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Kolofon
Odmev izhaja enkrat mesečno. 
Uredništvo: Beethovnova 4, 1000 Ljubljana. 
Tel.: 01 241 88 00, telefaks: 01 251 17 41, 
elektronska pošta: tajnistvo@sls.si, 
TRR: 03100-1000025189, 
odgovorna urednica: Lejla Kogej. 
Nenaročenih rokopisov in fotogra� j ne vračamo. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja predolgih besedil.
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Vsebina

S prvo letošnjo - 
januarsko številko 
časopisa SLS Od-
mev smo v ure-
dništvu naredili 
drugi razvojni ko-
rak pri osvežitvi in 
poživitvi časopisa. Če je bila decembrska številka v novi vizualni 
preobleki, smo v tokratni številki - še večji kot sicer - pozornost 
posvetili njeni vsebinski strukturi.

Pred vami je tako časopis SLS Odmev, ki gradi standardne rubri-
ke in uvaja nove. Od besed in pogovora s predsednikom SLS Bo-
janom Šrotom vas popelje skozi najbolj aktualne politične vsebi-
ne, ki jih zajemajo rubrike Tema meseca, Pregled dela Poslanske 
skupine SLS, Iz dela in življenja SLS do pregleda mednarodnih 
tem oz. dejavnosti SLS na mednarodnem področju. Časopis od-
slej še bolj strukturirano in pregledno uvaja predstavitve dela 
posameznih zvez, klubov in gibanj pri SLS ter aktivnosti OO SLS, 
RO SLS in MO SLS. Novost je posebna rubrika, ki je namenjena 
pregledu dela županov, ki prihajajo iz vrst SLS, kot tudi rubrika 
SLS slavni. V njej bomo poskušali odkrivati osebe iz vrst SLS ali 
njenih simpatizerjev, ki so še posebej ustvarjalni in inovativni ter 
se v svojem vsakdanjem življenju ukvarjajo z zanimivimi podro-
čji, ki niso nujno politični. Tako smo se v otvoritveni rubriki SLS 
slavni tokrat pogovarjali z nadebudno mlado umetnico in glas-
benico Tino Gačnik Tiano in novim mladim sevniškim županom 
Srečkom Ocvirkom, pa tudi s Samom Cuznarjem, svežo močjo 
Občinskega odbora SLS Kranjaska Gora. 

V želji, da časopis ne bo le suhoparno informativen, pa nada-
ljujemo tudi z bolj lahkotnimi vsebinami, od katerih bo odslej 
nova stalna rubrika Družabna fotoreportaža. Ker se je v zadnjem 
letu veliko SLS staršev veselilo radostnih starševskih trenutkov, 
smo tokrat z rubriko SLS naraščaj posvetili posebno pozornost 
novim srečnim SLS iskricam in družinski sreči naših članov.  Ob 
začetku novega koledarskega leta seveda ne gre brez posebne-
ga letnega SLS horoskopa, ki vas bo pozabaval na zadnji strani. 

V uredništvu bomo veseli vaših povratnih mnenj o novostih v 
časopisu, vaših mnenj o prispevkih in novih predlogih. Vselej pa 
ste tudi vabljeni, da sodelujete pri ustvarjanju njegove vsebine 
tako, da nam pišete in predlagate teme ali avtorske prispevke.

Prijetno branje vam želimo z željo in upanjem, da bo časopis SLS 
Odmev z vsako številko še bolj vaš.

Lejla Kogej, odgovorna urednica 
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Besede predsednika SLS Bojana Šrota

Spoštovani,

začetek leta smo v SLS začeli akcijsko. Že 
prve dni smo izvedli seje vseh treh naj-
pomembnejših organov stranke – Izvršil-
nega odbora, Sveta in Glavnega odbora 
in sprejeli strateške smernice za aktivno 
politično delo Slovenske ljudske stranke 
ter izvolili novega predsednika Glavne-
ga odbora SLS, ki je postal Mihael Prevc, 
sicer tudi župan občine Železniki. Najpo-
membnejša pa je sprejeta odločitev, da 
bo Slovenska ljudska stranka na letošnjih 
volitvah v Evropski parlament nastopila 
samostojno in poskušala doseči visok cilj, 
to je - da  dobi svojega evro poslanca ali 
poslanko. 
Ta cilj je pomemben z dveh vidikov. Prvič, 
da Slovenska ljudska stranka okrepi svo-
jo dejavnost v mednarodnem in evrop-
skem političnem prostoru, in drugič, da 
največja politična skupina v Evropskem 
parlamentu - Evropska ljudska stranka 
(EPP-ED), ki šteje kar 288 poslancev - 
dobi tudi naravnega in pristnega zasto-
pnika krščansko–ljudskih vrednot iz slo-
venske države, torej iz Slovenske ljudske 
stranke. Z uresničitvijo zadanega cilja 
bi pomenila dodano vrednost tako za 
Slovensko ljudsko stranko kot Evropsko 
ljudsko stranko, politične sinergije pa bi 
bile prav tako obojestranske. V Slovenski 
ljudski stranki smo trdno prepričani o 
tem, zato se bomo na letošnje evropske 
volitve dobro pripravili in nanje podali z 
najboljšo ekipo. 
Čeprav je do evropskih volitev še nekaj 
časa, v Slovenski ljudski stranki s pripra-
vami nanje ne čakamo. Pripravljamo  so-
doben  programsko-politični manifest, ki 
bo odgovoril na največje družbeno-eko-
nomske izzive današnjega časa in bo te-
meljil na krščansko-ljudskih vrednotah, 
ki danes, še bolj kot kdajkoli, opominjajo 
družbo in slehernega od nas na tiste pri-
marne vrednote, ki so pravzaprav bistve-
ne za obstoj družbe in človeka. 
Čas negotovih ekonomskih okoliščin je 
čas, ko se še posebej zavemo osnovnih 
vrednot. Še kako je pomembno, da vre-
dnote ohranimo in izvajamo tudi v politiki, 
ki mora biti odgovorna. Odgovornost po-
litike pa je tisto, na kar v Slovenski ljudski 
stranki dosledno opozarjamo. V zadnjem 

SLS za odgovornost do slovenske 
države in slovenskega ljudstva

obdobju predvsem pri dveh 
zelo pomembnih temah v 
slovenski politiki: prvič, pri 
problematiki reševanja mej-
nih vprašanj med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrva-
ško, in drugič, pri ukrepanju 
vlade na učinke globalne � -
nančno–gospodarske krize. 
Dosledna in odgovorna po-
litika je pri obeh področjih 
ključna, če hočemo v Slove-
niji doseči svoje nacionalne 
interese in državo čim bolj 
zavarovati pred pastmi go-
spodarske recesije.  Kako bo 
pri tem v prihodnje ravnala 
celotna slovenska politika - 
koalicija ali druge opozicijske 
kolegice - ta hip ne moremo 
predvideti, a si v Slovenski 
ljudski stranki želimo, da bi 
sledili odgovornemu pristo-
pu, za katerega se zavzema-
mo tudi sami.
Dosledno in odgovorno 
politično delovanje Slovenske ljudske 
stranke se je v zadnjih tednih izkazalo v 
primeru našega zavzemanja za ohranitev 
ozemeljske celovitosti slovenske države 
in njene suverenosti. Čeprav so se v pre-
teklosti praktično vsi politiki takšnih ali 
drugačnih barv v vseh vladah skoraj brez 
izjeme posmehovali političnim aktivno-
stim Slovenske ljudske stranke, ko je gla-
sno in odločno branila argumente, da se 
o ozemlju in morju, ki je bilo ob osamo-
svojitvi Slovenije nesporno slovensko, 
nihče v Sloveniji nima pravice pogajati, in 
to prav tako ne more biti predmet med-
narodne arbitraže ali razsojanja medna-
rodnega sodišča, so danes le sprevideli, 
da niso ravnali prav. Slovenska politika je 
po dolgem - predolgem - času vendarle 
sprevidela, da so argumenti Slovenske 
ljudske stranke argumenti slovenske 
države. Naši skupni argumenti torej, 
ki so dejansko v nacionalnem interesu 
Slovenije.
Na to smo v Slovenski ljudski stranki po-
nosni, saj se je naš trud obrestoval do te 
mere, da smo v Sloveniji združili politična 

razmišljanja v pravo smer za skupno do-
bro Slovenije pri vprašanju meje, njenega 
dostopa do odprtega morja in ozemelj-
ske celovitosti; za kar verjamemo, da ni 
le posledica kratkoročne politične prera-
čunljivosti drugih političnih strank, tem-
več resna in odgovorna zaveza vseh do 
države in njenih državljanov. Vsekakor se 
bo ta iskrenost in odgovornost širše slo-
venske politike izkazala v prihodnjih pre-
izkušnjah, ko čaka Slovenijo rati� ciranje 
pristopnega protokola za vstop Hrvaške v 
zvezo Nato in  vstopanje v Evropsko unijo, 
kar v Slovenski ljudski stranki načelno vse-
kakor podpiramo. 
Vendar pa si bomo ob tem v Slovenski 
ljudski stranki še naprej intenzivno in do-
sledno prizadevali za zaščito temeljnih 
slovenskih interesov.
Odgovornost politike ni v njenem po-
pulizmu, odgovornost Slovenske ljudske 
stranke je in ostaja odgovornost do slo-
venske države in slovenskega ljudstva. 

Bojan Šrot
predsednik Slovenske ljudske stranke
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Slovenska ljudska stranka je že v 
prvih dveh delovnih dneh nove-
ga leta bila zelo delovna, saj je 
so zasedali vsi trije organi stran-
ke - Izvršilni odbor SLS, Svet SLS 
in Glavni odbor SLS. Tem je bilo 
veliko, osrednja nit pa je  pred-
stavljal program dela SLS v prvi 
polovici tega leta. Katere so 
prednostne aktivnosti SLS v pri-
hodnjih mesecih?

Res je, že prve dni smo v SLS organi-
zirali vse tri najpomembnejše orga-
ne stranke, na katerih smo naredili 
pregled vseh zaključenih aktivnosti 
preteklega leta, predvsem pa pripra-
vili program in načrt dela za prvo po-
lovico leta, ki bo v političnem smislu 
obarvan evropsko.
Letošnje leto je namreč leto volitev v 
Evropski parlament. Tako imenova-
ne »evropske volitve«, ki bodo junija 
2009 in kjer se v EU voli poslance in 
poslanke za 736 poslanskih mest v 
Bruslju oz. Strasbourgu, so za Sloven-
sko državo pomembne, čeprav ne 
bodo prve. Slovenci smo svoje prve 
evropske poslance volili pred petimi 
leti, letos jih bom drugič. Tedaj smo v 
Slovenski ljudski stranki za las zgrešili 
vstop v Evropski parlament. In letos 
smo odločeni, da dobimo evropske-
ga poslanca ali poslanko. Na organih 
stranke smo se v začetku januarja 
odločili za samostojen nastop na 
evropskih volitvah 2009 in si zasta-
vili cilj, da se SLS aktivneje pozicio-
nira v evropskem prostoru in okrepi 
mednarodno sodelovanje z Evropsko 
ljudsko stranko.

Za volitve v Evropski parlament 
je na splošno značilno manjše 
zanimanje domače javnosti in 
nižja volilna udeležba v primer-
javi z volitvami v nacionalni par-
lament. Kako v tem okviru vidite 
možnosti za dosego zastavljene-
ga cilja?

Manjše zanimanje slovenskih drža-
vljank in državljanov za evropske 
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volitve zanimanja kot v primeru na-
cionalnih volitev v Državni zbor RS 
pravzaprav ni nekakšna slovenska 
posebnost, temveč prej »evropska« 
značilnost, saj podobno velja tudi 
za druge države članice EU. To pri-
pisujem temu, da je politika na rav-
ni Evropske unije za ljudi vseeno še 
vedno  malce odmaknjena, da je ne 
čutijo in doživljajo tako primarno, kot 
domačo, notranjo politiko, pa čeprav 
smo z vstopom v EU prevzeli veliko 
zavez, obvez in nenazadnje koristi, 
ki se tičejo življenja in dela sloven-
skih prebivalcev. Zavedanje o tem, 
da smo del širše in povezane evrop-
ske skupnosti se gradi s časom in tudi 
Evropska unija naredi marsikaj za izo-
braževanje in promocijo o EU temah, 
njenih institucijah in podobno. Tako 
bo EU tudi letos vodila tudi general-
no komunikacijsko in informacijsko 
kampanjo za evropske volitve, s kate-
rimi bo opozarjala, da odločitve, ki jih 
sprejemajo evropski poslanci, vpliva-
jo na naše vsakodnevno življenje. 
V SLS bomo za nastop na letošnjih 
evropskih volitvah oblikovali poseb-
ni programsko - politični manifest, 
na kandidatni listi, ki jo bomo obli-
kovali predvidoma do sredine me-
seca februarja, pa bodo tisti ugledni 
kandidati, ki so prepoznavni v širšem 
regionalnem okolju in ki imajo visoko 
moralno in materialno podporo svoji 
kandidaturi v svojem okolju. 

Pričakujete nadaljevanje trenda 
polarizacije slovenskega politič-
nega prostora, ki smo mu bili pri-
ča na zadnjih parlamentarnih vo-
litvah, tudi na letošnjih volitvah 
slovenskih poslancev in poslank 
v Evropski parlament? 

Doseči cilj, da SLS vstopi v Evropski 
parlament, je v danih okoliščinah 
prav gotovo zelo ambiciozen načrt. 
Skrb, da se polarizacija slovenskega 
političnega prostora, iz slovenskih 
parlamentarnih volitev preslika tudi 
na volitve v Evropski parlament, je 
realna. SDS je recimo že na držav-

nozborskih volitvah lani v svoji kam-
panji napovedovala, da bo zmagala z 
veliko večino ter da bo po zmagi vse 
politične stranke povabila na pogo-
vore za sestavo koalicije, vključno z 
največjo politično konkurentko SD. 
To se sicer ni uresničilo, vendar je bila 
ta poteza zelo sporočilna – da gre ta 
stranka v politično tekmo sama, brez 
sodelovanja drugih dveh sorodnih 
strank. In povsem utemeljeno je pri-
čakovanje, da se bo ta strategija, v ka-
teri se želi krepiti ena stranka nekega 
političnega pola, nadaljevala tudi na 
evropskih volitvah.
Vendar smo v SLS prepričani, da je 
barvitost političnega razmišljanja v 
Sloveniji še živa in da bo le-ta prišla 
ponovno do izraza na evropskih vo-
litvah, ki so za slovenske državljanke 
in državljane vendarle manj politično 
»napete«.

Kot je letošnje leto na političnem 
področju v znamenju volitev v 
Evropski parlament, je to tudi 
leto, ki ga že ob svojem začetku 
zaznamujejo precej negotove 
gospodarske okoliščine. Kako 
učinkovito odgovoriti nanje, bo 
zagotovo osrednja tema tudi vo-
lilne kampanje v okviru evrop-
skih volitev. Bo SLS ponudila 
svoje odgovore?

Zagotovo bo spoprijemanje z izzivi 
globalne ekonomske krize in reševa-
nje in njenih negativnih učinkov osre-
dnja naloga tako obstoječe evropske 
in nacionalne politike, za katero je 
zagotovo potreben širši politični kon-
senz. Prav tako seveda pričakujem, da 
bo to osrednji izziv tudi volilne kam-
panje v Evropski parlament.
Slovenska ljudska stranka je neka-
tere odgovore imela že davno, in če 
bi slovenska vladajoča politika našla 
vsaj delček posluha za SLS, verja-
mem, da bi danes Slovenija še veliko 
bolj vitalna in odporna proti vsem 
ekonomskim »virusom«. A žal prave-
ga posluha za naša opozorila ni bilo, 
niti v vladi preteklega mandata, kate-



Pasica / tema

Naslov
5OdmevOzemeljska celovitost in suverenost je  temeljno vprašanje države 

Pogovor s predsednikom SLS Bojanom Šrotom

re del smo bili kot ena izmed manj-
ših koalicijskih strank, naši predlogi 
niso bili ravno zaželeni. Tako smo že 
dolgo pred pojavom prvih znamenj 
� nančno-gospodarske krize dosle-
dno opozarjali na nekatere potrebne 
in pomembne usmeritve slovenske 
gospodarske politike. Konkretno na 
pomen narodnega gospodarstva, s 
katerim bi Slovenija imela potrebno 
izvorno moč  za uspešno preživetje 
pretresov v ekonomiji. Le z uspe-
šnim gospodarstvom, ki je v rokah 
domačega lastništva in države, kar je 
pomembno za t. i. strateško gospo-
darstvo, so možnosti za manjšo eko-
nomsko neodvisnost države in večjo 
možnost � eksibilnega prilagajanja na 
izzive gospodarske realnosti. 
Tako pa je bilo popularno tako v prej-
šnji vladi, kot tudi sedanji, govoriti o 
umiku države iz gospodarstva, vsto-
panju tujih lastnikov in podobno. Še 
danes se v drugih političnih strankah 
ne zavedajo, da je to trmasto vztraja-
nje na umiku države iz slovenskega 
gospodarstva, nevarno. V Slovenski 
ljudski stranki upamo, da streznitev 
ne bo pretrda in da se bo zavedanje 
o naših opozorilih okrepilo. 

Globalna ekonomska kriza, od-
zivanje nanjo in priprava paketa 
ukrepov za preprečitev ali omi-
litev negativnih učinkov je ena 
izmed osrednjih notranje poli-
tičnih tem tudi v Sloveniji. Kako 
ocenjujete prve ukrepe vlade na 
tem področju?

No, nekih pravih ukrepov še nismo 
dočakali. Do sedaj smo bili priča le 
nekakšnim »kozmetičnim« ukrepom, 
ki so morda v prvem trenutku lepo 
zveneli, niso pa imeli prav nobene-
ga realnega učinka na gospodarsko 
okolje. Populistično zniževanje plač 
ministrom in poslancem, ki imajo že 
tako nizke plače v primerjavi z marsi-
katerim drugim poklicem v Sloveniji, 
še posebej pa v primerjavi z ministr-
skimi ali poslanskimi kolegi v Evropi, 
ima kratkotrajni psihološki učinek, če 

sploh. Še manj pa je učinkovita pro-
mocija varčevanja vladnih funkcio-
narjev s tem, da si sami plačujejo ka-
vice in kosila. To je najmanj neresno, 
če ne povsem absurdno. Slovensko 
gospodarstvo pričakuje resne ukre-
pe, takšne, ki bodo imeli učinke ta-
koj in zaradi katerih jim ne bo treba 

opuščati proizvodnje ali odpuščati 
delovne sile. Ter ukrepe, s pomočjo 
katerih v gospodarskih subjektih ne 
bo zastala razvojna dejavnost.

Torej simbolni zgled o tem, da 
državni funkcionarji zmorejo 
varčevati tudi najprej pri sebi ni 
pri svojih lastnih žepih, ni dovolj, 
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da bi se ustvarilo zaupanje v to 
ekipo, da je sposobna pripravi-
ti učinkovite ukrepe zoper eko-
nomsko krizo?

Sicer je zelo prav, da država varčuje 
in s svojim varčevanjem daje zgled 
državljankam in državljanom. Vendar 
varčevati mora tako, da bo dejansko 
kaj privarčevala. To pa lahko doseže 
z racionalizacijo stroškov delovanja in 
dela državne uprave, pri čemer imam 
v mislih predvsem varčevanje pri ra-
znih državnih projektih, kjer se zdi, 
da gre včasih mnogo preveč denarja 
za neke projekte, ki se ne uresničijo 
ali pa so vprašljive kakovosti. Kot na 

primer: Pediatrična 
klinika, nakup okle-
pnikov Patria itd. 
To so projekti, kjer 
gre veliko denarja 
in kjer država mora 
paziti na vsak evro. 
Če država vloži v 
nek projekt denar, 
naj ta projekt zaživi 
in daje učinke nazaj 
ljudem ali gospo-
darstvu, če so neu-
činkoviti – naj ta de-
nar privarčuje raje 
za druge pomemb-
ne projekte. 
Cenejša državna 
uprava je bila ena 
od temeljnih pro-
gramskih točk volil-
nega programa SLS 
na lanskoletnih dr-
žavnozborskih voli-
tvah, ki smo jo obli-
kovali še preden se 
je izkazalo, kakšno 
je stanje v globalni 
ekonomiji. In danes 
se naš program tudi 
na tem področju 
kaže kot pravilen. 
Morda smo v SLS v 
svojem programu 
tudi v tem pogledu 
bili tako vizionarski, 

da nas v tistem trenutku, ko je bila 
»nevarnost« še skrita, niso razume-
li ne politiki ne volivci in volivke. Pa 
vendar, odgovorna politika mora ja-
sno in glasno povedati svoje usmeri-
tve in pravočasno ukrepati, ne glede 
na priljubljenost ukrepov. Misliti, da si 
kupiš čas in priljubljenost s tem, da si 
sam plačaš kavico, je zagotovo neod-
govorno – tako do ljudi kot do države 
same.

V zadnjem času so ena izmed 
vročih tem političnega dogaja-
nja tudi odnosi med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško, 
znotraj katere je v ospredju ure-
janje vprašanj meje med drža-

vama. SLS je po dolgoletnem 
doslednem zavzemanju za uredi-
tev tega vprašanja vendarle do-
segla, da so njeni argumenti in 
opozorila dosegla razumevanje. 
Kako komentirate širši politični 
konsenz, ki ga je slovenska poli-
tika dosegla v zadnjem obdobju 
glede prihodnjega urejanja tega 
vprašanja?

Izjemno me veseli, da se je slovenska 
politika končno poenotila glede tega 
vprašanja, in da pokazala svojo od-
ločnost proti enostranskim potezam 
Hrvaške, s katerimi je večkrat v pre-
teklosti posegala v slovensko ozemlje 
in poskušala prejudicirati mejo. Vpra-
šanje meje je izredno pomembno 
vprašanje za državo in zato je nujno 
in pomembno preseči notranje po-
litična trenja, če hočemo kot država 
doseči svoje cilje na zunanje politič-
nem področju. Vprašanje ozemeljske 
celovitosti in suverenosti države je 
temeljno vprašanje države kot take. 

Vendar pa kljub poenotenju slo-
venske politike glede vprašanja 
slovensko-hrvaške meje ta hip ni 
videti, da bi Hrvaška bila pripra-
vljena na bilateralni dialog s Slo-
venijo oz. da bi bili že korak bližje 
k rešitvi vprašanja. Kje vi vidite 
priložnost za korak naprej?

Vsekakor smo prvi veliki korak nare-
dili že s poenotenjem stališč sloven-
ske politike in konsenzom o tem, da 
mora Državni zbor RS sprejeti reso-
lucijo oz. dokument, ki bo pomenil 
usmeritev slovenske politike pri re-
ševanju mejnih vprašanj z Republiko 
Hrvaško. Predlog takšne resolucije je 
SLS v parlament v novem mandatu 
Državnega zbora lansko jesen vložila 
že tretjič. In šele v tretje se je poka-
zalo razumevanje o nujnosti sprejetja 
takšnega dokumenta, za katerega je 
ključno, da daje obvezujoče usme-
ritve za delovanje slovenske zuna-
nje politike v odnosih s Hrvaško. Ker 
takšnega dokumenta doslej nismo 

Pogovor s predsednikom SLS Bojanom Šrotom
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imeli, so bila vprašanja slovensko-hr-
vaške meje prepuščena vsakokratni 
samovoljni kreativnosti aktualne vla-
de. In to je bilo slabo. 
Sedaj je ključno, da slovenska po-
litika ohrani doseženi konsenz in 
skupno usmeritev glede tega vpra-
šanja. In predvsem, da odločno 
vztraja na temeljnem izhodišču, da 
se o ozemlju in morju, ki je bilo ob 
osamosvojitvi Slovenije nesporno 
slovensko, to je med drugim celo-
tni Piranski zaliv z neomejenim do-
stopom Slovenije na odprto morje, 
zaselki na levem bregu Dragonje in 
ozemlje na levem bregu Mure pri 
Hotizi, nihče v Sloveniji nima pravi-
ce pogajati in to prav tako ne more 
biti predmet mednarodne arbitra-
že ali razsojanja mednarodnega 
sodišča. 
In čas je, da se po vseh teh letih to 
vprašanje uredi civilizirano, evropsko 
in v duhu dobro sosedskih odnosov. 
Predvsem pa pravično in utemeljeno 
na zgodovinskih dejstvih, ki ji zaradi 
trenutnih notranje političnih koristi, 
ne sme zanemariti ne Slovenija in ne 
Hrvaška.

SLS je v prvih mesecih dela kot 
opozicijska stranka že pokazala, 
da pozorno gleda pod prste vla-
dajoči koaliciji, pri ključnih vpra-
šanjih velikega pomena za Slove-
nijo pa zna zavzeti konstruktivno 
opozicijsko držo, tudi z udeležbo 
na srečanjih s predsedniki parla-
mentarnih strank, katerih pobu-
dnik je aktualni predsednik Vla-
de RS Borut Pahor. Kako vidite 
odgovorno vlogo SLS v opoziciji 
v prihodnje?

SLS ne glede na koalicijsko ali opo-
zicijsko vlogo ostaja odgovorna po-
litična stranka, ki je zavezana svojim 
vrednotam in programu. To zavezo 
dosledno uresničujemo in od nje ne 
odstopamo ne v koaliciji ne v opozi-
ciji. Tako smo bili pri svojih ključnih 
programskih usmeritvah vztrajni 
tudi v prejšnji vladi, katere del smo 

bili kot ena izmed koalicijskih par-
tneric. V prejšnjem mandatu smo 
pogrešali pogostejše sklice sestan-
kov vrha tedanje koalicije, na katerih 
bi koalicijski partnerji dejansko lah-
ko konstruktivno in partnersko iz-
menjali stališča, a jih v zadnjem letu 
praktično ni bilo sklicanih, tistih red-
kih sestankov, enega ali dveh v vsem 
letu, pa smo se s strani vodstva SLS 
vselej udeležili. Še posebej pa mi je 
žal, da predsednik največje koalicij-
ske partnerice in tedanji predsednik 
vlade ni sklical vrha koalicije na po-
budo SLS, ko smo želeli na ravni ko-
alicije obravnavati zelo resno temo 
zaščite strateškega slovenskega 
gospodarstva. 

V SLS smo vselej pripravljeni na dia-
log z vsemi, zato tudi pozdravljamo 
pobudo sedanje koalicije za sestan-
ke vseh predsednikov parlamentar-
nih strank, na katerih lahko soočimo 
svoje poglede, tudi kritične, do tem, 
ki so vitalnega pomena za slovenske 
državljane.
In SLS bo zvesto ostala na tej svoji 
konstruktivno-opozicijski drži, s ka-
tero bo še naprej odločno vztrajala 
na svoji poti, na kateri želi predvsem 
zaščititi vse nacionalne interese Slo-
venije in prispevati k njenemu celo-
stnem razvoju. 
 

Lejla Kogej

Pogovor s predsednikom SLS Bojanom Šrotom
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Ureditev vprašanja slovensko-hr-
vaške meje je področje, ki mu Slo-
venska ljudska stranka že več kot 
desetletje namenja svojo aktivno 
pozornost in za katero se odločno 
zavzema, da čimprej reši na način, 
da bodo ob tem upoštevani in 
zavarovani slovenski nacionalni 
interesi. Konec preteklega leta je 
tematika slovensko-hrvaških od-
nosov, v kateri je središče ravno 
od osamosvojitve nerešeno vpra-
šanje meje, spet bila najbolj aktu-
alna tema v obeh državah in celo 
v EU. Slovenija je začasno prižgala 
rdečo luč približevanju Hrvaške v 
EU, ker ta ni umaknila spornih ze-
mljevidov oz. drugih dokumentov 
iz predpristopne dokumentacije, 
ki prejudicirajo mejo med Sloveni-
jo in Hrvaško. 
Le kmalu zatem je sledil začetek 
postopka rati� kacije pristopne-
ga protokola Republike Hrvaške 
k Severnoatlantski pogodbi, ki je 
bil napovedan za januarsko sejo 
Državnega zbora RS. Slovenska 
ljudska stranka je iz istega vsebin-
skega razloga kot pri vprašanju 
dokumentov Republike Hrvaške v 
pogajalskem procesu za vstop v EU 
iz zaskrbljenosti, da bi Hrvaška lah-
ko tudi v postopku vključevanja v 
NATO v pristopno dokumentacijo 
vložila sporne dokumente, s kate-
rimi bi prejudicirala mejo s Slove-
nijo, predlagala odlog odločanja 
o vstopu Hrvaške v NATO s seje 
Odbora DZ RS za zunanjo politiko. 
Poslanska skupina SLS je pred sejo 
Odbora DZ RS za zunanjo politiko 
vsem poslancem poslala tudi pi-
smo, v katerem jih je pozvala, naj 
premislijo o predlogu SLS, saj ima-
jo, kot je dejal vodja PS SLS Jakob 
Presečnik »odgovornost zaščite 
temeljnih slovenskih interesov«.
SLS je organizirala tudi odmev-
no novinarsko konferenco o 
tem, zakaj je nujno, da poslan-
ci Državnega zbora RS še pred 
odločanjem o rati� kaciji pri-
stopnega protokola Republike 
Hrvaške k Severnoatlantski po-
godbi dobijo celovit vpogled v 

dokumentacijo, ki jo je Hrva-
ška predložila v postopku po-
gajanja za vstop v zvezo NATO, 
in zakaj bi bilo neodgovorno 
ter nevarno o tem odločati 
brez seznanitve z omenjeno 
dokumentacijo. Na novinarski 
konferenci so sodelovali pred-
sednik SLS Bojan Šrot, vodja PS 
SLS Jakob Presečnik, poslanec 
SLS mag. Radovan Žerjav in 
člana podskupine zgodovinar-
jev in drugih strokovnjakov na 
ministrstvu za zunanje zadeve 
dr. Peter Pavel Klasinc in dr. 
Duša Krnel – Umek. 
Predsednik SLS Bojan Šrot je 
dejal: »SLS podpira vstop Hrvaške 
v EU in Nato, vendar smo prepriča-
ni, da morajo poslanke in poslan-
ci Državnega zbora RS, preden 
bodo na naslednji seji odločali o 
rati� kaciji sporazumov o vstopu 
Hrvaške v NATO, upoštevati inte-
rese in koristi Slovenije.« Po Šroto-
vih besedah SLS zaupa navedbam 
Ministrstva RS za zunanje zadeve, 
da Hrvaška v pogajanjih o vstopu 
v NATO ni predložila spornih ze-
mljevidov, ki prejudicirajo mejo 
med Slovenijo in Hrvaško, vendar 
pa bi bilo bolje, da se o tem pre-
pričajo še poslanci sami. 
Odbor DZ RS za zunanjo politiko 
sicer omenjenega predloga Po-
slanske skupine SLS za odlog odlo-
čanja o vstopu Hrvaške v NATO ni 
sprejel in ni prestavil na februarsko 
sejo, je pa zato odbor sprejel drugi 
predlog Poslanske skupine SLS: da 
se poslankam in poslancem Držav-
nega zbora RS predloži na vpogled 
in v obravnavo vse ustrezne doku-
mente, na osnovi katerih bi Držav-
ni zbor RS lahko ocenil, ali Hrvaška 
spoštuje in sprejema vrednote in 
pogoje za sprejem v NATO. 

(Opomba: V času oddajanja pri-
spevka so se poslanci Državnega 
zbora RS seznanjali z dokumen-
tacijo Hrvaške, ki jo je predložila v 
postopku vključevanja v NATO).

Lejla Kogej

Urejanje vprašanj meje z 
Republiko Hrvaško

Zadnja vest pred zaključkom 
redakcije - 26. 1. 2009
SLS zaskrbljena zaradi načina ratifi kacije 
pridružitve Hrvaške k zvezi NATO 
PS SLS: Dokumentacija Hrvaške za vstop v 
zvezo Nato je sporna in prejudicira slovensko-
hrvaško mejo
PS SLS je po pregledu pristopne dokumentacije, ki jo je 
kandidatka za članico v zvezo NATO predložila v postopku 
vstopanja v omenjeno zvezo, ugotovila, da dokumentacija 
vsebuje nekatere elemente, ki so sporni. Po besedah po-
slanca SLS mag. Radovana Žerjava dokumentacija vsebu-
je vsaj štiri sporne elemente, ki se tičejo slovenskega oze-
mlja oz. očitnega prejudiciranja meje med državama - kljub 
temu da niso predloženi konkretni zemljevidi. Po mnenju 
SLS zaradi nepopolnosti dokumentacije tako še vedno 
ostaja odprto ključno vprašanje, s čigavim ozemljem Hr-
vaška vstopa v NATO. 
Poslanec SLS mag. Radovan Žerjav je zato na seji Odboru 
DZ RS za zunanjo politiko predlagal, da sprejme naslednje 
stališče oz. sklep: »Ob ratifi kaciji Predloga Zakona o rati-
fi kaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Sever-
noatlantski pogodbi, Republika Slovenija izjavlja, da ne 
priznava predpisov Republike Hrvaške, s katerimi se krši 
teritorialna celovitost  Republike Slovenije in spreminja 
stanje na kopnem in na morju na dan 25. 6. 1991. Na ta dan 
je Slovenija imela neomejen dostop na odprto morje (Teri-
torialni izhod na odprto morje z epikontinentalnim pasom, dolo-
čenim po Osimskem sporazumu kot morsko mejo med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Italijo do točke T 5 na zahodni strani 
in črto med Savudrijskim rtom in točko T6 na vzhodni strani) 
in med drugim nadzirala celoten Piranski zaliv, zaselke na 
levem bregu Dragonje in ozemlje na levem bregu Mure pri 
Hotizi. Delovanje hrvaške kopenske vojske in vojne morna-
rice na teh področjih Republika Slovenija ne dovoljuje in ju 
bo štela za sovražno dejanje.«
S predlaganim sklepom je SLS želela zaščititi državo Slove-
nijo pred nevarnostjo, da bi zaradi sporne in necelovite doku-
mentacije ratifi kacija protokola za vstop Hrvaške v zvezo NATO 
pomenila prejudiciranje meje. Ker predloga sklepa Odbor DZ 
RS za zunanjo politiko ni podprl, Slovenska ljudska stranka iz-
raža veliko zaskrbljenost. Poslanska skupina SLS se sprašuje, 
ali zavrnitev tega sklepa pomeni, da stranke vladajoče koalici-
je in največje opozicijske stranke postavljajo pod vprašaj dele 
ozemlja in morja, nad katerim je Slovenija imela suverenost ob 
osamosvojitvi na dan 25. 6. 1991. 
SLS obžaluje, da se pred ratifi kacijo pridružitvenega sporazu-
ma Hrvaške k zvezi NATO niso razjasnila vsa vprašanja, ki lah-
ko pomenijo prejudiciranje meje, in pričakuje, da bodo stranke, 
ki so zavrnile predlagani sklep SLS Odboru DZ RS za zunanjo 
politiko, javno povedale, kaj so po njihovem tista stališča, od ka-
terih pa Slovenija nikakor ne bo odstopila pri reševanju vprašanj 
slovensko-hrvaške meje. 
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Kot je v svoje stališče 
zapisala podskupina 
zgodovinarjev in 
drugih strokovnjakov 
pri Mešani slovensko-
hrvaški skupini 
mednarodnih 
strokovnjakov za 
pripravo pravnega 
okvirja za reševanje 
vprašanja meje med 
Republiko Slovenijo 
in  Republiko Hrvaško, 
Slovenija ne sme po 
nepotrebnem zapraviti 
priložnosti, da sedaj 
ugodno reši odprta 
mejna vprašanja s 
Hrvaško.

Vedno znova je zato treba 
ponavljati, da je ozemlje Re-
publike Slovenije na dan osa-
mosvojitve, dne 25. 6. 1991, 
obsegalo: 

1. celotni Piranski zaliv s 
statusom notranjih mor-
skih voda na podlagi 
zgodovinskega naslova 
in drugih posebnih oko-

liščin (ribolov, gospodar-
ska in ekološka celovitost 
itd.) kot teritorialno mor-
je Republike Slovenije;

2. teritorialni izhod na od-
prto morje z epikontinen-
talnim pasom, določenim 
po Osimskem sporazumu 
kot morsko mejo med 
Republiko Slovenijo in z 

Zaradi gozda ne smemo spregledati 
posameznih dreves

Republiko Italijo do toč-
ke T 5 na zahodni strani 
in črto med Savudrijskim 
rtom in točko T6 na vzho-
dni strani; 

3. območje k.o. Sečovlje 
južno od reke Dragonje 
v velikosti 113 ha z zasel-
ki Mlini-Škrilje, Bužini in 
Škodelini;

4. sedem gozdnih parcel 
pod Snežnikom v k.o. 
Snežnik v velikosti 70 ha; 

5. celotno območje k.o. Se-
kuliči v skupni izmeri 335 
ha; 

6. celotni levi breg reke 
Mure z mejo na sredi reke 
Mure.

To morje in zemlja je last Slo-
venije in ne Hrvaške, zato so 
izjave predsednika hrvaške 
vlade Iva Sanaderja neresnične 
in žalijo tako slovensko naro-
dno čast kakor tudi ustanove, 

ki nad tem prostorom izvajajo 
jurisdikcijo.
Ponovno moramo opozoriti, 
da si je po letu 1991 Hrvaška 
enostransko prisvojila (oku-
pirala) slovensko ozemlje in 
morje, med drugim tako, da 
je: 

1. hrvaško kontrolno točko 
postavila na cesto - parcelo 
št. 5451, ki je javno dobro 
Republike Slovenije;

2. leta 1993 je v Bujah nasta-
vila ponarejeno zemljiško 
knjigo za 113 ha zemljišč 
na levem bregu Dragonje. 
Za ta zemljišča, ki so v kata-
strski občini Sečovlje, vodi 
že stoletja edino veljavno 
zemljiško knjigo okrajno 
sodišče v Piranu;

3. protipravno prodaja zemlji-
šča v lasti Republike Slove-
nije in to prodajo vpisuje v 
ponarejeno zemljiško knji-
go. O zadnjem takem vpisu 
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Na to vprašanje žal ni enostavnega odgovora. Živimo v 
demokratični, odprti, prijazni, medkulturni Evropi, kjer je 
spoštovanje pravic in svoboščin tako posameznika kot  
skupnosti na prvem mestu med vrednotami, ki smo se jim 
vsi skupaj zavezali z vso odgovornostjo. Slovenci v Italiji 
so očitno bili in bodo tudi v prihodnje nekaterim pripa-
dnikom večinskega naroda trn v peti. Žal jih vse premalo 
italijanskih sodržavljanov prepoznava kot dejansko in vse-
stransko obogatitev v prostoru, katerega konstitutivni del 
so že dolga stoletja. Ne pozabimo, Slovenci v Italiji so naši, 
so del nas, Slovencev. V OO SLS Koper in v celotni SLS jih 
moramo stalno z vsemi močmi podpirati in jim po svojih 
močeh pomagati pri njihovi vztrajnosti, borbenosti in po-
gumu v boju za njihove pravice in vrednote slovenstva.  
To so stališča OO SLS Koper, ki smo jih izrazili v kon-
taktih z njihovimi političnimi predstavniki. O njihovem 
boju zgovorno pričajo spodnje fotogra� je! Na ulici se 
morajo boriti za postavitev dvojezičnih tabel na novem 
kraku kraške avtoceste. Za slovenska imena slovenskih 
vasi in krajev! Žalostno, a resnično! Bili so tudi v Kopru, 
a so duri mestne občine Koper ostale zaprte. 

V SLS Koper smo zadovoljni, da je predsednik Bojan 
Šrot poslal pismo podpore pokrajinskim in deželnim 
predstavnikom slovenske narodne skupnosti. Upamo, 
da se bomo kmalu sestali in navezali trdnejše stike ter 
se dogovorili za nadaljnje medsebojno sodelovanje in 
skupne aktivnosti. 

Olga Franca
predsednica MO SLS Koper

Zakaj se morajo Slovenci 
v Italiji neprestano boriti 
za svoje pravice?

Pacta sunt servanda!

1984 - 2008

je bila slovenska javnost 
obveščena 28. 2. 2008;

4. zasedla levi breg Mure pri 
Hotizi;

5. samovoljno zgradila most 
čez Muro na delu sloven-
skega ozemlja;

6. postavila školjčišče v Piran-
skem zalivu;

7. slovenske ribiče z napadi, 
grožnjami in ustrahova-
njem izrinila s polovice Pi-
ranskega zaliva;

8. Piranski zaliv samovoljno 
preimenovala v » Savudrij-
sko valo«;

9. zaselkom na levem bregu 
Dragonje preklopila tele-
fonske priključke na hrva-
ško omrežje;

10.postavila cestne ovire na 
dovozni poti do slovenskih 
hiš na levem bregu Drago-
nje, za katere je pristojno 
sodišče v Piranu ugotovilo, 
da so postavljene nezakoni-
to in zahtevalo odstranitev;

11.nezakonito seka drevesa 
na Tomšičevi parceli;

12.dne 1. 1. 2008 razglasila ve-
ljavnost hrvaške ekološko 
- ribolovne cone tudi za dr-
žave EU in s tem med dru-
gim posegla po delu slo-
venskega morja in zaprla 
Sloveniji neomejen dostop 
na odprto morje (sedaj se 
ne izvaja). 

V skladu z Ustavo RS in zako-
ni so državni organi dolžni 
izvajati pristojnosti na celo-
tnem ozemlju Republike Slo-
venije. Ne obstaja noben akt, 
ki bi pristojnim organom do-
voljeval opustitev izvajanja 
vseh predpisanih pristojno-
sti na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije. Opustitev 

izvajanja teh pristojnosti ozi-
roma dolžnosti pa sankcio-
nirajo zakoni in neposredno 
Ustava RS. 
Kakorkoli je bilo v preteklo-
sti, je treba ponovno zapisati, 
da se o predaji  slovenskega 
državnega ozemlja in morja 
tuji državi noben nosilec dr-
žavnih funkcij nima pravice z 
nikomer pogajati, niti to ne 
more biti predmet medna-
rodne arbitraže ali predmet 
odločanja na mednarodnem 
sodišču. 
Ukradeno in okupirano morje 
in ozemlje je treba v prvi vrsti 
vrniti, kajti kraja se mora sank-
cionirati in ne arbitrirati. 
Ostala zgodovinska dejstva 
so predstavljena v zemlje-
vidu o slovensko-hrvaški 
meji, ki ga je leta 2007 izde-
lal Geodetski inštitut Slove-
nije in izdal Zavod 25. junij. 
(www.25junij.si).
Slovenija ima vse argumen-
te za ugodno rešitev mejnih 
vprašanj s Hrvaško v svojih 
rokah in veseli smo lahko, da 
danes obstaja velika skupna 
usklajenost in odgovornost 
vseh nosilcev strokovnih in 
političnih funkcij.
Slediti moramo načelu, da si 
je treba »ogledati vsako dre-
vo posebej in šele nato bomo 
lahko spoznali vrednote celo-
tnega gozda«. 

dr. Peter Pavel Klasinc
član podskupine zgodovinarjev 

in drugih strokovnjakov pri 
Mešani slovensko-hrvaški 

skupini mednarodnih 
strokovnjakov za pripravo 

pravnega okvirja za reševanje 
vprašanja meje med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško

Tema meseca: Tujega nočemo, svojega ne damo!
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Slovenci v zamejstvu so pripadniki avtohto-
nih slovenskih narodnih skupnosti, ki prebi-
vajo v obmejnih območjih vseh štirih sose-
dnjih držav. Avtohtono slovensko narodno 
skupnost torej imamo v Republiki Avstriji, 
Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Repu-
bliki Madžarski. 
Po prevladujočih ocenah živi v treh obmej-
nih pokrajinah italijanske avtonomne deže-
le Furlanije - Julijske krajine približno 75.000, 
v avstrijski zvezni deželi Koroški približno 
20.000, v avstrijski zvezni deželi Štajerski 
približno 1.500, v Porabju na Madžarskem 
okrog 3.000 in v sedmih obmejnih župa-
nijah Republike Hrvaške približno 3.500 
pripadnikov avtohtone slovenske narodne 
skupnosti. 
Daleč najštevilčnejša je slovenska zamejska 
skupnost v Italiji in tudi splošna raven pravic, 
ki jih uživa, je od vseh zamejskih skupnosti 
tam najvišja. To pa seveda še zdaleč ne po-
meni, da je zaščita Slovencev v Italiji vzorna. 
Ravno nasprotno. Prav zdaj se dogaja celo 
to, da italijanska politika poskuša sloven-
sko narodno skupnost usodno razklati in jo 
razbiti na Slovence v tržaški oziroma goriški 
pokrajini in na  nekakšne Slovane (oziroma 
neslovenske potomce starih Slovanov) v vi-
demski pokrajini (Beneška Slovenija, Rezija 
in Kanalska dolina). Gre za poskus razbijanja 
enotnega slovenskega naroda, kakršnemu 
že zelo dolgo nismo bili priča. Tudi uvelja-
vljanje zaščitnih določb t.i. Globalnega za-
ščitnega zakona, sprejetega leta 2001, teče 
skrajno počasi in obotavljivo. Brez zadržkov 

je torej mogoče zapisati, da je Italija Sloven-
cem nenaklonjena in da se stopnja zaščite, 
ki jo uživa slovenska manjšina v Italiji, niti 
primerjati ne more s stopnjo zaščite, ki jo 
uživa italijanska manjšina v Sloveniji. Sle-
dnja je zaščitena na najvišji možni način in 
niti najboljšim poznavalcem manjšinskih 
ureditev po svetu ni znano, da bi bila še 
katera manjšina zaščitena bolje od italijan-
ske (in tudi madžarske) narodne manjšine v 
Sloveniji.  
Še mnogo slabše kakor v Italiji se godi Slo-
vencem v Avstriji. Položaja Slovencev na 
Štajerskem ne bomo niti omenjali, ker je 
dobesedno porazen, kar ni čudno, saj jih 
štajerska deželna oblast sploh ne priznava, 
čeprav so izrecno in enakovredno s Koro-
škimi Slovenci ter Gradiščanskimi Hrvati 
obravnavani v avstrijski državni pogodbi. 
Slovencev na Koroškem dandanes sicer nih-
če več ne preganja, zatira in izseljuje, večje 
pripravljenosti za to, da bi Slovence priznali 
za enakovredno ter enakopravno narodno 
skupnost v deželi Koroški, pa ni zaznati. V 
deželi še vedno prevladujeta nestrpnost in 
odnos do Slovencev kot drugorazrednega 
prebivalstva. Koroška deželna oblast jim ni 
pripravljena priznati niti pravice do nekaj 
dodatnih dvojezičnih krajevnih tabel. Na 
Koroškem slej ko prej še vedno velja tri-
strankarski pakt, katerega cilj je dokončna 
asimilacija in izginotje slovenske manjšine. 
Navidez boljši je formalni status slovenske 
skupnosti v Porabju. Madžarska se v priza-
devanju za asimilacijo slovenskih Porabcev 
namreč poslužuje drugačne strategije. Na 
deklaratorni ravni se trudi ustvariti vtis, da 
je za njeno ohranitev in razvoj, na dejan-
ski ravni pa za manjšino v tistem zapušče-
nem ter obubožanem kotu države ne stori 
praktično ničesar. Sredi nove Evrope nam 
porabsko Slovenstvo kot pokošeno cvetje 
veni pred našimi očmi. Položaja slovenske 
manjšine na Madžarskem in madžarske 
manjšine v Sloveniji sta svetlobna leta na-
razen; sta absolutno neprimerljiva! Med-
tem ko za Madžare v Sloveniji skorajda ne 
obstaja privilegij, ki ga ne bi bili deležni, so 
dejanske možnosti za Slovence v Porabju 
izredno majhne. Medtem ko Slovenija gradi 
nove šole za madžarsko manjšino po najviš-
jih evropskih standardih in si jih kot vzorčne 
prihajajo ogledovati z vseh koncev in kra-
jev, mora Slovenija za slovenske šolarje v 
zastarelih in nadvse bornih porabskih šolah 

sama kupovati posodo, če želi, da otrokom 
v šolskih menzah ne bodo več stregli v alu-
minijastih posodah iz prve polovice dvajse-
tega stoletja.  
Prav posebna je zgodba slovenske manjšine 
na Hrvaškem. V času Jugoslavije je bila uso-
da te manjšine skoraj tabu tema. Kar precej 
tega občutka, da je odpiranje vprašanja slo-
venske manjšine na Hrvaškem nekako ne-
primerno, se je ohranilo do današnjih dni. 
Še danes ni malo odgovornih v Sloveniji, ki 
Slovence na Hrvaškem le stežka omenijo in 
še to z vidnim nelagodjem. Kot da Sloven-
cev tam ne bi smelo biti. A so. Po končani 
balkanski vojni, ki je divjala v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, je bila Hrvaška pod 
pritiskom mednarodne skupnosti prisiljena 
sprejeti razmeroma kakovostno manjšinsko 
zakonodajo. Zaradi pomanjkanja samoza-
vesti in zaradi prevladujočega negativnega 
odnosa do Slovenije in Slovencev pa se naši 
rojaki zaenkrat le malo poslužujejo pravic, 
ki jim jih, tako kot vsem ostalim manjšinam, 
nudijo obstoječi predpisi. Kljub temu bomo 
tvegali oceno, da ob ustreznem angažira-
nju matične domovine Republike Slovenije, 
določena možnost za vsaj minimalno iz-
boljšanje položaja Slovencev na Hrvaškem 
obstaja.  
Za konec si poskušajmo odgovoriti, kaj je ti-
sto, kar je krivo za klavrno situacijo  sloven-
skih skupnosti v zamejstvu. Če nam je ljubo 
ali ne, moramo ugotoviti, da je to predvsem 
pomanjkanje naše samozavesti. Premalo 
smo samozavestni, da bi si kot manjšinci 
upali odločno, enotno in množično terjati 
tisto, kar nam pripada, premalo samozave-
stni, da bi si kot nacija upali od drugih držav 
dovolj odločno in prepričljivo zahtevati pra-
vice za naše rojake v zamejstvu, in premalo 
samozavestni, da bi si kot pripadniki ve-
činskega naroda upali kdaj v lastni sloven-
ski državi sprejeti tudi kakšen protiukrep v 
smislu t.i. recipročnosti. Ne moremo dajati 
samo mi, višati, izboljševati, drugi pa jemati, 
omejevati in zniževati. Tako ne gre. Ekstre-
mno visoka moralna drža, v kakršni zagrize-
no vztrajamo, druge naravnost kliče k temu, 
da bi jo izrabljali. 
Usoda naroda je v marsičem podobna uso-
di posameznika. Tistega, ki je predober, 
poleg tega pa še premalo samozavesten in 
premalo pogumen, so vedno vsi tepli. Žal.    

Rudi Merljak

Zamejstvo in usoda Slovencev 

Tema meseca: Tujega nočemo, svojega ne damo!



1212

Iz dela in življenja SLS

Leto 2009 smo v Slovenski ljudski stranki začeli aktivno in 
tako le nadaljujemo z uspešnim delom preteklega leta. Leto 
2008 je bilo v znamenju državnozborskih volitev in skupen 
programski nastop s Stranko mladih Slovenije je prinesel 5 
poslanskih mest. Tokrat so se organi SLS, ki so se sestali že v 
začetku januarja, brez pomislekov odločili za samostojen na-
stop na evropskih volitvah 2009. Kot že na vseh volitvah, bo 
tudi tokrat na volilni tehtnici pomembna prepoznavnost kan-
didatov v širšem regionalnem okolju, pomembnejšo težo pa 
vodstvo stranke pripisuje moralni in materialni podpori kan-
didatom v njihovem okolju. Tako so si organi stranke zasta-
vili cilj, da na evropskem parketu SLS aktivneje mednarodno 
sodeluje z Evropsko ljudsko stranko, zaradi ozke strankine 

evropske dimenzije pa bo v kratkem nastal programski ma-
nifest, s katerim bo stranka pogumno nastopila na letošnjih 
evropskih volitvah. S tem namenom so bili v začetku novega 
leta sklicani organi stranke, katerih odločitve in predloge na 
kratko povzemamo.

* 
V ponedeljek, 5. januarja 2009, smo izvedli 17. redno sejo Iz-
vršilnega odbora SLS in 6. redno sejo Sveta SLS, obe sta bili 
v Ljubnem ob Savinji. Dan zatem – v torek, 6. januarja 2009, 
pa je bila v Šmartnem pri Litiji 4. redna seja Glavnega odbo-
ra SLS. Seje vseh treh organov stranke smo tokrat organizirali 
izven slovenske prestolnice z namenom, da tudi na ta način 
približamo delo organov stranke članom in članicam po vsej 
Sloveniji. Za prvo gostoljubje se na tem mestu zahvaljujemo 
Jakobu Presečniku in njegovim odborom Zgornje Savinjske 

Kljub temu, da smo že zaprli vrata letu 2008, in se je življenje vrnilo v ustaljene 
tirnice, vam pred pregledom iz dela in življenja Slovenske ljudske stranke v imenu 
SLS želimo, da bi bilo vaše leto 2009 zaokroženo z zdravjem, notranjim mirom, 
hrepenenjem, predvsem pa obkroženo z ljubeznijo in ljudmi, ki jim zaupate.

Predsednik Sveta SLS Jakob Presečnik v pogovoru z Metko Zevnik, bivšo 
podpredsednico Sveta SLS.

5. januarja 2009 je potekala 17. redna seja Izvršilnega odbora SLS v Ljubnem 
ob Savinji. V ospredju Janez Ribič, Irena Majcen in Janez Podobnik.

Na dnevnem redu seje Sveta stranke je bil tudi sklep o oblikovanju pro-
gramskega manifesta, s katerim bo stranka nastopila na letošnjih evropskih 
volitvah.

Na seji Sveta SLS so bile v ospredju aktualne politične teme, predvsem vpra-
šanje meje med R Hrvaško in R Slovenijo.
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Iz dela in življenja SLS

regije ter Francu Jakliču in Gvidu Kresu oziroma odboroma 
Litija in Šmartno pri Litiji.

* 
V četrtek, 8. januarja, smo izvedli še korespondenčno sejo 
NO SLS, v petek, 9. januarja, tudi redno sejo NO SLS ter ko-
respondenčno sejo Sveta SLS, ki smo jo zaključili v nasle-
dnjih dneh.  

* 
Na sejah sklicanih organov so bile v ospredju aktualne politič-
ne teme, predvsem aktualni odnosi s sosednjo Hrvaško glede 
vprašanja meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva-
ško ter ukrepi države za pomoč gospodarstvu za preprečitev 
ali omilitev negativnih posledic globalne ekonomske krize, 
evidentiranje liste kandidatov za volitve poslancev v Evrop-
ski parlament 2009, seznanitev s � nančnim poročilom SLS in 
kratkoročnim programom aktivnosti. 

Zbor 203 predsednikov bo odslej vodil bivši poslanec in župan Občine 
Železniki Mihael Prevc.

Predsednik SLS je ocenil, da PS SLS v opoziciji dobro deluje, 
ponovno je v parlamentarni postopek vložila tudi predlog 
Resolucije o Hrvaški. Izkazalo se je, da je SLS tista stranka, ki že 
od vsega začetka problematizira mejo z Republiko Hrvaško in 
zagovarja načelo, da »Slovenija svojega ozemlja ne da, tujega 
pa tudi noče.«.  SLS vztraja na stanju, kakršno je bilo 25. junija 
1991, in zahteva prost dostop na odprto morje. In na predlog 
PS SLS je Odbor DZ RS za zunanjo politiko sprejel odločitev, 
da se poslanci seznanijo s pristopno dokumentacijo Hrvaške 
k zvezi NATO.

* 
Konec preteklega leta je novi predsednik Vlade RS Borut 
Pahor sklical sestanek vseh predsednikov parlamentarnih 
strank. Na njem so tokrat vse slovenske parlamentarne stran-
ke izrazile enotno stališče v zvezi z urejanjem vprašanj med-
državne meje z Republiko Hrvaško in pozitivno pripravljenost 
na sprejem zavezujočega dokumenta oz. resolucije, ki smo jo 
v SLS v novem mandatu Državnega zbora RS takoj po držav-
nozborskih volitvah 2008 že tretjič vložili v Državni zbor RS. 
Druga tema sestanka predsednikov parlamentarnih strank 
je bilo oblikovanje in sprejetje paketa ukrepov za blažitev 
globalne � nančne oz. ekonomske krize. Na tem mestu velja 
posebna pohvala naši poslanski skupini, še posebej poslancu 
mag. Radovanu Žerjavu, saj je organizirala pripravo na izre-
dno sejo in na posvet povabila strokovnjake SLS na področju 
gospodarstva, ekonomije in � nanc ter s tem zagotovila dobro 
pripravljenost poslancev na izredno sejo. 
Vodja Poslanske skupine SLS Jakob Presečnik je na seji Sveta 
SLS poudaril, da sta bila v paketu na prvi vsebinski seji Držav-
nega zbora RS sprejeta dva zakona glede blažitve � nančne in 
gospodarske krize.

* 
Konec leta 2008 je bil v znamenju kongresov dveh prijatelj-
skih oz. partnerskih strank - Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) 
in Nemške krščanske stranke (CDU) - slednjega se je udeležil 
tudi predsednik stranke Bojan Šrot. Kongres v  Stuttgartu je 

Zahvala za organizacijo 6. redne seje Glavnega odbora SLS gre OO SLS Šmar-
tno pri Litiji in OO SLS Litija.

5. januarja 2009 je potekala 17. redna seja Izvršilnega odbora SLS v Ljubnem 
ob Savinji.
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zaznamovala nemška kanclerka Angela Merkel, ki je s pozitiv-
no naravnanim in energičnim govorom spodbujala k dobrim 
in učinkovitim ukrepom proti svetovni � nančni in gospodar-
ski krizi.

* 
Vzpostavili smo tudi komunikacijo z organizacijami sloven-
ske narodne manjšine v Italiji - Slovensko skupnostjo, 
predsednik stranke Bojan Šrot je podal pisno podporo njiho-
vim prizadevanjem za ohranitev statusa slovenske manjšine 
ob »vojni napovedi« Berlusconijeve vlade slovenski manjšini 
s predlogi krčenja sredstev, ki so namenjena delovanju slo-
venskih organizacij in društev za 20 odstotkov. V tem mesecu 
bomo obiskali organizacije, se podrobneje seznanili s temati-
ko in jim ponudili pomoč.

* 
Da smo delovno zakorakali v leto 2009, kaže število sprejetih 
sklepov organov, s katerimi vas na tem mestu želimo sezna-
niti. Večina članov sklicanih organov stranke je enotna, da 
imajo pri evidentiranju kandidatov za evropskega poslanca 
prednost tisti kandidati, ki so na zadnjih državnozborskih 
volitvah dosegli nadpovprečni rezultat tako po številu pre-
jetih glasov kakor po odstotku. Pri tem pa je enako, če ne 
celo pomembnejše dejstvo, da imajo ti kandidati moralno 
in materialno podporo v svojem okolju. Pozitivno je bil 
sprejet predlog podpredsednika SLS Janeza Podobnika, da 
SLS sprejme evropski programski dokument – t. i. evropski 
manifest SLS. IO in Svet stranke sta sprejela sklep, da se do 
10. oz. 15. februarja 2009 sestavi lista sedmih kandidatov za 
nastop na evropskih volitvah. 

* 
Ob svežnju organizacijskih in � nančnih sklepov, ki so jih spre-
jeli organi, naj izpostavimo le dejstvo, da se � nančna situacija 
ne razlikuje od � nančne situacije po vsakih državnozborskih 
volitvah. Volilna kampanja je za vse stranke � nančno zahte-
ven projekt in  to je tudi razlog, da je stranka v začetku tega 
leta najela kredit ter racionalizirala stroške delovanja sedeža 

stranke. Organi stranke so ob zaključku leta obravnavali � -
nančno stanje v stranki in potrdili omenjene sklepe.

* 
Svet SLS je skladno s statutom in na predlog IO SLS potrdil 
sklep o članarini za leto 2009. Članarina bo tako znašala 30 
evrov, a zgolj za prve družinske člane, vsi nadaljnji člani pa 
bodo članarine oproščeni. Statut stranke določa, da lahko 
predsedniki občinskih odborov oprostijo člane članarine, za 
katere menijo, da članarine ne morejo plačevati, a bodo le-ti 
kljub vsemu prejemali naš časopis SLS Odmev, za katerega se 
trudimo, da bi ostal mesečnik.

* 
Januarja smo sprejeli tudi Pravilnik o zavarovanju osebnih 
podatkov, ki so ga organi stranke na rednih sejah potrdili. Na 
tem mestu vas vabimo, da si ga ogledate (najdete ga lahko na 
naši spletni strani www.sls.si), saj se navezuje tudi na delo OO 
in MO SLS ter je namenjen preprečevanju zlorabe osebnih 
podatkov naših članov. 

* 
Želimo, da bi bil letošnji Tabor SLS uvod v evropsko kampanjo; 
tako smo se odločili, da bo tabor maja. Z njim želimo še pose-
bej obeležiti 20-letnico prvega Tabora Slovenske ljudske 
stranke, ki je bil 14. maja 1989 v Vipolžah v Goriških Brdih. 

* 
Člani Glavnega odbora SLS so sprejeli poslovnik za delo in 
izpeljali volitve predsednika Glavnega odbora SLS. Najšte-
vilčnejši organ stranke Glavni odbor SLS bo tako vodil Mihael 
Prevc, ki želi, da stranka strne vrste in se dobro pripravi na 
prihajajoče volitve v Evropski parlament. RO Gorenjske je kot 
kandidata za predsednika GO SLS predlagal Janeza Sušnika, 
vendar je ta pred začetkom volitev umaknil svojo kandidatu-
ro. Zbor 203 predsednikov bo tako usklajeval bivši poslanec in 
župan občine Železniki Mihael Prevc, za katerega predsednik 
SLS Bojan Šrot verjame, da bo s svojimi dragocenimi izkušnja-
mi na političnem parketu odličen predsednik najobsežnejšega 
organa v stranki. Po mnenju novega predsednika GO SLS Mi-

Svet stranke se je sestal po končani seji IO SLS. Gostitelj obeh srečanj v Ljub-
nem ob Savinji je bil Zgornjesavinjski regionalni odbor SLS.

Člani IO SLS so Svetu stranke in Glavnemu odboru SLS, ki sta se sestala kmalu 
zatem, predlagali v potrditev nekaj pomembnih sklepov.

Iz dela in življenja SLS
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Srečanje z ministrom za 
kmetijstvo in njegovimi 
sodelavci

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, se je 
s sodelavci konec decembra lani srečal z dr. Milanom 
Pogačnikom, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in njegovo ekipo. Kmetijskemu ministru je 
predstavil dosedanje delo Zadružne zveze Slovenije in ga 
seznanil s temeljnimi vsebinskimi vprašanji slovenskega 
kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Ministra 
in sodelavce je povabil na tradicionalni letni posvet 
zadružnikov, ki bo 10. in 11. marca 2009 v Portorožu.

Zeleni teden v Berlinu

V Berlinu je bil 74. mednarodni zeleni teden Berlin, ki 
je bil vse do 19. januarja največja razstava prehrane, 
kmetijstva in vrtnarstva. Top tema letošnjega sejma je 
bila globalna prehranska varnost. Sejem letno obišče prek 
400.000 obiskovalcev, na njem pa razstavlja več kot 1.600 
razstavljavcev iz 56 držav. Sejma se je udeležil tudi Peter 
Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, s sodelavci, in 
se med drugim srečal tudi z nemško kmetijsko ministrico 
Ilse Aigner.

 

Na fotografi ji od desne proti levi dr. Anton Apriyantono, kmetijski minister 
Indonezije, Alexej W. Gordeyew, kmetijski minister Rusije, in Ilse Aigner, 
kmetijska ministrica Nemčije

haela Prevca je SLS edina »žlahtna desno-sredinska stranka« v 
parlamentu in to priložnost mora SLS dobro unovčiti.

* 
V leto 2009 smo v Slovenski ljudski stranki torej delovno in 
intenzivno vstopili že prve dni novega leta. V teh prvih janu-
arskih dneh smo sprejeli kar nekaj ukrepov, da bo Slovenska 
ljudska stranka še naprej lahko s polno paro delovala, prav 
tako pa smo začrtali ambiciozne smernice delovanja za prve 
pol leta 2009, v katerem bomo prednostno usmerjeni v iz-
vedbo volitev poslancev v Evropski parlament.
V SLS smo že začeli predpriprave na lokalne volitve 2010. Ob 
tem se zavedamo, da je velika odgovornost na predsednikih 
občinskih odborov, a zaupamo v izbor najboljših in najpri-
mernejših kandidatov za županska in svetniška mesta.

* 
Na področju komuniciranja v Slovenski ljudski stranki se 
bomo trudili aktivnosti, ki smo jih vzpostavili in začrtali v lan-
skem letu, še okrepiti in nadgraditi v isti smeri - tudi in pred-
vsem s sodobnimi prijemi in kanali komuniciranja, ki jih je 
SLS uporabila v kampanji za državnozborske volitve 2008. V 
decembru smo natisnili že prvo redno številko časopisa SLS 
Odmev v posodobljeni gra� čni obliki, s katero želimo bral-
cem na še bolj pregleden in berljiv način predstaviti ključne 
politične aktivnosti, ideje in delo SLS. Še naprej bomo Slo-
vensko ljudsko stranko umeščali v polje spletne komunikacije 
(spletna stran SLS, spletna skupnost Facebook itd.), da bi 
delo stranke približali tudi mlajši in srednji populaciji, ki danes 
novice čedalje pogosteje išče in spremlja na internetu. 

* 
Naša skupna želja je, da vnesemo v svoje ljudsko delovanje v 
Sloveniji še evropsko noto in predvsem, da se Slovenska ljud-
ska stranka močneje umesti v evropskem prostoru. Slednje 
je naš osrednji cilj in skupno poslanstvo delovanja stranke v 
prihodnjih šestih mesecih. 

Strani pripravila Maja Ažman

Člani Sveta SLS so soglasno potrdili predlagane sklepe.

Iz dela in življenja SLS
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PS SLS pozvala Vlado RS, da ob 
ukrepih za ublažitev neugodnih 
učinkov globalne ekonomske 
krize ne pozabi na slovensko 
kmetijstvo 

PS SLS je opozorila, da se v javni razpravi o 
gospodarstvu in ukrepih države za pomoč 
gospodarstvu nikakor ne sme ob robu pu-
stiti kmetijske panoge, ki je ob neugodnih 
ekonomskih okoliščinah še posebej ranlji-
va. Slovenska ljudska stranka je obenem 
opozorila tudi, da slovensko kmetijstvo ni 
v zadostni meri pripravljeno na posledice, 
ki jih utegne prinesti � nančno - gospodar-
ska kriza. Ob tem pa tudi Vlada RS ob pri-
pravi prvih ohlapnih ukrepov za prepreči-
tev ali omilitev globalne ekonomske krize 
na slovensko gospodarstvo kmetijstva ne 
obravnava kot pomembne gospodarske 
panoge.
Ob aktualni ekonomski krizi vprašanje 
zmogljivosti države, da ohrani sposob-
nost pridelave svoje lastne hrane, nikakor 
ne more ostati prezrto. 
Kmetijstvo je del gospodarstva, večina 
gozdov je v sklopu kmetij v Sloveniji. Le-
sna industrija je v krizi, prav tako živilska, 
kljub temu je zadnja leta proizvodnja 
rasla in kakovost tudi. PS SLS je ob tem 
poudarila, da kmetje oz. predstavniki 
kmetijskega gospodarstva še danes niso 
vključeni v socialno partnerstvo in so kot 
edini pravzaprav izločeni iz njega. Zato 
Slovenska ljudska stranka ob tem zahte-
va, da v Ekonomsko -socialni svet pristopi 
tudi kmečko zastopstvo. 

PS SLS: Odbor za zunanje 
zadeve Državnega zbora RS naj 
se seznani z dokumenti, ki jih 
je Hrvaška podala v postopku 
pogajanj za pristop k zvezi Nato 

Poslanska skupina SLS je predlagala od-
log rati� kacije pristopnega protokola 
Republike Hrvaške k Severnoatlantski 
pogodbi v Državnem zboru RS. Pri Od-
boru Državnega zbora RS za zunanje 
zadeve je zahtevala, da se ta seznani z 
vsemi dokumenti, ki jih je Hrvaška poda-
la v postopku pogajanj za pristop k zvezi 
Nato. Poslanci oz. pristojni parlamentarni 
odbor se po mnenju PS SLS mora prepri-
čati, da v postopku teh pogajanj Hrvaška 
ni uporabila kakršnihkoli dokumentov, 
v katerih bi prejudicirala mejo med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 
Vodja PS SLS Jakob Presečnik je ob tem 
izrazil pričakovanje, da bodo omenjeno 

Hrvaška mora biti po mnenju vodje poslanske skupine Jakoba Presečnika bolj odprta za bilateralni 
dialog s članicami NATA in EU.

Tudi v nadaljevanju svojega opozicijske-
ga dela poslanci SLS delajo konstruktiv-
no in državotvorno. Tik pred božično-
novoletnimi prazniki je mag. Žerjav dal 
pobudo za interni strankarski posvet na 
temo prepočasnega ukrepanja vlade ob 
bližajoči se gospodarski krizi, kjer je so-

Poslanci SLS že na začetku leta 2009 
z novimi pobudami in uspehi

deloval ne le vrh stranke, pač pa tudi ugle-
dni strokovnjaki s področja gospodarstva 
in � nanc. Tako so imeli poslanci SLS zares 
dobro pripravo na izredno sejo vlade, ki 
je obravnavala to temo. Obenem ves čas 
poslanci aktivno sodelujejo na sejah DZ, 
vlagajo pobude in vprašanja ter sklicujejo 

tiskovne konference. Delovanje v opozi-
ciji se je zaenkrat izkazalo kot premišlje-
na poteza. 

Pregled dela poslancev SLS si lahko ogledate 
na naslednjih straneh.

Strani pripravila Jerneja Faletič

pobudo o seznanitvi s temi dokumenti 
v smeri zavzemanja za zaščito slovenskih 
interesov podprli tudi v največji opozicij-
ski stranki SDS.
Vodja Poslanske skupine SLS Jakob Pre-
sečnik je ob tem še poudaril, da SLS ne 
nasprotuje vstopu Hrvaške v zvezo Nato 
niti njenemu vstopu v EU. Prav pa je, da 
je država, ki vstopa v neke mednarodne 
zveze, pripravljena na bilateralni dialog s 
članicami teh asociacij.
SLS prav tako meni, da bi odločanje o 
pristopu Hrvaške k zvezi Nato preložili 
na čas, ko se bo Hrvaška pripravljena po-
govarjati in tudi odpovedati težnjam po 
slovenskem ozemlju in morju. V Poslanski 
skupini SLS so tudi prepričani, da država, 
ki je nezakonito zasedla ozemlje druge 
suverene države in ki očitno ni pripra-
vljena za dvostranske pogovore za reši-
tev mejnih vprašanj, ne more biti članica 
tako pomembne mednarodne vojaške 
asociacije. 
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Poslanska skupina SLS je bila ena izmed 
pobudnikov za sklic izredne seje Držav-
nega zbora RS na temo � nančne krize 
oziroma ukrepov v zvezi z njo. Seja je 
potekala 22. decembra 2008 do poznih 
nočnih ur. Stališče Poslanske skupine SLS 
je predstavil mag. Radovan Žerjav, na to 
temo pa so sicer razpravljali tudi ostali 
poslanci Slovenske ljudske stranke. 
Mag. Žerjav je v predstavitvi stališča poslan-
ske skupine poudaril, da � nančna in gospo-
darska kriza po vsemu svetu dobiva vedno 
večje razsežnosti in se kaže tudi v vse večjem 
upadanju izvoznega povpraševanja. Razu-
mljivo je torej, da med prebivalstvom nara-
šča strah pred nepredvidljivo prihodnostjo. 
Ker Vlada RS ob tem ni takoj ukrepala, smo 
predlagali sklic izredne seje, šele potem pa 
dobili na mizo tako imenovani paket vladnih 
ukrepov za blažitev posledic � nančne krize. 
V Poslanski skupini SLS in v gospodarskem 
odboru stranke so predlagane ukrepe skrb-
no in z zanimanjem preučili, vendar so z raz-
očaranjem ugotovili, da jim manjka poguma, 
ambicioznosti in konkretnih ukrepov. 
Poudaril je, da je vsaka kriza obenem lahko 
priložnost. Slovenija že ima izkušnjo, kako 
se izvleči iz krize iz preteklosti. Po oceni po-
slancev SLS subvencioniranje stroškov dela 
za skrajšani delovni cas ni pravi signal za go-
spodarstvo, saj ni v skladu s potrebo po pove-
čanju povpraševanja oziroma porabe in nuj-
nosti po iskanju novih poslovnih priložnosti. 

vsebovala določbe ali pa poglavja za krizne 
čase. V kasnejši razpravi so sodelovali tudi 
Jakob Presečnik, ki je med drugim poudaril 
predvsem premajhno vključevanje kmetijstva 
v dogovarjanje in usklajevanje; Franc Bogovič, 
ki se je ustavil ob dejstvu, da je še kako po-
membno, da so pomembne gospodarske in 
� nančne institucije v  lasti države, kajti imamo 
podatke, da nekatere tuje banke, ki imajo se-
deže pri nas, ne delajo drugega kot zbirajo de-
nar in ga zelo malo porabljajo ter Gvido Kres, 
ki je Državnemu zboru RS še enkrat položil na 
srce, da se je potrebno ukvarjati tudi s tistim 
slojem, ki bo v tej krizi plačal najvišjo ceno, to-
rej z malimi ljudmi. 

Predlog sklepov v zvezi s prepočasnim ukrepanjem Vlade 
Republike Slovenije v izogib in ublažitev negativnih vplivov 
svetovne fi nančne in gospodarske krize na slovensko gospodarstvo

Poslanska skupina SLS je na seji državnega zbora na temo fi nančne 
krize med drugim predlagala dvig splošne dohodninske olajšave.

 V luči gospodarske in fi nančne krize so poslanci SLS opozorili tudi na sloven-
skega kmeta, ki je v teh časih v še posebej neugodnem položaju.

Poleg rednih delovnih obveznosti v državnem zboru se poslanci SLS udeležu-
jejo tudi novinarskih konferenc Slovenske ljudske stranke.

Nujno je treba tudi poskr-
beti, da se bo investiranje 
nadaljevalo tako v podjetjih 
kot tudi v državi. V tem ob-
dobju je treba spodbuditi 
skupne investicije države in 
lokalnih skupnosti. Spodbu-
jati je treba javne izdatke, ki 
so hitro uresničljivi in regio-
nalno razpršeni. Sicer pa se 
je mag. Žerjav vprašal tudi, 
kaj je s kmetijstvom, saj je 
v zvezi s tem nekaj malega 
omenjeno v predlogu Zako-
na o spremembah Zakona 
o dohodnini, ko se govori 
o investicijah, investicijskih 
olajšavah. To pa je tudi vse. 
Vedeti pa je treba, da ob vseh podražitvah 
ni kmetijske panoge, ki bi te stroške zmogla 
pokrivati. Obenem je poudaril tudi, da ni pra-
vilno razmišljanje, da je potrebno pomagati 
le velikim in dobrim podjetjem. Pomagati je 
treba vsem, ki pomoč potrebujejo.  Ob kon-
cu razprave je mag. Žerjav izrazil še nekaj pre-
dlogov: odlog plačil prispevkov in davkov je 
treba uvesti selektivno, ne pa kar za vse druž-
be. V teh časih bi bilo tudi pametno dvigniti 
splošno dohodninsko olajšavo, kar bi pome-
nilo višji neto in spodbujanje potrošnje, naj-
več pa bi doprineslo tistim, ki imajo najmanj, 
in nenazadnje bi bilo treba čim prej pripraviti 
spremembe celovite zakonodaje, ki bi tako 

Predlog Poslanske skupine SLS
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Spoštovani g. predsednik vlade,

pišem Vam z veliko zaskrbljenostjo glede posledic za regijo, iz 
katere prihajam v luči � nančne in gospodarske krize, ki pritiska 
na slovensko gospodarstvo iz vseh koncev in krajev. Pravza-
prav je v Prekmurju ali pa, če želite širše, v Pomurju nastala kar 
majhna panika, povezana z našo največjo gospodarsko družbo 
Muro, še posebej po izrečenih napovedih nekaterih ministrov 
in tudi Vas kot predsednika vlade, podprtih s strani nekate-
rih vidnih ekonomistov, da bo vlada pomagala samo dobrim 
podjetjem.
Sam bi se s tem seveda lahko strinjal, če bi prihajal iz kakšne 
druge regije in ne s Prekmurja, ki je po mnogih lestvicah na za-
dnjem mestu v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami. Kot 
se najbrž spominjate, je moja regija pred leti že drago plačala 
takšne in drugačne politične igrice in zaradi njih po moji osebni 
oceni povsem napačno zaprla edino slovensko ra� nerijo. Tudi 
zaradi tega, ker je to bila vedno velika želja družbe Petrol. Tako 
smo takrat izgubili okoli 330 delovnih mest v zelo pomembni 
naftni dejavnosti; kako dobro bi namreč bilo, da bi danes ob tej 
plinski krizi, ki je očitno tudi pred vrati, imeli to ra� nerijo in z njo 
predvsem veliko večjo energetsko varnost!
Tokrat se ponovno pogovarjamo o pomembnem pomurskem 
gospodarskem subjektu Mura, ki je med tem nekako že po-
stal sinonim za slabo gospodarsko družbo. Na nedavnem po-
svetu o Muri v Murski Soboti, kjer so bile s strani nove uprave 
prikazane vse nevarnosti, ki pretijo Muri, sem izjavil, da se to 
podjetje v zadnjih letih srečuje predvsem s krizo vodenja tega 
podjetja. To krizo vodenja pa povzroča nejasna in razdrobljena 
lastniška struktura. Institucionalni lastniki so NFD Holding, d.d., 
(18,57%), Merkata, d.d., Ljubljana (6,728 %), Zvon Dva Holding, 
d.d., (4,299 %), Zlata Moneta II, d.d., (4,008 %) in drugi, ki obvla-
dujejo kar 69,593 % Mure, medtem ko ima država prek SOD-a 
samo 12,226 %.
Ti lastniki so v zadnjih letih v Muro pripeljali veliko »strokov-
njakov« z različnih koncev Slovenije vprašljive kakovosti, ki so 
prišli in skoraj vsi po vrsti tudi odšli. Nikoli ti lastniki niso po-
nudili priložnosti domačemu kadru, ki se je razvil v Muri. Ško-
da. Človek dobiva občutek, kot da je Mura ena nebodigatreba 
kapitalska naložba, ki jo je potrebno tako ali drugače rešiti. In 
to reševanje bi lahko bilo pod krinko recesije oz. � nančno go-
spodarske krize zelo nevarno za pomursko pokrajino. V Muri 
je v tem trenutku še vedno več kot 3.900 zaposlenih, kar pred-
stavlja okoli 20 % vseh zaposlenih v pomurskih gospodarskih 
družbah. Zaradi tega si ne morem predstavljati izgube teh 
delovnih mest in Vam, spoštovani gospod predsednik vlade, 
predlagam naslednje:  
Država bi morala v prvem koraku prek SOD-a ali pa tudi 
prek KAD-a povečati svoj lastniški vpliv v tem pomemb-
nem pomurskem podjetju. V naslednjem koraku pa bi 
morala prek novega nadzornega sveta in uprave pospešiti 
razvoj zdravih jeder predvsem lastne blagovne znamke in 
zaprtje neperspektivnih dejavnosti. Na ta način bi po mo-

jem trdnem prepričanju lahko rešili veliko delovnih mest v 
Muri. Koliko - pa si v tem trenutku ne bi upal napovedati.
Predlog utemeljujem vsaj s štirimi dejstvi:

gre za velik gospodarski subjekt, ki s svojimi 3.900 zaposleni-• 
mi odločilno vpliva na gospodarsko klimo Pomurja;
»končni račun« takšnega ali drugačnega scenarija bo v vsa-• 
kem primeru izstavljen državi. Še najtežji bo tisti v primeru 
črnega scenarija in odpustitve vseh zaposlenih;
s tem bi preprečili kakršnekoli špekulacije obstoječih lastni-• 
kov, ki bi lahko pod krinko � nančne in gospodarske krize ta 
problem Mure reševali na način, kot ga sicer ne bi;
dovolimo ljudem (kategoriji, ki so izredno težko zaposljivi), ki • 
želijo in hočejo delati za plačo, s katero lahko pokrijejo kve-
čjemu položnice, da bodo delali tudi naprej. Hrano si tako 
pridelajo sami doma.

Zaradi vsega naštetega v tem primeru ne moremo pod no-
benim pogojem uporabiti načela »pomagali bomo samo do-
brim...«. Muri se bo potrebno posvetiti z vso resnostjo in od-
govornostjo. Odgovornostjo do te pokrajine in do zaposlenih 
in njihovih družin. Ne bi si pa nikakor želeli, da bi bila Mura ka-
kršenkoli poligon za takšne ali drugačne � lozofske ali pa znan-
stvene poskuse.
Ob vsem naštetem Vas, spoštovani g. predsednik vlade, 
sprašujem:
Kaj bo vlada konkretno naredila v primeru tako pomembnega 
gospodarskega subjekta, kot Mura za Pomurje je?
Ali res drži, da se boste ukvarjali samo z dobrimi družbami, z 
družbami, kot je Mura, pa ne?

S spoštljivimi pozdravi,
mag. Radovan Žerjav

poslanec SLS

Op. ur.: Celotno pismo z vsemi podatki, ki jih navaja mag. Žerjav, je 
objavljeno na spletni strani SLS (www.sls.si).    
   

Radovan Žerjav je predsedniku 
Vlade RS zastavil vprašanja, ki se 
navezujejo na prihodnji razvoj 
Prekmurja.

Pisno vprašanje poslanca SLS mag. Radovana 
Žerjava predsedniku vlade Borutu Pahorju
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Obiski, srečanja
Sekretar državnega sveta Marjan Maučec 
je v začetku decembra 2008 skupaj s pred-
sednikom državnega sveta mag. Blažem 
Kavčičem obiskal poslansko skupino SD. 
Obe strani sta obnovili stališča, usklajena 
že na enem od prejšnjih sestankov. Sogo-
vorniki so ugotovili, da nov status SD kot 
vodilne poslanske skupine daje dobro 
osnovo za okrepitev sodelovanja na vseh 
ravneh med stranko in državnim svetom. 

* 
Nekaj dni kasneje sta se visoka predstavnika 
Državnega sveta RS srečala tudi s poslancem 
madžarske narodne skupnosti dr. Laszlom 
Gönczem. Vodstvo Državnega sveta RS je 
predstavilo svoje poglede na manjšinsko 
problematiko na obeh straneh meja. V na-
daljevanju so sogovorniki izmenjali stališča 
glede vloge Državnega sveta RS v procesu 
sprejemanja zakonodaje, pri čemer je dr. 
Göncz izrazil vso podporo državnemu sve-
tu, ki ga je ocenil kot kakovostno vsebinsko 
nadgradnjo zakonodajnemu odločanju. 

* 
Sredi decembra 2008 se je sekretar Državne-
ga sveta RS Marjan Maučec v Parizu udeležil 
srečanja generalnih sekretarjev parlamentov 
držav članic EU in evropskega parlamenta, 
kjer so razpravljali o programu naslednje 
konference predsednikov parlamentov EU, 
ki bo februarja ponovno v Parizu.

* 
Bližajoče se novoletne praznike sta sekre-
tar Državnega sveta RS Marjan Maučec 
in predsednik Državnega sveta RS mag. 
Blaž Kavčič izkoristila tudi za srečanje s 

predsednikom Državnega zbora RS dr. 
Pavlom Gantarjem in generalno sekre-
tarko Državnega zbora RS Mojco Prele-
snik. Sogovorniki so izmenjali stališča o 
načinu in možnostih medsebojnega so-
delovanja v okviru z ustavo opredeljenih 
razmerij med obema domovoma.

* 
Takoj po novoletnih praznikih sta sekre-
tar Državnega sveta RS Marjan Maučec in 
predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž 
Kavčič nadaljevala z obiski po ministrstvih. 
Tako sta 6. januarja obiskala ministrstvo za 
zdravje in se srečala z ministrom Borutom 
Miklavčičem, nato je sledil obisk pri ministru 
za zunanje zadeve Samuelom Žbogarjem 
ter srečanje z ministrom za kmetijstvo dr. 
Milanom Pogačnikom. Naslednjega dne sta 
se srečala z ministrom za šolstvo in šport dr. 
Igorjem Lukšičem, nato z ministrico za javno 
upravo Irmo Pavlinič-Krebs ter ministrom za 
Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštja-
nom Žekšem. Vmes sta obiskala tudi poslan-
sko skupino Zares. Vsi pogovori so tekli v 
smeri dobrega medsebojnega sodelovanja. 

Seja Državnega 
sveta RS
Zadnja lanska seja Državnega sveta RS je 
bila tokrat v Semiču. Na njej je med drugim 
vodja svetniške skupine SLS Vincenc Oto-
ničar dal pobudo za spremembo in do-
polnitev Sklepa o določitvi protokolarnih 
pravil, pri čemer so ga podprli tudi ostali 
svetniki. Pobuda je bila poslana Vladi RS.
Druga pobuda vodje svetniške skupine 
SLS na zadnji seji Državnega sveta RS v lan-
skem letu pa se je nanašala na to, da Držav-
ni zbor RS čim prej obravnava in sprejme 
Resolucijo o meji med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško. Državni svet RS je 
ob pobudi ugotovil, da so razmere v zve-
zi s slovensko-hrvaško mejo po uveljavitvi 
hrvaškega ZERP s 1. januarjem 2008 posta-
le resne in zaskrbljujoče in zato Državne-
mu zboru RS predlaga, da ta nemudoma 
obravnava in sprejme Predlog Resolucije o 
meji med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, ki jo je v Državni zbor RS vložila 
skupina poslancev (prvopodpisani Josip 
Bajc) 10. julija 2006. Hkrati je Državni svet 
RS na Državni zbor RS naslovil zahtevo, naj 
ta od Vlade Republike Slovenije zahteva, 
da izvede vzpostavitev stanja na meji z 
Republiko Hrvaško, kakršna je bila na dan  
25. 6. 1991, hkrati pa naj določi novo strate-
gijo v zvezi z določitvijo državne meje med 
Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. 

V. O. 

Dogodki v Državnem svetu Republike 
Slovenije

Za državnimi svetniki je aktiven mesec, napol-
njen z različnimi obveznostmi.

Državni svetniki SLS se sestanejo tudi na rednih delovnih srečanjih
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Soglasje vseh parlamentarnih 
strank o sprejetju 
državnozborskega dokumenta 
o urejanju mejnih vprašanj 
s Hrvaško je velika moralna 
zmaga SLS

Po več kot desetletnem vztrajanju SLS in 
znotraj nje še posebno Slovenske naro-
dne zveze vse kaže, da bo državni zbor 
končno obravnaval dokument, ki bo 
določal slovensko politiko pri reševanju 
mejnih vprašanj s Hrvaško. Kakšni so 
vaši občutki ob tem?

Brez dvoma gre za veliko moralno zmago SLS 
ne glede na to, ali bo obravnavana resolucija 
SLS o tem vprašanju ali neka nova vladna stra-
tegija. Ne gre namreč za prestižno vprašanje, 
kdo naj bo predlagatelj, pač pa za vsebino. 
Verjamem, da bo SLS vztrajala, da bo vladna 
strategija, kakor naj bi se imenoval vladni 
dokument, vsebovala vsaj najpomembnejšo 
vsebino predloga resolucije SLS. To pa je stali-
šče, da se o ozemlju in morju, ki je bilo ob osa-
mosvojitvi pod slovensko suverenostjo – torej 
o celotnem Piranskem zalivu z neomejenim 
dostopom Slovenije na odprto morje, in med 
drugim o zaselkih na levem bregu Dragonje in 
ozemlju na levem bregu Mure pri  Hotizi -  nih-
če v imenu Slovenije nima pravice pogajati, 
niti to ne more biti predmet mednarodne ar-
bitraže ali razsojanja mednarodnega sodišča. 

Kakšna je vaša ocena novih predsedni-
kov vlade in države, ko gre za stališča do 
reševanja mejnih vprašanj s Hrvaško?

Ob  svojem prvem obisku v Bruslju v funkciji 
predsednika vlade se je Borut Pahor odločno 
in javno zavzel za zaščito slovenskega ozemlja 
in morja z zahtevo, da Hrvaška iz predpristo-
pne dokumentacije umakne vse zemljevide, 
ki bi lahko pomenili prejudiciranje mejnih re-
šitev med državama. Predsednik Slovenije dr. 
Danilo Türk pa je ob svojem prvem obisku v 
Zagrebu izjavil, da je pri urejanju mejnih vpra-
šanj treba upoštevati načelo »uti possidetis 
juris«, kar pomeni, da veljajo teritorialne raz-
mere, kakršne so veljale ob ustanovitvi oz. 
osamosvojitvi obeh držav, 25.6.1991. Čeprav 
gre za navidez povsem samoumevna stališča, 
je dejstvo, da mnogi slovenski predstavniki, 
vključno z nosilci najvišjih funkcij, v preteklosti 
tega niso niti eksplicitno izjavljali, še manj pa 
ravnali skladno s tem načelom. Prejšnja vla-
da je kljub jasnim opredelitvam v koalicijski 

Pogovor z Marjanom Podobnikom, predsednikom SNZ pri SLS 
pogodbi in kljub prizadevanjem SLS šele tik 
pred odhodom pokazala potrebno odločnost 
pri zaščiti slovenskega ozemlja in morja in še 
enkrat prej, ko je šlo za preprečitev hrvaškega 
posega ob Muri. Žal pa ostale aktivnosti pred-
sednika vlade ter zunanjega in notranjega mi-
nistra ne morejo biti v čast ljudem, ki so aktiv-
no sodelovali pri osamosvajanju Slovenije.  Še 
posebno je to veljalo - in še velja - za vodstvo 
policije, ki je pogosto dobesedno demonstri-
ralo neodgovorno in nedržavotvorno držo, 
vključno z neposrednimi kršitvami zakonoda-
je ob oviranju izvedbe pravnomočnega skle-
pa sodišča o odstranitvi cestnih ovir na levem 
bregu Dragonje. 

Ali lahko rečemo, da gre za nov pristop, 
nov začetek pri urejanju mejnih vprašanj 
s Hrvaško?

Prvi vtis je bil zelo dober, prezgodaj pa je še 
za ocene, ali smo res priča nekemu »novemu 
začetku«, saj nas izkušnje silijo k previdnosti. 
Že stališče, da mora državni zbor kljub popol-
ni nepripravljenosti Hrvaške za umik z zasede-
nega ozemlja in morja čim hitreje rati� cirati 
sporazum o hrvaški priključitvi v NATO, ki ga 
podpirajo vse vladne stranke, je napačno. 
Obžalovanja vredno je še posebno ravnanje 
SDS, katere glasovi so zaradi potrebne dvotre-
tinjske večine, odlocilni. S podporo preložitvi 
odlocanja ali pa vsaj s podporo dodatnemu 
sklepu SLS, s katerim bi se kljub sporni hrvaški 
pristopni dokumentaciji za vključitev v NATO, 
zaščitili pred možnim prejudiciranjem mejnih 
vprašanj, bi SDS in njen predsednik Janez Jan-
ša vsaj delno popravila napako, ki je bila na-
rejena z nepremišljenim blejskim dogovorom 
Janša - Sanader o prenosu mejnega vprašanja 
na haaško sodišče, in še bolj s sprejetjem ško-
dljivih izhodišč za morebitno razsojanje pred 
mednarodnim sodiščem. 

V čem je spornost blejskega dogovora 
med Janšo in Sanaderjem?

Že v tem, da predsednik vlade Janša za tak do-
govor ni imel ustreznih pooblastil Državnega 
zbora RS, kar seveda enako velja za dogovar-
janje pokojnega predsednika pred obliko-
vanjem sporazuma Drnovšek – Račan. Blejski 
dogovor je med drugim imel za posledico 
oblikovanje spornih oziroma škodljivih izho-
dišč, ki jih je Slovenija posredovala Hrvaški. Ta 
izhodišča niso upoštevala ugotovitev podsku-
pine zgodovinarjev in drugih strokovnjakov v 
okviru vladne komisije za mejo, da je Slovenija 
ob osamosvojitvi imela neomejen dostop na 
odprto morje ter med drugim nadzirala ce-

loten Piranski zaliv, zaselke na levem bregu 
Dragonje in zaselke na levem bregu Mure pri 
Hotizi. Na osnovi takih izhodišč bi ob more-
bitni odločitvi za mednarodno sodišče le to 
odločalo izključno o tem, kako velikemu delu 
svojega ozemlja in morja se mora Slovenija 
odreči v korist Hrvaške. Zakaj le?

V čem pa je po vašem mnenju spornost 
sporazuma Drnovšek – Račan?

S tem sporazumom bi se Slovenija odrekla de-
lom ozemlja in morja, nad katerim je Slovenija 
imela suverenost ob osamosvojitvi, predvsem 
pa bi izgubila status pomorske države, ki ga 
je ob osamosvojitvi nedvomno imela. To sle-
dnje je še posebej pomembno izpostaviti – t.i. 
« dimnik« iz sporazuma Drnovšek – Račan bi 
Sloveniji omogočal zgolj vplutje ladij, onemo-
gočal pa bi ji razglasitev epikontinentalnega 
pasu in uveljavljanje drugih pravic, ki pripa-
dajo državam s prostim dostopom na odprto 
morje, torej pomorskim državam.

SNZ pri SLS je že pred časom prva napo-
vedala možnost izvedbe referenduma o 
vstopu Hrvaške v EU, če se Hrvaška ne 
bo umaknila z zasedenih delov sloven-
skega ozemlja in morja ter prenehala s 
prizadevanji, da se Sloveniji onemogoči 
neomejen dostop na odprto morje. V za-
dnjem obdobju je v zvezi s tem vpraša-
njem posebno aktiven Zavod 25. junij, ki 
ga vodite. Kakšno je razmerje med Zavo-
dom 25. junij in SNZ pri SLS?
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SNZ je organizacijska oblika znotraj Sloven-
ske ljudske stranke, katere temelje je s svojimi 
izjemnimi, pogumnimi in vztrajnimi prizade-
vanji postavil gospod Joško Joras. Vesel sem, 
da smo v zadnjem obdobju dosegli močno 
podporo za prizadevanja SNZ v vseh organih 
stranke. Zavod 25. junij pa je civilno-družbena 
organizacija z močnim poudarkom na strokov-
nem in publicističnem delu. Tudi v Zavodu 25. 
junij smo večinsko ljudje iz kroga SLS, enako-
vredno pa sodelujejo tudi ljudje iz drugih po-
litičnih opcij ali politično neopredeljeni. Bralce 
časopisa SLS Odmev vabim, da si ogledajo in 
sodelujejo pri oblikovanju spletne strani zavo-
da (www.25junij.si). Še posebno pa se pripo-
ročam in verjamem v osebno angažiranje vas, 
članic in članov SLS, če bo to potrebno zaradi 
morebitne izvedbe referenduma.  

Kako ocenjujete delo poslancev SLS, ko 
gre za problematiko meje s Hrvaško?

SLS in še posebno poslanska skupina je s 
takojšnjo ponovno vložitvijo predloga Reso-
lucije o meji s Hrvaško v začetku delovanja 
novega sklica državnega zbora naredila pote-
zo, ki dokazuje doslednost in vztrajnost SLS 
pri vztrajanju in iskanju pravične rešitve mej-
nih vprašanj s Hrvaško. Temeljno sporočilo 
resolucije, ki jo je na predlog predstavnikov 
SLS vsebinsko odločno podprl tudi Državni 
svet RS, je, da so vsi slovenski predstavniki 
in pogajalci zavezani k doslednemu vztraja-
nju  na načelu »uti possidetis juris«. Drugo 
sporočilo pa je, da ima Slovenija zgodovin-
ske in druge argumente, da na številnih de-
lih meje zahteva več, kot smo imeli ob osa-
mosvojitvi, npr. celotno zgodovinsko občino 
Piran skupaj s Kaštelom in Savudrijo, ki sta 
bili - v nasprotju z londonskim sporazumom 
- odvzeti občini Piran in priključeni občini 
Buje. To je zgodovinsko dokazljivo dejstvo, 
zato je pomembno, da  postane eno izmed 
slovenskih izhodišč za morebitno razsojanje 
pred mednarodnim sodiščem - še posebej 
ob dejstvu, da Hrvaška kot izhodišče posta-
vlja sredinsko črto v Piranskem zalivu, če-
prav je znano, da nikoli  v zgodovini niti naj-
manjši del Piranskega zaliva ni bil hrvaški. V 
primeru nadaljevanja Hrvaških prizadevanj, 
da Sloveniji onemogoči neomejen dostop na 
odprto morje, bo za Slovenijo najbolje, da se 
ne omeji z zahtevo za vzpostavitev stanja ob 
osamosvojitvi, ampak zahteva vrnitev kata-
strskih občin Kaštel in Savudrija, ki sta bili 
več kot 600 let del piranske občine in nato 
v nasprotju z Londonskim memurandumom 
priključeni občini Buje. Zato je to dejanje nič-
no, kar je treba upoštevati tudi ob dokončni 
določitvi meje. 

SLS je glede urejanja odnosov s Hrvaško 
torej dosledna in odločna, pa vendarle 
se zdi, da javnost glede na javnomnenj-
ske raziskave te doslednosti ne nagraju-
je. Kako komentirate to dejstvo?

SLS  bo na svoj prispevek k iskanju pravične 
rešitve mejnih vprašanj vedno lahko ponosna. 
Brez SLS bi bila Slovenija  glede tega vprašanja 
v mnogo slabšem položaju kot je. Ob spošto-
vanja vredni drži številnih poslancev, državnih 
svetnikov in drugih vodilnih v SLS danes in v 
preteklosti pa moramo vendarle biti kritični 
do stališč ali dejanj posameznih funkcionarjev 
SLS, ki si jih kot predstavniki stoletne in zgodo-
vinsko najpomembnejše slovenske stranke ne 
bi smeli privoščiti. Naj omenim primer, ko smo 
s številnimi odrekanji, vztrajnostjo in brezplač-
nim delom uglednih strokovnjakov naredili 
pomemben korak naprej z izdajo zemljevida 
o slovensko-hrvaški meji ter na predlog dr. 
Klasinca in dr. Krnelove dosegli sprejetje po-
membnega stališča podskupine zgodovinar-
jev in drugih strokovnjakov v  vladni komisiji 
za meje o stanju na dan 25. junij 1991. Ko sem 
skušal doseči objavo tega stališča in predsta-
vitev stanja v zvezi s slovensko-hrvaško mejo 
kot plačan oglas v glasilu KGZS Zelena deže-
la, je takratni predsednik zbornice Peter Vrisk 
preprečil objavo oglasa z utemeljitvijo, da bi 
ob objavi imel težave z Janšo oz. Janševimi. 
Tudi to je SLS kot tudi žaljive razprave nekate-
rih posameznikov na najvišjih organih SLS ob 
prizadevanjih SNZ, g. Joška Jorasa in njegovih 
podpornikov. Udeleženci teh sestankov vedo, 
koliko vztrajnosti in požrtih žaljivk je bilo po-
trebnih, da smo prišli do sedanjega dokaj poe-
notenega odnosa v SLS glede teh vprašanj. 

Ali ne dajete takim posameznim deja-
njem vendarle prevelike teže? 

To so kamni ali kamenčki v mozaiku, ki ga 
predstavljamo najprej znotrajstrankarski, po-
tem pa tudi celotni slovenski javnosti. Ko se 
sprašujemo, zakaj smo kljub izjemnemu šte-
vilu uglednih županov in številnim nespornim 
dosežkom  kot stranka tu, kjer smo - med za-
dnjimi in ne med prvimi - je tudi to eden od 
razlogov. Polovičarstva pač ljudje ne nagraju-
jejo in če začutijo, da nekaj govoriš, da pa nisi v 
to tudi dejansko prepričan oziroma da govoriš 
eno, delaš pa drugo, se odločijo za podporo 
tistemu, ki je bolj prepričljiv, četudi je bistveno 
slabše organiziran. Ko gre za tako ključen naci-
onalni interes, kot je ohranitev neomejenega 
dostopa na odprto morje, potem stranka, kot 
je SLS, pač ne more svojega stališča oblikova-
ti v odvisnosti od rezultatov javnomnenjskih 
raziskav ali stališč kake druge stranke. Kdor 
misli drugače, ve zelo malo o stoletni, pa tudi 

dvajsetletni SLS in razlogih za njene pretekle 
zmagovite rezultate. 

Kaj bi po vašem mnenju morala narediti 
SLS za dvig javnomnenjske podpore? 

Vrniti se mora h koreninam stoletne SLS in 
dvajsetletne prve demokratične povojne poli-
tične stranke v Sloveniji, hkrati pa vizionarsko, 
pogumno in odgovorno oblikovati vizijo za 
sedanjost in prihodnost Slovenije in sloven-
stva. SLS ima izjemen potencial v danes manj 
številčnem, a še vedno zelo zvestem članstvu, 
v največjem številu uspešnih županj in župa-
nov slovenskih občin, v številnih posamezni-
kih s parlamentarnimi in vladnimi izkušnjami, 
pa tudi izkušnjami v gospodarstvu, še poseb-
no obrti in malem podjetništvu, tehnični in-
teligenci, pa znanosti, zdravstvu, šolstvu, kul-
turi, da o kmetijstvu in agroživilstvu sploh ne 
govorim. Te potenciale je potrebno povezati, 
spregovoriti z jasno besedo, preseči osebne 
zamere, zbuditi v ljudeh prepotrebno samoza-
vest in ambicioznost ter premagati otopelost. 
Zelo vztrajna in sistematična mora biti SLS pri 
seznanjanju javnosti o tem, da je uspešno zašči-
tila številne slovenske nacionalne interese, ne le, 
ko gre za zaščito slovenskega ozemlja in morja. 
Če omenim le uspešno prizadevanje SLS za skla-
dnejši razvoj slovenskih občin, do zaščite kmetij-
stva in podeželja, še posebno v času pogajanj za 
vstop Slovenije v EU. Nacionalni interesi namreč 
obstajajo, čeprav se nekateri iz tega izraza nor-
čujejo. Brez aktivnega in uspešnega delovanja 
SLS bi bile danes tudi največje slovenske banke, 
zavarovalnice, Telekom (že) v tuji lasti, tako kot 
so povsem po nepotrebnem in s škodljivimi po-
sledicami Lek, Banka Koper, Tobačna Ljubljana ... 
(Se še spomnite žaljivk o nazadnjaštvu, prežive-
tosti in škodljivosti našega - sedaj že dokazano 
pozitivnega – početja?) Brez močne in samoza-
vestne SLS se še vedno lahko zgodijo škodljive 
prodaje tudi, ko gre za strateško pomembno 
Luko Koper, slovensko energetiko, pa tudi prej 
omenjene banke in zavarovalnice. 
In znati moramo ločiti zrnje od plev, dobro od 
slabega, vredno od nevrednega. Ljudje nam 
morajo v očeh prebrati, da nam gre za stvar, 
za reševanje problemov ljudi, za Slovenijo. Že 
zgolj dosledno in brezkompromisno vztraja-
nje na tem, da mora Slovenija ohraniti neome-
jen dostop na odprto morje za vsako ceno, bo 
spodbudilo mnoge, da nam spregledajo ka-
kšno napako in nam dajo glas zaradi zavesti, 
za kako pomembno stvar se zavzemamo.
Velik izziv so prihajajoče evropske volitve. Zelo 
težko bo, toda nič še ni dokončno izgubljene-
ga. Naredimo vse, kar je v naši moči, pa bo 
Slovenija kmalu spet imela močno in vplivno 
Slovensko ljudsko stranko.

Jerneja Faletič

Za ohranitev dostopa na odprto morje  bo morda treba doseči 
vrnitev Kaštela in Savudrije



2222 Pred evropskimi  volitvami
KomentarMednarodna aktivnost

Po parlamentarnih volitvah 
lanske jeseni, ki so prinesle 
politične spremembe in na 
oblast prinesle politično le-
vico, bodo letošnje evropske 
volitve prvi test zaupanja 
volilnega telesa. Aktualna 
vlada presenetljivo slabo 
pripravljena vleče poteze 
ob globalni � načni in go-
spodarski krizi, ki se vedno 
bolj odražata tudi v Slove-
niji. Obstaja realna možnost, 
da evropske volitve ne bodo 
več preslikava rezultatov 
lanskega septembra. Tu 
je priložnost za Slovensko 
ljudsko stranko, ki po nekaj 
zadnjih mandatih v vladi kot 
opozicijska stranka deluje v 
Državnem zboru.
V prvih dneh januarja so se 
sestali vsi ključni organi SLS 
in sprejeli vse potrebne od-
ločitve za dobro programsko, 
kadrovsko in organizacijsko 
pripravo na letošnje evrop-
ske volitve. Do sredine febru-
arja naj bi bila znana velika 
večina prepoznavnih in kre-
dibilnih kandidatov in kandi-
datk, ki bodo sestavljali listo 
SLS. V naši stranki s tem ne bi 

Kongres 
Avstrijske 
ljudske stranke 
(ÖVP)
V petek, 28. novembra 
2008, je v Welsu potekal 34. 
kongres Avstrijske ljudske 
stranke. Za štirinajstega 
predsednika stranke so z 
89,6 odstotki glasov izvo-
lili Josefa Prölla. Zbrane na 
kongresu je takoj po od-
prtju z govorom pozdravil 
tudi Wilhelm Molterer, bivši 
predsednik ÖVP in viden 
avstrijski, pa tudi evropski 
politik. 

Josef Pröll je v svojem govoru 
med drugim poudaril, da se je 
ÖVP po avstrijskih parlamen-
tarnih volitvah odločila za so-
delovanje v koaliciji, saj si kot 
politično odgovorna stranka 

ne želi privoščiti, da bi bila za 
pet let izločena iz procesa dr-
žavotvornega delovanja. Novi 
predsednik stranke je sicer 
sam prevzel vodenje � nanč-
nega ministrstva v novoizvo-
ljeni avstrijski vladi, saj v tem 
resorju vidi »ključni vzvod za 
prebroditev trenutne � nanč-
ne in gospodarske krize«. V 
svojem govoru na kongresu je 
Pröll razložil še nekatere ključ-
ne ukrepe, ki jih bo nova vlada 
sprejela za lažjo rešitev oziro-
ma preživetje � nančne krize. 
 

Kongres 
Krščansko-
demokratske 
unije (CDU)
V Stuttgartu je od 30. no-
vembra do 2. decembra 
2008 potekal 22. letni kon-
gres Krščansko-demokrat-
ske unije, kjer so se zbrali ne 
le vidni člani stranke, pač pa 
tudi vidni pred-
stavniki sestr-
skih in prijatelj-
skih strank iz vse 
Evrope. Kongresa 
se je udeležil tudi 
predsednik SLS 
Bojan Šrot. 

Na kongresu so 
predstavniki stran-
ke govorili o pri-
hodnji ekonomski 
politiki stranke, pa 

Letošnjega 
junija bomo 
slovenski volilci 
in volilke drugič 
v samostojni 
Sloveniji izbirali 
ekipo sedmih 
poslank in 
poslancev, ki nas 
bodo zastopali 
v Evropskem 
parlamentu. 

Leto 2009 bo ne le v znamenju globalne � nančne krize, pač pa ga bodo med drugim pomembno 
zaznamovale volitve poslancev v Evropski parlament. V Sloveniji se bodo zgodile drugič, po vsej 
Evropski uniji pa bodo od 4. do 7. junija 2009. V vseh državah članicah EU že potekajo priprave na ta 
pomemben skupni evropski dogodek, in tudi v Slovenski ljudski stranki ne zaostajamo za njimi. V 
tej številki časopisa SLS vam zato ponujamo v branje dve novički s kongresov naših sestrskih strank 
- Avstrijske ljudske stranke in Krščansko-demokratske unije - in komentar podpredsednika SLS Ja-
neza Podobnika. Tudi v prihodnjih številkah našega časopisa lahko pričakujete zanimive teme  s 
področja mednarodnih odnosov, saj postaja to ena najpomembnejših tem današnjega časa.  

Pred nami živahno leto 
tudi na mednarodnem 
parketu

tudi o letošnjih nemških parla-
mentarnih volitvah. Predsedni-
ca stranke in nemška kanclerka 
Angela Merkel je bila s skoraj 
95 odstotki glasov ponovno 
izvoljena na predsedniško 
mesto, v svojem zaključnem 
govoru pa je zbrane opomni-
la, da so se socialne razmere v 
Nemčiji v treh letih, odkar je na 
oblasti CDU, močno izboljšale. 
Obenem je opozorila, da se 
obeta slabše leto 2009, zato je 
potrebno graditi na panogah, 
ki so uspešne, in krepiti tista 
področja, ki so šibka. Pred-
vsem pa se moramo še pose-
bej v teh časih zavedati, kako 
pomembno je, da se lahko 
zanesemo drug na drugega, je 
še poudarila. Kljub trenutnim 
mrkim svetovnim razmeram 
je bil govor Merklove poziti-
ven in optimistično naravnan, 
nad čemer je bil navdušen tudi 
predsednik Bojan Šrot, saj mo-
rajo politiki po njegovem mne-
nju vedno kazati pot naprej in 
rešitve iz težav.

Jerneja Faletič

Josef Pröll, novoizvoljeni predse-
dnik Avstrijske ljudske stranke (foto: 
www.oevp.at)

Angela Merkel, predsednica Krščansko-demokrat-
ske unije in nemška kanclerka (foto: www.bilder.
cdu.de)
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Komentar

smelo biti težav, saj premore 
zadostno število posamezni-
kov, ki so se prekalili v doma-
či, slovenski politiki, pa tudi 
v evropskem prostoru, še 
posebej ob uspešnem pred-
sedovanju Slovenije EU lani. 
Svet SLS je sprejel sklep, da 
se ob oblikovanju liste  pri-
pravi tudi osnutek program-
sko-političnega manifesta, v 
katerem bo SLS predstavila 
svoj izviren pogled na po-
membno poslanstvo evrop-
skih poslancev v slovenski in 
evropski politiki; pogled na 
ključna gospodarska, poli-
tična in družbena vprašanja, 
pred katerimi je Slovenija in 
Evropa.
Pri tem je potrebno poudariti, 
da zaradi vedno večje pristoj-
nosti, ki jih dobiva Evropski 
parlament, evropski poslanci 
s svojimi odločitvami  vedno 
bolj neposredno vplivajo na 
številna področja vsakdanjega 
življenja »evropskih državlja-
nov«: na zdravje, okolje, zdra-
vo prehrano, promet, izobra-
ževanje. Ena od nalog  sedmih 
članov in članic na  listi SLS in 
celotnega volilnega štaba bo 
tudi ta, da bodo v času do vo-
litev ljudi prepričali, da posla-
nec v evropskem parlamentu 
lahko pomembno vpliva na 
kakovost njihovega življenja 
in da ob tem, kar je ključno, 
v širšem evropskem prostoru 
zastopa interese Slovenije in 
vseh njenih prebivalcev; tu 
je treba še posebej omeniti 
problematiko meje z republi-
ko Hrvaško. To je pomembno 
tudi  zato, ker se je SLS na pr-
vih evropskih volitvah za malo 
izmuznila izvolitev poslanca, 
kar nas je posledično še do-
datno naredilo za manj vidne 
in prepoznavne v političnih 
strukturah Evropske ljudske 
stranke, katere polnopravna 
članica je SLS vse od vstopa 
Slovenije v EU.

Ob tem pa moramo zelo od-
krito povedati, da bo tudi to-
kratni cilj - izvolitev poslanca 
ali poslanke v Evropski parla-
ment z liste SLS - zelo težka 
naloga. Vsekakor je stranka 
s pravočasnimi pripravami 
storila pomemben korak, 
da bomo cilj dosegli. Same 
priprave, še posebej obli-
kovanje navdušujočega in 
prepričljivega programskega 
manifesta (ki bo nadgradnja 
volilnega programa Evropske 
ljudske stranke - je v pripravi) 
pa naj ob ubrani in ambicio-
zni ekipi na listi SLS prinese 
med naše članstvo in simpa-
tizerje nujno potrebno moti-
vacijo za delo v občinskih in 
regionalnih odborih ter vseh 
organih stranke. Prav v tem 
vidim nujen predpogoj za 
uspeh.
V nadaljevanju bi želel na 
kratko predstaviti nekatere 
programske poudarke, za ka-
tere se predvideva, da bodo 
v ospredju v letošnji kampa-
nji. Pri tem je zanimivo, da 
sta oba nosilna politična blo-
ka v Evropskem parlamentu 
- Evropska ljudska stranka in 
Stranka socialistov - že do-
dobra »prekrižala meče«. Gre 
za ključno vprašanje, kateri 
družbeno gospodarski mo-
del bo dal bolj konkretne in 
dobre rešitve za izhod iz � -
nančno-gospodarske krize, 
v kateri je tudi celotna EU, 
pa tudi, kateri koncept je za 
krizo bolj odgovoren. To je 
tudi zelo aktualna tema v slo-
venski politiki, istočasno pa 
tudi priložnost za opozicijsko 
SLS, da jasno oblikuje neka-
tera pomembna politična 
stališča. 
Po mojem trdem prepriča-
nju mora SLS obstoječo kri-
zo izkoristiti kot priložnost, 
da jasno pove naslednje: v 
centru gospodarsko-politič-
nih odnosov so ljudje in ne 

medgeneracijski solidarno-
sti, še posebej opredelitev 
položaja mladih;

4. pomen evropskih sredstev 
za razvoj občin in za enako-
meren regionalni razvoj;

5. v času zaostrenih gospodar-
skih razmer mora imeti Slo-
venija v EP osebe, ki bodo 
evropsko politično sceno 
opozarjale na slovenske 
posebnosti;

6. evropski poslanec naj  pri-
mere dobrih praks z gospo-
darskega in socialnega po-
dročja, s katerimi se seznani 
pri svojem delu,  prenese 
v svoje državno in lokalno 
okolje;

7. evropski poslanec je oseba, 
ki v EP predstavlja avtentični 
slovenski pogled na evrop-
ske tematike; 

Pokazalo se je, da je bilo za ra-
zvoj slovenskega kmetijstva, 
podeželja in trajnostni eko-
socialni model slovenskega 
kmetijstva slabo, ker v EP SLS 
ni imela svojega predstavnika.
Tudi zato storimo prav vse, da 
se bo to tudi v resnici zgodilo!

Janez Podobnik 

trg z izključno 
usmeritvijo v 
pro� t; kriza je 
znova opozo-
rila na pomen 
realnega go-
spodarstva: po-
membno je, kar 
realno ustvariš, 
ne pa neolibe-
ralna virtual-
na ekonomija; 
SLS gradi na 
izvornem kon-
ceptu Konrada 
A d e n a u e r j a 
(in pred njim 
dr. Kreka), ki z 
modelom so-
cialno–tržnega 
gospodarstva 
daje podlago 
za družbeno odgovorni go-
spodarski razvoj in pri tem 
poudari tudi okoljsko odgo-
vornost; pomen globalizaci-
je in globalnih trendov, ki so 
rezultat naraščajočega vpliva 
multinacionalk, je aktualna 
kriza postavila pod resen 
vprašaj: znova pridobiva na 
pomenu nacionalna ekono-
mija, na katero se v krizi lahko 
najbolj zaneseš (v tem konte-
kstu tudi prehranska samoo-
skrba v Sloveniji). Če navedem 
še nekaj drugih tematik:
1. izkoristiti evropske struktur-

ne/socialne sklade na način, 
da se bo razvijal človeški po-
tencial in ne le investiralo v 
zidove;

2. inovativne prakse spopada-
nja z gospodarsko krizo, še 
posebej odgovor na pod-
nebne spremembe kot pri-
ložnost za nove tehnologije, 
in spodbuda, da se sloven-
sko gospodarstvo vključu-
je v evropske tehnološke 
platforme;

3. družbena solidarnost, ki 
vključuje prilagajanje in odre-
kanje vseh družbenih skupin 
- ob tem poseben poudarek 
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S 1. januarjem je prevzela kr-
milo predsedovanja Evrop-
ski uniji Češka, ki je druga 
članica novinka po Sloveniji, 
ki predseduje Evropski uniji. 
Njena naloga ne bo nič laž-
ja od slovenske, kvečjemu 
težja, saj je v luči aktualnih 
gospodarskih in političnih 
svetovnih razmer izredno 
zahtevno krmiliti med inte-
resi svetovnih velesil. Ob tej 
priložnosti smo se pogovar-
jali z veleposlanikom Slove-
nije v Češki republiki mag. 
Francem Butom, nekdanjim 
predsednikom Slovenske 
ljudske stranke.

Vaša ekscelenca, kako vidi-
te svojo vlogo veleposlani-
ka v prvi polovici letošnjega 
leta, ko Češka kot druga čla-
nica novinka (za Slovenijo) 
predseduje Evropski uniji?

Najprej lep pozdrav vsem bral-
kam in bralcem. Vloga velepo-
slanika je vedno enaka - skrbeti 
mora za dobro in predvsem 
profesionalno delovanje vele-
poslaništva in za to, da kar naj-
bolje predstavlja svojo državo. 
Veleposlanik je v prvi vrsti prvi 
predstavnik svoje domovine v 
državi akreditacije, v mojem pri-
meru Češke republike. So pa na-
loge celotnega veleposlaništva, 
torej vseh zaposlenih, vključno 
z veleposlanikom, v času pred-
sedovanja neke države Svetu 
EU zagotovo povečane. 

Kakšne so bile vaše izkušnje 
v času slovenskega predse-
dovanja EU?

Predvsem dobre. V bistvu imam 
redko priložnost, da v svojem 
mandatu »izpeljem« kar dve 
predsedovanji, najprej sloven-
sko lani, sedaj pa še češko. Če-
prav je oboje povezano z veliko 
dodatnega dela, predstavlja 
hkrati velik izziv. Dela in izzivov 
pa se nikoli nisem branil. Smo 
pa v času slovenskega predse-

dovanja lani storili kar največ, 
da Slovenijo bolj približamo 
češki javnosti. Tako smo maja 
organizirali veliko prireditev 
na osrednjem praškem trgu, v 
Prago smo pripeljali lipicance, 
z razstavo o Plečnikovih Žalah 
in razstavo o lipicancih smo 
obiskali skoraj vse češke regije, 
obeležili smo 500-letnico roj-
stva Primoža Trubarja, organi-
zirali nekaj odličnih koncertov 
in še bi lahko nadaljeval. Naj-
pomembnejše pa je, da v času 
slovenskega predsedovanja 
veleposlanik ne predstavlja le 
svoje države, pač pa tudi EU. V 
tem smislu sklicuje redna sreča-
nja vseh veleposlanikov držav 
članic EU, kamor se povabi tudi 
pomembne goste, poslancem 
v parlamentu predstavi priori-
tete predsedovanja, komuni-
cira z mediji, s politiki in širšo 
javnostjo. Sam sem imel tako 
v 6 mesecih kar 11 predavanj 
na različnih čeških univerzah in 
drugih ustanovah.

Kako se bo predsedovanje 
Češke Evropski uniji čutilo 
pri vaših veleposlaniških 
nalogah na Češkem? 

Tokrat je naša naloga predvsem 
dnevno spremljati namere in 
načrte predsedujoče države, 
čim več komunicirati z odgo-
vornimi ljudmi iz različnih mini-
strstev in o tem tekoče poročati 
v Slovenijo. Najvažneje pa je, da 
je Češka kot predsedujoča drža-
va natančno, hitro in na ustre-
zen način seznanjena s stališči 
Slovenije; glede na zahteven 
program predsedovanj - teme 
kot so zahodni Balkan, Hrvaška 
in podobno - je to še posebej 
pomembno. Predsedujoča dr-
žava ima namreč nalogo, da po-
sluša stališča in zahteve držav 
članic in išče kompromisne reši-
tve. Seveda pa bo v naslednjih 
dveh mesecih Češko obiskalo 
prek 200 delegacij na različnih 
ravneh, ki se bodo udeležile 

raznih dogodkov v organizaciji 
češkega predsedstva. 

Kakšne so smernice, ki se 
nakazujejo ob češkem pred-
sedovanju? Kakšno politiko 
bo po vašem mnenju vodi-
la Češka kot predsedujoča 
EU?

Verjamem, da takšno, ki je v 
interesu vseh držav članic, to-
rej tudi Slovenije. Se pa Čehi, 
za razliko od Francozov, želijo 
nekoliko bolj posvetiti vzhodni 
dimenziji, poglobitvi odnosov 
z ZDA, zlasti po prisegi Barac-
ka Obame, predvsem pa želijo 
EU približati ljudem s predpo-
stavko, da EU potrebuje manj 
regulacije, manj »bruseljske 
administracije« in več resnič-
ne svobode. To je za Čehe tudi 
razumljivo, saj se letos spomi-
njajo 20-letnice padca železne 
zavese in s tem padca komu-
nizma, ki je ta ponosni narod 
za nekaj desetletij pahnil v 
izjemno izolacijo, ko so bile 
človekove pravice državljanov 

Pogovor z veleposlanikom mag. Francem Butom

Vsaka evropska država mora imeti  močno ljudsko stranko

kršene v temeljih. Od tukaj, iz 
strahu, da bi jim kdo poskušal 
zopet »odvzeti« težko prido-
bljeno svobodo, izhaja za ne-
katere Evropejce nenavadna 
»zadržanost in previdnost« Če-
hov do pretesnega povezova-
nja znotraj EU. 

Kje vidite največje izzive 
češkega predsedovanja v 
danih okoliščinah globalne 
ekonomske krize in aktual-
nega plinskega spora med 
Rusijo in Ukrajino?

Češka je bila takoj na samem 
začetku dobesedno potisnje-
na v reševanje težkih med-
narodnih problemov. Takoj 
sta se zgodila spopad v Gazi 
in prekinitev dobave ruske-
ga plina. Ocenjujem, da se je 
predsednik češke vlade Mi-
rek Topolánek odzval hitro in 
tudi učinkovito, tako da delu 
predsedujoče Češke doslej 
ni kaj očitati. Češko čakajo še 
zahtevne razprave o iskanju 
rešitev za izhod iz � nančne in 
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gospodarske krize, ki je zajela 
ves svet. Tako je treba prizna-
ti, da bo češko predsedstvo še 
bolj zahtevno od slovenskega, 
če ne kar eno najtežjih doslej, 
zato želim češkim prijateljem 
kar največ uspeha in modrih 
predlogov. 

Slovenija in Češka imata kar 
nekaj skupnih točk – obe sta 
mladi državi, obe sta bili is-
točasno sprejeti v Evropsko 
unijo. Kje lahko potegnete 
vzporednice med njima in 
kje vidite razlike?

Čehi in Slovenci smo si zelo 
podobni, imamo pa tudi nekaj 
razlik. Pri nas so morda še ne-
koliko bolj ohranjeni tradicija 
in običaji, ki jih ljudje še živijo, 
a jih počasi žal tudi opuščajo. 
Na Češkem pa je bila tradicija 
v času komunizma grobo pre-
kinjena, marsikje začenjajo na 
novo. Kljub vsemu je Češka 
ena najstarejših držav v Evro-
pi, stoletja je bila ena najpo-
membnejših evropskih držav, 
v času Svetega rimskega ce-
sarstva (štirinajsto in petnaj-
sto stoletje) so bili češki kralji 
tudi naši kralji. Veliko stvari nas 
druži, nobeden od jezikov v 
svoji osnovi ni tako podoben 
slovenščini kot ravno češki, pa 
če se sliši še tako drugače. Pleč-
nik je nekaj največjih umetnin 
ustvaril v Pragi, izumitelj ladij-
skega vijaka Ressel je bil Čeh, ki 
je deloval na slovenskem oze-
mlju, mnogi Slovenci so skozi 

Vsaka evropska država mora imeti  močno ljudsko stranko

stoletja študirali v Pragi, več 
stoletij smo Čehi in Slovenci ži-
veli pod okriljem Avstrije in še 
in še. Predvsem pa sta Češka in 
Slovenija prijateljski državi, ki 
nimata nobenih medsebojnih 
sporov, odlično gospodarsko 
sodelujeta, naši in češki ljudje 
pa vedno pogosteje odkrivajo 
lepote obeh držav.

Kako kot politik, ki ste bili 
dolgo prisotni tako v slo-
venski kot v evropski poli-
tiki, vidite vlogo Slovenske 
ljudske stranke v evropski 
dimenziji?

Najprej moram povedati, da 
so leta mojega aktivnega po-
litičnega delovanja že pred 
časom minila. Že leta 2004 
sem se popolnoma umaknil 
iz aktivne politike, dobri dve 
leti delam kot diplomat in to 
počnem z velikim veseljem. Še 
vedno pa sem prepričan, da bi 
morala vsaka evropska država 
imeti močno ljudsko stranko, 
ki temelji na temeljih krščan-
sko-demokratskih vrednot. V 
večini evropskih držav tudi je 
tako. Zlasti v časih gospodar-
ske krize je še kako pomemb-
no, da družba išče konsenz 
med kapitalom in socialno 
pravičnostjo. To v veliki meri, 
večinoma uspešno, počnejo 
ljudske stranke v evropskem 
prostoru. 

Lejla Kogej
Jerneja Faletič

Češka za krmilom EU pred 
velikimi izzivi
Z novim letom je predsedovanje Evropski uniji za šest me-
secev prevzela Češka. V tej vlogi se  prvič preizkuša vzho-
dnoevropska država, ki je bila nekoč del sovjetskega bloka. 
Češka je po Sloveniji, ki je EU predsedovala v prvi polovici 
leta 2008, druga nova članica na čelu EU. Češko predse-
dovanje med drugim čaka soočenje z globalno � nančno 
krizo, z novo ero odnosov z Rusijo po vojaških spopadih v 
Gruziji ter plinskim sporom z Ukrajino, vlogo EU na zaho-
dnem Balkanu, mejnimi nesoglasji Slovenije in Hrvaške ter 
z negotovo usodo Lizbonske pogodbe. 
Češka je predsedovanje EU prevzela od Francije, ene od 
ustanovnih in nasploh najvplivnejših članic unije, od ko-
der prihajata idejna očeta projekta »vse enotnejše unije«, 
Robert Schuman in Jean Monnet. Na drugi strani železne 
zavese je bila Češka v času rojstva EU del komunističnega 
sovjetskega bloka. V nasprotju z zelo proevropsko Slove-
nijo je bila Češka, ena najbolj evroskeptičnih članic EU, v 
pričakovanju predsedovanja tarča številnih kritik in dvo-
mov. Slovenska vlada je novembra pred predsedovanjem 
prestala glasovanje o nezaupnici, po enem letu pa se je 
podobna zgodba ponovila češki desnosredinski vladi, ki jo 
vodi Mirek Topolanek, s tem da ima Češka tudi zelo protie-
vropskega predsednika Vaclava Klausa, premier pa v parla-
mentu nima večine.
Slovenija je imela sicer v primerjavi s tem, kar se obeta 
Češki, po oceni političnih analitikov v Bruslju, razmeroma 
mirno predsedovanje, ki sta ga najbolj pretresla razglasitev 
neodvisnosti Kosova februarja 2008 in zavrnitev Lizbonske 
pogodbe na Irskem junija - že ob koncu predsedovanja. 
Češka pa se že v prvem mesecu predsedovanja EU sooča z 
globalno � nančno krizo, ki po besedah evropskega komi-
sarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti 
utegne brezposelnost na območju EU povečati za pribli-
žno dva odstotka. Ocenil pa je tudi, da bi v primeru, da bo 
gospodarska kriza trajala dlje, zaradi neenakomernih po-
sledic krize med evropskimi državami bistveno težje dose-
gli usklajenost oziroma kohezijo. 
Češka je napovedala tudi, da si bo prizadevala, da bi se 
Hrvaška in države zahodnega Balkana približale EU. V tem 
kontekstu  je podedovala tudi vprašanje zastoja Hrvaške 
v pristopnih pogajanjih z EU zaradi vprašanja njene meje 
s Slovenijo. Čehi sicer poudarjajo, da je to vprašanje, ki ga 
morata rešiti državi dvostransko. Tudi to vprašanje se je 
odprlo v prvem mesecu predsedovanja Češke EU.
Nenazadnje pa bo na predsedovanje Češke pomembno 
vplivala tudi izvolitev 44. predsednika ZDA Baracka Obame 
in dejstvo, da so junija volitve v Evropski parlament in da se 
konec leta izteče mandat Evropski komisiji. 

MJ

Mag. But na fotografi ji s češkim predsednikom Vaclavom Klausom



2626 Stanje v kmetijstvu je zaskrbljujoče

Slovenska kmečka zveza pri SLS

SKZ pri SLS je na svoji zadnji 
redni seji v letu 2008 obravna-
vala aktualno problematiko v 
kmetijstvu in analizirala delo v 
letu 2008.
Ugotovili smo, da je stanje v 
kmetijstvu zaskrbljujoče, še 
posebej pa nas skrbijo ugo-
tovitve pomembnih makro 
ekonomistov, da kmetijstvo v 
časih globalne krize te krize ne 
bo občutilo. To ne drži, saj je 
znano, da je bilo v preteklosti 
kmetijstvo tisto, ki je deakti-
viralo socialno bombo v mar-
sikaterem območju Slovenije, 
zmanjševalo brezposelnost, 
a zato ni bilo deležno podpo-
re države. V današnjem času 
kmetijstvo te funkcije ne bo 
zmožno več opraviti tako učin-
kovito kot pred petnajstimi leti 
in prej.
V SKZ smo zaskrbljeni nad 
dejstvom, da se veča razkorak 
med odkupnimi cenami in na-
raščanjem cen reprodukcijske-
ga materiala. Zaskrbljeni smo, 
da so ob jesenski setvi ostala 

Redna seja IO SKZ pri SLS 16. 12. 2008

naša polja nepognojena, da 
se zmanjšuje stalež živali, da 
je vedno manj organskih gno-
jil in da lačna zemlja ne more 
dati optimalnih pridelkov. Sta-
nje je zaskrbljujoče, saj na tak 
način ne moremo povečevati 
samooskrbe v Sloveniji.
Opozorili smo na zaskrbljujo-
če stanje na trgu s kmetijskimi 
pridelki, predvsem padanje 
odkupne cene mleka. 
Nakup repromateriala je po-
gojen tudi s pravočasnimi 
izplačili ukrepov kmetijske 
politike. Z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da je MKGP za-
čelo z izplačili ukrepov OMD, 
pozivamo pa, da MKGP v čim 
krajšem času izplača tudi osta-
le ukrepe kmetijske politike 
za leto 2008. Želimo, da bi 
bila tudi plačila za leto 2009 v 
čim večjem deležu izplačana 
še v letošnjem letu. Poudarje-
no je bilo, da se birokracija v 
Sloveniji ne zmanjšuje, da bi 
bilo treba upoštevati tudi sta-
lišče Evropskega parlamenta o 

zmanjšanju administracije. To 
naj poudarja tudi KGZS. KGZS 
je MKGP že predstavila stališče 
oz. predlog o načinu spremlja-
nja obdelave vlog.
Problematika podelitve kon-
cesij za lov divjadi je zelo pere-
ča. V SKZ zahtevamo, da mora 
lastnik divjadi tudi odgovarjati 
za nastalo škodo, ki jo povzro-
či divjad. Taka škoda bi morala 
biti zavarovana. Problem div-
jadi je v hribovskih območjih 

še večji kot drugje, predvsem 
zaradi krajše rastne dobe. 
Slovenija nima svoje strate-
gije oz. politike na področju 
kmetijstva. To se odraža tako 
v  odnosu do uvoza in izvo-
za kmetijskih pridelkov in 
do upravičenih prejemnikov 
ukrepov kmetijske politike, 
v cenah veterinarskih stori-
tev, zapleteni organiziranosti 
KGZS, v odnosu do ohranjanja 
podeželskih trgovin(ic), kjer se 
lahko kupi lokalni izdelek, kre-
pitvi administracije itd. Člani 
so dali pobudo, o kateri velja 
resno razmisliti, in to je, da SKZ 
prevzame kmetijsko politiko 
v Sloveniji. Sedanja koalicija 
je dejansko prva koalicija po 
osamosvojitvi, kjer ni stranke, 
ki se zavzema za slovenskega 
kmeta in podeželje. V prete-
klosti je bila to SKZ in kasneje 
iz nje SLS.
Slovenski javnosti je potrebno 
povedati, da je kmet pridelo-
valec hrane kot strateške do-
brine, kar je eno najpomemb-
nejših političnih vprašanj v 
Sloveniji.

Igor Hrovatič
predsednik SKZ pri SLS

Igor Hrovatič, predsednik SKZ pri SLS, v pogovoru s predsednikom KGZS 
Cirilom Smrkoljem

Na seji se je zbrala večina vodstva 
SKZ
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Komaj končana energetska kriza 
in dvig cen fosilnih goriv ter po-
večan vpliv klimatskih sprememb 
nas opozarjajo, da je treba nekaj 
storiti tudi na tem področju. Ve-
dno večja raba toplotnih črpalk 
je rešitev iz nastale situacije ob 
enakem, če ne še večjem udobju. 
Vsaka toplotna črpalka je vezana 
na rabo obnovljivega vira ener-
gije, kar pomeni, da izbiramo tip 
toplotne črpalke po najbolj raz-
položljivem viru na lokaciji novogradnje.
Možnosti so naslednje: raba energije zemlje, raba energije podtalnice 
in raba shranjene sončne energije v površini zemlje z zemeljskim kolek-
torjem ali z energetsko košaro.
V Sloveniji je na vsaki lokaciji možno uporabiti energijo zemlje s siste-
mom geosonde, raba energije podtalnice je odvisna od njenega obsto-
ja in varovanja vodovarstvenih pasov, vgradnja zemeljskega kolektorja 
od razpoložljivosti (velikosti) parcele, dobro delovanje pa od pravilne 
izvedbe in pravilnosti dimezioniranja sistema. Toplotno črpalko izbira-
mo glede na njen osnovni namen, saj vemo, da lahko z njo izvajamo 
ogrevanje objektov, hlajenje objektov in pripravo tople sanitarne vode. 
V Sloveniji se toplotne črpalke primarno uporabljajo za ogrevanje in 
pripravo tople sanitarne vode, manj pa za hlajenje.

Toplotne črpalke – dobra rešitev 
tudi za okolje
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K izboru vira energije je potrebno pristopiti strokovno, kar pomeni, 
strokovno pripraviti projekt in predhodno preučiti naravne danosti, ki 
jih nudi lokacija novogradnje.
Zalogovnik (akumulator toplote) se vgrajuje pri toplotnih črpalkah 
predvsem zaradi zmanjšanja števila vklopov toplotne črpalke in šele 
potem zaradi akumuliranja toplotne energije. Priporoča se vgradnja 
zalogovnika z volumnom 20 l na kilovat moči toplotne črpalke. Vedno 
se posebej vgradi bojler za sanitarno vodo. Bojler in zalogovnik imata 
različni funkciji.  
V zadnjem času je pri investitorjih moč opaziti izrazito nagnjenost k 
izvedbi talnega ogrevanja. Pri novogradnjah priporočamo izvedbo 
talnega (stenskega) ogrevanja, ker je za njegovo delovanje potrebna 
manjša moč toplotne energije. Za talno ogrevanje se uporablja medij 
(� uid) s temperaturo največ do 35°C.
Značilnost talnega ogrevanja je, da ima zelo dolg reakcijski čas tako po 
začetku obratovanja kot tudi po prenehanju. Posebnost talnega ogre-
vanja je, da se zaradi načina kroženja toplega zraka prostori bistveno 
manj prašijo. Za prostore, kjer se stanovalci zadržujejo več časa in si 
želijo te prostore klimatizirati, predlagamo dodatno vgradnjo konvek-
torjev zaradi poletnega hlajenja.
Sicer pa obstoječe radiatorsko ogrevanje pomeni, da bo morala toplo-
tna črpalka obratovati na polno na teperaturi 50 do 55°C. Seveda pa 
temperaturo v prostorih ureja vgrajeni sobni termostat. V Sloveniji je 
kar nekaj objektov z radiatorskim ogrevanjem, kjer obratujejo toplotne 
črpalke. Res je, da je potrebno časovno več ogrevanja, vendar je tudi 
res, da so še vedno veliki prihranki pri rabi fosilnih goriv.
Toplotne črpalke porabijo povprečno električne energije v višini 25 % 
nazivne moči. Natančnejši izračuni so odvisni od zajema temperature 

obnovljivega vira energije. Tu pride do izraza ekonomičnost obrato-
vanja sistema geosonde. Letni obratovalni strošek toplotne črpalke je 
strošek porabljene električne energije in enkrat letno obisk serviserja 
toplotne črpalke (pregled nastavitev toplotne črpalke in kontrola hla-
dilnega sredstva) v višini 50 evrov.
Slovenske toplotne črpalke niso v ničemer slabše od uvoženih, zato 
je potrebno dati možnost slovenski tovrstni proizvodnji. Pri tem velja 
spomniti, da je bil prvi proizvajalec v Sloveniji LTH iz Ško� e Loke, ki je 
prenehal s proizvodnjo zaradi nizke cene kurilnega olja in bi ga veljalo 
spodbuditi, da ponovno obudi proizvodnjo.

Božo Dukić
         Inštitut za obnovljive

vire energije

Okolje



2828 Predavanje o arhitektu 
Jožetu Plečniku

Klub kulturnikov pri SLS Klub znanstvenikov pri SLS 

11. decembra lani je bilo v 
okviru kulturnih večerov Kluba 
kulturnikov pri SLS v prostorih 
Vodnikove domačije v Spodnji 
Šiški v Ljubljani predavanje dr. 
Damjana Prelovška o življenju 
in delu našega velike mojstra, 
umetnika in arhitekta Jožeta 
Plečnika.
Dr. Damjan Prelovšek, nedavni 
prejemnik častnega doktora-
ta češke akademije znanosti 
in hkrati največji živeči pleč-
nikolog, nam je predstavil ži-
vljenjsko pot Jožeta Plečnika 
od mizarskega vajenca do 

Predavanje je dr. Damjan Prelovšek obogatil s svojimi fotografi jami Plečnikovih stvaritev.

V Vodnikovi domačiji v Ljubljani se je zbralo lepo število občudovalcev 
Plečnikovih del.

Predsednica Kluba kulturnikov pri 
SLS Gabrijela Biserka Šertel se je dr. 
Damjanu Prelovšku ob tej priložno-
sti zahvalila za njegovo delo.

vrhunskega evropskega arhi-
tekta. Predavanje je osvetlilo 
Plečnikov način komponiranja 
z materiali in linijami, ki izhaja 
iz preobrazbe antične umetne 
obrti. Prikazane so bile foto-
gra� je in diapozitivi arhitekto-
vih glavnih del, ki se začenjajo 
z Zacherlovo hišo in končajo z 
mogočno idejo o slovenskem 
parlamentu.
Ogledali smo si lahko tudi 
Plečnikova dela iz praškega 
obdobja, kjer je služboval pri  
češkoslovaškem predsedniku 
Masaryku. Čehom je zapustil 

Kulturni večer
Pred kratkim je izšla knjiga Korotan 
1991 - 2008, v kateri so navedene 
vse kulturne prireditve, ki jih je or-
ganiziral ta slovenski center na Du-
naju. Knjigo, ki ima okoli 200 strani, 
je izdal Slovenski kulturni center na 
Dunaju, avtorji pa so Anton Levstek, 
Boris Podrecca, Marjeta Ciglenečki 
in Primož Kuret.  Ob predstavitvi 
knjige je zbrano občinstvo pozdra-
vil tudi Karel Smolle in izrazil veselje, 
da je nova slovenska vlada v koali-
cijsko pogodbo zapisala, da bo od-
kupila slovenski dom Korotan. 
SLS poziva vse, ki lahko na kakr-
šenkoli način pripomorejo k ohra-
nitvi tega kulturnega centra na 
Dunaju, da se tega aktivno lotijo. 
Vsi skupaj se potrudimo, da se čim 
prej konča agonija v zvezi s tem. 

Periklas

Ohranimo muzej      v Monoštru

Monošter leži 10 km od slovenske meje na          Goričkem in velja za središče Slovenskega Porabja.

Korotan na Dunaju  v slovenske roke!
nepozabni pečat s svojim iz-
jemnim delom na praškem 
gradu in z izgradnjo cerkve 
Srca Jezusovega.
Po predavanju, ki je bilo do-
bro obiskano, je sledila ob-
širna razprava predvsem o 
varovanju njegovih številnih 
umetniških del.

Gabrijela Biserka Šertel
predsednica Kluba kulturnikov 

pri SLS

V SLS smo z velikim razočaranjem 
sprejeli novico, da madžarska dr-
žava ni zagotovila sredstev za de-
lovanje majhnega muzeja v Mo-
noštru, v katerem so predstavljeni 
tako pisni kakor tudi materialni 
dokazi o prebivanju Slovencev v 
tem delu Evrope. 
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Kulturni dialog? Kaj je to?
Je to za Hrvaško spodoben ali vzvišeno 
nespodoben dialog s Slovenijo? Kaj kul-
turni dialog v politiki sploh pomeni za 
državo Hrvaško? Kaj to pomeni za najviš-
je predstavnike sosednje države? Države, 
ki želi dostojno in kulturno vstopiti v EU? 
Ali želi Hrvaška tudi v EU netiti številne 
umetne požare?
Kulturni dialog po Mesiču: »vatrogascev, 
koji če poškropiti slovenske specialce!« 
Ha,ha, ha!« Težke besede najvišjega 
predstavnika sosednje države Hrvaške. 
Se jih sploh zaveda?
Kultura podcenjevanja, kultura napiho-
vanja, kultura norčevanja, kultura prevar, 
kultura potvarjanja, kultura zaničevanja, 
kultura nenehnega zavajanja, kultura po-
tvarjanja zgodovine, kultura potvarjanja 
pravnih dejstev? Tudi kultura podcenje-
vanja in poneumljanja svojih, hrvaških dr-
žavljanov? Žal! Kultura naporne, nenehne 
preže in vzdrževanja ponarejene  hrvaške 
zgodovine. Kultura jezikavo strahopetne-
ga, umetnega ustvarjanja resničnosti, ki to 
ni in nikoli v zgodovini ne bo!

Dejstvo je, da v Istri Slovenci 
žive najmanj 1400 let in Hrvati 
ubogih 60 let!

Predsednik Tuđman je vselej zatrjeval, 
da je današnja Hrvaška formalno pravna 
naslednica Paveličeve države NDH, zato 
je kot taka še vedno v vojni z zavezniški-
mi silami. Toliko o pravnem vidiku drža-
ve Hrvaške! Saj ima Hrvaška pomembne 
ugledne pravnike!? 
Sosednja država se je s svojo fašistično 
zgodovino po drugi svetovni vojni ne-
dostojno  in brez obžalovanja priključila 
Jugoslaviji. Hrvaški politiki so že takrat s 

ponarejenimi dokumenti-sklepi hrvaške-
ga zasedanja ZAVNOH potvarjali resnico. 
Neresnično so zatrjevali, da je bila priklju-
čitev Istre h Hrvaški tudi sklep AVNOJ-a v 
Jajcu, kar je popolna izmišljotina.
Tega dejstva ne potrjuje prav noben pisni 
dokument! So takrat hrvaški  pravniki zar-
devali? Očitno ne, ker sta  pohlep po tu-
jem ozemlju in agresija vse do danes do-
minantni stalnici  hrvaškega vrha. In takrat 
se pravo zanemarja.Toliko o pravni upravi-
čenosti do priključitve Istre Hrvatom.
Z neresničnim potvarjanjem dejstev in z 
vztrajnim ponavljanjem popolnih neresnic 
so hrvaški politiki dosegli, da je Istra uprav-
no po vojni po razrešitvi cone A in B v slo-
venskem primorju pripadla prvič v zgodovi-
ni Hrvaški. Gospodu Mesiču zato predlagam 
ogled Ljubljane in ogled grbov vseh pokra-
jin, tudi grba Istre na ljubljanskem gradu.
Da Hrvaška ni imela v zgodovini nič skupnega 
z Istro, govorijo konkretna dejstva in konkretne 
slovenske � nančne številke: slovensko � nanci-
ranje in vzdrževanje kompletne infrastrukture 
na tem območju. Slovenski vlaki in vožnja po 
slovenskih železniških tirih v Istri.  Letališče 
v Pulju - upravno in organizacijsko del letali-
šča Ljubljana Brnik! Pivovarna v Buzetu! Da o 
pomorski kontroli in nadzoru istrske obale in 
morja s strani slovenskih pomorskih oblasti 
niti ne govorimo. Savudrijska posest pa je z ve-
ljavno listino pravno formalno v lasti Pirana.
Z lastniškega prava lahko tudi Italijani do-
kažejo, da so Hrvati v zgodovini s pravnim 
prometom-prodajo prodali večino jadran-
skih otokov italijanskim pravnim in � zičnim 
osebam tistega časa. To so pravna dejstva!
Poleg kulture obnašanja v politiki in spo-
štovanja pravne kulture, kamor sodi na 
prvo mesto načelo poštenosti in načelo 
pravičnosti, se bodo sosedje morali pred 
vstopom v EU veliko naučiti in predvsem 
spremeniti svoje uboge, skromno nizke 
standarde, ki ne sodijo v EU. 
Ali pa hrvaški nekulturni način komuniciranja, 
podcenjevanje in izničevanje prava, podce-
njevanje in izničevanje zgodovine postajajo 
nova »balkanska« dodana vrednost EU? 

Gabrijela Biserka Šertel 
predsednica Kluba kulturnikov pri SLS

Hrvaški nekulturni dialog 
in hrvaške prevare                                              

Ohranimo muzej      v Monoštru

Monošter leži 10 km od slovenske meje na          Goričkem in velja za središče Slovenskega Porabja.

Naslovnica 
knjige Korotan 
1991-2008.

V knjigi so po letih 
zbrane vse kulturne 
prireditve, ki jih je 
organiziral Korotan.

Korotan na Dunaju  v slovenske roke!

Pozivamo ne samo madžarske, pač pa tudi 
slovenske politike, da naredijo vse, da se ago-
nija muzeja čim prej reši in se mu omogoči 
nemoteno delo. To posebej poudarjamo za-
radi tega, ker gre za zelo majhna sredstva. 

Periklas



30 Podražitev študentskih bonov in 
odnos do hrane

Nova generacija SLS

Humanitarna akcija
19. in 20. decembra lani je OO NG SLS 
Semič izvedel humanitarno akcijo v Ta-
borski hiši v Semiču. Namen akcije je 
bil zbiranje rabljenih oblačil za darova-
nje Karitasu in tako pomagati tistim, ki 
jih potrebujejo. Na humanitarno akcijo 
so se odzvali številni krajani. Zbrali smo 
poln kombi oblačil, ki smo jih predali 
zbirnemu centru v Črnomlju. Zahvalju-
jem se vsem, ki ste pomagali pri izvedbi 
humanitarne akcije, še posebej pa hvala 
vsem, ki ste darovali.

Vanja Gruden 
predsednica OO NG SLS Semič

Odnos do hrane pri študentih 
oz. mlajši generaciji kot tudi 
nasploh v družbi

Zelo živo se spominjam začetka študija 
in posledično selitve v Maribor, kjer sem 
v času študija tudi prebival. Takrat sem 
prvič spoznal, kaj pomeni luksuz mamine 
kuhinje, čeprav sem vsako nedeljo zvečer 
odšel v Maribor, obložen z domačimi do-
brotami. Imel sem to srečo, da smo veči-
no hrane pridelali doma in imeli bogato 
ozimnico. 
Študentski boni so pomembna vrednota 
v času študija, saj si večina študentov ne 
more vsakodnevno privoščiti nesubvenci-
oniranega kosila. Kako je z lastnim kuha-
njem kakovostnih kosil v času izpitov in 
kolokvijev, pa si lahko samo mislimo. Sam 
se odločno zavzemam, da študentski boni 
ostanejo na isti cenovni ravni. Kljub temu 
pa sem mnenja, da študentski boni niso 
nekaj samoumevnega oz. že kar prido-
bljena pravica, kot jih razumejo nekateri. 
Kot politik vem, da ni nič zastonj. Študent-
ske bone subvencionirajo vsi davkoplače-
valci, tako da se morajo študenti zavedati 
odgovornosti do družbe, to je - da vestno 
in marljivo študirajo. Pojavlja se tudi vpra-
šanje, ali so do študentskih bonov upra-
vičeni tudi tisti, ki nimajo gmotnih težav 
oz. tisti, ki namerno podaljšujejo študij 
z namenom izkoriščanja najrazličnejših 
ugodnosti. 

Zdrava prehrana in kulinarika
Če ne ostali razlogi, pa je zdravje tisto, kar 
me dokončno prepriča. Pri študentskih 
kosilih (bonih) gre tudi zato, da privzgo-
jimo celotni generaciji zdrav način pre-
hranjevanja - vsaj en topel obrok dnevno. 
V času vse hitrejšega tempa si mnogi ne 
vzamejo več časa za kosilo. Sam mislim, 
da moramo kot narod kulturo rednih kosil 
ohraniti tudi zaradi načina življenja. Kosilo 
je namreč mnogo več, kot samo prehra-
njevanje, je tudi pomemben del narodne 
kulture.

Slovenska hrana kot vrednota
Z žalostjo ugotavljam, da je na policah 
slovenskih trgovin vse manj slovenskih 
izdelkov. Hrana je postala navadno po-
trošno blago, njena pridelava pa prepu-
ščena tržnim zakonitostim. Liberalizacija 
trga med različno razvitimi državami z 
različnimi naravnimi danostmi je namreč 
zelo vprašljiva. Odkupne cene hrane ne 
smejo in ne morejo biti prepuščene trgu. 
Dolgoročno to pomeni, da se posamezne 
kulture zaradi ekonomskih zakonitosti 
ponekod sploh ne bo splačalo pridelo-
vati. Ravno sedaj, ko smo v času krize, še 
posebej občutimo, kaj pomeni, če država 
sama ne zmore sebi zagotoviti ključnih 
dobrin, ki jih potrebuje za normalno pre-
živetje. Sprašujem se tudi, v kateri pano-
gi se zaposlenemu prepolovi dohodek 
zaradi odločitve države, kot se to zgodi 
slovenskemu kmetu zaradi nepravičnega 
znižanja odkupnih cen.
Storimo vse, da ohranimo slovensko hra-
no, in jo obravnavajmo kot strateško do-
brino ter glejmo nanjo kot na del narodne 
identitete.

Tibor Vöröš

V zadnjem času je v javnosti precej 
odmevala podražitev študentskih bonov. 
Ob tem se mi poraja nekaj vprašanj oz. 
razmišljanj. 

Poleg predsednika NG SLS Roka Ravnikarja sta 
se srečanja udeležila tudi Marko Jeraj in Herman 
Arlič (MO SLS Velenje).

»Saša in Saškota« še v letu 2008.
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Zveza upokojencev pri SLS

Saše in 
Saškoti II.
Že drugo leto 
zapored smo v OO 
NG SLS Velenje, 
Šoštanj in Šmartno 
ob Paki pripravili 
prednovoletno srečanje 
članov in prijateljev 
Nove generacije. 
Večina nas je bila 
pod vtisi dogodivščin 
iz Budimpešte, a je 
še ostalo volje za 
kramljanje (malo tudi 
o politiki) ob »Saška 
koktejlih«. 
Tradicijo druženja in 
prijetnih klepetov v 
prazničnih dneh bomo 
tudi letos nadaljevali 
pri Daniju Gradišniku 
doma, za kar se mu 
najlepše zahvaljujemo. 

Maja Ažman

Upokojenski odbor MO SLS 
Ljubljana se je na pobudo 
Jožeta Bevca 8. januarja  sestal 
in razpravljal o domovih za 
ostarele na območju MO 
Ljubljana, ker se pripravlja nov 
prostorski načrt Ljubljane. 
Pomanjkanje prostorov za starejše v do-
movih je zelo kritično, potreba po stano-
vanjski gradnji pa je močno upadla. Na 
podlagi demografskih raziskav izhaja, da 
število starejših občanov narašča, s tem 
pa tudi potreba domov zanje.  
Miha Jazbinšek, dipl. ing. in mestni sve-
tnik, predlaga, da se v Dravljah namesto 
predvidene  stanovanjske gradnje zgradi-
jo domovi za starejše občane.   
Mestni odbor upokojencev pri SLS pre-
dlog gospoda Jazbinška podpira in meni, 
da je na področju celotne Ljubljane po-
manjkanje domov za starejše zelo veliko. 
Društva upokojencev, četrtne skupnosti in 
OO SLS pri četrtnih skupnostih v Ljubljani 
smo naprosili, da nam posredujejo potre-
be starostnikov po domovih na njihovem 
območju in morebitne lokacije zanje. 
Odzivi na naše pismo že prihajajo, na 
osnovi zbranih podatkov pa bomo pri-
pravili predlog za Mestni svet Občine Lju-
bljana, s čimer se bo še bolj uveljavila tudi 
vloga Slovenske ljudske stranke. 
Ta izjemno pomemben problem glavne-
ga mesta Ljubljane je treba videti v smeri 
skrbi mesta  Ljubljana za svoje starejše 

občane in namenjanja ustreznega prosto-
ra zanje. Ker se prebivalstvo naglo stara, 
je ta skrb še toliko bolj potrebna in hkrati 
odseva našo kulturo ter odnos do vseh ti-
stih, ki so nam omogočili, da živimo v do-
kaj urejeni in ponosni deželi sredi Evrope.
Pozivamo tudi vse bralce časopisa SLS 
Odmev, da s svojimi prispevki, predlogi 
in razmišljanji izzovejo boljšo povezavo 
med generacijami.

Ivanka Brezigar
tajnica ZU pri MO SLS Ljubljana

Domovi za starejše občane v 
Ljubljani

Nujno je potrebno najti rešitev v zvezi z gradnjo upokojenskih domov.



32 Enakost v politični sferi

Slovenija je v evropskem in svetovnem 
merilu država z nizkim deležem žensk v 
politiki in procesih odločanja tako na na-
cionalni kot na lokalni ravni. Še vedno se 
ni pričelo odstranjevati ovire, ki prepreču-
jejo uravnoteženo prisotnost in zastopa-
nost interesov žensk in moških ter različ-
nih družbenih skupin. Te ovire so močno 
pogojene s stereotipi in tradicionalnimi 
vlogami žensk in moških v družbi, zato je 
potrebno ustvarjati širše družbeno in po-
litično okolje, ki bo omogočalo lažji vstop 
in udeležbo žensk v političnem in drugem 
odločanju.
Urad za enake možnosti je predstavil kon-
trolna vprašanja za ugotavljanje zastopa-
nosti in udeležbe v procesih odločanja:
Kolikšen je delež žensk in moških v po-
litičnih strukturah na lokalni/nacionalni 
ravni?
Ali se v procese odločanja enakovredno 
vključuje potrebe žensk in moških?
Kako je problematika enakosti spolov 
vključena v sprejemanje odločitev na lo-
kalni ravni, njihovo uresničevanje, nadzor 
in evalvacijo?
Na kakšen način so v politiki promovirane 
ženske in kako moški?
Ali obstajajo posebni programi za spod-
bujanje žensk v politiki?

Kako se udejanja integracija načela ena-
kosti spolov pri oblikovanju politik in 
odločanju?
Kako so ženske vključene v javno življe-
nje? Ali imajo možnost aktivnega sodelo-
vanja v javnem življenju?

Verjetno se vsi strinjamo, 
da na ta vprašanja lahko 
zelo hitro odgovorimo  in 
s tem ugotovimo, da smo 
še zelo daleč. Obkroženi 
smo s stereotipi, ki določa-
jo naše vedenje v družbi. Ti 
stereotipi so zasidrani tako 
v vzgoji kot literaturi, televi-
ziji in jeziku.
Ženske in moški smo ujeti 
v vloge, ki nas dušijo, saj 
zavirajo razvoj posame-
znika, njegove ambicije in 
ustvarjalnost.
Če želimo spremeniti ob-
stoječe stanje, moramo 
zagotoviti družbeno klimo 
in politično kulturo brez 
predsodkov in stereotipne-
ga obnašanja, govora ali 
nadlegovanja, ki bo ženske 
spodbujala za vstop v poli-

Enakost žensk in moških je temeljna člo-
vekova pravica in osnovna vrednota vsake 
demokracije. Za dosego enakosti spolov 
pa ni dovolj, da je ta pravica oziroma vre-
dnota zakonsko urejena, temveč se mora 
učinkovito uveljavljati v vseh sferah življe-
nja: politični, ekonomski, socialni, kulturni 
in zasebni.
Pisala sem že o enakosti v socialni in za-
sebni sferi. Na državnozborskih volitvah 
2008 sem spoznala še politično sfero.
Če sta spola uravnoteženo zastopana pri 
oblikovanju politik in v procesih odloča-
nja na lokalni in državni ravni, lažje dose-
žemo cilj, da so zastopani različni interesi 
in upoštevane potrebe različnih družbe-
nih skupin. Med volilno kampanjo sem 
ugotovila, da v koprski lokalni skupnosti 
niso upoštevane pravice verskih skupno-
sti, invalidov, otrok in žensk.
Predstavniki verskih skupnosti so potožili, 
da nikakor ne morejo priti do župana. Od 
njega želijo le, da se spoznajo in pridobijo 
primeren prostor za druženje.
Invalidi v Kopru ne morejo na kavico, saj 
so povsod arhitektonske ovire, poleg tega 
so javni WC-ji neprilagojeni tako zanje kot 
za otroke.
Igrišč in parkov v koprski lokalni skupnosti 
kronično primanjkuje, na previjalnice in 
dojilnice pa ni še nihče niti pomislil …

Slovenska ženska zveza pri SLS

Vesna Starman, avtorica prispevka, je aktivna 
članica organov Slovenske ljudske stranke. Na 
fotografi ji kot podpredsednica Sveta SLS.

ŽENSKA ZVEZA SLOVENSKE ISTRE

ponovno vabi vse
ljubitelje zdravega življenja, dobre družbe in narave,

da se nam pridružijo na
teku oziroma pohodu

POVEŽIMO SOLINE 2009
v nedeljo, 15. marca 2009.

Prijave zbiramo na sedežu SLS MOK Koper do 1. marca 2009: 
GSM 040/308-173 (Mirela) ali na e-naslov: vesna.starman@guest.arnes.si

Lansko leto smo se imeli čudovito, letos bo še bolje,
zato se nam kar pridružite!
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Posvet predsednic 
ženskih skupin 
in predstavnic 
političnih strank 
Na povabilo Urada Vlade RS za enake 
možnosti smo se v prazničnem decem-
brskem vzdušju predsednice ženskih 
skupin in predstavnice političnih strank 
sestale na posvetu v novih prostorih na 
Erjavčevi ulici v Ljubljani. Prisotne smo 
bile Nina Stankovič (Zares), dr. Romana 
Jordan Cizelj (SDS), Mija Pukl (DeSUS), 
Ljudmila Novak (NSi) ter podpisana (SLS), 
predstavnici SD in LDS sta se opravičili. 
Na uradu so nas sprejele direktorica mag. 
Majda Pučnik Rudl, vodja posveta Jasna 
Jeram in Lea Vrečko.
Direktorica urada je na kratko predstavi-
la delo in aktivnosti urada. Opozorila je 
tudi, da so stranke dolžne izdelati akcij-
ske načrte za novo štiriletno obdobje za 
uresničevanje enakih možnosti žensk in 
moških. Predstavnice ženskih organiza-
cij smo predvsem izpostavile delovanje 
naših organizacij in probleme, s katerimi 
se pri tem srečujemo. V nadaljevanju smo 
se zadržale pri obravnavi in komentarju 
(ne)uspeha kandidatk na minulih držav-
nozborskih volitvah in ugotavljale vzro-
ke, zakaj je v Sloveniji po vsem tem času 
demokracije še vedno premalo žensk v 
organih odločanja. V našem zapletenem 
volilnem sistemu so bile določene kvote 
prenizke, da bi bil učinek izvolitve žensk 
večji. Predvsem je očitno to pomanjkanje 
enake zastopanosti pri sprejemanju od-
ločitev v državnem zboru. Predstavnice 
ženskih organizacij smo bile kritične do 
premajhne aktivnosti urada za enake mo-
žnosti na področju problematike žensk, 
še posebej zato, ker je bil prvotno ustano-
vljen kot urad za žensko politiko. V ime-
nu Slovenske ženske zveze pri SLS sem 
opozorila, da bi morale imeti možnost 
kandidirati s programi za pridobitev sred-
stev preko urada tudi ženske organizacije 
znotraj strank, da bi jih namensko upora-
bile za usposabljanje žensk za delovanje 
v javnem življenju. 

Nada Skuk

Sprejeti sklepi na 
posvetu:
1. Urad Vlade RS za enake možnosti bo 
pozval politične stranke, da posreduje-
jo podatke o:

članstvu žensk v političnih • 
strankah,
deležu žensk v svetih, izvršnih in • 
drugih odborih oziroma organih 
strank,
tem, kaj se dogaja s kandidatkami • 
po volitvah - ali ženske dobijo mo-
žnost za promocijo znotraj strank. 
Urad bo tovrstne podatke zbral in 
analiziral.

2. Urad bo pripravil in poslal političnim 
strankam sistematični pregled dose-
danjih dobrih rešitev po posameznih 
sklopih iz akcijskih načrtov političnih 
strank kot podlago za nadaljnje spre-
membe oziroma pripravo načrtov.
3. Urad Vlade RS za enake možnosti 
bo približno vsake tri mesece organizi-
ral posvet s predstavnicami političnih 
strank in na ta način spodbujal njiho-
vo povezovanje v skupno mrežo za 
doseganje uravnotežene zastopanosti 
spolov.
4. Urad bo v podporo ženskim skupi-
nam znotraj političnih strank z dopisi 
ob pomembnih priložnostih, kot so 
na primer volitve, opozoril politične 
stranke na izpolnjevanje zakonskih 
določil in njihovo zavezanost, da bodo 
spodbujale uravnoteženo zastopanost 
spolov.
4. Urad bo preučil možnosti � nancira-
nja aktivnosti in projektov ženskih sku-
pin znotraj političnih strank.

tično udejstvovanje. Poleg tega je potreb-
no sprejeti ukrepe, ki bodo udeležencem 
omogočali lažje usklajevanje poklicnega 
in družinskega oziroma zasebnega življe-
nja, na primer s prilagoditvijo urnikov, de-
lovnih metod in dostopnosti storitev var-
stva otrok ter drugih odvisnih družinskih 
članov tako, da bodo lahko udeleženci 
polno sodelovali v političnih procesih.
Slovenska ljudska stranka ponovno nima 
nobene predstavnice v parlamentu. Tudi  
v medijih predstavljajo stranko SLS pred-
vsem moški. V volilni kampanji je bila v 
medijih predstavljena le kandidatka, ki 
velja za sanjsko žensko (o njenem progra-
mu in sposobnostih seveda ni bilo govo-
ra). Morda je tudi to pripomoglo k nižji 
udeležbi na samih volitvah in posledično 
nižjemu odstotku stranke. Žensko volilno 
telo je bilo ponovno pozabljeno!
Katarina Kresal ni predstavnica, s katero 
bi se ženske lahko poistovetile in jo voli-
le. Če verjamete ali ne, ženskam ni najbolj 
pomembno letalo, ki nas vozi na nakupe v 
Milano. Želimo soustvarjati kvalitetno ži-
vljenje tako za vse nas kot za naše otroke.
                                                                                                    

Vesna Starman

Slovenska ženska zveza pri SLS
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Aktivnosti OO, MO in RO SLS

Članice in člani OO SLS Postojna so na rednem letnem občnem zboru raz-
pravljali tudi o načrtih za letošnje leto.

Občni zbor članov OO SLS 
Postojna
Na pobudo predsednika OO SLS Postojna in poslanca SLS v mandatu 
2004 - 2008 Josipa Bajca je bil 22. decembra lani v Hruševju l redni le-
tni občni zbor članstva stranke SLS v Postojni. Po uvodnih pozdravnih 
besedah in sprejetju dnevnega reda  so za delovnega predsednika 
izvolili Normana Muho, za overovatelja zapisnika pa potrdili Jožeta 
Posego in Aleksandra Torniča. Predsedujoči je najprej podal v raz-
pravo poročilo o opravljenem delu OO SLS Postojna v letu 2008 in 
porabljenih � nančnih sredstvih.  Člani so večino časa namenili analizi 
doseženega rezultata na volitvah poslancev v Državni zbor RS 2008. 
Na trenutke poglobljena razprava članstva je bogato prispevala k 
usmeritvam pri oblikovanju programa dela in načrtovanju � nančne 
porabe za leto 2009. Jože Posega se je predsedniku OO SLS Postojna 
Josipu Bajcu zahvalil za njegov lep povezovalen  odnos do članstva  in 
mu zaželel v imenu vseh prisotnih članov dobro delo tudi v bodoče in 
lepo praznovanje bližajočih se praznikov. Predsednik SLS OO Postoj-
na Josip Bajc je srečanje zaključil z ugotovitvijo, da je skupni sestanek 
pripomogel k boljšemu prepoznavanju nastajajočih problemov,  pa 
tudi izoblikovanju rešitev k njihovem lažjem reševanju. Na koncu se je 
vsem prisotnim zahvalil za udeležbo, jim izročil svoje voščilo in jih po-
vabil, da v pogovoru na sproščen način zaključijo iztekajoče se leto.

OO SLS Postojna

Božično-novoletni koncert  v 
Pivki navdušil vse zbrane
Za člane stranke in simpatizerje SLS, pa tudi druge občanke in 
občane občine Pivka župan Robert Smrdelj ob iztekajočem se 
letu že vrsto let pripravi pravo glasbeno presenečenje. Ljubitelji 
božičnih napevov so lahko 25. decembra lani uživali v polno za-
sedeni župnijski cerkvi, posvečeni sv. Petru.  Prisotno občinstvo 
je ob prepevanju  Slovenskega okteta doživelo v uro in pol dol-
gem programu pravo glasbeno poslastico. Koncertni program 
je zaobjemal najbolj znane in privlačne božične pesmi. Tako je 
pivškemu županu skupaj z nastopajočimi uspelo občinstvu pri-
bližati čar praznikov v pesmi, saj je občinstvo izvajanje progra-
ma spremljalo ne le s ploskanjem, pač pa tudi s prepevanjem 
nam najbolj znanih božičnih pesmi. Nedvomno bo ostala skupaj 
zapeta Gruberjeva Sveta noč obiskovalkam in obiskovalcem še 
dolgo živo v spominu. 
Na koncu koncerta se je župan Robert Smrdelj zahvalil priso-
tnim za tako številno udeležbo. Istočasno jim je voščil mirne 
božične praznike, v prihajajočem letu 2009 pa zaželel veliko 
zdravja, sreče in uspeha. Voščilo je namenil tudi vsem ob-
čankam in občanom, ki se zaradi bolezni, onemoglosti ali 
drugih razlogov niso mogli udeležiti tega srečanja.   

OO SLS Pivka

Pevci Slovenskega okteta so v Pivki na božični dan pričarali še bolj praznično 
vzdušje.

Luč miru iz Betlehema je v predbožičnem času že osemnajstič obiskala Slove-
nijo. Geslo akcije, ki v sebi nosi sporočilo miru, strpnosti in sodelovanja med 
ljudmi, se je v lanskem letu glasilo »NEKAJ TI MANJKA«. Organizatorji - Slo-
vensko katoliško združenje skavtinj in skavtov - so s tem geslom želeli opozo-
riti na prevečkrat zanemarjene medsebojne odnose. Slovenski skavti so luč 
miru ponesli po celotni Sloveniji. Tako je luč miru v božičnem času zagore-
la po večini slovenskih domov. Ta lučka ni samo luč miru, ampak je tudi luč 
upanja in prijateljstva, zato ni čudno, da so ta plamen z veseljem in toplino v 
srcu sprejemali povsod, kamorkoli so jo ponesli skavti. 22. decembra 2008 je 
luč miru obiskala tudi urad župana občine Pivka. Župan občine Pivka Robert 
Smrdelj ni mogel skriti zadovoljstva ob sprejemanju lučke miru iz rok mlade 
domače skavtinje.

Luč miru iz Betlehema že 
osemnajstič v Sloveniji

V predbožičnem času je luč miru obiskala tudi občino Pivka. 
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Ponovno sem prestopil prag lastne hiše in 
se odpravil na pot po svetu. Še vsakokrat 
sem nemo pozdravil domače kraje in s 
cmokom v grlu odšel, tokrat pa  je bilo vse 
skupaj toliko težje, ker sem pustil doma 
svojo boljšo polovico. Skupina sedmih se 
je odpravila na tako imenovano prvo bistri-
ško odpravo v Peru (uradno odprava alpi-
nističnega odseka Obalnega planinskega 
društva). Edini priključen član, avtor tega 
prispevka, sem se počutil kot doma med 
dobro poznanimi in pravimi prijatelji.
Začela se je nova pustolovščina, ki nas je 
popeljala v Cordillero blanco, visoko go-
rovje v notranjem delu Peruja. Potovanje 
do tja je trajalo 30 ur - od Kopra do Hua-
raza, ki je izhodišče za vse podvige v tem 
kraju. Nastanitev pri Emiliu (prijaznem do-
mačinu, ki gosti predvsem Slovence) je bila 
špartanska, a primerna za naše namene.
Še isti dan smo pričeli z aklimatizacijo (pri-
vajanjem na višino). Sprehajali smo se po 
Huarazu na 3000m nadmorske višine in 
se vzpenjali na okoliške hribe. Dogovorili 
smo se za kolesarjenje na sosednjo Cordil-
lero negro. 
Naslednji dan smo dosegli zavidljivo višino 
4000 metrov, eni s kolesi, drugi z motorji. 
Tudi spanje na laguni Churup, sanjskem 
ledeniškem jezeru v bližini Huaraza na 
4650m, je prispevalo k boljšemu počutju 
in razpoloženju. Bili smo pripravljeni za na-
pad na izbrana cilja Quitaraju in Alpamajo. 
Po dolini Santa Cruz  so nam pomagali 
burroti in arierota (osli in vodiči). Ko smo 
se nastanili, se je vreme poslabšalo. Tri dni 
smo čepeli v šotorih in se sprehajali v upa-
nju na sonce, ki je končno le prikukalo izza 
oblakov. Sledilo je dvodnevno mučenje in 
pristop do višinskega kampa oz. neposre-
dnega izhodišča do obeh vrhov. Naslednje 
jutro smo vstali malce prepozno. Sonce je 
bilo že visoko, nobenega mraza ni bilo ču-
titi. Hitro smo krenili proti vrhu Quitaraja. 
V žgočem soncu sva ga z Žigom dosegla. 
Sledil je mučen sestop s trinajstimi spusti 
po vrvi ter par sto višincev peš. Topel čaj, 
ki nama ga je skuhal Aleš, je prišel še kako 
prav v trdi temi, mrazu in dehidraciji. Osta-
li niso uspeli na vrh. Eni za malo, drugi pa 
so opustili cilj že prej,  zaradi raznih težav, 
povezanih z višino. 
Dan po sestopu z višinskega kampa je mi-
nil v znamenju čakanja na osle, ki so  po 
nekaj urah končno le prišli. Rešeni težkih 

Alpamayo (5947 m), za nekatere najlepša gora na 
svetu

Na vrhu Quitaraja (6025 m), v ozadju Alpamayo

Tocllaraju (6032 m) ... še dolga pot do cilja

Perujski razgledi (Cordillera Blanca)

tovorov smo kar divjali proti civilizaciji. Po 
desetih dneh smo bili ponovno deležni 
toplega tuša. Sledilo je štiridnevno pote-
panje po Huarazu. Na konjih smo obiskali 
terme in si ogledali arheološke ostanke v 
Chavinu. Po ogledu znamenitosti smo se 
začeli pripravljati  na naslednji cilj - Tocl-
laraju. Po dolini Ishinka smo ponovno pri-
stopali do baznega tabora. Tokrat ni bilo 
težav z vremenom. Naslednji dan smo se 
razdelili v dve skupini in odšli proti vrho-
voma Tocllaraja in Ranrapalke. Po krat-
ki noči v tesnem šotoru smo pogumno 
odkorakali proti steni. Mraz je grizel ko-
sti, cepini so ponovno pikali led in sneg. 
Vzpona je bilo za 500 metrov. Ko smo ga 
imeli za sabo, nas je čakala še mučna hoja 
do krasnega vrha. Napravili smo nekaj slik 
in hitro sestopili do doline. Druga skupina 
je imela manj sreče. Na višini 5900 metrov 
jim je velika razpoka v ledu in snegu one-
mogočila dosego vrha. Kljub utrujenosti 
so se povzpeli na Ishinco. 
Naslednje jutro so burrosi prišli kot dogo-
vorjeno in celo kombi za prevoz do mesta 
nas je že čakal. Zaključek je bil v stilu - »fe-
šta« do jutranjih ur. Povratek domov je bil 
prešeren, z nasmeškom na ustih, polno 
torbo daril in krasnih doživetij, ki jih bomo 
še dolgo nosili v svojih srcih. 

Gregor Abram
podpredsednik MO SLS Koper

SLS Reportaža
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Na srečanju posavskih 
županov z novinarji o ključnih 
usmeritvah leta 2009
Na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji so župani po-
savskih občin v začetku januarja predstavili glavne projekte, ki bodo 
v letu 2009 tekli v občinah Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice in Sev-
nica. Župan občine Krško in predsednik Kluba županov SLS Franc Bo-
govič je med glavnimi aktivnostmi tekočega leta izpostavil zaključek 
postopkov pri umeščanju odlagališča NSRAO in zaključek postopka 
delitvene bilance med občinama Krško in Kostanjevica na Krki, ki že 
tri leta deluje kot samostojna občina. Konec januarja bo Občinski svet 
Občine Krško sprejel tudi proračun za leto 2009. 
Bistvene usmeritve, ki bodo zaznamovale novo proračunsko obdobje, so 
gotovo investicije v šolstvo. Med njimi so zaključek izgradnje telovadnice 
pri OŠ Jurija Dalmatina, izgradnja vrtca na Raki in dograditev učilnic pri 
OŠ Leskovec pri Krškem. Sledijo tudi aktivnosti pri umeščanju nove Valva-
sorjeve knjižnice v starem mestnem jedru ter vse potrebno za izgradnjo 
novega bazena na novi lokaciji. Projekt izgradnje bazena je � nančno in 
prostorsko zahteven in dolgotrajen postopek, ki po svoji načrtovani vse-
bini obsega kakovosten športno-rekreacijski center z 8500 m2 uporabnih 
površin. Z njim želi Občina Krško zagotoviti ustrezne pogoje za potrebe 
delovanja plavalnega kluba osnovnošolskih otrok in hkrati omogočiti 
tudi izvajanje rekreacijskih dejavnosti za ostale prebivalce ter obogatiti 
turistično ponudbo mesta. Na izvedbo 6,9 milijona evrov vrednega pro-
jekta bo vplivala tudi spremenjena gospodarska situacija na trgu, kjer 
bodo razmere od organizacij, uporabnikov javnih sredstev kot od posa-
meznikov zahtevale potrpežljivost in ekonomsko preudarno ravnanje. 
Letošnje leto bo v občini Krško zaznamovalo tudi nadaljevanje gradnje 
širokopasovnih povezav in komunalno urejanje krškopoljskih vasi. V pol-
nem teku je tudi obvoznica ob HE Krško. Letos bo potekala gradnja nasi-
pa ob reki Savi, konec leta pa naj bi začeli tudi z izgradnjo tretjega mostu. 
Na stanovanjskem področju krška občina namerava nova stanovanja 
pridobiti z nakupom podjetja Rudar, v poslovnih conah pa nadaljevati 
s komunalnim opremljanjem in urejanjem pogojev za umestitev novih 
gospodarskih subjektov ter v okviru projekta Phoenix omogočiti začetek 
izgradnje laboratorijev in inštituta Fakultete za energetiko v Vrbini. 

Občina Krško
Urad župana

Na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji so župani občin Krško, 
Kostanjevica na Krki, Brežice in Sevnica predstavili glavne projekte leta 2009. 

Jaslice v cerkvi sv. Štefana v 
Dolnji Košani 
Takoj, ko zaslišimo besedo jaslice, jo povežemo s  postavljanjem 
jaslic in praznovanjem božiča. Kristjani na dan božiča praznuje-
mo rojstvo Odrešenika. Po svetopisemskem pričevanju je Jožef 
z  nosečo Marijo iskal primerno prebivališče v okolici Betlehe-
ma, da bi se nastanila in v miru dočakala prihod Jezusa Kristusa 
na svet. Po velikih mukah sta le našla skromno zatočišče v hlevu 
med preprostimi ljudmi – pastirji in živalmi. Po vsej verjetnosti 
gre prav v tem iskati simboliko postavljanja jaslic v taki obliki 
in vsebini, kot smo jo podedovali od naših prednikov. Čeprav 
so se v zgodovini jaslice dopolnjevale in dograjevale z motivi 
iz sodobnega življenja, niso izgubljale osnovnega  namena o 
prikazu ljubezni in družine kot največje vrednote.
Priznati moram, da sem bil prijetno presenečen, ko sem si na 
povabilo Milana Mozetiča, predsednika OO SLS Pivka, ogledal 
jaslice - pravo mojstrovino - izpod njegovih rok v cerkvi, posve-
čeni sv. Štefanu v Dolnji Košani.  
Prepričan sem, da je pot ustvarjanja jaslic dolga in težka, ven-
dar nagrajena, ko se te pokažejo  v vsej svoji lepoti. Že dolgo 
vem, da je Milan Mozetič zapriseženi »slovenski jasličar« in da 
pri postavljanju jaslic uporablja predvsem svojo iznajdljivost, 
ideje, materiali pa morajo biti  naravni. Že zelo zgodaj se je za-
čel intenzivno ukvarjati s tem, sedaj pa jemlje to delo kot del 
njegovega vsakoletnega  poslanstva.
Tudi sami se lahko prepričate o prijaznosti domačinov. Če je le 
mogoče, jaslice radi pokažejo skupinam tudi takrat, ko je cerkev 
zaprta ali v njej ni bogoslužnega namena. Ne pozabijo poveda-
ti, da jih je obiskala tudi televizija in pripravila reportažo.

Tonjo Janežič

Ustvarjanje jaslic zahteva veliko truda in vztrajnosti, a je delo 
bogato poplačano s čudovito podobo končanih jaslic. 

Aktivnosti OO, MO in RO SLS
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Župan MO Celje 
Bojan Šrot čestital 
someščanki za 
dopolnjenih 100 let 

Gospa Marija Jakob iz Celja je 
6. januarja 2009 praznovala 
okroglo obletnico – 100. rojstni 
dan.

Ob zelo visokem jubileju se je gospa Ma-
rija Jakob odločila za skromno počastitev 
okrogle obletnice. Na pobudo sosedov ji 
je pri tem pomagala socialna komisija v 
mestni četrti Savinja, mestna četrt Savinja 
in koordinatorka za mestno četrt in kra-
jevno skupnost. 
Gospe Mariji je ob njenem prazniku če-
stital tudi župan mestne občine Celje 
Bojan Šrot ter ji zaželel predvsem veliko 
zdravja. 

Župan MO Celje je someščanki z veseljem zaželel 
vse dobro ob njenem visokem jubileju.
(foto Gregor Katič)

MO Celje
Urad župana

Obnova 
znamenitega 
Valvasorjevega 
kompleksa v 
polnem teku
V občini Krško v tem času poteka ob-
nova Valvasorjevega kompleksa, po-
membne turistične točke v starem 
mestnem jedru. Objekt, ki poleg Val-
vasorjeve obsega še Jarnovičevo in Ka-
planovo hišo, bo obnovljen do konca 
tega leta. 
Obnova pomeni ohranitev zgodovinske-
ga in kulturnega spomenika, omogočila 
pa bo tudi širitev različnih aktivnosti v 
občini in regiji, saj bodo obnovljeni pro-
stori služili širši javnosti. Del prostorov bo 
namenjen kulturnim dejavnostim, del pa 
storitvenim. Izvedbo 1,9 milijona evrov 
vredne investicije delno � nancira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Služba Vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko bo 
projekt podprla z nekaj manj kot 950.000 
evri, ostalo bosta zagotovila Ministrstvo 
RS za kulturo in Občina Krško.  
»Z investicijskimi aktivnostmi želi Občina 
Krško ohraniti kulturno in zgodovinsko vre-
dnost objekta, z raznovrstnimi dejavnostmi 
pa turistično obogatiti tako mesto Krško kot 
celotno regijo,« je o obnovi povedal župan 
Občine Krško Franc Bogovič. 

Obnova Valvasorjevega kompleksa je že v
polnem teku.

Občina Krško
Urad župana

TURISTIČNA KARTA ZA 
INVALIDE
Ob svetovnem dnevu invalidov je me-
stna občina Maribor kot prva v Sloveni-
ji predstavila turistično karto mesta, ki 
vključuje poti za dostop z vozički. Župan 
Franc Kangler je na tiskovni konferenci 
poudaril, da se zaveda, kako pomembni 
so tovrstni projekti za mesto in občane 
in da jih zato po svojih najboljših močeh 
tudi podpira. 
Po zaslugi mestne občine Maribor so v me-
stu odpravili že skoraj 70 arhitektonskih ovir, 
v letošnjem letu jih nameravajo še več kot 
100. Tako imajo sedaj invalidi lažji dostop 
do parkirnih mest, javnih ustanov, sanitarij 
in turističnih znamenitosti. V karto so vklju-
čene poti brez bistvenih arhitektonskih ovir, 
prehodi za pešce z urejenimi klančinami ali 
zadostno znižanimi robniki in ustrezno pri-
rejena ter dostopna parkirna mesta. 

»DARUJMO S SRCEM«
Humanitarna akcija »Darujmo s srcem«, 
katere pobudnik je župan Franc Kangler, 
je v mestu Maribor začela odmevati lan-
sko leto. S to plemenito potezo se skuša-
jo pričarati praznični občutki čim večjemu 
številu občank in občanov mesta ob Dravi. 
Denar, ki bi ga namenili za novoletne vo-
ščilnice in priložnostna darila, smo podarili 
socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam. Nanje je treba misliti vsak dan, vse 
leto, so na sklepni slovesnosti ob zaključku 
akcije »Darujmo s srcem«, na kateri so zbra-
li 15.600 evrov, po vrsti poudarjali donator-
ji v veliki dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru. O prejemnikih zbra-
nega denarja je odločala posebna komisi-
ja, ki jo je sestavila MO Maribor s pomočjo 
centra za socialno delo.

MO SLS Maribor
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V Vitanju je dan samostojnosti in enotno-
sti 2008 potekal v znamenju vizije med-
planetarnih poletov. Prireditev z naslo-
vom Orbitalna akademija: Washingtonski 
simpozij so pripravili sodelavci skupine 
Delak (Drago Živadinov, Dunja Zupančič 
in Miha Turšič) in jo v sodelovanju z Obči-
no Vitanje posvetili 80-letnici izida knjige 
Hermana Potočnika Noordunga Problem 
vožnje po vesolju. Hkrati so se spomni-
li njegovega rojstva 22. decembra pred 
116-imi leti. Na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Violeta Tomič, so nastopili domači 
kulturni ustvarjalci, pozdravne besede 
pa sta spregovorila župan občine Vitanje 
Slavko Vetrih in minister za zunanje zade-
ve Samuel Žbogar.
Dogajanje na odru in scena sta kulturno 
in vtisno povezovala prisotne z bivanjem 
v vesolju, saj so avtorji celotno dogajanje 
posvetili reprizi Washingtonskega sim-
pozija, ki je potekal spomladi lansko leto 
na slovenski ambasadi v Washingtonu in 
na katerem je bila predstavljena razsta-
va „Osončje“ avtorja Michaela Bensona. 
Odprtje te razstave v Vitanju je bil ključni 
moment prireditve, na kateri je razstavo 
43-ih fotogra� j sončnega sistema v štirih 
sklopih: „Venera“, „Zemlja“, „Evropa“ in 
„Mars“ predstavil kar avtor Michael Ben-
son sam.  
Prireditve so se udeležili tudi številni ugle-
dni gostje: veleposlanik v Veliki Britaniji in 
nekdanji minister za kmetijstvo Iztok Jarc, 
župan mestne občine Maribor Franc Kan-

gler, častna konzularna predstavnica in vodja sektorja za 
mednarodne odnose v kulturi na Ministrstvu RS za zuna-
nje zadeve Helena Drnovšek Zorko, župan občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik, župan občine Dobrna Martin Bre-
cl, slovenska kandidatka za astronavtko Mateja Rebolj in 
drugi.
Do 3. maja 2009 je možen ogled razstave Michaela Ben-
sona, ameriškega fotografa, pisatelja, novinarja in avtorja 
dokumentarnih � lmov, nagrajenih na prestižnih svetovnih 
� lmskih festivalih, v kulturnem domu v Vitanju. Za ogled je 
potrebna najava direktorju občinske uprave mag. Srečku 
Fijavžu na tel.: 031 668 656. 
Hkrati z ogledom razstave je mogoče obiskati tudi spomin-
sko središče Hermana Potočnika Noordunga v pritličju 
občinske stavbe v Vitanju. Vse omenjene aktivnosti sodi-
jo v sklop prizadevanj za dostojno prepoznavnost lika in 
dela H. P. Noordunga v širšem slovenskem in svetovnem 
prostoru. 

Slavko Vetrih
župan Občine Vitanje

OSONČJE: vizije medplanetarnih poletov 
v Vitanju

Na prireditvi v čast in spomin Hermana Potočnika Noordunga se je zbra-
lo lepo število pomembnih gostov.

O razstavi:
Avtor Michael Benson nam na razstavi ”OSON-
ČJE” predstavlja triinštirideset fotogra� j sonč-
nega sistema velikega formata. To je vrhunska 
razstava dramatičnih fotogra� j planetarnih 
pokrajin, ki jih še niste videli!
Planetarne krajine na fotogra� jah so impre-
sivni dokumenti našega bližnjega vesolja. Na 
fotogra� jah, ki so bile posnete v neposrednih 
bližinah planetov,  vidimo prelepe in prese-
netljive poglede. Fotogra� je združujejo znan-
stvene podrobnosti in posebnosti, ki so posta-
le predmet mnogih premišljevanj. 
Razstava je posledica vztrajnega raziskovanja 
Michaela Bensona v arhivih Nacionalne uprave za aeronavtiko in vesolje (NASA) in Evropske 
vesoljske agencije (ESA). Medplanetarne sonde so nam v nekaj desetletjih poslale na tisoče 
fotogra� j, ki jih je Michael Benson sistematično in z globokim premislekom izbral ter avtor-
sko poantiral. Z znanstveniki - svetovalci je poudaril vse tiste segmente na fotogra� jah, na 
katere mora biti nepoučen gledalec posebej pozoren. Medplanetarne sonde so zabeležile 
vse tisto, kar smo želeli videti v vesolju, in vse tisto, česar nismo pričakovali. Tako so se pred 
nami razprostrle lepote planetov in satelitov in njihovih vulkanov, erupcij, kraterjev, ledenih 
površin, prelomnic, žveplenih oblakov in peščenih neviht.
Razstava ”OSONČJE” je razdeljena na štiri tematske sklope: „Venera“, „Evropa“, „Zemlja“ in 
„Mars“. Posebno mesto na razstavi pa imajo fotogra� je Jupitrovega zamrznjenega satelita 
Evropa. Na razstavi lahko opazujemo in primerjamo medsebojne razlike in podobnosti med 
planeti. Benson v nas sproža vprašanja o življenju v vesolju, o preteklosti in prihodnosti na-
šega planeta. Istočasno nas navdušuje s tem, da v neznanem vidimo lepoto. Prav lepota nas 
prepelje iz območja strahu pred neznanim v območje približevanja in občudovanja!
Razstava je prav gotovo poseben poklon in zahvala vsem tistim znanstvenikom in razisko-
valcem, ki so s svojim znanjem zgradili vesoljska plovila. Ta so imela poleg drugih nalog tudi 
nalogo posneti čudež kozmičnega prostora, ki je od nas oddaljen 12 milijard kilometrov, ter 
nam ga približati! 
Spremno besedilo za razstavo je napisal sir Arthur C. Clarke, velik poznavalec in častilec Her-
mana Potočnika Noordunga, ki je marca 2008 umrl na Šri Lanki. 
MICHAEL BENSON je ameriški fotograf, pisatelj, novinar in avtor dokumentarnih � lmov, na-
grajenih na prestižnih svetovnih  � lmskih festivalih!

Delak

VITANJE
SVET / SVITANJE

www.noordung.info

www.delak.eu

OSONCJE
VIZIJE MEDPLANETARNIH POLETOV

RAZSTAVA MICHAELA BENSONA

26.12.2008 - 3.5.2009
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15. decembra lani so se 
na delovnem sestanku v 
Slovenskih Konjicah srečali člani 
programskega in strokovnega 
sveta projekta »Celovito urejanje 
porečja Dravinje«. Podpisali so 
dokumentacijo za oddajo vloge 
»Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode« za prijavljene investicije 
petih kohezibilnih občin. 

Skupina projektov predstavlja investicije 
na področju odvajanja in čiščenja odpadne 
vode na območju porečja reke Dravinje. 
Vključene občine Oplotnica, Poljčane, Ra-
če-Fram, Slovenske Konjice in Zreče so tako 
prijavile izgradnjo petih čistilnih naprav 
skupne kapacitete 43.200 PE, skupna dolži-
na novo zgrajenih primarnih kanalizacijskih 
sistemov znaša 24.776 m, 13 zadrževalnih 
bazenov, 10 razbremenilnih objektov, 10 
objektov za omejitev pretoka in 4 črpališča. 

Podpis dokumentacije za oddajo 
vloge »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode«

 Člani programskega in strokovnega sveta na sestanku ob podpisu dokumentacije za oddajo vloge »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode«.

Poglavitni razlog za skupno investicijo je 
reševanje problema odvajanja in čiščenja 
odpadnih komunalnih voda ter implemen-
tacija zakonov in OP odvajanja in čiščenja 
odpadne komunalne vode za obdobje od 
2005-2017. Skupni stroški projekta so oce-
njeni na 29.386.347 milijonov evrov, pri 
čemer bo Kohezijski sklad predvidoma pri-
speval sredstva v višini do 85 %, kar znaša 
23.788.623 milijonov evrov. 
Ob zaključku projekta - predvidoma leta 
2012 - bo tako na območju petih občin 
(18.427 prebivalcev) urejeno zbiranje in či-
ščenje odpadnih voda.
V sklopu projekta bodo na območju občine 
Slovenske Konjice zgradili centralno čistil-
no napravo Slovenske Konjice zmogljivosti 
14.500 PE, kanalizacija v dolžini 9.657 m, 3 
zadrževalni bazeni, 1 razbremenilni objekt, 1 
objekt za omejitev pretoka in 2 črpališči. Sku-
pni stroški projekta so ocenjeni na 9.769.544 
mio eur, od tega je predvideno črpanje sred-
stev iz Kohezijskega sklada in državnega pro-
računa v višini 8.001.287 evrov.

Pridobljeno 
gradbeno 
dovoljenje za 
obnovo OŠ Loče
V začetku decembra lani je 
UE Slovenske Konjice Občini 
Slovenske Konjice izdala 
gradbeno dovoljenje za 
obnovo OŠ Loče. 
V sklopu projekta, ki ga je izdelalo pod-
jetje Studio list iz Celja, je predvidena 
rušitev starega dela šole, izgradnja pri-
zidka tlorisne velikosti 740 m2 ter rekon-
strukcija obeh prizidkov. V novem delu 
šole bodo v pritličju prostori prve triade, 
učilnici za tehniko in likovni pouk z zu-
nanjimi terasami, v nadstropju pa bodo 
knjižnica, multimedijska učilnica, zborni-
ca in upravni prostori.
Sam začetek obnove šole se bo začel v 
aprilu, dokončanje pa je predvideno ok-
tobra 2009, kar pomeni, da bo treba del 
pouka izvajati na nadomestnih lokacijah.

Občina Slovenske Konjice
Urad župana
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Tina Gačnik TIANA ljube-
zen do glasbe goji, odkar 
pomni. Pravi, da je glasbeni 
talent podedovala po babi-
ci, ki je več let prepevala v 
cerkvenem zboru in dobila 
pohvalo celo od papeža Ja-
neza Pavla II. Za šolanje pa 
doma niso imeli denarja. 
Podpora njene družine se 
sicer čuti v vsakem uspehu 
in festivalu, ki se jih je na-
bralo že lepo število. Naj 
omenimo le nekaj od teh, na 

izvaja različne zvrsti. Skratka 
... vidno je predana glasbi. 
Tiana pa ni le glasbenica, 
pač pa tudi predsednica OO 
Nova Generacija SLS Videm 
Dobrepolje in v tokratni šte-
vilki časopisa SLS Odmev 
smo za vas pripravili kratek 
pogovor s to vzhajajočo 
zvezdo slovenske glasbe-
ne scene, ki je bila tudi ena 
izmed nastopajočih na lan-
skem Valentinovem plesu 
SLS.

Vemo, da je svet vedno 
bolj odprt in ljudje vedno 
bolj povezani tudi na glo-
balni ravni. Kaj pa je vaš 
cilj v glasbi? Se uveljaviti v 
Sloveniji ali morda tudi v 
tujini?

Glasba ne pozna ciljev, sicer 
bi na Hazardovo vprašanje v 
pesmi » ... so najlepše pesmi 
že napisane ... » takoj dobili 
odgovor. Za uresničitev želja 
ni vedno dovolj samo trdo 
delo. Do zdaj sem bila va-
jena prijetnih presenečenj; 
spoznavala sem prave in 
dobre ljudi, ki so znali ceni-
ti moj talent in me poriniti v 
ospredje. Na začetku je bilo 
težko, zdaj sem vesela, da mi 
je bila dana ta možnost.

V poplavi različnih zvrsti 
glasbe dandanes vsak naj-
de nekaj zase. Kakšno zvrst 
pa vi najraje pojete oziro-
ma poslušate?

To je približno tako, kot če vas 
vprašam »Katero sadje imate 
najraje?«. Rekli boste  recimo 
»jagode«. Kljub temu včasih 
pojeste tudi jabolko, bana-
no, mandarino ... Z limona-
mi vas silijo zaradi vitamina 
C. Grenivk pa res ne marate.
Podobno je v glasbi. Najraje 
poslušam smiselno glasbo s 
pomenskim besedilom, tipa 
zlate dobe slovenske po-
pevke. Pojem in poslušam 

SLS Slavni – Tina Gačnik TIANA

primer festival Ritem duha 
07 in 08, EMA 08, kjer se je 
Tiana uvrstila v � nale, pa 
Slovenska popevka 08, ko je 
prejela nagrado za najboljšo 
mlado izvajalko festivala. Še 
prej si je tri leta izpopolnje-
vala glas, nastopala pa tudi 
na Poljskem in v Makedoniji. 
Preizkuša se tudi v narodno-
zabavnem ansamblu bratov 
Štrukelj, sodeluje z različni-
mi glasbenimi skupinami in 

tudi narodno glasbo, samo-
speve, klasiko, jazz, rock ... 
Punk pa mi ravno ni prirasel 
k srcu. (smeh)

Kot smo že dejali, je svet 
vedno bolj odprt in v dana-
šnjem času so možne stva-
ri, ki si jih pred par leti še ni 
bilo mogoče predstavljati. 
Tako lahko prek spletnih 
strani, kot je YouTube, glas-
bene talente opazijo tudi 
glasbene zvezde. Če bi se 
to zgodilo vam, s katerim 
izvajalcem bi najraje zapeli 
in zakaj?

S Tino Turner, na katere kon-
cert odhajam v Berlin. Ker 
je legenda, ker je ena sama 
energija letom navkljub, ker 
si dopušča svobodo inter-
pretacije, ker je uspela kljub 
njeni življenjski zgodbi, ker 
je borka, ...

Se boste ali ste že kdaj pre-
izkusili tudi kot avtorica 
svojih skladb?

Sem se že in se še bom. Av-
torska glasba je košček inti-
me, komaj rojen otrok, po-
slan v svet.  

Vemo, da ste tudi predse-
dnica OO Nova generaci-
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SLS Slavni – Samo Cuznar
ja SLS Videm Dobrepolje. 
Kako ste se odločili sodelo-
vati v podmladku SLS?

SLS ima v svojem programu 
pozitivne vrednote, po ka-
terih tudi sama živim in jih 
podpiram. Žal podmladek 
NG Dobrepolje trenutno ni 
aktiven, vendar mladi v ob-
čini načrtujemo nekaj aktiv-
nosti, za katere upamo, da 
bodo tako kot dobra glasba 
dosegle vidne rezultate.

Kako se po vašem povezu-
jeta politika in glasba, ali 
če vprašamo drugače: kje 
se vidite čez par let?

Politika in glasba ne gresta 
skupaj, ker glasba ni opre-
deljena. Žalosti me, da je 
slovenski politični prostor 
tako okoren in strog in ne 
daje podlage za združitev 
obojega. Prav pa je, da spre-
mljamo aktualno politično 
dogajanje in do njega odgo-
vorno podamo svoje mne-
nje ter smo aktivno vklju-
čeni v smislu udeleževanja 
volitev, referendumov, raz-
prav, občinskega dogajanja, 
itd. Predvsem mladi! 

Jerneja Faletič
Špela Strelec

Samo Cuznar aktivno deluje v 
Občinskem odboru SLS Kranj-
ska Gora, pravzaprav je on kar 
njegova duša in srce, vedno 
pripravljen na sodelovanje 
in pomoč. To ima ta 44-letni 
Podkorenčan oziroma »Ko-
renc« že v krvi, saj je zaposlen 
kot voznik-reševalec v zdra-
vstvenem domu na Jeseni-
cah, v prostem času pa je tudi 
gorski reševalec. Ob delu je 
končal, po končani strojni po-
klicni šoli, srednjo zdravstve-
no šolo in je tako po poklicu 
tehnik zdravstvene nege. 
S svojo družino živi v mali vasi-
ci Podkoren in ima dva najstni-
ška otroka. V prostem času gre 
rad v naravo - najrajši v hribe, 
ki so mu kot Korencu tako re-
koč zapisani v genih, rad igra 
tudi nogomet in se z ekipo re-
dno udeležuje raznih lokalnih 
nogometnih turnirjev.

Kaj vas je pritegnilo v gor-
sko reševanje?

Že kot otroka so me veliko 
vodili po naših lepih planinah 
in hribih. Kot mladostnik sem 
tudi sam dosti zahajal v hribe 
in velikokrat srečeval in opa-
zoval te plemenite ljudi – gor-
ske reševalce, ki svoje življenje 
tvegajo, da pomagajo pomo-
či potrebnim, in si vedno želel 
biti eden izmed njih.  

Biti reševalec pomeni biti 
pripravljen na klic 24 ur 

na dan in tvegati svoje ži-
vljenje za druge. Kako to, 
da ste se odločili stalno so-
delovati pri tej odgovorni 
dejavnosti oziroma že kar 
poslanstvu? 

Že sam se sprašujem, kako to, 
da sem postal gorski reševa-
lec, prostovoljni gasilec in še 
končal na delovnem mestu 
reševalca – vse kaže, da sem 
rojen za delo z ljudmi oz. da 
nudim pomoč ljudem, ki so jo 
potrebni. Odločitev za stalno 
sodelovanje pri tem poslan-
stvu, kot temu pravite vi, pa 
je prišla spontano, ko nekomu 
pomagaš in ti je iz srca hvale-
žen, da si mu rešil življenje. To 
dejavnost prostovoljno opra-
vljam že petindvajset let.

Vse reševalne dejavnosti 
resda dajejo veliko zado-
voljstva, vendar so obe-
nem tudi stresne. Kaj poč-
nete v svojem prostem 
času, takrat, ko je čas za 
sprostitev? 

Če mi ostane kaj prostega 
časa, ga najraje preživim s svo-
jo družino, saj se ob njej zares 
sprostim in tudi spočijem. 

Poleg vsega ste aktivni tudi 
v lokalni politiki. Kaj je bo-
trovalo tej odločitvi?

V naši lokalni skupnosti bi se 
dalo marsikaj spremeniti. Mislil 
sem, da če bom aktivno sode-
loval, se bo to tudi zgodilo. Pa 
sem poizkusil. Veliko je še tre-
ba narediti, vendar meni volje 
zlepa ne zmanjka.

Kaj bi po vašem mnenju 
pripomoglo k večji uvelja-
vljenosti Slovenske ljudske 
stranke na gornjesavskem 
koncu Gorenjske?

Zdi se mi, da je naša dolina kar 
malo pozabljena tudi s stra-
ni naše stranke. Veliko je bilo 
obljub - predvsem pred voli-
tvami in nobena izpolnjena, 
pa si ljudje mislijo, pa kaj bom 
v stranki, saj ni nič od nje. Če 
naštejem samo nekaj prime-
rov, na primer katastrofalna 
cesta Hrušica – Kranjska Gora, 
problem tretjega zdravnika v 
Kranjski Gori, podivjana pozi-
dava Kranjske Gore in njene 
okolice … Skratka, čaka nas 
veliko dela.
Prepričan pa sem, da bi lahko 
o teh stvareh odločali in kaj 
spremenili na bolje, če bi bila 
SLS v teh koncih tako močna, 
da bi imeli vsaj enega člana v 
občinskem svetu.

Jerneja Faletič
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Srečko Ocvirk je župan Občine 
Sevnica. Občanke in občani 
Občine Sevnica so mu vodenje 
občine zaupali 12. oktobra 2008 
na nadomestnih županskih 
volitvah, kjer je na listi SLS med 
šestimi kandidati prepričljivo 
zmagal že v prvem krogu. 
Srečko Ocvirk kot dolgoletni 
član SLS, poln optimizma in 
predanosti svoji družini, je v 
zadnjih treh mesecih vso svojo 
energijo posvetil županskemu 
delu in prihodnjemu razvoju 
občine Sevnica.

Za vami so trije meseci, od kar ste 
prevzeli krmilo v občini Sevnica. Ka-
kšni so bili tedaj vaši občutki, ko ste 
za popotnico prejeli tako prepričlji-
vo zaupanje občank in občanov in 
kako ocenjujete svoje prve tri mesece 
županovanja? 

Zaupanje, ki sem ga prejel na nadome-
stnih županskih volitvah, je bilo res veliko. 
Razumem ga kot potrditev vsega mojega 
predhodnega dela in delovanja ter kot za-
vezo, da uresničim pričakovanja občanov. 
Ta pa so velika, tudi zaradi mnogih ambi-
cioznih projektov, ki se na našem obmo-
čju že izvajajo in ta trenutek sicer precej 
obremenjujejo način življenja v Sevnici. 
Vendar pa nam vsem pomenijo optimi-
stično prihodnost in prihodnji razvojni 
preboj občine.  
V prvih mesecih svojega županovanja sem 
se predvsem posvetil cilju, da nadaljujem 
pozitivne usmeritve dosedanje ambicio-
zne razvojne politike, ki se je izvajala pod 
vodstvom žal pokojnega župana Kristija-
na Janca. Uresničevanje te politike bom 
uresničeval brez upočasnitve ter spreme-
nil kakšne stvari, ki pa se v dosedanjem 
delovanju niso izkazale kot najboljše. Kot 
je vsak človek osebnost zase seveda tudi 
jaz pri svojem delu izhajam iz sebe in rav-
nam v skladu s svojim osebnim slogom in 
pristopom. 

Julijska tragedija na Blanci je dra-
matično zaznamovala preteklo leto 

Pogovor z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom

Veliko optimizma in zavezanost prihodn  jemu razvojnemu preboju 
občine Sevnica

v občini Sevnica. Ob prehodu iz sta-
rega v novo leto je spomin nanjo 
zagotovo za mnoge še boleč.  Kako 
ste v občini in vi osebno preboleli to 
tragedijo ter izgubo sodelavcev in 
prijateljev?

Tragedija na Blanci nas je vse globoko 
pretresla in občino Sevnica zavila v sol-
ze bolečine in črnino, iz katere pa korak 
za korakom stopamo v spoštljiv spomin 
na vse tragično preminule in predvsem s 
pozornostjo za vse njihove svojce. Vsaka 
izguba je boleča in bolečino moraš posto-
poma preživeti, iti skoznjo. Ob zaključku 
leta in pregledu dela občine v njem, kjer 
so polovico tega dela opravili tudi neka-
teri tragično preminuli, smo se še enkrat 
zavedli, kako pomemben je vsak trenutek 
življenja in kako pomembno je delati do-
bro – dobro za vse in to bo ena predno-
stnih skrbi mojega dela tudi v prihodnje. 

V prejšnjem mandatu Državnega 
zbora RS je Sevnica imela svojega 
poslanca, v novem mandatu pa je 
ostala brez njega. Kako se bo Sevnica 
spoprijela z izzivom zastopanja svo-
jih interesov v parlamentu in v naci-
onalnem okviru?

V času, ko je bil sevniški poslanec Kristi-
jan Janc, je Sevnica zagotovo imela zelo 
močno povezavo v nacionalnem okviru, 
ki je prinesla kar nekaj pozitivnih učinkov 
za razvoj občine Sevnica. Ker pa iz širšega 
območja Posavja tudi sedaj izhaja nekaj 

poslancev, konkretno iz Krškega Franc Bo-
govič, verjamem, da bomo komunikacijo 
na nacionalni ravni lahko nadaljevali tudi 
z njihovim sodelovanjem kot seveda z 
mojim osebnim prizadevanjem in komu-
nikacijo z državnimi službami. 

Projekt ustanavljanja pokrajin se v 
preteklem mandatu ni uresničil. Kaj 
to po vašem mnenju pomeni za Sev-
nico in Posavje nasploh?

Osebno mi je zelo žal, da se je pro-
ces ustanavljanja pokrajin ustavil. Pri 
nas ni bilo dvoma -  Sevnica in celotno 
Posavje se je v preteklem mandatu ne-
dvoumno izreklo za pokrajino Posavje. 
Nedvomno bi bili učinki pokrajin zelo 
pozitivni za naše območje, vendar sem 
vesel, da v Posavju že delujemo kot go-
spodarsko povezani in nenazadnje tudi 
kot politični prostor. Posavje že pomeni 
nekakšno energetsko, tudi jedrsko re-
gijo. Sodelujemo in se povezujemo na 
več področjih, saj se zavedamo, da le 
skupaj lahko uresničujemo ambiciozne 
razvojne cilje, ki se brez širše koor-
dinacije in povezovalnosti ne morejo 
uresničiti.  Enotni nastop Posavja do 
države je zelo pomemben za uspešno 
izvajanje velikih projektov, kot so reci-
mo gradnja spodnjesavskih hidroelek-
trarn in umeščanje tretje razvojne osi 
v prostor.

V občini Sevnica se trenutno izvaja 
kar nekaj večjih projektov, med ka-
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občine Sevnica

terimi je zagotovo gradnja hidroe-
lektrarne na spodnji Savi, ki je v pol-
nem teku. Ste zadovoljni s potekom 
projekta? 

Gradnja HE na spodnji Savi je zago-
tovo eden zelo pomembnih projektov 
tako za občino Sevnica kot tudi šir-
še. Predvsem v pomenu energetske 
oskrbe države, kar se danes v času 
aktualnega rusko-ukrajinskega plin-
skega spora dokazuje kot vitalnega 
pomena. Vsekakor smo zato veseli, 
da imamo v svoji občini vire in možno-
sti za gradnjo energetskih objektov, in 
da se uresničuje projekt gradnje HE 
na spodnji Savi - čeprav bi bile po mo-
jem mnenju nekatere stvari pri tej gra-
dnji lahko še bolje izvedene. V času 
sprejemanja državnega lokacijskega 
načrta za HE Blanca namreč ni bilo 
mogoče - kljub zelo odločnim pogaja-
njem - v izgradnjo umestiti mosta na 
Logu, ki bi bil ob sočasni gradnji zelo 
pozitivna pridobitev. S tem projektom 
se ukvarjamo naprej in ga pripravlja-
mo za naknadno gradnjo, ravno tako 
tudi z rešitvami nivojskih prehodov 
čez železnico. 

Tudi tretja razvojna os je eden izmed 
prednostnih projektov, ki bi veliko 
pripomogel k razvojnemu preboju 
vaše občine.  Kje vidite najboljše re-
šitve za potek trase?

Sevnica je 
danes precej 
odmaknjena 
od modernih 
cestnih tokov 
za razliko od 
p r e t e k l o s t i , 
ko je bila po-
m e m b n e j š a 
železniška po-
vezava. Nave-
zava na tretjo 
razvojno os je 
nuja za nadalj-
nji vsestranski 
razvoj občine 
Sevnica. Sev-
nica se mora s 
cestnimi pove-
zavami pove-

zati predvsem v smeri proti Ljubljani in 
Celju, kamor vodi največ poti občank in 
občanov Sevnice in sevniških podjetij. 
Glede na to, da intenzivno razvijamo 
obrtne in poslovne cone, je povezava 
občine s tretjo razvojno osjo za podje-
tnike nujna. 

Ima Sevnica še kakšno skrito ra-
zvojno priložnost, ki nam jo lahko 
zaupate?

Veliko razvojno priložnost vidim poleg 
podjetništva in obrti tudi v kmetijstvu. 
Čeprav je v Posavju kmetijska proi-
zvodnja zelo pomembna, pa kmetij-
skih izdelkov ni dovolj za samooskrbo. 
Hrana je vitalnega pomena in najbolj 
primarna potreba človeka. Pridelava 
in predelava hrane je zato izredne-
ga strateškega pomena. Kmetijsko 
gospodarstvo je pomemben del go-
spodarstva v občini Sevnica, vendar 
pa je pridelava na tem območju ote-
žena, saj ima Sevnica zelo omejene 
naravne vire za to dejavnost.  Moč-
no povezovalno vlogo ima Kmečka 
zadruga Sevnica, ki nudi pomoč pri 
trženju kmetijskih izdelkov sevniških 
kmetov in je tudi porok za obstoj in 
razvoj kmetijstva v občini Sevnica 
tudi vnaprej. Poleg države se v pod-
poro kmetijstvu vključuje tudi občina, 
v manjšem delu z neposredno pod-
poro kmetijam, v posrednem smislu 
pa z gradnjo infrastrukture na pode-

želju, ki omogoča nadaljnji razvoj te 
dejavnosti. 

V občini ste proračun za leto 2009 
sprejeli že v lanskem decembru. Ka-
kšne bodo vaše prednostne naloge v 
tem letu oz. do konca mandata? 

Na moje veliko zadovoljstvo smo ob-
činski proračun sprejeli še pred začet-
kom novega koledarskega leta, in sicer 
22. decembra lani. Zaradi tega ni pri-
šlo do nikakršnih zastojev pri izvajanju 
projektov. Predvsem pa sem zadovo-
ljen, da smo uspeli sprejeti proračun, 
ki je zelo investicijsko naravnan, saj je 
kar 60 % sredstev namenjenih za in-
vesticije, od katerih je največja gradnja 
čistilne naprave in kanalizacijskega 
sistema z vzporedno rekonstrukcijsko 
infrastrukturo. 
Ključno je, da se bodo vsi projekti in 
aktivnosti, ki so že v izvajanju, uspe-
šno izvedli do konca in v predvidenih 
časovnih okvirih. Gre za veliko pro-
jektov, ki so zelo kompleksni. Ureditev 
ceste, pločnikov, javne razsvetljave, 
kanalizacija in rekonstrukcija vodov, 
so le nekateri izmed tekočih projektov. 
Pospeševali bomo projekt čim hitrejše 
gradnje in čim večjega pokritja območja 
občine s širokopasovnim omrežjem,  z 
optično povezavo ali UMTS signalom. 
Zagotovo je prednostna naloga zago-
toviti vodovod tam, kjer ga naselja in 
gospodinjstva še nimajo, teh je sicer 
zelo malo, a vendarle ne smejo predol-
go več čakati nanj. Naša aktivna po-
zornost bo usmerjena tudi na izvajanje 
projektov, sofi nanciranih iz državnih in 
evropskih razpisov. Prav tako pa bomo 
zagotavljali pogoje za uspešno delo 
predšolske vzgoje z izgradnjo vrtca in 
šole v Tržišču.   

Ob zaključku pogovora mogoče še 
kakšna misel, ki jo želite deliti z bral-
ci časopisa SLS Odmev …

Projektov je veliko, predvsem pa jih 
bomo izvajali z veliko optimizma in 
zavezanosti prihodnjemu razvojnemu 
preboju občine in predvsem v korist in 
zadovoljstvo naših občanov.

Lejla Kogej



44 Družabna fotoreportaža

V spomin na prijazno povabilo slovenskega ve-
leposlaništva v Budimpešti je predsednik NG SLS 
Rok Ravnikar podaril knjigo SKZ ob 20. obletnici.

Meglen pogled na madžarski parlament. Še 
vedno ugibamo, ali je ta megla na fotografi ji 
posledica slabih vremenskih razmer ali slabše 
psihofi zične adaptacije fotografa na mraz?

Spoznali smo vse zanimivosti glavnega mesta sosednje Madžarske – od kulinarike 
do pestre zgodovine mesta. Tako je ženski del delegacije je stestiral madžarsko 

domačo kuhinjo. Madžarske krvavice so odlične!
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Fotografi ja je nastala v Prekmurju, kjer so pri-
jazno poskrbeli za naše lačne želodce. Zahvala 
gre podpredsedniku NG SLS Tiborju Vöröšu. 
Na sliki skupaj z Ižanci.

Znamo tudi po gasilsko …
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Zmagovalen nasmeh po-
slanca SLS mag. Radovana 
Žerjava.

Zmagovalec Piramide v torek, 20. 1. 2009, mag. Radovan Žerjav je po oddaji zmago proslavil skupaj z voditeljico in zvestimi navijači.

Družabna fotoreportaža
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Pripenjanje mikrofona tik pred oddajo, da se bo našega poslanca mag. 
Radovana Žerjava dobro slišalo.  

Voditeljica Erika Žnidaršič je pred vklopom kamer poklepetala s tekmovalci – mag. Rado-
vanom Žerjavom, Marcelom Knezom in Zvonetom Šerugo.

O čem je trojica klepetala pred oddajo, lahko le 
ugibamo, a napetosti pred tekmo ni bilo čutiti. 
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Z novim ministrom se bo čez čas po-
novno odprla razprava okoli novega 
Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(TNP). Morda pa je to tudi priložnost, da 
se ponovno pretehta nekaj osnovnih 
vprašanj, ki doslej niso bila rešena in so 
tudi poglavitni razlog za neuspeh dose-
danjih sestavljavcev zakona. In morda 
je prav sedaj, v zatišju zime, pravi čas za 
razmislek o temeljnem vprašanju, ka-
kšen park si želimo? Naj bo to povsem 
sami sebi prepuščena divjina s pragoz-
dom ali pa območje gospodarskega in 
turističnega razvoja? Morda največji 
muzej na prostem, ki bi »zamrznil« sta-
nje, kakor je bilo v 19. stoletju?
Dokler ne bo sprejet dogovor glede 
glavnega vprašanja, toliko časa bo nov 
zakon nemogoče sestaviti. Zdaj se na-
mreč dogaja, da vsaka od interesnih 
skupin prek posameznih členov bodo-
čega zakona posredno vsiljuje svoj kon-
cept ob tem, da se dejanskih posledic 
posameznih predlogov nihče prav nič 
ne zaveda. Res je, da država lahko v 
imenu javnega interesa razglasi za za-
ščiteno območje karkoli in v kateremko-
li obsegu, lahko tudi celo Slovenijo, kar 
se je praktično že zgodilo. Območja Na-
ture 2000 namreč obsegajo kar 1/3 nje-
nega ozemlja. Smo torej okoljsko eden 

najbolj ozaveščenih narodov, ki 
mu je skrb do narave prva 

in najvišja priori-
teta. Ekologija 

je pred 

gospodarskim napredkom, demograf-
sko zasedenostjo prostora, družbenim 
razvojem, človekom… Za našo nara-
vo smo pripravljeni plačati zelo veliko 
ceno, kakršne ne zmorejo niti najboga-
tejši evropski narodi, kot so na primer 
naši severni sosedje.
Vendar pa je resnica povsem drugje. 
Tak obseg zaščitenih področij dokazuje 
predvsem dvoje: da smo gospodarsko, 
konkretno kmetijsko, zelo šibka država, 
saj smo zaradi zgodovinskih okoliščin 
v zadnjih 50. letih popolnoma spod-
kopali gospodarjenje z okoljem, našim 
glavnim naravnim virom, predvsem pa, 
da smo nepravna država. Če bi hkrati z 
razglasitvijo Nature 2000 začeli izvajati 
tudi 89. člen Zakona o ohranjanju nara-
ve, ki izhajajoč iz Ustave RS določa, da 
lastnikom zemljišč pripada odškodnina, 
če se zaradi zavarovanja narave bistve-
no poslabšajo pogoji gospodarjenja s 
prostorom, potem bi bil zemljevid za-
ščitenih območij zagotovo drugačen. 
Očitno je v ljudeh še vedno preveč 
strahu pred državo in njenimi uradniki, 
da bi zahtevali, kar jim gre po moder-
nih evropskih zakonih oziroma bolj za-
hodnoevropskih pravnih principih, ki 
smo jih ob vstopu v EU vgradili v našo 
zakonodajo. 
Kakšna bi bila torej prava cena za Tri-
glavski narodni park? Ob upoštevanju 
najmanjše možne cene zemljišča, na 
primer za zaščitni gozd ali neplodno 
zemljišče, pašnik, je vrednost območja 
Triglavskega naro- d n e g a 

parka, ki meri 880 km2, čez 100 mili-
jonov evrov. Če bi se večina lastnikov 
zemljišč odločila za uveljavitev svoje 
pravice, potem ocena stroškov v višini 
nekaj 100 milijonov evrov za odkup ozi-
roma nekaj 10 milijonov evrov na leto 
za odškodnine, ni daleč od realnosti. 
Dejansko bi morala država najkasneje 
ob sprejetju Zakona o ohranjanju nara-
ve v državni blagajni imeti rezervirana 
znatna sredstva za odškodnine in tudi 
upravljanje teh površin, če upoštevamo 
dejstvo, da je večina zemljišč v Naturi 
2000 v zasebni lasti. 
Popolno opuščanje gospodarskega 
izkoriščanja gozdov na območju TNP 
v naslednjih 20 letih, ko bi bilo po ne-
sprejetem zakonu prepovedano tudi 
kopanje v Bohinjskem jezeru, ima to-
rej svojo ceno. Verjetno bi morala dr-
žava po nemškem konceptu celotno 
območje odkupiti, saj se le tako lahko 
dovolj učinkovito vzpostavijo najstrožji 
prepovedni režimi. Dejansko lastniki in 
prebivalci parka ne morejo odreči dr-
žavi pravice do razglasitve najstrožjih 
ukrepov, jim pa za to pripada pravična 
odškodnina. In verjetno bi vsak kmet 
iz območja parka z veseljem pristal na 
to, da bi opustil gospodarjenje, ko bi 
mu država plačevala po nekaj tisočakov 
vsak mesec, kar pa se spričo realnega 
stanja slovenskih � nanc gotovo ne bo 
zgodilo.
Želja okoljevarstvenih organizacij po 
vzpostavitvi divjine na veliki večini 
območja parka pa ima poleg � nančne 
neizvedljivosti tudi vsebinske pomanj-
kljivosti. Naravni mešani gozd v Alpah 
je lahko ekološko zanimiv, saj bi se s 

Račun brez krčmarja

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Aktualno
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tem vrnili za nekaj tisočletij nazaj, ko na 
tem območju še ni bilo človeka. Najd-
be namreč dokazujejo, da so naše Alpe 
poseljene še od predrimskih časov in da 
so od tedaj na planinah nabirali rudo in 
pasli živino, odvijal pa se je tudi živahen 
promet. TNP je torej kulturna krajina, 
kjer zaradi posegov človeka obstaja-
jo številne vrste, ki jih v zaraščenem 
pragozdu ne bi bilo. Zaradi tega tudi 
veliko okoljevarstvenih strokovnjakov 
negoduje nad dejstvom, da se stare 
planine tako zelo zaraščajo. Če bi torej 
želeli ohraniti biotsko raznovrstnost, 
zaradi katere je TNP pravzaprav nastal, 
sploh ne bi smeli poseči po najstrožjih 
prepovedih. Pragozd naj torej ostane 
v Kočevju, v Alpah pa je potrebno naj-
ti nov model gospodarskega izkorišča-

nja gorskega prostora, ki bo omogočil 
ohranjanje biotskega bogastva, ki ga 
imamo. Zgled so nam lahko ponovno 
naši severni sosedje, kjer je prišlo do 
delujočega kompromisa: zaščiteni so 
naravni spomeniki in območja nad go-
spodarskim izkoriščanjem, pod njim pa 
s primernimi subvencijami vzpodbujajo 
kmete k sonaravnemu gospodarjenju.
V razpravo o parku (in tudi Naturi 2000) 
je poleg okoljskih organizacij, ki sicer 
lahko izrazijo svoje želje, ne morejo pa 
imeti bistvenega vpliva, treba vključiti 
tako krčmarja kakor tudi plačnika. To 
so poleg lokalnih skupnosti predvsem 
lastniki zemljišč, ki bi se morali orga-
nizirati in ministrstvo za � nance. Pred-
vsem pa bi bilo potrebno vključiti neko 
strokovno avtoriteto, ki bi bila nad eno-
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stranskim in kratkovidnim, velikokrat 
tudi nestrokovnim pristopom okoljskih 
društev in bi jo v polni meri priznavali 
vsi vpleteni, zlasti pa slovenska javnost. 
Inštitucija, kjer bi morala potekati stro-
kovno podprta vsebinska razprava o 
osnovnem konceptu, pa je lahko samo 
Slovenska akademija znanosti in ume-
tnosti. Šele tako lahko pričakujemo 
objektivne ocene posameznih kon-
ceptov parka, na podlagi katerih lahko 
pride do političnega konsenza oziroma 
kompromisa med željami in možnost-
mi. Na tako visokem mestu sprejet kon-
cept potem ne bi bilo težko spremeniti 
v sprejemljiv, izvedljiv in � nančno vzdr-
žen zakon.

Teos Perne

Aktualno
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Otrok je za 
svoje starše 

neizmerno veselje, 
neskončen navdih, 

neprecenljivo 
upanje in 

najdragocenejši 
zaklad.

V letu 2008 so tako svoje 

starše osrečili Rebeka, Daša, 

Nina, Jaka, Tomaž, Nik in 

Lenart. In s svojim rojstvom 

so razveselili tudi nas. Zato 

staršem v imenu SLS želimo 

čim več brezskrbnih in 

nagajivih trenutkov ter vse 

dobro v družinskem krogu. 

Verjamemo, da bodo najmlajši 

postali odsev svojih staršev 

in tako zrasli v odgovorne, 

poštene in srčne ljudi.

Mali Jaka se rad stisne k mamici 
Alenki Petrovič, ki kljub novi vlogi 
mamice še vedno ostaja predse-
dnica OO NG SLS Markovci.

Daša rada pozira pred fotoaparatom. Na sliki 
z mamico Petro Kapl, članico IO NG SLS.

Nik je prvorojenec Darje Turk, 
članice Nadzornega odbora 

SLS. Zase pravi, da uživa v vlogi 
mame, Nik pa v brezskrbnem 

otroštvu.
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Rebeka je prava mala navihanka. Dobro ve, da se bo mamica 
Maja Erbežnik kmalu vrnila na Beethovnovo 4, zato že sedaj 

pride v »kontrolo«.

Andraž je dobil mlajšo sestrico Nino. Oba atiju in mamici (Almi Švigelj, ki je 
bila do julija 2008 zaposlena na tajništvu SLS) prinašata veliko veselja in sreče.

Tomaž je najmlajši član v družini Lucije in Janka Slokarja. Janko je 
aktiven član NG SLS, sodeluje v Svetu NG SLS.

Lenart je tretji izmed fantov v družini Podobnik. Družbo pa mu 
delata še dve starejši sestrici. Na fotografi ji s ponosnim očkom 
Marjanom Podobnikom, predsednikom Slovenske narodne zveze 
pri SLS.



Oven
(21. marec -

20. april)
Ste dober govorec in 
z nastopanjem nimate 

težav. Ker ste vedno pripravljeni na 
nove izzive, se vam v letu 2009 ponuja 
priložnost, da se pomerite v retoričnih 

spretnostih v oddaji Piramida. 
Za nasvet lahko prosite katerega 

izmed naših poslancev, mi pa vam 
zagotovimo »kričečo publiko«. Novim 

zmagam naproti torej!

Bik
(21. april -
21. maj)

Tudi v letošnjem 
letu ostajate trdno na 

realnih tleh, a tudi 
trmasti. Veste, če je šentviški predor 

zaprt, je pač zaprt. Težave se ne 
rešijo same od sebe, treba je imeti 

konstruktivne predloge.  Ne rinite z 
glavo skozi zid!

Dvojčka
(22. maj -
21. junij)

Ste kot jing in jang, 
dva v enem, a hkrati 

tako popolna celota. Zavedate se, da 
ni vse čisto črno ali popolnoma belo. 
Prav tako sta za vsak prepir potrebna 

dva, zato se ne pustite prepričati 
južnemu sosedu, da vam kosi vašo 

travo in pometa pred vašim pragom. 
Saj ima svojega, naj začne tam!

Rak
(22. junij -
22. julij)

Leto 2009 bo naporno 
za vaš žep. Kljub 

dejstvu, da se boste raje kot na daljše 
potovanje odpravili v slovenske gore, 
privarčujte še za plačilo članarine, ki 
jo že tako dolgo odlagate, izkazano 

zaupanje v SLS se vam bo še 
obrestovalo.

 

Lev
(23. julij -
23. avgust)

Po naravi ste velik 
ljubitelj živali. Čuteče 

skrbite zanje, one pa vam to vračajo 
z brezpogojno vdanostjo. A vse 

živali niso enako prijazne do ljudi. 
Če se boste v tem letu odpravili na 
izlet na Notranjsko, se pazite rjavih 

kosmatincev in jih ne vznemirjajte po 
nepotrebnem!

 Devica
(24. avgust -

22. september)
Ste človek, ki ponosno 
zagovarja tradicionalne 

vrednote, kot so družina, prijateljstvo 
in ljubezen. Leto 2009 vam bo 

razburkalo počutje na ljubezenskem 
področju, a nikar ne podlezite vplivom 

okolice in ohranite trezno ter mirno 
srce. 

Tehtnica
(23. september -

23. oktober)
Tudi v letošnjem letu 
boste pred odločitvijo 

za nov delovni podvig dobro pretehtali 
vse možnosti. Leto 2009 vam bo 

prineslo natančne izmere, premišljene 
odločitve in ostro oko. Kljub viharjem, 

ki bi utegnili tehtnico nagniti v 
skušnjavo, boste ostali trezni in 

razsodni. 

Škorpijon
(24. oktober -
22. november)
Ker prisegate na 

zdravo hrano in hkrati skrbite za 
čistejše okolje, vam ob vseh teh 

vaših prizadevanjih visok račun za 
komunalo in višje cene ekološko 

pridelane hrane ne dajo spati. Ostanite 
pomirjeni, cene pridelkom se letos (še) 
ne bodo zvišale, priporočamo pa vam, 
da s plina »presedlate« na biomaso!

 

Strelec
(23. november -
21. december)

Rojeni ste v znamenju, 
ki ustreza vašemu 

značaju. V prostem času se radi 
sproščate v naravi, ker vam to prinaša 

notranji mir. Ker radi »streljate v 
prazno«, boste letos resno razmišljali, 
da bi postali član lovskega društva, a 

ker je hkrati resno tudi vaše zanimanje 
za politiko, le nasvet: pazite na kaj ali 

koga »streljate« z besedami! 

Kozorog
(22. december -

20. januar)
Gospodarska recesija 

ni dosegla vaših 
prihrankov, čeprav vam priporočamo, 

da tudi v letu 2009 varčujete in z 
denarjem ravnate skrajno previdno. Če 
nogavice zaradi teže dobivajo luknje, 
vam svetujemo piramidne naložbe. 

Vodnar
(21. januar -
18. februar)

Ker ste veliko na cesti, 
je že skrajni čas, da si 

kupite vinjeto. Tudi v letošnjem letu 
vas bodo najbolj skrbele neočiščene 

avtoceste in gneča na ljubljanski 
obvoznici. A zagotavljamo vam, da 

so ceste varne, plugi pa spravljeni ob 
snežnih metežih, zato srečno na pot!

Ribi
(19. februar -

20. marec)
Na morju se počutite 

kot doma. Vonj po slani 
morski vodi in borovcih vas spremljata 
že vse življenje. Če zadenete na loteriji, 

si boste gotovo kupili ribiški čoln in 
trnek. Naj vas ob mislih na dogodivščine 

na Jadranu pomirimo, v SLS se 
zavzemamo, da bosta vaša plovba in 

ribolov v Piranskem zalivu varna, vi pa 
se boste počutili kot riba v vodi.

Letni horoskop ali horoskop solarnega povratka

Piše SLS astrologinja Maja


