torej sploh voliti? Seveda je 
kakšna svetla točka, ampak moja 
izbira je Nestrankarska ljudska lista 
gibanja Zdrava družba. Ker so v njej 
ljudje, ki  nimajo starih interesnih 
ozadij, ki imajo srce na pravem 
mestu, ki imajo sposobnost videti 
stvari celostno, ki imajo znanje in 
VEDO, KAKO. Jaz jim rečem ljudje 
nove dobe z visokim zavedanjem, 
a zelo prizemljeni. Še pred kratkim 
jih politika ni zanimala, danes jo 
vidijo kot edino realno možnost za 
ohranitev naše svobode. Prepričana 
sem, da je Nestrankarska ljudska 
lista gibanja Zdrava družba, ki je 
prva nestrankarska lista v zgodovini 
Slovenije, prava pot za dobrobit nas 
vseh.

Če hočeš 
spremembo, bodi 
sprememba ... 
Mogoče sem naivna, saj je politika 
resen in (doslej) grd biznis, ampak 
vseeno vem, da je možno tudi 
drugače. V tem trenutku je nujno, da 
začnemo drugače upravljati družbo, 
sprejemati zakone v dobrobit ljudi 
in ne kapitalsko povezane politike 
in posameznikov. Čas je, da smo mi 
sprememba in da vsi skupaj, kot 
ljudstvo, pišemo zgodovino! 

Moja želja je, da se v pravem 
trenutku še bolj povežemo in 
tako spremenimo razmerje sil v 
parlamentu! 

In ja, Jurij Zrnec ima prav: vsak, ki 
premore malo zdrave pameti, bi 
moral 24. aprila 2022 na volišče. Se 
vidimo!

Treba je raziskovati, 
sestavljati, uporabljati 

zdravo pamet in 
predvsem intuicijo, da 

vidiš celotno sliko. Meni 
je moja intuicija dober 

sopotnik, zato sem v 
življenju tudi sprejela 

za mnoge nerazsodno 
odločitev in se s televizije 

preselila v revijalni tisk. 
Danes vem, zakaj in sem 
hvaležna, da v času tega 
masivnega evolucijskega 

premika zavesti lahko 
s članki prebujam in 

ozaveščam bralce.  
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Leto 
potencialov

Astrologija je tisočletja star informacijski sistem, ki povezuje dimenzijo prostora in dimenzijo časa. 

Kot se veja biologije ukvarja z 
razvojem človeka kot fizičnega bitja 
skozi čas, se ena od vej astrologije 
- evolucijska astrologija, ukvarja z 
razvojem človeka kot energijskega in 
fotonskega bitja v prostoru in času.  

Svet je igra prepletanja energij. Mi 
smo in vse, kar je, so energijski valovi, 
ki se med sabo prepletajo. Nekateri 
so v harmoniji, drugi ne in kadar 
se dotaknejo drug drugega, je kot 
da bi trčila svetova. Ta trk svetov je 
prispodoba za marsikaj, kar se okrog 
nas, pa tudi v nas, dogaja. 

Kar je, ne bo več funkcioniralo, za 
prehod pa imamo par desetletij. 

Zato ni potrebe po paniki in hitenju. 
Zapomniti si je treba le to, da ne gre 
več slediti zakonom, ki jih je postavil 
človek in institucije, ki so sedaj bolj 
ali manj same sebi v namen. Nekje 
v našem umu naj ostane zavedanje, 
da se je treba osredotočati na nove 
strukture in jim slediti. Ker se razvoj 
človeka giblje v spirali navzgor, bodo 
nekje v prihodnosti to strukture 
univerzuma ali naravnega reda.

Na katerem delu spirale smo sedaj? 
Še daleč od vrha. Smo v času, v 
katerem presegamo merjenje udobja 
in lagodja po telesnih užitkih in 
imetju, ko se učimo kako ga najti v 
povezanih skupnostih in v vrednotah, 
ki si jih bomo delili. Svoboda nam 

pomeni, da lahko povemo, kar 
imamo v mislih, da lahko kadarkoli in 
kamorkoli gremo … A prava svoboda 
v času pred nami bo odvisna od tega, 
koliko bomo sposobni odpreti naš 
um, ga raztegniti, kako pogumni 
bomo na poti čez ovire starega v 
novo, v drugačen prostor, v druge 
razsežnosti, ter koliko se bomo 
sposobni reprogramirati. 

Nismo samo v turbulentnem letu, 
ampak desetletju, ki je zato bolj 
pisano na kožo pogumnim in drznim. 
Vsi pa doživljamo budnico. Budilka je 
glasna. Ne da se je utišati, a še vedno 
je nekateri ne bodo slišali, drugi pa 
bodo udarjali po njej, da bi utihnila, 
da bodo lahko še naprej spali.
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Kdor jo bo slišal, ali pa jo že sliši, na 
svet in nase gleda široko, ne etiketira, 
se ne postavlja na eno ali drugo 
stran, ampak jasno razume obe. 
Predvsem pa v popolnosti sprejema 
odgovornost zase – za to, kar misli, 
dela in govori. S tem prehaja na višjo 
stopnji zavesti. Dolga je pot do tja, 
kolektivno se s prvimi koraki šele 
razvijamo v tej smeri.

Leto 2022 daje zemljevid možnosti, 
potencialov, ki jih lahko izkoristimo. 
Vsi! Vsi obarvani in kakorkoli drugače 
popredalčkani. Marec je imel energije 
nasprotovanja in občutka stisnjenosti 
v kot pred novim začetkom, a dovolj 
optimizma in zanosa.

Tudi v aprilu, ključnem mesecu, je 
pomembno ostati optimističen, 
mobilen, šteje pa tudi dostop do 
virov. Predvsem informacijskih. 12. 4. 
2022 je dan, ko se energije starega, 
iluzij in prividov srečajo z aktivnimi 
moškimi energijami karizme, 
ustvarjalnosti, vodenja, moči in 
želje po uspehu. Ravno pravšnje za 
predvolilne aktivnosti, kajne? 

Taka postavitev na nebu daje odprto 
okno za odvezovanje od tega, 
kar imamo za fundamentalno, za 
odrekanje stvarem, za katere smo 
prepričani, da nam dajejo nekaj 
varnosti in udobja. Sporoča, naj 
gremo svojo pot, naj oblikujemo 
svojo, drugačno prihodnost - a to je 
nemogoče, dokler se oklepamo stvari, 
ljudi, prepričanj in še marsičesa. 

Celoten april so podprte nove 
namere, dajejo možnosti in 
omogočajo, da kreiramo novo. 
Trenutno se še vse preveč ukvarjamo 
z represivnimi sistemi, namesto, da bi 
se posvetili ustvarjanju nam ustreznih 
in se lokalno povezovali med sabo, 
kar je ključ do uspeha. Še je preveč 
razlikovanj. Čas Urana je nepredvidljiv 
ali drugače povedano - od nas je 
odvisno v katero smer bomo šli, 
kakšno prihodnost bomo živeli. Mi jo 
gradimo.       

Razbirata se dve poti, no, več jih je, 
a ti dve sta najbolj verjetni. Ena je 
tista, ki nam ni všeč in je zaradi naše 
ujetosti v staro zato verjetnejša, druga 
pa se lahko uresniči, če bomo modro 
izbrali, si pomagali in sodelovali.  

Vedno pogledam tudi, kam katera od 
poti vodi in tu se razbira naslednje: 

tisto, kar je ovira drugi poti so tisti, 
ki ne bodo volili, ker ne bodo mogli 
razbrati, kdo je v resnici kdo, kdo ima 
figo v žepu in lepe besede na jeziku. 
Še težje bo, ker bodo mediji usmerjali 
mišljenje ljudi namesto, da bi vsem, 
ki se predstavljajo, namenili enako 
pozornost. 

Prikličite v spomin, da potencialne 
vodilne kadre vzgajajo in ko je čas, 
ti zasedejo svoje mesto. Tak primer 
imamo priložnost opazovati v Sloveniji, 
saj se nam dobesedno odvija pred 
očmi. Če bomo spet samo verjeli 
lepim besedam in ne bomo sposobni 
pobrskati za informacijami in jih 
povezati, potem nas čaka, v nekaterih 
pogledih, še hujša realnost. 

Ne samo navaden človek, ki komaj 
pride do besede, kaj šele, da se 
njegovo mnenje upošteva, prišlo bo 
do razvrednotenja mnenj domačih 
strokovnjakov in »požirati« bomo 
morali, kar nam bodo narekovale 
svetovne t.i. strokovne organizacije. 
Če si ljudje ne bomo pomagali in 
stopili skupaj pred volitvami, bo to 
nujno po volitvah, a bo težje. Pot je 
trnova, a bo na daljši rok prinesla 
dobre rezultate.  

Držati se je treba etično-moralnih 
načel, pravil, ki drugim ne škodujejo, 
nam pa omogočajo spremembo. 
Ostati je treba v strukturi, ta je nujna 
za obstoj, a je treba ustvariti tako, 
da bomo od nje bolj neodvisni. Kaže 
se napetost med omejitvami in 
svobodo, med striktno strukturo in 
nujno strukturo, med kompliciranim 
in poenostavljenim. Zato so 
neizogibni izzivi ne le na področju 
energentov, temveč praktično 
povsod, kjer je zaradi zastarelosti 
potrebno vpeljevanje novejših in bolj 
prijaznih pristopov.

Zato smo vsi poklicani, v vladi ali ne, 
da se pogumno soočimo s potrebami 
časa in ga novo oblikujemo. Aktivno 
in z zdravo pametjo.

Gledamo globalno, Slovenija pa je 
del sveta. Večina dogodkov ima 
sedaj tako globalni kot lokalni vpliv. 
Z njimi se soočamo vsak na svoj 
način in močno je prisoten trend, da 
mislimo s svojo glavo, zato imamo 

danes toliko »strokovnjakov s kavča«. 
Vsi smo primorani prečiščevati svoja 
prepričanja, kar nikakor ni in še 
ne bo, lahko. Ker bomo v različnih 
fazah brskanja po sebi, bodo razlike 
v prepričanjih, različna mišljenja 
bodo izstopala, zato bomo zelo težko 
vzdrževali vsak svojo identiteto. 
Osebna integriteta je huda stvar, saj 
z njo pokažemo svojo moč; bo pa 
marsikomu postalo pretežko in se 
bo pridružil enemu ali pa drugemu 
toku razmišljanja, ne bo sposoben 
razmišljati s svojo glavo in bo raje 
postal sledilec. Ampak se bo obrnilo 
na bolje.   

To je namreč čas, ki v sebi nosi 
potencial revolucionarjev in zato 
bo prihajalo do nepredvidljivih 
dogodkov, ker so se nekateri 
prebudili in že gledajo širše, gledajo z 
drugih nivojev. Teh ni več strah. Zato 
se sedaj začenjajo trajne in korenite 
spremembe. Te se bodo dogajale v 
valovih. 

Kar zadeva oblast, je vse refleksija. 
Zaradi majhnosti, pa tudi zato, ker raje 
sledimo, Slovenija ne bo prva na vrsti, 
a se ne bomo izognili temu trendu. 
Takrat bo uvajanje sprememb tudi 
lažje. A Uran, ki naznanja nov val, je 
nepredvidljiv. Ko že vidiš smer, ti hitro 
postreže kaj drugega in ne pusti, da 
si oddahneš. Če nam bo naklonjen 
in bomo med prvimi državami – kar 
zavisi od zgoraj omenjenih dejavnikov, 
ki udejanjajo ljudem prijaznejše 
smernice – nas čaka velika količina 
težkega dela, saj bomo premikali 
tisočletja stare skalne gmote.

Dejstvo je, da se staro umika 
novemu. Potrpežljivo in vztrajno 
gremo naprej, dragi prijatelji. Živimo 
pristno, ker pristnost je popolnost!

mag. Mojca Vene
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Čas za 
vprašanja 

sebi
Kdo sem?
Sem umetnica po duši. Od majhnih nog 
sem nastopala na vse možne načine. Moji 
največji ljubezni pa sta bili ples in igra. 
Ko sem bila zaradi nesreče primorana 
zapustiti plesne odre, sem se usmerila 
predvsem na gledališke deske. Ljubezen 
do gledališča me je odpeljala do življenja v 
Londonu in vsakotedenskega obiskovanja 
West Enda. Potem pa se je »zgodila 
korona« in vrnila sem se v Slovenijo. 

Kako sem se 
znašla v politiki?
Pravzaprav sem pričela kot aktivistka, po 
tem, ko mi je mami predstavila gibanje 
Zdrava družba in njihovo pobudo za 
referendum. Se še spomnim, kako smo 
zbirale podpise za pobudo za referendum, 
kjer smo jih potrebovali 2.500, zbrali pa 
smo jih 33.670. Nato me je mami peljala 
na Upravno enoto, kjer sem se naučila 
overiti podpis. Od tu me je pot vodila do 
aktivizma skozi celotno kampanjo. Proces 
me je ozavestil do te mere, da sem dojela 
pomembnost vsakega posameznega 

glasu pri zaščiti naših voda. Nepojmljivo se 
mi je zdelo, da obstaja možnost, da nam 
odvzamejo pravice tako do pitne vode, kot 
tudi do dostopa do izvirov, rek, morja. Te 
pravice bi morale biti tako samoumevne 
kot je dihanje. Pa še slednje je v zadnjem 
času vprašljivo.

Po "vodi" je bil naslednji logičen 
korak pristop h gibanju, pobudniku 
referenduma. Nekaj stopničk sem 
prestopila od prvega srečanja v 
Ljubljani, do mesta koordinatorke, vse 
do kandidatke za poslanko. Še vedno 
sem polna zanosa in entuziazma, pa tudi 
nejevere, da sem se znašla, kjer sem. 

Res je, izpostavljam 
težave mladih. Katere?
Ob nastopih na predstavitvenih srečanjih 
gibanja Zdrava družba ob Gregorju in 
Poloni sem razvila pet glavnih točk, ki 
predstavljajo možnosti za premike na 
bolje - na način, ki bi nam, mladim v 
Sloveniji, dejansko omogočil ustvarjanje 
prihodnosti, ki si jo zaslužimo.
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Prva točka, ki je trenutno še vedno najbolj 
aktualna, je nujno prenehanje pogojevanja 
dostopa do izobraževanja in dela ter 
tudi dostopa do kulturnih dogodkov in 
udejstvovanja v kulturi s pogoji, kot so  
npr. PCT in maske, ki so usodno krojili 
življenje mladih v preteklih dveh letih. 
Zdaj že vemo, da se posledice kažejo 
na psihičnem, duševnem in fizičnem 
zdravju mladine. To, kar se je zadnji dve 
leti dogajalo, se ne sme ponoviti nikoli več. 
Mladi imamo v obdobju odraščanja dovolj 
stresa že sami s seboj in svojim okoljem. 
Vse ostalo gre še dodatno na račun zdravja 
- na vseh ravneh.

Druga točka je okoljevarstveno 
področje. Pri tem mislim na ohranjanje 
narave ter na prihodnost, ki je, če se 
na to ne bomo ozirali, tako temna kot 
najtemnejša noč. V gibanju Zdrava družba 
imamo strokovnjake, ki dobro poznajo 
naravovarstveno področje. Rešitve, ki jih 
delijo z javnostjo, bi morali kar najhitreje 
implementirati. Ko bomo poskrbeli 
za naravo, lahko poskrbimo tudi za 
samooskrbo, ki je v gibanju eden nosilnih 
stebrov aktiviranja za prihodnost.

. 

Tretja in četrta točka se povezujeta. 
Dostopnost do stanovanj je pomemben 
faktor pri mladih, saj trenutno povprečna 
študentka ali študent nimata možnosti niti 
za najem garsonjere, kaj šele stanovanja, 
da o nakupu sploh ne izgubljam besed. 
S tem je povezano tudi delo, ki ga mladi 
lahko opravljamo. Urne postavke so kot 
slaba šala, delo preko študenta pa nujno 
zlo, če želimo sploh delati.

 

Kot zadnjo, čeprav morda najbolj 
pomembno točko, bi izpostavila možnost 
dostopa do vzhodne oziroma holistične 
medicine, ki je še vedno obravnavana z 
negativnim predznakom. Tudi dostop 
do klasičnega medicinskega zdravljenja 
je trenutno tako oviran, da postaja resen 
problem, ki ga bo potrebno urediti. Sama 
imam velikansko srečo, da me je po tem, 
ko se me je pri 18. letih pediatrinja skušala 
znebiti, družinska zdravnica sploh še 
želela sprejeti. Izbranega zobozdravnika 
iščem že šesto leto. Kaj pomeni obisk 
privatnega zobozdravnika pač vemo - 
pomeni izgubo težko pridelano "mezde", ki 
sem si jo uspela zagotoviti z delom preko 
študentskega servisa. 

Zakaj kandidiram in 
kaj me je pognalo 
v politiko?
Kandidiram zato, da bomo čimprej 
popravili in odpravili vse anomalije, ki 
so se z leti nakopičile in kratijo spanec 
in mir vsem, še najbolj pa mladim. Od 
nekdaj so nas učili zaupati, da bo prišel 
nekdo in nas rešil, ampak, prišli smo do 
sem. Do roba. In nič ne kaže, da bi bil v 
prihodnje kdo pripravljen narediti korak 
v pravo smer za mlade. Kandidiram, ker 
sem mnenja, da mladi nujno potrebujemo 
svoje predstavnike v Državnem zboru 
in si jih tudi zaslužimo. Vedno isti obrazi, 
ki jih v Sloveniji gledamo že 30 let (jaz 
malce manj), niso naredili nič dobrega 
za nas, mlade. Nasprotno, izgleda kot da 
se vračamo nazaj v zgodovino, kjer so 
najmlajši in najstarejši volivci zapostavljeni 
do mere, da nimajo prav nobene besede v 
družbi več.

To želim in moram spremeniti - zdaj!

Tarra Stermšek 
Kristan
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77 
srčnih 
zgodb  
z oranžnim 
utripom
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Živimo v času, ko 
se vse odvija z 
bliskovito naglico
Čas pred volitvami poslancev v Državni zbor RS je polno zaseden z raznimi dogodki in opravili, kolikor 
smo bliže 24. aprilu 2022, pa se vse le še stopnjuje. Ko se ozrem nazaj, kar ne morem verjeti, koliko vsega 
sem doživela v zadnji polovici leta, od novembra 2021.

Novembra lani sem se namreč 
pridružila Adrijani in Gregorju pri 
predstavitvah gibanja Zdrava družba 
in Nestrankarske ljudske liste na 
mnogih lokacijah širom Slovenije. 
Dva ali trikrat tedensko sem se vozila 
do Ljubljane, nato pa smo skupaj 
potovali na dogovorjena srečanja s 
podobno mislečimi. Vedno nas je 
pričakalo veliko novih obrazov, željnih 
informacij. Skoraj praviloma je bilo 
ljudi ravno toliko, kot je bilo na voljo 
sedišč in temu smo se morali vedno 
znova čuditi in nasmejati. Vedeli 
smo, da je vse tako, kot mora biti in 
vsi naši obiski na terenu so minili v 
prijetnem vzdušju, brez kakršnih koli 
nevšečnosti ali težav zaradi kovid 
omejitev. Kar naporno je bilo vsak 
teden prevoziti po 700 km in več, 

prihajati pozno domov in ob tem 
opravljati še službene obveznosti. 
Prav neverjetno je bilo, da je bil to 
zimski čas, mi trije pa smo bili v stiku z 
najmanj 100 ljudmi tedensko. Čeprav 
smo se rokovali in objemali, smo 
ohranjali zdravje in do začetka marca 
2022 izpeljali vse načrtovane obiske. 

Bila je prava umetnost usklajevati s 
tem še svoje družinske obveznosti 
in si včasih omisliti tudi kakšen 
dan dopusta z družinami. Ker pa 
je čas neusmiljeno tekel, naše 
poslanstvo ni smelo trpeti. Na eno 
izmed srečanj v Sevnici sem tako 
prihitela kar iz bližnjih toplic in se 
po zaključku zopet vrnila nazaj 
dokončat svoj dopust. Podobno 
izkušnjo je imel tudi Gregor. Res 
smo bili maksimalno prilagodljivi, 
hkrati pa hvaležni našim družinam 
za razumevanje.

Zbiranje podpor h 
kandidaturi prve 
nestrankarske 
ljudske liste v 
zgodovini Slovenije
Ko smo se novembra ali decembra 
lani na terenu še pogovarjali o 
formiranju lokalnih koordinacij, o 
nujnosti priprave tabel, na katere 
bomo vpisali vse tiste, ki jih bomo 
takrat, ko bo predsednik države 

razpisal parlamentarne volitve, 
poklicali in povabili, da nam dajo 
svoj glas podpore, se nam je vse 
skupaj zdelo kar nekoliko oddaljeno. 
Samo predstavljali smo si lahko, 
kako bo teklo, ko se bomo resnično 
lotili zbiranja podpor. Bili smo trdno 
odločeni, da jih bomo zbrali, ne 
samo 8.000, ampak veliko več. To 
sem vedno znova ponavljala in v to 
tudi neomajno verjela. So bili pa tudi 
ljudje, ki so dvomili v naš podvig in 
nemalokrat sem slišala ugotovitve, 
da smo eni veliki »sanjači«. Pa sem 
se le nasmehnila in ostajala v svojem 
prepričanju - kdaj, če ne zdaj. 

Potem je prišel tisti prelomni datum, 
14. februar 2022, ko smo se zares 
aktivirali po celotni Sloveniji, v vseh 
osmih volilnih enotah in začeli, 
srčno, vztrajno in zelo delovno. 
Po vseh mogočih poteh smo 
nagovarjali Slovenke in Slovence in 
jih vabili na bližnje upravne enote, 
da bi nam dali svoj glas podpore. 

Vsak potrjeni obrazec je pomenil 
neprecenljivo bogastvo. Prav vsak 
podpis zaupanja je meni predstavljal 
dragoceno vstopnico za kandidaturo 
na volitve poslancev v Državni zbor 
RS. Najbolj pa mi bo v spominu 
ostal obrazec podpore, ki sem 
ga prejela od gospoda častitljive 
starosti 94 let. Kljub visoki starosti je 
s svojo modrostjo sporočil, kako je 
pomembno, da daš človeku, ki ima 
zastavljen cilj, potrebno podporo, 

Bili smo trdno odločeni, 
da jih bomo zbrali, ne 
samo 8.000, ampak 
veliko več. To sem vedno 
znova ponavljala in v to 
tudi neomajno verjela. 
So bili pa tudi ljudje, ki so 
dvomili v naš podvig in 
nemalokrat sem slišala 
ugotovitve, da smo eni 
veliki »sanjači«. Pa sem se 
le nasmehnila in ostajala 
v svojem prepričanju 
- kdaj, če ne zdaj. 
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Polona Kambič

prenesli še drugim. Bili smo živa 
spodbuda, dokaz, da je mogoče in 
da nikakor ne smemo obupati. In 
res, od tega dne je število podpor 
povsod samo raslo in bili smo vedno 
bliže in bliže magični meji 1.000 
zbranih podpor v posamezni volilni 
enoti. 

Kako tovariški in sočutni smo bili 
drug do drugega! Ko smo v svoji 
volilni enoti dosegli varno število, smo 
šli družno pomagat tja, kjer so bile 

To pa je bil res zgodovinski dogodek. Na prvi 
spomladanski dan, 21. 3. 2022, smo se na vseh 

volilnih enotah slovesno odpravili na volilne 
komisije in vložili kandidature za prvo ljudsko listo 

z imenom »Nestrankarska ljudska lista gibanja 
Zdrava družba«. Ta simboličen datum je res 

pomenil pomlad, prebujanje v nekaj novega. 

da mu daš možnost, da se izkaže in 
dokaže. Jasno je dodal, da že leta 
voli svojo stranko in jo bo tudi letos, 
da pa naj grem na volitve, če si to 
res želim, zato mi bo dal svoj glas 
podpore. 

Hvaležna sem, da sem imela 
predano in visoko organizirano 
ekipo lokalnih koordinatork, s 
katerimi so naši kupčki podpor 
hitro preraščali v stotine in tako 
spodbudili še ostale volilne enote, 
da je mogoče. Spomnim se 26. 
februarja 2022, ko smo na sestanku 
koordinatorjev preštevali obrazce. 
Bili smo napeti, kajti povsod 
zbiranje ni potekalo tako, kot smo 
si predstavljali. Ugotovili smo, da 
bomo morali biti bolj dejavni, še več 
moči in časa usmeriti v »dežurstva« 
pred upravnimi enotami. V volilni 
enoti Novo mesto smo že imeli 
nekaj dobrih izkušenj in do takrat 
največ zbranih podpor, ki smo jih 
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številke nižje. Predobro smo namreč 
vedeli, da uspemo lahko le, če bomo 
prav vsi vložili popolne kandidature 
z več kot 1.000 podporami. Dolge 
srede so bile naš veliki zaveznik, 
saj so takrat naše številke visoko 
poskočile in presegle tudi naša 
pričakovanja. Še danes imam 
»kurjo polt«, ko se spomnim, kako 
smo se vozili po Sloveniji in krepili 
ekipe pred upravnimi enotami. Tudi 
sama sem se dejavno vključila in 
tako sebi in drugim dokazala, da ti 
»krona ne pade z glave«, če stopiš 
pred ljudi kot običajen človek, ki si 
želi na volitve. Ko iz srca poprosiš 
mimoidoče za pomoč, jim nameniš 
prijazen nasmeh in toplo besedo. 
Tudi, če na drugi strani ni želenega 
odziva, to sprejmeš s spoštovanjem 
in razumevanjem ter se zaradi tega 
ne počutiš slabo. 

Naše številke so 
močno prekoračile 
magično mejo 
1.000 podpor
Naša delavnost in vsakodnevna 
prisotnost pred upravnimi enotami 
je odzvanjala še dolgo potem, ko 
smo že imeli v vseh osmih volilnih 
enotah zbranih dovolj podpor za 
vložitev kandidatur. Podpore kar 
niso hotele pojenjati in do dne 
vložitve, 21. 3. 2022, smo jih zbrali 
okoli 12.000. Vsem smo pokazali, 
kako silno moč ima Ljudstvo, če 
strne vrste.

Vse podpore 6. volilne enote so se 
zbirale in hranile pri meni. Sprva jih 

je bilo malo, a število je stalno raslo 
in vsak večer je bilo na vrsti štetje 
ter poročanje koordinatorkam, 
kakšen je naš trenutni uspeh. Ko 
pa se jih je nabralo 1.000 in več, me 
je začelo kar malce stiskati, kako 
naj zagotovim varnost tega tako 
pomembnega svežnja. Na dan, 
ko smo pripravljali vse potrebne 
obrazce za vložitev kandidatur, 
sem imela zjutraj še občni zbor 
domačega društva. Ker si 1.400 
podpor nisem upala pustiti 
doma, sem jih lepo zložila v veliko 
nakupovalno torbo in jih odnesla s 
seboj na srečanje. Ves čas sem jo 
imela pri sebi in jo po končanem 
občnem zboru odnesla domov. 
Nekateri so me z začudenjem 
spraševali, če se selim, ampak me 
ni motilo, ker sem vedela, da si 
zadnji trenutek ne morem dovoliti, 
da bi bile podpore v kakršnikoli 
nevarnosti. 

Verjamem, da smo imeli podobne 
izkušnje v vseh volilnih enotah.

Juhu, uspelo 
nam je oddati 
kandidature
To pa je bil res zgodovinski dogodek. 
Na prvi spomladanski dan, 21. 3. 
2022, smo se na vseh volilnih enotah 
slovesno odpravili na volilne komisije 
in vložili kandidature za prvo ljudsko 
listo z imenom »Nestrankarska 
ljudska lista gibanja Zdrava družba«. 
Ta simboličen datum je res pomenil 

pomlad, prebujanje v nekaj novega. 
Lahko rečem, da se mi je odvalil velik 
kamen od srca, ko sem izvedela, 
da smo prav vsi pravilno oddali 
potrebno dokumentacijo. Dokazali 
smo sebi in drugim, da so naše 
sanje postale resničnost. Ne samo 
za nas, to je bil dan, ko smo mi 
postali upanje mnogim Slovenkam 
in Slovencem. Čisto mirni in 
pripravljeni na nove korake pa smo 
bili s prejemom odločb o potrditvah 
kandidatur čez teden dni. 

Pogumno v 
volilno kampanjo
Z dnem potrditve kandidatur smo 
se znašli v sklepnem delu, ko svojo 
pomembno nalogo prevzemamo 
kandidatke in kandidati za 
poslance v Državni zbor RS – v 
volilni kampanji. Nimamo tovrstnih 
izkušenj, imamo pa vztrajnost 
in ponovno smo zelo delovni in 
prilagodljivi. Nimamo struktur, kot 
politične stranke, zato vsa volilna 
opravila opravljamo kot prostovoljci, 
ob svojih ostalih obveznostih. Vsak 
nekaj zna in skupaj sestavljamo 
celoten mozaik. 

Ja, res smo drugačni in ponosni 
smo na to 🙏🧡. 

Polona Kambič je županja občine 
Semič in kandidatka v 6. volilni enoti 
Novo mesto.

Dokazali smo sebi in 
drugim, da so naše sanje 
postale resničnost. Ne 
samo za nas, to je bil dan, 
ko smo mi postali upanje 
mnogim Slovenkam in 
Slovencem. Čisto mirni in 
pripravljeni na nove korake 
pa smo bili s prejemom 
odločb o potrditvah 
kandidatur čez teden dni. 
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Čas je 
za moč 
ljudstva! 
Dragi moji Slovenci, ne podcenjujte situacije in trenutka! Gre zelo zares. Spektakel navidezne 
demokracije se vam je, in tudi meni, že priskutil. 

Stojan Habjanič

Nekateri vemo že dolgo, da gre 
za organizirano igro in pesek v 
oči ljudem. Nekateri ste to morda 
spoznali pred leti, nekateri šele 
nedavno. A nič od tega vas ne 
odveže od dolžnosti, da se ne bi 
borili za dobrobit naše skupnosti. 
Nič vas ne odveže od dediščine, 
izročila in identitete Slovencev, 
ki so najdlje v mlajši zgodovini 
evropskih narodov preko volje 
ljudstva na Gosposvetskem polju 
ustoličevali, beri pooblaščali, svoje 
najbolj verodostojne predstavnike 
za vodenje skupnosti. Temu so rekli 
"ljudovlada". Pri tem so največjo 
vlogo imele vrednote, ki jih je narod 
najbolj cenil. Izvolili so takšnega, ki 
je služil ljudstvu, ne pa mu vladal kot 
tiran. Izvolili so najsposobnejšega, 
najboljšega in najpametnejšega, ob 
tem pa je moral biti pošten in zvest 
prisegi ljudstvu! Zgovorno, mar ne? 

Zatorej »veš Slovenec in Slovenka 
svoj dolg«!

Nikakor ne nasedajte puhlicam 
kot so »nič se ne da storiti", "koga 
pa naj volim" ter "saj so vsi isti"! Ni 
res. Najdite zaupanja vredne ljudi v 
svojem življenjskem okolju, končno 
najdite prave in se pogovorite med 
seboj o tem, kako zastaviti pot do 
večine v državnem zboru. 

Ali veste kako dramatično se znižajo odstotki 
nekaterim strankam, če se volilna udeležba poveča 
na 70%, morda 80% ali več? Tisti, ki jim danes kaže 

10%, bi dobili le nekaj čez 6 %, tisti, ki jim danes kaže 
15 %, bi dobili nekaj čez 9 % ! In tisti, ki jim danes kaže 
6 %, verjetno ne bi dosegli praga za parlament! Tega 

se najbolj bojijo in zato vam na vse načine zbijajo 
voljo do državljanske aktivacije. Spremembe lahko 

dosežemo samo LJUDJE, če se udeležimo volitev.

Pozabite na cinične pripombe, 
na odvračanje od udeležbe na 
volitvah, na špekulacije, kdo stoji 
za kom. Začutite prelomnost časa, 
svojo vest in edinstveno priložnost 
za obuditev slovenske "ljudovlade"! 
Sedaj je čas, da naredimo ta korak.
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Mi smo 
sprememba,  
ki jo čakamo! 
Sem jih šla poslušat, ko so se predstavili. 
Kandidate za mojo izbiro.
Veste, vsi tisti, ki:

- zahtevate,

- ste ultimativni,

- si jemljete pravico, da obsojate, 
obtožujete, ste agresivni in žaljivi ...

Prav je, da veste. To so ljudje - kot 
vi in jaz. Z znanjem, z izkušnjami, s 
preteklostjo, ki jih je kalila.

So preprosti ljudje, ki premorejo 
pogum, da so pionirji sprememb.

So preprosti ljudje, ki dajejo svoj čas, 
znanje, voljo - nam, za nas. 

So preprosti ljudje, ki so se 
izpostavili za nas in gredo v prve 
bojne linije.

So preprosti ljudje, ki so doživeli 
gorje in preživeli.

So preprosti ljudje, ki so jim pravica, 
humanost in človečnost tako 
močna vodila, da se odrekajo času z 
družino, ker so se pripravljeni boriti 
za nas.

So preprosti ljudje, ki so začutili, 
da je ta veter pa morda le tisti, ki 
se bo upravičeno imenoval Veter 
sprememb.

V tem klicu so se povezali po celotni 
Sloveniji in stkali mrežo prijateljstva, 
oddajajo pa Upanje v boljši jutri.

Vedo vse? Ne. Nihče ne ve vsega. 

So pa složni. In v slogi je moč.

Zadnjič sem jih šla poslušat in jim 
stoje izkazala spoštovanje, ker so 
tukaj, za nas. Njim in vsem ljudskim 
ekipam po Sloveniji, med katerimi 
imam svoje prijatelje  

Vam, volivci, pa polagam na srce 
– vaše razmišljanje je vaš podpis, 
ogledalo vas. Kdor napada te ljudi, si 
jih preprosto ne zasluži.

Namesto napadati vsakogar, ki je 
pripravljen iti za nas v ta masaker, 
raje izkažimo podporo. Krijmo jih 
hrbte. Brez naše podpore, dragi 
ljudje, ne bo sprememb, pa če si jih 
še tako želimo.

Smo zreli za odgovornost, da 
voditelja ni in da je vsa odgovornost 
na nas? Tebi. Meni. Nas. Smo zreli za 
resnično oblast ljudstva?

Aleksandra 
Kostanjevec

81
37

91

34



Volilni  
jedilnik 2022 
Ljudje smo si v bistvu zelo podobni, v finesah pa 
različni. Kar je za nekoga dobro, je za drugega 
nesprejemljivo. Od garderobe do politike. 
Odločamo se po različnih kriterijih 
in imamo različen okus. Ampak, 
ko kupujemo obleko, jo lahko 
vidimo, otipamo, pomerimo. 
Ko pa kupujemo oblast, lahko 
samo od daleč gledamo in če se 
zmotimo, smo za štiri leta pečeni. Ni 
reklamacije. Vsaj zaenkrat. 

Kako bomo spet izbirali ljudi, ki bodo 
upravljali s celotno državo? Ljudi, ki 
bodo razpolagali z okoli 40 milijardami 
eur vrednim proračunom, z več deset 
milijardami vrednim premoženjem 
in z našimi pravicami? O kandidatih 
na kandidatni listi vemo približno 
toliko kot o vsebini cepiv. Nič. Vidimo 
pa, da stranski učinki presegajo 
zatrjevano korist. Kako je to možno? 
Kako je možno, da kot družba nismo 
poskrbeli za informirano odločitev 
o bistvenih temah? In kdo bi za to 
moral poskrbeti? Pa pojdimo na lov za 
krivcem.

Mediji so dveh vrst: RTV in vsi ostali. 
RTV plačujemo državljani, zato, da 
bi bil objektiven. Ker ostali se hranijo 
iz privatnih rok, zato jim tega na 
nek način ni treba, vsaj ne v takšni 
meri. In ta naš RTV ga lomi po 
naročilu oblasti, ker je za predstavitev 
kandidate razvrstil v dve kasti: 
parlamentarno in neparlamentarno. 
In jima dodelil popolnoma različna 
termina: »premium« in »outsajderski« 
termin. Nadalje RTV zanesljivo izbere 
vprašanja, ki ne posegajo v tabu teme 
oziroma tisto, kar je za 50 odstotkov 
državljanov odločilno ali vsaj zelo 
pomembno. RTV kandidate sprašuje 
natančno tisto, kar človeka uspava. 
Nadalje se zastavi vprašanje: Zakaj je 
potrebno na RTV predstavljati tiste, ki 

jih že štiri leta gledamo vsak dan na 
vseh platformah? Nekatere gledamo 
že 30 let vsak dan v vseh poročilih, v 
vseh časopisih. 

DVK (Državna volilna komisija) nam 
okoli dva tedna pred volitvami pošlje 
seznam vseh kandidatov. Letos jih 
bo okoli 1.500. Dobimo torej časopis 
oz. tiskovino s seznamom vseh imen. 
Ampak, koga to zanima? Kaj nam 
to sploh pove? Ali ljudi iz Portoroža 
zanima, kdo bo kandidiral v Murski 
Soboti? Ne, sigurno ne. Ljudje bodo v 
glavnem volili na podlagi pripadnosti 
strankarski oziroma nestrankarski 
listi. Vsaka lista ima svojo maskoto, 
predsednika, kaj več ljudi ne zanima. 
Vsaj tistih ne, ki so a-priori religiozno 
opredeljeni na vsakih volitvah. Bi 
pa lahko zanimalo neopredeljene. 
To je tistih precej odstotkov, ki 
bi lahko karkoli spremenili. Te bi 
lahko zanimalo, kaj so prioritete 
posameznega ponudnika. Recimo 
prvih deset prioritet. To nam manjka, 
seznam volilne ponudbe, tako kot v 
restavraciji. DVK bi morala na naslov 
slovenskih gospodinjstev pošiljati 
kvalitetno predstavljeno volilno 
ponudbo, ne pa množico imen. 
Vsebino, ne pa število kalorij, ki jih 
vsebuje posamezna jed. 

Ker se v vseh razvitih družbah 
ogromno časa in energije vlaga v 
to, da se ne bi nič spremenilo, se 
DVK ne bo zganila sama od sebe. 
Nekako bo potrebno najti pot do 
informirane politične odločitve, ker 
ljudje danes nimajo kje izvedeti, 
kaj je bistvo katere politične opcije. 
Na naslov gibanja Zdrava družba 
sicer prihaja množica komercialnih 
ponudb, ki naj bi takšno predstavitev 
pripravile, vendar je vprašljiv njihov 
doseg in cena. Politični akterji 
brez interesnih ozadij, si večine niti 
ne morejo privoščiti. Zato volitve 
nikoli do sedaj niso bile korektne in 
tudi tokratne bodo izkrivljena slika 
državljanske volje. Vendar to ni razlog, 
da obsedimo doma. Poskusimo nekaj 
spremeniti s tem kar imamo, na 
način ki nam je dan. Postopno, korak 
za korakom bomo zgradili drugačno 
družbo. 

Jure Pogačnik

Zato volitve nikoli do sedaj 
niso bile korektne in tudi 
tokratne bodo izkrivljena 

slika državljanske volje. 
Vendar to ni razlog, 

da obsedimo doma.
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Prioritetna izhodišča: 
•  takojšnji popravek znanstveno 

neutemeljenega sklepa Vlade RS o 
klasifikaciji bolezni Covid-19;

•  takojšnja odprava vseh kovidnih omejitev 
človekovih pravic in svoboščin;

•  takojšnja uvedba politike in prakse kovidne 
preventive (profilakse) in zgodnjega 
zdravljenja (ZZ);

•  takojšnja dostopnost vseh znanstveno 
utemeljenih in učinkovitih zdravil za bolezen 
Covid-19;

•  takojšnji sprejem zakona o preventivnem 
dodajanju točno določenih vitaminov 
in mineralov v prehranske izdelke – z 
osredotočenjem na vitamin D3;

•  odločno in kategorično nasprotovanje ideji o 
obveznih kovidnih cepivih in stroga zaščita 
pravice do odločanja o lastnem telesu in 
posegih v telo ter v moralno integriteto 
človeka kot osebe;

•  absolutno prioritetna zagotovitev 
seznanjenosti javnosti o znanstveni, 
medicinski, politični, gospodarski, bančni in 
sociološki resnici o kovidni histeriji, z dnevnim 
in razumljivim obveščanjem javnosti o 
preverjenih znanstvenih dognanjih;

•  absolutna in kategorična zaščita otrok, 
najmlajših, družin in starostnikov;

•  takojšnje prenehanje s kovidnim cepljenjem 
otrok;

•  takojšnje sproženje procesa dobave in 
namestitve sistemov za čiščenje in odvajanje 
izdihanega zraka iz zaprtih prostorov ven, 
prednostno v bolnicah, ZD-jih, DSO-jih, 
vrtcih in šolah;

•  zakonska zagotovitev prostovoljne izbire/
odločitve za digitalno/biometrično osebno 
izkaznico in potni list;

•  ustavna zaščita vsega premoženja 
državljanov in prebivalcev;

•  optimiziranje samooskrbnih zmožnosti 
države;

•  ustavna zagotovitev neposrednega stika 
med ljudstvom in možnostjo sprememb ali 
dopolnitev Ustave RS;

•  sodno procesiranje odgovornosti in krivde za 
odločitve in kovidni režim v obdobju 2020-
2022;

•  ustavna, zakonska in dejavnostna 
zagotovitev državne avtonomije v razmerju 
do nadnacionalnih organizacij;

•  dojetje in ozaveščanje, da smo nad insekti 
in žuželkami izvedli genocid, jih prisilili v 
izumrtje, ta živa narava pa je predpogoj za 
obstoj in življenje človeka; 

•  ponovno razpravno pretehtanje 
geopolitičnega statusa države;

•  prioritetna skrb za preprečitev izbruha vojne 
na območju nekdanjih republik SFRJ.

  In potem od tu naprej.

Svoboda, 
varnost in 

vladavina prava 
v dobi kovidnega in 

postkovidnega režima
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Dr. Andraž Teršek je leta 2020, 
med vsem ostalim zapisanim in 
objavljenim za dobrobit javnosti, 
tega pa je za nekaj debelih knjig, v 
znanstveni reviji Javna uprava, št. 
1-2/2020, objavil uvodnik z naslovom 
“Največji in nujni izzivi slovenske 
javne uprave in držav članic EU po 
pandemiji 2020«. V povzetku članka 
je zapisano: 

V času uradne pandemije, ko so 
veljali izredni ukrepi in splošna 
omejitev gibanja, se je hitro 
pojavilo vprašanje, v kakšen 
svet bomo vstopili po uradnem 
koncu pandemije? Ali bomo po 
pandemiji (ki je bila dokaj hitro 
javno označena kot »le prvi val«) 
»prebujeni« ali nemara »še bolj 
zasanjani«? Kot posamezniki, nacije 
in globalna družba. Okrepil se je 
problem strahu. Ta ni samo socialni 
(družbeni) problem, je tudi pravna 
kategorija. Ljudje pa imamo tudi 
temeljno človekovo pravico do 
»zaščite pred strahom.« Absolutne 
kratkoročne prednostne naloge 
javne uprave v Sloveniji in v vseh 
državah članicah EU bodo morale 
biti osredinjene na skrb, da strah in 
tesnoba ne postaneta novi epidemiji. 
Okrepljena in izboljšana bo morala 
biti skrb za učinkovitost in kakovost 
sistema javnega zdravstva. Vključno 
s skrbjo za duševno zdravje in za 
preprečevanje samomorov, skrb za 
dobrobit in blaginjo najstarejših in 
neozdravljivo bolnih ljudi, invalidov 
(na splošno in delavcev-invalidov), 
skrb za otroke, prav posebej otroke 
s posebnimi potrebami in skrb za 
obsežno, razvejano in kakovostno 
paliativno nego. Potrebna je tudi 
spremenjena in izboljšana pravna 
politika glede sistema vzgoje, 

izobraževanja, znanstvenega 
raziskovanja in zaposlovanja. Skupna 
prizadevanja za uresničevanje 
teh prednostnih nalog naj se 
odrazijo kot aktivno prizadevanje 
za nudenje strokovne, idejne in 
operativne pomoči javni upravi za 
lažje, boljše, hitrejše, učinkovitejše in 
kakovostno uresničevanje teh ciljev 
kot prednostnih nalog: ne le kot 
kritika javne uprave. Navsezadnje je 
treba paziti, da temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin ne štejemo za 
samoumevne. Kaj hitro se lahko 
zgodi, da se bo nenadoma treba 
vnovič »boriti« za zaščito njihovih 
minimalnih standardov. Na primer 
glede pravice do zasebnosti in 
svobode gibanja.

Članek je dostopen tudi na 
avtorjevem Ustavniškem blogu. 
Povezava: https://andraz-tersek.si/
najvecji-in-nujni-izzivi-slovenske-
javne-uprave-in-drzav-clanic-eu-po-
pandemiji-2020-2/ . Marca 2022 je na 
blogu dopolnil sklepne misli iz članka 
s kratkim besedilom, ki naslavlja 
»prioritete« pravnih politik v času, ki 
ga živimo in tistem, ki prihaja. Tudi 
po aprilskih parlamentarnih volitvah, 
seveda. V gibanju Zdrava družba 
z avtorjevo vsebino soglašamo. Z 
njegovim dovoljenjem jo zato po-
objavljamo v našem glasilu. 

Dr. Andraž Teršek
Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. 

Andraža Terška

”V času uradne pandemije, 
ko so veljali izredni ukrepi 

in splošna omejitev 
gibanja, se je hitro pojavilo 

vprašanje, v kakšen svet 
bomo vstopili po uradnem 

koncu pandemije? Ali 
bomo po pandemiji (ki 

je bila dokaj hitro javno 
označena kot »le prvi val«) 

»prebujeni« ali nemara 
»še bolj zasanjani«? Kot 

posamezniki, nacije in 
globalna družba. Okrepil 

se je problem strahu. Ta ni 
samo socialni (družbeni) 
problem, je tudi pravna 

kategorija. Ljudje pa 
imamo tudi temeljno 
človekovo pravico do 

»zaščite pred strahom.«
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Ustvarjeni smo, 
da ustvarjamo!

Vse večji del človeštva trpi zaradi bolezni, katerih vzrok sta nervoza in stres. Najpogostejši znaki, kot 
so potrtost ali depresija, občutki manjvrednosti, nespečnost, prebavne motnje, srčne stiske, utrujenost 

brez napornega dela, pretirana nezaupljivost, časovna stiska, pozabljivost, migrena itd., so danes že nekaj 
vsakdanjega. 

Dejstvo je, da je današnji 
človek razcepljen in duševno 
neuravnovešen. Naglica sodobnega 
življenja zahteva od njega vedno 
več, čemur pa ni več kos. Njegova 
miselnost se je v boju za čedalje 
boljši življenjski standard utrudila in 
pregrela.

Globalno krizo skušamo reševati na 
različne načine, vendar gre pri tem 
več ali manj za kozmetične popravke, 
menjave oblastnih struktur, 
kratkoročne rešitve brez prave vizije 
razvojnih usmeritev. 

Ob iskanju rešitev za izhod iz 
krize najpogosteje pozabljamo na 
človeka, na osnovno celico vsake 
družbe in gospodarstva. Človek 
je zelo prilagodljivo bitje, žal pa 
smo tudi močno ukalupljeni v 
tradicionalne miselne vzorce in 
norme, ki nam s svojo utečenostjo 
sicer olajšajo delovanje in življenje, 
vendar pa zaradi svoje togosti ne 
sledijo spremembam družbenih 
pogojev. Prav to največkrat pripelje 
do konflikta pričakovanj in želja. 

Človek je osnovna celica vsake 
družbe in gospodarstva!

Ljudje se podrejajo družbenim 
zahtevam in normam, pri čemer 
običajno na stranski tir postavljajo 
svoje želje in pričakovanja. To 
spodbuja nezadovoljstvo, ki vodi 
do apatičnosti, slabe samopodobe, 
depresij in izgorelosti. 

Klic po rešitvi, miru, sprostitvi je 
slišati povsod!

Veliki sistemi se podirajo, v 
organizacijah in podjetjih je 
veliko posameznikov, ki so sami 

sebi namen in ne zadovoljujejo 
potreb okolja. Tako delujejo, a 
nefunkcionalno. Ko ljudje ne živijo 
svojih potencialov, ko se prilagajajo 
okolici, ko osebnostno ne rastejo, 
se počutijo slabo, so zavistni, 
ljubosumni, jezni nase in na ves svet, 
delujejo iz strahu, kar pripelje do 
bolečine in bolezni.

Napačna miselnost in zgrešeno 
vrednotenje dela in posameznih 
poklicev sta ena izmed največjih 
generatorjev sedanje osebne in 
gospodarske krize.

Dejstvo je, da veliko zaposlenih 
ne opravlja dela, ki bi si ga želeli 

ali bi jih zadovoljevalo. To vodi 
do nezainteresiranosti, apatije 
zaposlenih in slabih odnosov med 
njimi, ne nazadnje pa tudi do slabe 
samopodobe, negativnih čustev 
in obnašanj v zasebnem življenju 
posameznikov. Za uspešen razvoj 
posameznika, podjetij/organizacij, 
države in doseganje ciljev je 
potrebna notranja motivacija 
vsakega posameznika. Brez te 
motivacije zaposleni s stagniranjem 
delajo pač tisto »kar morajo«. 

Ker smo skozi čas pozabili, zakaj 
delamo to, kar delamo, sta nastali 
osebna in globalna kriza.

Če se nekdo posveča samo samemu 
sebi in ne dela za družbeno dobro, 
bo trpel posledice notranjih 
interesov, saj kadar osebni interesi 
prevladajo nad interesi družbe, 
to ni pot v razvoj celotne družbe, 
ampak našega razvoja na naši mikro 
ravni, posledica česar sta osebna in 
globalna kriza. 

Svet je ustvarjen tako, 
da vse, kar v njem 

obstaja, podpira nekaj 
drugega in se združuje 

v funkcionalno celoto, ki 
nato služi svojim sestavnim 

delom. Vsak posameznik 
je pomemben člen tega 

organiziranega ekosistema.

V času, ko že skoraj vsi vemo, da delo 
več ne zadošča, izgubljamo delo, pa 
ne zato, ker ne bi bili pridni, ampak 
zato, ker mu zaradi organizacije 
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in razumevanja dela ne moremo 
dodati bistva. Lahko smo namreč 
dobri in vešči dela, toda kljub temu 
ni nujno, da nam bo uspelo. Ljudje 
smo dolgoročno motivirani, ko 
vemo, zakaj delamo in komu koristi 
naše delo. 

Delo je izgubilo svoj smisel in v 
njem je premalo naše strasti!      

Vse več ljudi išče globlji smisel v 
delu, tisti, ki si upajo, gredo naprej. 
Za tiste, ki si prvega koraka ne 
drznejo narediti, pa delo postaja vsak 
dan napornejše. 

Osebno sem prepričana, da je 
obdobje učeče se družbe za 
nami in da vstopamo v čutečo 
družbo, ko postaja povezanost z 
našimi notranjimi centri moči zelo 
pomembna. Ni dovolj, da imamo 
delo, z njim moramo biti tudi 
zadovoljni. Delo mora biti v skladu z 
našim poslanstvom. 

Srečni smo toliko, kolikor vredne 
se počutimo pri delu, ki ga 
opravljamo!

Smisel življenja ni v početju in v tem, 
kaj bi morali postati, temveč v tem, 
da bi s svojimi znanji, sposobnostmi 
in izkušnjami zmogli koristiti drugim! 
Vera vase, občutek koristnosti in 
zavedanje povezanosti nam olajšajo 
življenje ter odkrivajo lahkotnost, 
jasnost, spontano radost, varnost in 
brezpogojno ljubezen.

Ko začnemo delati v skladu z 
naravnimi zakoni, ko gremo skozi 
proces, da ponovno najdemo v 
sebi strast in radost po ustvarjanju, 
čutimo vse več življenjske energije in 
radosti. 

Notranja motivacija, ki temelji na 
zadovoljstvu (to pomeni, kako 
ustvarjalnega se človek počuti med 
delom pri projektu), je najmočnejša 
in najbolj prevladujoča gonilna sila 
človeškega delovanja.

Za dvig zadovoljstva in učinkovitosti 
bo treba začeti delati spremembe 
prav na kadrovskih področjih. 
Človeški vir je enak vsem ostalim 
virom v naravi in prav vsaka stvar v 
naravi ima svojo funkcijo. Bolj kot 
kadarkoli prej bo treba delati na 
osebni rasti in se vprašati po svojih 
talentih, sposobnostih, s katerimi 
smo koristni drugim.

Ko se človek začne 
sprejemali takšnega, kot 
je, ko se ceni ne glede na 

statusni položaj, ko zna 
poslušati svoje želje in 

je avtentičen, nima več 
potrebe po nadvladi, niti 
po primerjavi z drugimi. 

Človekova srčnost 
v povezavi z delom, 

zadovoljevanjem potreb in 
želja drugih ga bo notranje 

bogatila. Ker se ceni, je 
njegovo delo primerno 

ovrednoteno. Samo 
kakovost dela naj bo merilo 

uspešnosti in nagrad. 

Ker večji del svojega življenja 
preživimo na delu, prav naš odnos 
do dela določa, ali bodo naši dnevi 
polni navdušenja ali pa bomo 
nezadovoljni, zdolgočaseni in 
utrujeni. 

Ko enkrat razumemo celoto in 
pomen svojega dela oziroma 
prispevka pri tem, sprejmemo 
odgovornost za razvijanje svojih 
potencialov in ne obtožujemo drugih 
za svoj neuspeh. To je vstopnica na 
poti do osebnega in poslovnega 
uspeha! 

S prevzemanjem odgovornosti za 
svojo osebno rast in z zavedanjem 
soodvisnosti s kolektivom se 
spodbujajo naravno sozvočje, 
povezanost, harmonija in integriteta, 
ki so TEMELJ USPEŠNEGA RAZVOJA 
današnjega časa.

Izkoristimo prirojene sposobnosti – 
delajmo tisto, kar znamo najbolje!

Srečen človek je srečen zato, ker 
izkorišča svoj prirojeni talent, dela 
tisto, kar mu je namenjeno, kar 
mu njegove naravne sposobnosti 
najbolje omogočajo. Dela tisto, kar 
najbolje zna, zase in za druge ljudi.

Človek, ki je povsem prepričan 
vase in neomajno samozavesten, 
ki verjame, da izpolnjuje svojo 
usodo in da je njegovo življenje 

kljub občasnim težavam v bistvu 
del večjega načrta, ne bo občutil 
bolečine čustev, kot so ljubosumje, 
zavist, jeza, pohlep, žalost, apatija, 
strah itd. 

Vabim vas, da se pridružite in da 
vDIHnete v svoje življenje smisel, 
saj si kot človeško bitje zaslužite 
vse najboljše zase. Vabim vas, da si 
skozi zavestno zvezno DIHanje skozi 
NOS uredite odNOSe z ljudmi okoli 
vas. Ko se boste predali tej tehniki, 
boste prišli do svoje POKLICanosti 
in vse, kar boste potrebovali, bo 
prišlo do vas zaradi vaše vere v 
organiziran EKOsistem. Vsak človek 
je pomemben člen in mi vsi vas 
potrebujemo take, kot ste po naravi 
– pristni, veseli in z odprtim srcem 
povezani z vsemi skozi VDIH in 
IZDIH. 

Vsako živo bitje svoje življenje 
ohranja tako, da koristi DIH, ki je 
povezan z energijsko nitko, srebrno 
vrvico z vso naravno univerzalno 
inteligenco!

To je kakor CVET, katerega 
celota je lepša od vsote vseh 
njegovih posameznih delov in ki 
hkrati stopnjuje lepoto vsakega 
posameznega cvetnega lista.

Florence Maria 
Bratuž
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Poslanke in poslanci 
državnega zbora RS 
lahko rešijo 
Slovenijo! 

Poslanke in poslanci, ki lahko poskrbijo za resnično drugačno Slovenijo, so DRUGAČNI ljudje. Te 
drugačnosti danes ni težko opredeliti, saj so nam naši politiki in poslanci v 30 letih uspeli pokazati 

skorajda vse najslabše možno.  

Zato danes vsi vemo, da hočemo 
drugačne poslanke in poslance, ki 
bodo poosebljali in predstavljali 
najboljše možno – v etičnih načelih 
in moralni drži. So torej našo državo 
doslej vodili neetični in nemoralni 
ljudje? Ne povsem, ne vedno in 
povsod, vendar pa so poosebljali 
mnogo manj, kot se pričakuje od 
ljudi, ki naj bi odločali v imenu in v 
dobro ljudstva. Zakaj, vedo le sami. 
Mi, volivke in volivci pa vemo, da to 
nikakor (več) ne zadostuje, da takšni 
za nas niso več »tapravi«.     

Kakšen pa je 
najboljši možen 
človek?
Globoko v sebi to vemo vsi, le 
razmišljati in pogovarjati se o tem 
nekako ne znamo, ker je ta tema 
že dolgo časa umaknjena iz naše 
družbe. Človek se razlikuje od drugih 
bitij po svoji človečnosti, to je naše 
bistvo, naša dodana vrednost. 
Človečnost lahko opišemo kot 
skupek vseh možnih pozitivnih 
lastnosti, t. i. VRLIN, zaznanih 
pri ljudeh. V domeni vrlin je tudi 
upravljanje s človekovim 'kompasom' 
za razlikovanje med dobrim in 
slabim, med prav in narobe. 

Vrline človečnosti so raznolike, v 

osnovi pa razdeljene na osnovne in 
pogojne*. 

Osnovne vrline:

- BLAGOST … mirnost in nenasilen, 
mehkoben, naklonjen odnos do 
sveta;

- ČISTOST … ne-pričakovanje in ne-
iskanje zla, kjer ga ni;

- LJUBEZEN … imeti rad, ljubiti … s 
svobodo ljubljene/ga vred;

- PONIŽNOST … zavest o svojih 
omejitvah;

- PRAVIČNOST … lastnost razuma in 
uvida – kot naravni dar;

- PREPROSTOST … udejstvovanje 
brez skritih namenov;

- SOČUTJE … obzirnost do težav in 
trpljenja drugega;

- ŠIROKOSRČNOST … vrlina (raz)
dajanja, ki je povezana s 'srcem';

- USMILJENJE …odrekanje zameri, 
maščevanju in sovraštvu.

Pogojne vrline - le v službi 
dobrega:

- POŠTENOST … početje tistega, za 
kar verjamemo, da je prav;

- HUMOR … distanca do 'resnosti' in 
pomembnosti samega sebe;

- HVALEŽNOST … čustvo ali 

dejavnost iz 'veselja' ob nekem 
spominu;

- POGUM … nesebičnost, srčnost 
in odličnost pri služenju splošnim 
ciljem;

- PREUDARNOST … predvidevanje 
posledic svojih dejanj;

- STRPNOST … dopuščanje tega, kar 
nam ni všeč;

- VLJUDNOST … sama zase ni 
zadostna, da bi bila vrlina;

- ZMERNOST … realnost ali 
zadržanost pri doseganju želja;

- ZVESTOBA … vztrajanje pri svojih 
načelih in vrlinah. 

Če na kratko povzamemo, vidimo, da 
v preteklih 30 letih v našem javnem 
prostoru (parlament, mediji, politike 
idr.) nismo zaznavali manifestiranja 
osnovnih vrlin človečnosti. Več kot 
očitno namreč je, da je prevladovalo 
manifestiranje pogojnih vrlin, ki 
pa same zase niso resnične vrline, 
ampak to šele postanejo, kadar so v 
službi dobrega. Kadar pa so v službi 
slabega, krnijo človečnost. Razlogov 
za to je mnogo, med njimi je 
zagotovo tudi prevlada t. i. moškega 
principa, sicer umetno ustvarjenega 
za dosego določenih ciljev. Družbena 
manifestacija človečnosti je bila na 
ta način seveda okrnjena, z ženskega 
vidika pa tudi oskrunjena. Kajti 
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pri človečnosti gre za univerzalen 
etični princip – njegova razdelitev na 
ženskega in moškega je le začasna 
oz. prehodna družbena tvorba. To je iz 
javnega prostora ves čas odrivalo tudi 
drugačne moške.  

Kandidatke in kandidati 
Nestrankarske ljudske liste gibanja 
Zdrava družbe se vsega tega 
zavedajo, zato so podpisali »Poslansko 
zavezo sebi in ljudstvu« (objavljeno 
tudi na zadnji strani tega glasila), s 
katero se zavezujejo delovati etično 
in moralno ter se odpovedujejo 
vsem poslanskim privilegijem. Česa 
takega v naši državi doslej še nismo 
doživeli! 

In za kaj si 
prizadeva človek, ki 
ga odlikujejo vrline? 
V delovanju poslank in poslancev 
se poleg njihovih vrlin odražajo 
tudi njihove vrednote. Vrednote 
Nestrankarske ljudske liste 
gibanja Zdrava družba so se 
oblikovale tekom porajanja 
povezovalne ljudske platforme 
civilno družbenega gibanja Zdrava 
družba v sodelovanju z lokalnim 
prebivalstvom.

Mednje sodijo:

- priznavanje SVOBODNE VOLJE 
(vsakdo lahko svobodno izbira in 
odloča);

- delovanje V DOBRO VSEH ljudi 
(delovanje za skupno dobro je del 
lastne identitete);

- prizadevanje ZA UDEJANJANJE 
dobrega in koristnega (biti del 
rešitve, ne problema);        

- spoštovanje MODROSTI (sodelovanje 
s Slovenskim starešinskim svetom v 
nastajanju);

- upoštevanje VOLJE LJUDSTVA 
(sodelovanje z volilno bazo in vsemi 
zainteresiranimi); 

- zaupanje v ČLOVEKA in ŽIVLJENJE 
(človek je svetinja, življenje je naravna 
pravica);

- sledenje RAZVOJNO POZITIVNIM 
informacijam (prizadevanje za srečo 
vseh ljudi); 

- preverjanje VSEH STALIŠČ strokovne 
in laične javnosti (upoštevanje koristi 
vseh);

- odločanje s presojo VRLIN 
in VREDNOT (izboljšanje vse 
zakonodaje, proračuna idr.);

- sprememba delovanja 
PARLAMENTA (konec delitve na 
koalicijo in opozicijo);

- in še marsikaj.   

Programi Nestrankarske ljudske 
liste gibanja Zdrava družba so že bili 
javno objavljeni in so stalno dostopni 
tudi na spletnih straneh www.
zdravadruzba.si in www.ljudskalista.
si, bistvena pri tem pa je svojevrstna 
novost oz. opredelitev, da so vsa 
zajeta vsebinska izhodišča stalno 
odprta za izboljšanja po meri stroke 
in v korist ljudstva.   

In če se vsemu opisanemu pridružijo 
še ministrice in ministri, je Slovenija že 
premagala vse svoje 30 letne razvojne 
ovire in vse negativne globalistične 
težnje. 

Utopija? Ne – kreacija! 

* A. Comte-Sponville: Mala razprava 
o velikih vrlinah, Vale Novak, 2002, 

Ljubljana 

Adrijana Zupanc
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Predvolilna 
poslanica  
gibanja Zdrava družba 
volivkam in volivcem
Družbeno ozaveščanje in opolnomočenje 
ter nujnost povezovanja vseh 
nas v ljudsko platformo 

V nedeljo, 24. 4. 2022, bodo 
potekale volitve v Državni zbor 
RS, na katerih imamo državljanke in 
državljani prvič v zgodovini Slovenije 
možnost glasovati nestrankarsko 
in tako poskrbeti za konec 
strankokracije, ki nas je privedla v 
vnovično in najhujšo krizo doslej. 

Letošnje volitve so nedvomno velika 
preizkušnja naše družbene zrelosti, 
ali smo kot ljudstvo pripravljeni 
prevzeti oblast v svoje roke in 
pričeti ustvarjati skupnost po meri 
človeka in ne kapitala. To si je zadala 
za cilj Nestrankarska ljudska lista 
gibanja Zdrava družba. 

Zakaj je to pametno? Zakaj se nam 
to splača? Zakaj je to nujno? 

Snovanje izhodišč gibanja Zdrava 
družba za nujnost povezovanja 
prebivalstva Slovenije z namenom 
obvarovanja naše domovine pred 
popolno razprodajo naše naravne in 
družbene dediščine ter zaščite naše 
državne suverenosti je bila logična 
posledica opažanj v t. i. koronski 
krizi. Sporne težnje globalistične 
politike in plenilskega kapitala so 
postale namreč več kot očitne.

Kako se nam je lahko zgodilo kaj 
takega? Kako je to sploh mogoče?

Tako je, če človek svojo, sicer 

neodtujljivo odgovornost za razvoj 
sveta prenese oz. delegira drugemu 
in potem v dobri veri gleda stran oz. 
se zanima le še za svoje ožje okolje in 
vsakdan (dom, družina, služba …). In 
če se nam potem življenjski pogoji 
iz leta v leto poslabšujejo, sčasoma 
nimamo več niti volje niti časa, da 
bi našo oblast oz. naše zastopnike 
nadzirali. A temu je treba sedaj 
narediti konec, saj tisti (politične 
stranke in parlament), ki smo jim 
30 let zaupali, da bodo poskrbeli za 
vse nas, tega niso opravili. Zaradi 
njih namreč sedaj živimo tako, kakor 
sploh nikoli nismo hoteli – razslojeni 
na revne in bogate, vse bolj brezpravni 
in nezaščiteni, bolj ali manj družbeno 
izključeni ter večinoma eksistenčno 
(materialno in duhovno) ogroženi 
ter močno zaskrbljeni za prihodnost 
naših otrok. In vsi vemo, da tako 
seveda ni prav, zato tega več nočemo!

Kaj sedaj? Kako to spremeniti? Se 
zdi komu skorajda nemogoče?

A to je mogoče. S povezovanjem 
čim več ljudi in našim kreativnim 
oz. soustvarjalnim delovanjem 
v smeri želenih sprememb: 
delovanjem za dobro vseh državljank 
in državljanov z namenom 
ustvarjanja blaginje za vse – kratko 
rečeno, z izboljševanjem države 

Slovenije in ustvarjanjem temeljev 
zdrave družbe. 

Pri tem je nadvse pomembno, da 
se pričnemo ljudje zavedati, da je 
svet v bistvu informacijski sistem 
in da je na nek način to tudi človek 
– naša zavest oz. zavedanje je 
namreč odvisno od informacij, ki jih 
imamo in prejemamo v šoli, preko 
medijev in od vsepovsod. Na tej 
podlagi sprejemamo svoje odločitve 
in cilje, ki jih z usmerjanjem naše 
pozornosti kot ustvarjalne sile 
potem tudi udejanjimo v naši fizični 
oz. materialni realnosti.

Kaj je potemtakem sploh svet in 
kako poteka razvoj sveta? 

Svet je materializacija tistega, 
čemur kot civilizacija posvečamo 
največ naše ustvarjalne pozornosti. 
Razvoj sveta poteka v smeri, v kateri 
ljudje sodelujemo. Ali bi t. i. koronska 
kriza potekala tako kot poteka, če 
ljudje pri tem ne bi sodelovali? Ne bi, 
če bi državljanke in državljani rekli NE 
zapiranju vrtcev in šol ter storitvenih 
in proizvodnih dejavnosti. A tega 
nismo storili, ampak smo večinoma 
pristajali na sporne režimske ukrepe 
in si s tem sami ustvarjali slabše 
pogoje za naše življenje. Smo 
ravnali pametno? Ali je pametno, 9
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da verjameš, namesto da raziskuješ, 
da ponavljaš za drugimi, namesto 
da preučuješ, da ustvarjaš probleme 
namesto rešitve, da uničuješ namesto 
gradiš ... Ne, to seveda ni pametno. 
Ravnali smo izjemno nepremišljeno, 
sila kratkovidno in družbeno 
neodgovorno – sami sebi smo okrnili 
eksistenco, otrokom pa otroštvo. 
Tega namreč ne more udejanjiti 
nobena oblast, to lahko ustvarimo 
le mi sami, če na to pristanemo, če s 
tem soglašamo, če to ubogamo, če 
to izvajamo kot starši, kot direktorji 
in zaposleni, kot ravnatelji in učitelji, 
kot politiki in poslanci … So bili na 
primer na Švedskem tozadevno 
pametnejši od nas? 

Tisti, ki samooklicano vodijo ta svet, 
zelo dobro poznajo to ‚fizikalno‘ 
zakonitost razvoja sveta in ustvarjalni 
potencial oz. vlogo človeka pri tem. 
Bilo bi pozitivno, če bi šlo za duhovno 
ozaveščeno elito, ki bi to znanje 
izkoriščala za napredovanje naše 
civilizacije v smeri duhovnih vrednot 
ter materialnih in socialnih dosežkov 
v korist celotne zemeljske populacije. 
A žal tega ni nikjer zaznati in občutiti, 
saj živimo vse slabše in vse bolj 
človeku nedostojno življenje. Zato 
nam ne preostane drugega, kot da 
ljudstvo vzame stvari v svoje roke! 

In kako to narediti? 

Zelo pomembno je, da nedvomno 
razumemo, zakaj naše ustvarjalne 
sile oz. miselne pozornosti in naših 
dejanj ne gre namenjati tistemu, s 
čimer se ne strinjamo in torej našemu 
delovanju proti (protestirati, kritizirati 
ipd.), saj s tem ‚napajamo‘ tisto, 
česar ne želimo. Človek kot kreator 
oz. soustvarjalec dejstev in okoliščin 
svojega življenja mora vedno delovati 
ZA tisto, kar želi, da se uresniči! 

To lahko najprej naredimo na lokalni 
ravni, kjer smo s povezovanjem 
več kot 50 lokalnih točk v gibanju 
Zdrava družba že zastavili 
najnujnejše lokalne razvojne stebre: 
za obvarovanje otrok, za samooskrbo 
z lokalno hrano, za varovanje zdravja, 
za varstvo pravic, za lokalno valuto, za 
kreativno državljanstvo. 

Temu sledi še naše udejstvovanje 
na nacionalni ravni, na podlagi že 
spisane razvojne vizije Slovenije ter 
kratko-in dolgoročnih programskih 
usmeritev. Obenem smo vsem 
odločevalcem, še posebej pa 
Državnemu zboru in Državnemu 
svetu, podajali naše ljudske pobude 
(za referendum za zaščito naših voda, 
za ljudske predloge zakonov, za veto 
na sprejeti sporni ZNB-D ...). 

V tem času je postalo tudi povsem 
jasno, da se je v Sloveniji razbohotila 
strankokracija, ki že 30 let ne deluje 
v korist ljudstva, ampak v interesu 
političnih elit in kapitalskih interesov, 
kar se žal močno odraža tudi v 
delovanju naših poslank in poslancev 
DZ. Vse to je privedlo do omajanja 
Slovenije kot pravne države, do 
načetja naše državne suverenosti, 
do ogrožanja naše narodnostne 
oz. domovinske dediščine. Tega 
pa kot ljudstvo nismo ne želeli, ne 
naročili!     

Zato smo v izogib pričujočemu 
drvenju naše države in prebivalstva 
proti prepadu oblikovali kandidatno 
listo Nestrankarska ljudska lista 
gibanja Zdrava družba, s katero 
sodelujemo na parlamentarnih 
volitvah 24. 4. 2022. Od vseh nas, 
volivk in volivcev (nestrankarskih in 
strankarskih), je v tem prelomnem, 
razvojno zelo kritičnem času odvisno, 
kakšno prihodnost bomo ukrojili 
sebi in našim otrokom –bomo živeli 
svobodno ali podjarmljeno?  

Z izvolitvijo nestrankarskih 
kandidatk in kandidatov za 
poslanke in poslance DZ, se bo v 
Sloveniji vse spremenilo na bolje in 
v dobrobit vseh.
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Podpisani/-a kandidat/-ka za poslanca oz. poslanko Državnega zbora RS se zavedam, da v 
trenutku podpisa zaveze ne obstajajo pravne podlage, ki bi urejale spoštovanje zapisanega v besedilu 
te zaveze. To, k čemur se zavezujem, so moja osebna dejanja, moja moralno-etična načela ter moja 
spoštljiva drža in zvestoba prejetemu zaupanju volivk/-cev, ki so me izvolili. 

Svoje poslanstvo bom opravljal/-a tako, da bom služil/-a ljudem, ki mi zaupajo, kakor tudi v dobro 
vseh ostalih državljank in državljanov.  

V ta namen si bom neprenehoma prizadeval/-a spoznavati potrebe ljudi (poslanska pisarna, 
terenske aktivnosti, izvajanje anket, vlaganje zakonov, spodbujanje referendumov …) in delovati v 
dobrobit so-bivanja vseh državljank in državljanov RS v sožitju z naravo in drugimi živimi bitji ter 
oziraje se tudi na vse druge ljudi in življenje na svetu. Dobrobit enega napram dobrobiti drugega 
presojam v okviru širše in dolgoročne dobrobiti za vse ter sprejemam družbeno odgovorne odločitve. 

Zavezujem se, da bom deloval/-a skladno z razvojno vizijo, s kriznim načrtom in programskimi 
smernicami civilno-družbenega gibanja Zdrava družba ter priporočili Starešinskega sveta. 
Prizadevam si za uresničevanje Etičnega kodeksa gibanja Zdrava družba in za tvorno sodelovanje 
pri njegovi nadgradnji, kadar mi vest ne dopušča, da sledim določenim priporočilom. 

Za svoje poslanske aktivnosti ne bom prejemal/-a nobenih daril ali drugih prihodkov razen 
osebnega dohodka. Kakršne koli lobistične poskuse oz. stike bom v skladu s predpisi nemudoma 
prijavil/-a. 

Odrekam se poslanskemu privilegiju imunitete ter sprejemam materialno in kazensko 
odgovornost za vsa svoja dejanja, s čimer sem enak/-a vsem ostalim ljudem v državi. 

V primeru izreka nezaupnice s strani ljudstva sem pripravljen/-a odstopiti s funkcije poslanke 
oz. poslanca. Pri določanju pravil, ki bodo urejala način izrekanja takšne nezaupnice, bom skupaj s 
snovalci gibanja Zdrava družba tvorno sodeloval/-a, jih sprejel/-a in spoštoval/-a. 

V preteklosti nisem imel/-a nobene nacionalne politične funkcije kot član/-ica katerekoli 
parlamentarne stranke. Tudi sedaj nisem član/-ica nobene politične stranke, kar je pogoj za delovanje 
v poslanski skupini Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba.    

Zaveza začne veljati z dnem moje izvolitve v Državni zbor Republike Slovenije.

Zaveza 
sebi in ljudstvu 

Podpis 

 

Ime in priimek kandidata/kandidatke za poslanca/-ko

 

V/Na                                                                                          , dne 

(čitljivo)

gibanja Zdrava družba


