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Spoštovani!
V zadnjem Odmevu

sem vam vsem voščil
ob novem letu. Žal se
je novo leto za Sloven-
sko ljudsko stranko pri-
čelo s tragično izgubo
našega prizadevnega
Franca Potočnika.
Hvala vsem, ki ste se
kot njegovi prijatelji in
tudi kot predstavniki
Slovenske ljudske
stranke udeležili zad-
njega slovesa v tako ve-
likem številu. Ko smo

se tistega popoldneva v Pilštajnu si-
cer bolj molče srečevali s pogledi,
smo vendarle lahko spet občutili, da
nas SLS povezuje tudi po tej, včasih
tako neusmiljeni, človeški plati.

Krepko smo že zakoračili v novo
leto in zelo aktivno pričeli tudi štiri-
letni mandat novoizvoljene vlade.
Nova vlada uživa v javnosti veliko
podporo in volivci upravičeno priča-
kujejo, da bomo uresničili nekatere
spremembe. Ne samo, da gre za iz-
polnjevanje obljub, ampak so nujno
potrebne. Vendar moramo delati
preudarno in učinkovito. Zato je po-
trebnega nekaj potrpljenja in veliko
dela. Veliko dela imamo predvsem s
pregledovanjem in ocenjevanjem za-
puščine 12 letne vladavine LDS.
Marsikateremu ministru so se vsu-
li”okostnjaki” iz omare bivšega mi-
nistra.

Tudi naša stranka mora s tremi po-
membnimi ministrstvi in sedmimi
poslanci prevzeti svoj del odgovor-
nosti v novi koaliciji. Zato smo že
krepko zavihali rokave. Da bomo
bolj učinkovito sodelovali in čimbolj
enotno delovali na vseh nivojih od-
ločanja, moramo v stranki vsi krep-
ko pljuniti v roke, urediti svoje vrste
in sistematsko delati. Tako v občin-
skih in regionalnih odborih ter na
državnem nivoju. Organi stranke so
na svojih zasedanjih že obravnavali
pravila in ukrepe za bolj učinkovito
poslovanje stranke ter navodila za
bolj urejeno in učinkovito komuni-
ciranje z mediji. Sprejeli smo tudi
pravila o prispevkih funkcionarjev in
zaposlenih s podporo stranke, s či-
mer bomo vsi skupaj na nek način
tudi izražali lojalnost stranki. Vse
prevečkrat se je dogajalo, da so po-
samezniki na stranko pozabili, ko jih
je le-ta predlagala na določene funk-
cije ali položaje in jim s tem omogo-
čala lepo kariero. Bolj organizirano
ter v skladu s programom in usmeri-
tvami stranke bomo tudi uskladili de-
lo zvez in gibanj, ki naj bi pomenile
oživitev in širino dela stranke. Na se-
ji Slovenske ženske zveze sem člani-

cam, ki so kritično ocenile kadro-
vanje žensk v stranki, zagotovil, da
bo stranka še naprej podpirala de-
lovanje Ženske zveze in upoštevala
njene predloge tako pri izvrševanju
programa kot pri kadrovanju na od-
govorna mesta. Kot predsednik
SLS verjamem, da brez močnega
podmladka in brez udejstvovanja ta-
ko članic - žensk kot članov na vseh
nivojih ne moremo biti uspešni na
volitvah.

Naša stranka ima izkušene, spo-
sobne kadre in dolgoletno tradici-
jo, zato verjamem, da bomo uspeli
in uspešno kandidirali na nasled-
njih volitvah. Naslednje leto so na
vrsti zopet lokalne volitve, zato smo
se odločili, da takoj pričnemo s pri-
pravami. Seveda ne gre brez teme-
ljite analize stanja v stranki. Mini-
stri in funkcionarji stranke bomo v
skladu s programom dela stranke
obiskovali regionalne in občinske
odbore in skupaj z njimi poskušali
poiskati rešitve za posamezne lokal-
ne programe in probleme. S tem bo-
mo podprli delo občinskih odborov
in oživili delo tistih, ki so v zadnjem
času postali pasivnejši. Aktivno de-
lo nove vlade in prve reakcije na ne-
katere ukrepe so zelo razburkale
javnost. Vendar lahko zatrdimo, da
bi bil npr. davčni zakon veliko slab-
ši, če SLS ne bi uspela uveljaviti ne-
katerih svojih stališč. Spremembe
zakona o javnih uslužbencih so nuj-
ne, ker je prejšnja vlada tik pred vo-
litvami onemogočila novi vladi, da
bi na ključne položaje imenovala
sposobne kadre, ki bodo voljni in
sposobni izvajati njen program.

26. januarja je minilo 115 let od
ustanovitve Katoliškega političnega
društva, ki je predhodnik kasneje
ustanovljene Slovenske ljudske
stranke. Naša Slovenska ljudska
stranka nadaljuje to dolgoletno in
plemenito izročilo dela za slovens-
tvo. Bodimo ponosni, da smo del
te zgodovine in naredimo vse, kar
je v naši moči, da bomo naše vred-
note in ideje ohranili tudi generaci-
jam za nami.

Naj zaključim uvod v tokratni ča-
sopis ODMEV s čestitko članicam
in članom, Slovenkam in Sloven-
cem ob največjem slovenskem kul-
turnem prazniku 8. februarju, ko se
spominjamo našega velikega pesni-
ka dr. Franceta Prešerna. Naj naše
vsakdanje življenje in delo v naših
družinah, v naši družbi, v stranki
in v državi vodi njegova misel, ki
ponosna odmeva v nacionalni him-
ni: “Da koder sonce hodi, prepir iz
sveta bo pregnan!”

Janez Podobnik, predsednik SLS

Z odločnimi koraki

115 let od ustanovitve
Katoliškega političnega
društva, predhodnice SLS

26. januarja je minilo 115 let, kar je bilo v
Ljubljani ustanovljeno Katoliško politično
društvo, ki je tvorilo jedro dve leti kasneje
nastale Katoliške narodne stranke; ta se je
1905 preimenovala v Slovensko ljudsko stran-
ko. Pod vodstvom dr. Ivana Šusteršiča in dr.
Janeza Evangelista Kreka se je stranka razvi-
la v najpomembnejši politični faktor na Slo-
venskem. Po drugi svetovni vojni je SLS de-
lovala v emigraciji, 1992 se je združila s stran-
ko Slovenskih krščanskih demokratov. Z
združitvijo SLS, ki je bila ustanovljena kot
SKZ leta 1988 in SKD, je sedanja SLS post-
ala formalno pravno, pa tudi programsko
naslednica predvojne SLS.

Vrednote, ki so vso zgodovino prežemale
politično delovanje Slovenske ljudske stran-
ke, bi lahko poimenovali »prizadevanje za do-
brobit Slovenstva«; za zgodovinsko SLS je
ves čas značilno sodelovanje intelektualcev
in ljudskih množic ter posebna občutljivost
za socialne probleme delavcev in kmečkega
stanu. Slovenska ljudska stranka razume slo-
venski nacionalni interes kot narodnostno,

ozemeljsko, gospodarsko, kulturno, jezikov-
no in socialno ohranitev Slovenstva in slo-
venske države, pri čemer je zdravo gospo-
darstvo ključ za obstanek in razvoj vseh os-
talih dejavnosti. V vsakdanjem političnem
delu to predstavlja tako zavzemanje za ce-
lovitost Piranskega zaliva in ohranitev pro-
stega dostopa Slovenije na odprto morje,
vztrajanje na odgovornem pristopu pri pri-
vatizaciji strateško pomembnega državne-
ga premoženja, prizadevanje za ohranitev
poseljenega podeželja ter ustvarjanje druži-
nam spodbudnih in prijaznih razmer. V tem
vidi Slovenska ljudska stranka svoje poslans-
tvo v prihodnosti - tudi v luči članstva v
Evropski uniji.

Slovenska ljudska stranka si je v samo-
stojni Sloveniji tako v vladi kot v opoziciji
prizadevala za zaščito Slovencev v zamejs-
tvu in za ustrezen status Slovencev v izse-
ljenstvu in zdomstvu. Kljub formalno bolj
ali manj urejeni zakonodaji za slovensko
manjšino v SLS opozarjamo na nujnost ak-
tivnega prizadevanja slovenske države za
uveljavitev zaščitnega zakona za Slovence v
Italiji ter izpolnitev določil avstrijske držav-
ne pogodbe, vključno s postavitvijo dvoje-
zičnih krajevnih napisov v skladu z razsod-
bo avstrijskega ustavnega sodišča.

Janez Podobnik kazni
ne namerava plačati
Ko se je v začetku januarja po medijih pojavila vest, da je sodba sodnika iz
Umaga zoper 12 slovenskih državljanov pravnomočna, je predsednik Slovenske
ljudske stranke Janez Podobnik v posebni izjavi za javnost poudaril, da je po-
vsem jasno, da na slovenskem ozemlju za slovenske državljane tuja država ne
more izdajati sodnih odločb niti ugotavljati njihove morebitne pravnomočnosti.

»V Slovenski ljudski stranki ne pristaja-
mo na tiho prilaščanje slovenskega ozem-
lja in suverenosti. Stališče SLS je vedno bi-
lo, da tudi državljani ne morejo ostati ne-
prizadeti ob posegih v slovensko ozemelj-
sko celovitost, zato kazni v nobenem pri-
meru ne nameravam plačati,« je bil jasen
predsednik Podobnik.

Janez Podobnik je pohvalil dosedanje po-
teze ministrstva za pravosodje tako v prejš-
nji kot sedanji vladi, ki je zavrnilo prošnjo
hrvaškega pravosodnega ministrstva, naj
vpletenim slovenskim državljanom vroči od-
ločbe sodnika za prekrške v Umagu v zvezi
z incidentom na mejnem prehodu Sečov-
lje, 22. septembra 2004, saj bi bila vročitev
odločb slovenskim državljanom v nasprot-
ju s slovenskim pravnim redom in v škodo
njene suverenosti in varnosti.

Hrvaške oblasti so 22. septembra 2004
nasilno odvzele svobodo slovenskim držav-
ljanom na ozemlju Republike Slovenije z
namenom enostranske uveljavitve razmeji-
tve in poskusa prejudiciranja slovensko-hr-
vaške meje. Kot je znano, pristojni sloven-
ski organi proti storilcem, ki so nasilno od-
vzeli prostost slovenskim državljanom, že

vodijo predkazenski postopek.
2. decembra 2004 so prizadeti državlja-

ni izročili Ministrstvu za pravosodje Re-
publike Slovenije predloge za uvedbo po-
stopka o prekršku s strani sodnika za pre-
krške v Umagu, z namenom, da jih vrnejo
pošiljatelju, saj se postopek ne vodi v skla-
du z mednarodno pogodbo med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Hrvaško o prav-
ni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,
Uradni list RS – MP št. 10 – 63/1994, str.
334.

Po mnenju Janeza Podobnika bi kakr-
šnokoli oviranje gibanja in delovanja slo-
venskih državljanov na temelju mednarod-
no nesprejemljivih postopkov, ki jih je vo-
dilo hrvaško sodstvo, predstavljalo kršitev
mednarodnega prava, za kar Republika
Hrvaška lahko nosi posledice. Zato pred-
sednik SLS tudi pričakuje, da se to ne bo
zgodilo ter da bo prišlo do korektne reši-
tve teh problemov na osnovi ustrezne reak-
cije slovenskih organov, tako kot se je do-
slej korektno odzvalo tudi pravosodno mi-
nistrstvo.

Rok Ravnikar
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Seja Sveta SLS

Seja Glavnega odbora in
ponovoletno srečanje SLS

19. januarja je v Ljubljani potekala pr-
va seja Glavnega odbora SLS po vstopu
Slovenske ljudske stranke v vladno koali-
cijo. Predsednik SLS Janez Podobnik se

je uvodoma zahvalil članom Glavnega od-
bora za zaupanje in mandat, ki so ga na
svoji zadnji seji podelili vodstvu stranke,
da je po sprejemu koalicijske pogodbe lah-

ko dokončalo pogajanja in dogovore za
vstop SLS v aktualno vladno koalicijo.
Predstavljeno je bilo delovanje in okvirni
program dela ministrstva za okolje in pro-
stor, za promet ter za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj, ki jih pokrivajo
ministri iz Slovenske ljudske stranke. Čla-
ni GO SLS so se seznanili tudi z načrti
dela SLS za letošnje leto ter z aktualnimi

dogajanji znotraj zvez,
klubov, gibanj in pod-
mladka; sledila je tudi
širša razprava.

Predsednik SLS in
minister Janez Podob-
nik, je v nagovoru na
ponovoletnem srečanju
SLS, ki je bilo priprav-
ljeno po seji Glavnega
odbora, prisotnim mini-
strom, poslancem dr-
žavnega zbora, svetni-

kom državnega sveta, županom in občin-
skim svetnikom, članom vodstva in orga-
nov stranke ter predsednikom občinskih
odborov zaželel uspešno delo v novem le-
tu. t.s.

Skala pričakovanj
Doživeli smo

postavitev nove
vlade, vlade
strank ali njiho-
vih naslednic, ki
so bistveno pris-
pevale k razvoju
demokracije in
nastanku samo-
stojne države.

Pričakovanja
sloveske javnosti so velika, upam si celo
reči gromozanska. Spominjajo na veli-
ko skalo na vrhu hriba, ki preti pomeč-
kati tista upanja, ki so jo tja postavila.
Naša skala pričakovanj.

Na naši oblasti, na naših ministrih,
poslancih je, da dokažejo svojo sposob-
nost uresničevanja ciljev, ki jih sloven-
ski državljani pričakujejo. Skala se ve-
ča, pritisk javnosti narašča. Ali bodo
»naši« to zmogli?

Skupna pričakovanja ljudi se najlažje
uresničijo, delo se lažje opravi, če skalo
podpira več rok. In več rok podpira ska-
lo iz vseh smeri. Skupno koalicijsko po-

godbo podpira več strank, ki so ob različ-
nosti, v njej našle sintezo strankarskih vo-
lilnih programov.

Zaradi državljanov in skale pričakovanj
velja delati na podpiranju iz vseh smeri.
Prizadevanja, da bi se skala podpirala sa-
mo iz ene stani pomeni resno nevarnost,
da zdrsne in pod sabo pokoplje sloven-
ske upe. Izkazati se velja z delom, mo-
drostjo in z upoštevanjem zgodovinskih
korenin naše strankarske organiziranosti.
Biti član Slovenske ljudske stranke, pome-
ni zastopati državljane, množice, ki so
kmetje, delavci, ljudje, ki pričakujejo, da
se krščanski socialni program uresniči.

Stopetnajstletna zgodovina govori o lju-
deh, zaradi katerih smo v politiki, o lju-
deh, ki nam dajo volilni glas in od nas
pričakujejo, da bomo njihova hotenja po
boljšem, lepšem in pravičnejšem zastopali
vsak dan. Izvolili nas niso novi bogataši,
liberalci vseh političnih barv, ampak ma-
li ljudje, katerih ogorčenje nad načinom
vladanja v zadnjem desetletju je bilo sil-
no. Pomembno je, prisluhniti malim lju-
dem sedaj, v tem trenutku, saj smo mi nji-
hovo upanje.

V politiki smo zato, upam, da se še za-

vedamo, kaj piše v našem programu, da
to postorimo.

Nekritično služenje kapitalu, podpi-
ranje globalističnih, liberalističnih načel
pomeni na koncu Slovence brez zemlje,
slovenske državljane odvisne od tuje vo-
lje in posojenega denarja. Zato velja bi-
ti pozoren pri davčni reformi, skrbeti za
malega človeka, ki si sam težko poma-
ga. Poskrbeti moramo, da nas javnost
ne istoveti z nekaterimi novimi bogata-
ši. Zapeljati nas ne smejo populistične
teme, prepiranje s sosedi je slabše od
dogovora, kjer lahko vsi pridobimo.
Ljudje od nas pričakujejo vizijo, priča-
kujejo jasnost in ne politično frazerstvo,
pričakujejo analiziranja in ukrepanja,
kot ga v času prvega liberalizma pred
prvo svetovno vojno izpeljal J. E. Krek.
Rekli boste, to je bilo davno. Ali res?
Ali ne postajajo družbene razmere zelo
podobne?

Sem zato, da se pogledamo v ogleda-
lo in to vsi!

Vodstvo stranke ali še deluje v skladu
s programom, pričakovanjem državlja-
nov in ali še ima neposreden stik z ljud-
mi. Ali naši govorci prepričajo ljudi, da

se borimo zanje, ali ne vidijo v nas sa-
mo lobiste za interese ozkih skupin?

Lokalni funkcionarji in predsedniki
občinskih odborov ali delujete v svojem
okolju, ali imate močan odbor, ki se se-
staja, razpravlja, ali pa ste občinski od-
bor vi sami? Mogoče je čas, da zaupate
mlademu nasledniku, ali pa nagovorite
soseda. Da ne bo pomote.Vsi smo po-
trebni, potrebujejo se vse vaše roke.Več
nas bo in več bomo delali, bolje bo sta-
la naša skala pričakovanj.

Predsednik Glavnega odbora
Igor Draksler

17. januarja je v Ljubljani potekala se-
ja Sveta Slovenske ljudske stranke. Uvo-
doma je predsednik Janez Podobnik po-
dal oceno dela SLS v vladni koaliciji in
predstavil zadnje aktivnosti ministrstva

za okolje in prostor. Dodatne informaci-
je o delovanju tega ministrstva je podal
tudi dr. Marjan Vezjak, v.d. direktor Ura-
da za mednarodne in evropske zadeve. Za-
četne aktivnosti svojih ministrstev sta prav

tako predstavila minister za promet
mag. Janez Božič in minister za lokal-
no samoupravo in regionalni razvoj dr.
Ivan Žagar. Ena pomembnejših točk na
seji je bila tudi določitev članarine SLS
za leto 2005 in sprejem pravil o t.i. funk-
cionarskih podporah stranki. t.s.

SLS proti ukinitvi Sklada
obrtnikov in podjetnikov

Na pobudo Joška Jorasa, letos ponovno
izvoljenega člana Skupščine Sklada obrt-
nikov in podjetnikov so se podpredsednica
SLS Nada Skuk, vodja poslanske skupine
SLS Jakob Presečnik ter poslanca Stani-
slav Brenčič in Josip Bajc, državni svetnik
in podjetnik Marjan Mavčec sestali z Upra-
vo sklada. Ponovno so se seznanili s prob-
lematiko poslovanja in trenutno situacijo
SOP, ki je zaradi neizpolnjevanja obvezno-
sti države v preteklem mandatu zašel v fi-
nančne težave.

Želja upravljavcev in zavarovancev skla-
da je čimprejšnja sporazumna rešitev, ki bi
omogočala nadaljnje poslovanje SOP ter po-
trditev njegovega pokojninskega načrta na
Agenciji za zavarovalni nadzor. Že v pred-
volilnem času je naša stranka podpirala pri-
zadevanja uprave, da reši problematiko skla-
da v korist zavarovancev.

Enako so obljubljale tudi nekatere dru-
ge koalicijske stranke, zato upamo, da bo-
do obljubo držale in bomo končno v naši
državi popravili krivice, ki se godijo obrtni-
kom in podjetnikom. Le-ti so morali prista-
ti na znižanje svojih pravic, da so zagotovi-
li obstoj Sklada. Strinjamo se z mnenjem
uprave sklada, da niso dolžni

pristati na dodatno znižanje svojih pra-
vic zato, ker država ni izpolnila svojih ob-
veznosti do sklada. Kljub temu so priprav-
ljeni skupaj z novo vlado iskati rešitve, ki
bodo sprejemljive tako za državo kot za za-
varovance SOP.

SLS priznava in ceni prispevek obrtnikov
in samostojnih podjetnikov, ki s svojim de-
lom bistveno prispevajo k odpiranju novih
kvalitetnih delovnih mest in k polnjenju dr-
žavne blagajne. Zato je nujno, da se v naši
družbi preneha z delitvijo pokojninskih
upravičencev na “dvojne”, različne, kot so
jih obravnavali v preteklem sistemu. Gre na-
mreč za delitev, ali delajo v t.i. družbenem
ali v “privatnem” podjetju. Vsi so morali
redno vplačevati vse prispevke in davke. V
socialno tržni ekonomiji, ki jo podpira na-
ša stranka in naj bi veljala v demokratični
državi, kakršna je naša, so take delitve pre-
živete, nepravične in celo nezakonite. Še
več; država je vedno znala izterjati prispev-
ke in davke od t.i.”privatnikov”, družbenim
podjetjem pa je v preteklosti velikokrat za-
mižala na obe očesi. V novo vlado in no-
vega ministra za finance je sedaj uprt po-
gled javnosti, ki pričakuje, da bodo enkrat
za vselej popravljene krivice iz preteklosti.

Nada Skuk, podpredsednica SLS
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Postopek proti Metodu Dragonji
Mladina izgubila proti M. Podobniku, nekateri pa se s tem
težko sprijaznijo

V uredništvu revije Mariborčan so, tako kot že vrsto let do sedaj, izpeljali
akcijo Naj Mariborčan preteklega leta. Med nominiranci za Naj politika je
močno konkurenco: Rudija Mogeta, Milana Petka, Majdo Potrata, Borisa
Soviča in podpredsednika državnega zbora Saša Pečeta, po izboru novi-
narjev, premagal Franc Kangler.

mariborski politik

“Že tretjič poslanec Državnega zbora
RS je bil vselej med tistimi v stranki, ki so
se med poslance uvrstili z najvišjim odstot-
kom glasov. V zdajšnjem sklicu je tudi član
Mestnega sveta Mestne občine Maribor,
javnost pa ga najbolj pozna in ceni po nje-
govem nenehnem zavzemanju za decen-
tralizacijo države in za čim večjo prisot-
nost Štajercev v pomembnih državnih us-
tanovah v Ljubljani.” Tako so zapisali v
reviji Mariborčan pod nominacijo Fran-
ca Kanglerja za naj mariborskega politi-
ka.

Ob tej priložnosti bi bilo najbrž prav,
da podrobneje pogledamo na delo mest-
nega svetnika v mestni občini Maribor
in poslanca Franca Kanglerja in pred-
stavimo nekaj njegovih pogledov in mi-
sli o delu mestnega sveta in stranke v
mestni občini Maribor, katere je pred-
stavil tudi v častniku Večer.

Svetniška skupina SLS ima v mest-
nem svetu mestne občine Maribor dva
svetnika, Franca Kanglerja, sicer tudi po-
slanca državnega zbora in donedavne-
ga predsednik mestnega odbora SLS v
Mariboru ter mag. Igorja Mariniča, ki
je tudi vodja svetniške skupine.

SLS je v mestnem svetu mestne obči-
ne Maribor podprla vse projekte, ki so
bili kakorkoli razvojno oziroma investi-
cijsko naravnani na razvoj mesta. Zelo
dobro sodelujejo z vsemi strankami in
listami v mestnem svetu, pri čemer pa
pogrešajo plodno sodelovanje med
strankami in županom mestne občine
Maribor.

Kangler večkrat poudarja, da obžalu-
je, da v mestu ni koalicije in da se župan
mesta Maribor, gospod Sovič, niti ne tru-
di, da bi imel kakšno koalicijo. Posledi-
ca tega je, tako pravi Kangler, da pro-
jekti stojijo. Večina mestnih občin ima ce-
lo več podžupanov, ki so jim zaupane na-
loge v smislu razvoja mest in projektov.

Franc Kangler vlaga veliko napora in
truda, da bi bili sklenjeni kompromisi
na eni strani z županom Mestne občine
Maribor, na drugi strani pa z mestnim
svetom, vendar vedno zaman. Večkrat
poudari, da bi se moral Maribor zgle-
dovati po mestni občini Celje in po nji-
hovem županu Bojanu Šrotu, ki je iz Ce-
lja naredil cvetoče mesto.

Po Kanglerjevem mnenju je mesto
Maribor velikokrat odvisno od nekate-
rih državnih projektov, od katerih smo
Mariborčani zaradi takšnih in drugač-
nih razlogov odrinjeni, zaradi tega Ma-
ribora že dolgo ni več na zemljevidu Slo-
venije.

Mariborski odbor SLS meni, da bi
morali imeti v mestnem svetu močno
koalicijo in tri podžupane, med katere
bi po dogovoru porazdelili naloge. Vsak
od njih bi se maksimalno angažiral na
določenem področju, saj je le z močno
koalicijo mogoče kaj storiti za dobrobit
občanov in mesta Maribora.

V mestnem odboru SLS v Mariboru
si bodo na prihajajočih lokalnih volitvah
prizadevali, da bodo Mariborčani dobi-
li dobrega župana, ki bo znal sestaviti
širšo koalicijo v mestnem svetu, pred-
vsem pa da bi vrnil ugled mestu Mari-
boru. Naš poslanec in mestni svetnik
Franc Kangler pa bo še naprej delal na
večjem vplivu Maribora na dogajanje v
Ljubljani ter na kadrovsko politiko, ko
bo šlo za najpomembnejše funkcije v dr-
žavi (ministri, direktorji).

Naj na koncu zapišem misel, ki jo je
izrekel g. Kangler in za katero tudi sa-
ma upam, da se bo pričela čim prej ure-
sničevat:

“Sonce, ki vzhaja v Sloveniji, mora
enakomerno greti vse Slovence in držav-
ljane Slovenije, ne glede na to, kje so
doma.”

Tanja Vindiš Furman
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Franc Kangler
prejema nagrado
Naj mariborski
politik 2004 iz rok
Srečka Pirtovška,
”odgovornega
urednika revije
Mariborčan.

Prejšnji teden se je na ljubljanskem so-
dišču ponovno začelo sojenje proti Meto-
du Dragonji, predsedniku uprave Leka,
zaradi domnevno spornega financiranja
volilne kampanje SLS leta 1992.

Kot je znano, je zaradi grobih žaljivih
obdolžitev v tedniku Mladina takratni
predsednik SLS Marjan Podobnik ome-
njeni tednik tožil in lansko leto,23.2.2004
po dolgotrajnem in večkrat ponovljenem
postopku tožbo dokončno dobil z razsod-
bo Vrhovnega sodišča republike Sloveni-
je. Po tej razsodbi je bila revija Mladina
dolžna preklicati trditve, naj bi v zameno
za 55000 DEM SLS uvrstila takratno de-
lavsko direktorico Leka Metko Karner Lu-
kač med kandidate za poslance v Držav-
ni zbor in druge trditve objavljene v enaj-
sti številki Mladine z dne 17.3.1998. Prav
tako je bila revija Mladina na svoje stroške
dolžna objaviti sodbo Vrhovnega sodišča
republike Slovenije v petnajstih dneh po
izreku sodbe. Mladina je skladno z raz-
sodbo Vrhovnega sodišča objavila preklic
izjav in razsodbo sodišča.

Ponovni postopek proti Metodu Dra-
gonji je mogoče razumeti predvsem kot
poskus metanja peska v oči slovenskim
davkoplačevalcem.Ti pa, hvala Bogu, vse
bolj ugotavljajo, da problem slovenske
tranzicije ni bilo financiranje volilne kam-
panje ene izmed novo nastalih demokra-
tičnih strank,ki za razliko od naslednic
ZKS,ZSMS in SZDL (še danes status nji-
hovega premoženja ni urejen) niso imele
virov financiranja, ampak miljardna oš-
kodovanja in zlorabe državnega premo-
ženja v času več kot desetletne vladavine
LDS. In ker se je SLS s svojimi vodilnimi
predstavniki po letu 1996 kot vladna
stranka vplivni klientelistično povezani
gospodarsko politični kliki znotraj LDS
odločno postavila po robu, je njenega
predsednika in najožje sodelavce doletel
popoln medijsko politični linč.

Nova vlada ima veliko priložnost in od-
govornost, da vzpostavi Slovenijo kot de-
jansko demokratično in dejansko pravno
državo ter obračuna z razbohotenim klien-
telizmom in korupcijo. t.s.

Posvet o pripravi Strategije
Republike Slovenije do
Slovencev v sosednjih državah

Komisija Dr-
žavnega zbora Re-
publike Slovenije
za odnose s Slo-
venci v zamejstvu
in po svetu je 20.
januarja 2005 or-
ganizirala posvet
o pripravi strategi-
je Republike Slo-
venije do Sloven-

cev v sosednjih državah. Posveta so se
udeležili poleg predstavnikov oblasti še
predstavniki krovnih organizacij sloven-
ske manjšine v sosednjih državah, gene-
ralni konzuli Republike Slovenije v so-
sednjih državah, predstavniki organiza-
cij, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo
s to problematiko, in ostala zainteresi-
rana javnost. Skupaj je bilo prisotnih
okoli 70 ljudi.

Na posvetu so udeleženci izpostavili
nekatere smernice iz že obstoječih do-
kumentov ter druge temeljne poudarke,
ki so lahko v pomoč Republiki Sloveniji
pri pripravi ustrezne strategije, pri če-
mer velja omeniti predvsem naslednje:
• Republika Slovenija si mora še po-

sebej prizadevati za ohranitev in raz-
voj slovenskega jezika in tako tudi za
poenotenje jezikovnih standardov na
celotnem narodnostnem območ·
ju. Jezik mora biti prisoten v prosto-
ru, ki je sicer prepojen z več·
inskimi jeziki, t.j italijanščino, nemš-

čino, madžarščino ali hrvaščino. Po-
sebno pozornost se naj nameni po-
dročju slovenskega šolstva in učenju
slovenskega jezika. Število ponudb
kvalitetnih programov v izobraževal-
nih institucijah pa se mora povečati
tudi v prostoru na slovenski strani dr-
žavne meje, saj bodo sosednji jeziki
sicer nevarno prekoračili meje in
potiskali slovenski jezik v ozadje.

• Slovenija je zainteresirana za čim
večji gospodarski razvoj, ki je temelj-
nega pomena tudi za življenje sloven-
ske narodne skupnosti; ustrezne dr-
žavne službe (npr. Služba Vlade za
strukturno politiko in regionalni raz-
voj, Ministrstvo za gospodarstvo itd.)
morajo zato izdelati celovit načrt, ki
bo zagotovil trajnejše rezultate na po-
dročju gospodarskega sodelovanja in
gospodarskega razvoja.

• Republika Slovenija naj si prizade-
va za močno čezmejno povezovanje
s tistimi obmejnimi območji sosed-
njih držav, kjer živi avtohtona sloven-
ska narodna skupnost.

Strokovna služba Komisije bo s po-
močjo prispevkov udeležencev na pos-
vetu pripravila dokument s priporočili
za pripravo Strategije, ki ga bo Komisi-
ja obravnavala na eni izmed prihodnjih
sej. Sprejeti dokument bo posredovan
pristojnim institucijam.

Predsednik Komisije
Mag. Janez Kramberger
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Romi morajo prevzemati tudi
obveznosti, ne pričakovati zgolj pravic!

Drago Kos in njegovo “preprečevanje korupcije”:
Namesto “velikih rib bomo spremljali občinske
svetnike, ki letno v manjših občinah prejmejo
manj kot 50.000 tolarjev

Poslanec Mihael
Prevc se je na drugi
redni seji državnega
zbora razpravljal v
zvezi z “romskim”
vprašanjem. Ugoto-
vil je, da bi to prob-
lematiko pravzaprav
radi reševali vsi, ven-
dar na zelo različne
načine. Povedal je

naslednje: “Sam izhajam iz okolja, kjer
romskih skupnosti ni, ne soočamo se z
vsakdanjimi problemi, ki jih prinaša živ-
ljenje z Romi v nekaterih slovenskih ob-
činah. Pogosto se “predstavniki večinske-
ga naroda “ v teh občinah počutijo ogro-
žene in je logično, da prav oni kot prvi
zahtevajo, da se uredi položaj romske
skupnosti, predvsem v smislu neke ize-
načitve pravic. To problematiko občine
niti niso dolžne, oziroma jo težko rešuje-
jo same, zato smatram, da bo prav pri
reševanju tega problema država morala
vsekakor igrati vidnejšo vlogo. Pri reše-
vanju romske problematike mora država
od le teh zahtevati spoštovanje obvezno-
sti in jim ne samo določati pravice. Zato
je država dolžna urediti predvsem zapo-

slitve in bivanjske možnosti za člane rom-
ske skupnosti, jim omogočiti, da si tako
kot ostali državljani in državljanke Slo-
venije, sami zagotovijo socialno varnost
in s svojim delom preživljajo svoje druži-
ne. Naseljenost in naše okolje ne prene-
sejo ustvarjanja kolonij in tak način reše-
vanja ne bi dosegel pozitivnih učinkov.
Na nekaterih področjih se romske skup-
nosti ukvarjajo z dejavnostmi, ki ogroža-
jo naravno okolje, obremenjujejo okolje
in ogrožajo tudi prebivalstvo. Tako, kot
se zahteva od podjetnikov, obrtnikov,
kmetov, morajo tudi člani romske skup-
nosti, ki se ukvarjajo s katerokoli dejav-
nostjo, upoštevati predpise za varovanje
okolja in opravljanje dejavnosti. V šol-
skem sistemu smo dolžni omogočiti otro-
kom integracijo v šolski prostor, da bo-
do pridobili potrebno izobrazbo za živ-
ljenje in delo v naši skupnosti. Na koncu
mislim, da predlagani zakon ne prinaša
prave rešitve problematike romske skup-
nosti. Prav tako mislim, da je ta zakon v
nasprotju s tistimi resolucijami in pripo-
ročili Sveta Evrope, ki ureja človekove
pravice in seveda tudi položaj etičnih in
narodnostnih manjšin” je svoj nastop na
seji zaključil poslanec Prevc. B.R.

Poslanec Kristi-
jan Janc je na dru-
gi redni seji Držav-
nega zbora želel ne-
kaj več podatkov o
presenečenju, ki je
v zadnjih tednih
doletelo marsikoga
na lokalni ravni.
Gre namreč za de-
belo pismo s števil-

nimi obrazci komisije za preprečevanje
korupcije, ki jo vodi Drago Kos in se na-
naša na funkcionarje, kamor naj bi so-
dili tudi občinski svetniki.

Komisija za preprečevanje korupcije je
namreč na podlagi zakona o preprečeva-
nju korupcije pripravila obrazce za prija-
vo premoženjskega stanja funkcionarjev.
V prvi alineji 2. člena zakona operira s
terminom funkcionar, kamor med pred-
sednika države, predsednika vlade, mini-
stre, poslance itd..., prišteva tudi svetni-
ke občinskih svetov.

Kristijan Janc meni, da glede na to, da
je v povprečju osem sej občinskega sveta
na leto, občinskemu svetu ni primerno
postavljati ob bok predsednika republi-
ke, predsednika vlade, ministrov, poslan-
cev in drugih javnih funkcionarjev. Še
več, občinskim svetnikom in ožjim dru-
žinskim članom je na lokalnem nivoju
prepovedano prijavljanje na javne razpi-
se. Kristijan Janc:

“Ali to pomeni, da si ne želimo dobrih
svetnikov na lokalni ravni, ker nekateri
že izstopajo iz občinskih svetov? Zakaj

so vključeni v zakon o preprečevanju ko-
rupcije v kategorijo oseb, ki so dolžne
sporočati o svojem premoženjskem sta-
nju tudi občinski svetniki, ki po mojem
mnenju ne sodijo med tovrstne funkcio-
narje in ali je možno v čim krajšem času
zakon ustrezno spremeniti in jih izločiti
iz te kategorije? Morda še en primer: ali
je treba občinskemu svetniku, ki na leto
v manjši občini zasluži dobrih 50 tiso-
čakov, o vsem tem poročati državi?”
Poslancu SLS Kristijanu Jancu je odgo-
varjal minister za pravosodje, dr. Lovro
Šturm, ki je menil, da je res, da sedanja
zakonska ureditev umešča tudi občinske
svetnike med funkcionarje. Dr. Šturm je
v nadaljevanju povedal: “Ta ureditev, ki
jo predvideva tudi zakonodaja, ki ureja
preprečevanje korupcije, je zakonsko ute-
meljena; glede tega po prepričanju minis-
trstva za pravosodje ni dvoma. Posebno
pa je vprašanje ustreznosti te zakonske
ureditve. Pri iskanju odgovora na to vpra-
šanje izhajam iz prepričanja, da ključa,
ki naj pove, kaj je bistveno pri opredelje-
vanju funkcionarja v tem pogledu ni is-
kati v odmeri, ki jo prejemajo občinski
svetniki za svoje delo - ta njihova odme-
ra je res skromna -, vendar ni mogoče pre-
zreti dejstva, da sodeluje v procesu spre-
jemanja pomembnih odločitev, ki lahko
pomenijo tudi bistveno spremembo pre-
moženjskega stanja občine same, pa tudi
drugih subjektov, ki z občino delajo. Za-
to v tem trenutku ocenjujemo, da je ta
zakonska ureditev ustrezna in smiselna.“

B.R.
Jakob Presečnik, vodja poslanske skupine SLS in mag. Janez Božič, minister za promet na seji
Sveta stranke

Več sredstev za
invalide

V poslanski
skupini Slo-
venske ljudske
stranke podpira-
mo odločitev, da
se je država ali
bolje rečeno dr-
žavni proračun,
na temelju zako-
na o lastnin-
skem preobliko-
vanju Loterije
Slovenije, za-

vestno odpovedal delu javnih sredstev v ko-
rist fundacije FIHO. Na ta način je zago-
tovil za financiranje invalidskih humani-
tarnih in dobrodelnih organizacij zanes-
ljiv in trajen vir sredstev, s katerimi naj
bi po načelu subsidiarnosti upravljala in
razpolagala fundacija sama. V ta namen
je bil Svet fundacije, katerega na podlagi
ustave določa 10. člen zakona o lastnin-
skem preoblikovanju Loterije Slovenije,
dolžan sprejeti najprej akt, ki se imenuje
pravila za financira-
nje invalidskih, hu-
manitarnih organiza-
cij ter na tej podlagi
tudi izvedbeni akt, to
je pravilnik o merilih
in pogojih z uporabo
sredstev te fundacije
in jih seveda tudi po-
sredovati v državni
zbor, ki je izdal so-
glasje k obema akto-
ma. Na podlagi v državnem zboru spre-
jetega zakona o invalidskih organizacijah
in zakon o humanitarnih in dobrodelnih
organizacijah pa je, če nič drugega, po-
trebno oba akta uskladiti z določbami
obeh zakonov. Vsebina s strani Sveta
FIHO predloženih sprememb in dopol-
nitev pravil razrešuje to neskladje in do
neke mere tudi upošteva opozorila račun-
skega sodišča, ki je finančno poslovanje
fundacije pregledal lansko pomlad.

Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke smatra, da je glede na to, da je
državni zbor sprejel oba zakona in pred-
hodno tudi zakon o lastninskem preobli-
kovanju Loterije Slovenije ter odlok o us-
tanovitvi FIHA, dolžan predloženi vse-

bini pravilnika dati soglasje, zato bomo
predlog sklepa, ki ga v državnem zboru
posreduje matično delovno telo tudi pod-
prli. Ne glede na to, da smo zagovorniki
načela subsidiarnosti in samoregulacije
na nekem področju pa ostajamo trdno
na tem, da je potrebno celovito preuredi-
ti sistem organizacije in delovanja fun-
dacije FIHO s poudarkom na vzpostavi-
tvi mehanizma nevtralnosti, tako pri oce-
njevanju stanja in delovanja posamezne
invalidske organizacije ali humanitarne
organizacije in dobrodelne organizacije,
kakor pri določanju kriterijev za ocenje-
vanje in vrednotenje njihovih programov.
Nujno je spremeniti postopke neposred-
nega razdeljevanja finančnih sredstev.
Eni in isti namreč sprejemajo akte fun-
dacije, ocenjujejo in vrednotijo programe,
si dodeljujejo finančna sredstva in še hu-
je, opravljajo nadzor nad porabo teh sred-
stev. Vsi tisti, ki že dalj časa spremljamo
večna medsebojna nasprotovanja in sum-
ničenja, ki spremljajo vsakoletno razde-
ljevanje sredstev, ne moremo mimo tega
dejstva.

Mogoče bi kdo mislil, da poenostav-
ljeno gledamo na to stanje, vendar pa,
ne moremo mimo dejstev, ki so korekt-

no zastavljena v opo-
zorilu računskega so-
dišča, ki je finančno
poslovanje fundacije
pregledalo. Tovrstno
prakso ni mogoče od-
praviti neposredno s
spremembo pravil za
financiranje invalid-
sko humanitarnih or-
ganizacij ali s pravil-
nikom o merilih za

uporabo teh sredstev. Najprej je potreb-
no spremeniti zakon o lastninskem preob-
likovanju Loterije Slovenije, ki v 10. čle-
nu določa sestavo Sveta fundacije in da-
je temelj za oblikovanje vseh nadaljnjih
aktov fundacije. Pri tem je potrebno
ohraniti avtonomijo fundacije, istočasno
pa vzpostaviti preglednost in nevtralnost
pri razdeljevanju sredstev ter učinkovit
nadzor nad porabo. Vse to pa je mogoče
le z določitvijo nove sestave sveta fundaci-
je. Vse to so razlogi, zakaj v PS SLS pri-
čakujemo, da bo vlada v dobro delova-
nja fundacije FIHO, čimprej pripravila
predlog sprememb tega zakona.

Stanislav Brenčič
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4. seja vlade, 23. 12. 2004

Sklep vlade o izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev
Sklep zavezuje pristojna ministrstva, da po sprejemu novih predpisov organizirajo

brezplačna usposabljanja za vse izvajalce javnih nalog (zlasti za državno upravo in
občinske uprave), če ocenijo, da so takšna usposabljanja potrebna ali če uporabniki
izrazijo potrebo po usposabljanju. Vlada je tudi sklenila, da ministri in državni sekre-
tarji ne smejo proti plačilu sodelovati na strokovnih posvetih, konferencah in uspo-
sabljanjih s svojega delovnega področja.

Vlada določila najvišje cene za pet novih učbenikov in dva nova
delovna zvezka

Vlada je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila najviš-
je cene za pet novih učbenikov za dva nova delovna zvezka. Vlada je še odločila, da
bosta Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport pripravila anali-
zo trga učbenikov z vidika njihove cenovne ustreznosti in številčnosti različnih učbe-
nikov za posamezne šolske predmete.

V Meddržavni komisiji za spremljanje Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo je vla-
da imenovala mag. Andreja Vizjaka, ministra za gospodarstvo, za predsednika komi-
sije in Francija Bogoviča, župana Občine Krško, za člana.

Imenovan strateški svet za gospodarski razvoj
Vlada se je seznanila z informacijo predsednika vlade o imenovanju strateškega

sveta za gospodarski razvoj, ki bo obravnaval strateška vprašanja razvoja Slovenije v
skladu s Strategijo razvoja Slovenije ter cilji Lizbonske strategije, predvsem glede za-
gotavljanja vzdržne in stabilne gospodarske rasti. V strateški svet za gospodarski raz-
voj so imenovani: dr. Mićo Mrkaič (predsednik), dr. Marko Kranjec, dr. Ljubo Sirc,
dr. Jože P. Damijan, dr. Igor Masten, mag. Sašo Polanec, dr. Tomaž Prosen, dr. Anton
Jurgetz, Matjaž Gantar, Ivo Boscarol in dr. Janez Šušteršič.

Dopisna seja vlade, 28. 12 2004

Sredstva za odpravo posledic poplav in drugih posledic neurja na
širšem območju Slovenskih Konjic

Vlada je za odpravo posledic poplav in drugih posledic neurja na vzgojno – varstve-
nih objektih Občini Slovenske Konjice dodelila sredstva državne pomoči za plačilo

zapadlih situacij v višini 37 milijonov tolarjev, kar predstavlja 13 odstotkov neposred-
ne škode na teh objektih.

Sprememba uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitnih
najemnin

Vlada je sprejela spremembo uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
profitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih na-
jemnin. Z začetkom prihodnjega leta se bo dosedanji način določanja neprofitnih
najemnin nadomestil z enotnim načinom določanja neprofitne najemnine. Stano-
vanjski zakon, sprejet v letu 2003, je namreč uvedel enotno stroškovno neprofitno
najemnino v višini največ 4,68 odstotka od vrednosti stanovanja, ki se bo začela uva-
jati s 1. 1. 2005. Ta ciljna najemnina se bo dosegla postopno v prihodnjih dveh letih,
kar natančneje ureja omenjena uredba. Prav tako se s 1. 1. 2005 uvaja tudi nov način
subvencioniranja neprofitnih najemnin, ki omogoča najemnikom neprofitnih stano-
vanj v težjih materialnih razmerah pridobitev subvencije do višine 80 odstotkov ne-
profitne najemnine, odvisno od njihovih dohodkov in premoženjskega stanja za sta-
novanje, ki je po površini primerno glede na število oseb, ki bivajo v stanovanju.

Sredstva za popotresno obnovo v Posočju
Vlada je za obnovo dimnikov in streh 23 objektov visoke gradnje v zasebni lasti

zagotovila sredstva državne pomoči v višini 27,8 milijona tolarjev. Gre za 18 objektov
v občini Bovec (6 objektov v Brdu, 2 v Čezsoči, 3 na Dvoru, 2 v Plužni in po eden v
Kal Koritnici, Mali vasi, Soči, Vodenci in Žagi) ter 5 objektov v občini Kobarid. ”Po-
leg tega je vlada danes zagotovila tudi sredstva državne pomoči za rušenje objektov,
ki neposredno ogrožajo varnost ljudi in premoženja (interventne rušitve), v višini
11,6 milijona tolarjev.

5. seja vlade, 6. 1. 2005

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno
listino

Vlada je določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evro-
po s Sklepno listino, podpisane 29. oktobra 2004 v Rimu in ga poslala v obravnavo in
sprejem Državnemu zboru.

Pogodba o Ustavi za Evropo je sestavljena iz štirih delov z enakim pravnim statu-
som. Prvi del je »ustavnega značaja«. Vključuje 60 členov, v katerih so opredeljeni
temeljni cilji ter vrednote Unije, institucionalna zgradba ter zakonodajni postopki.
Drugi del predstavlja Listina Unije o temeljnih pravicah. Tretji del vsebuje določila o
skupnih politikah Unije, četrti pa splošna in končna določila. Pogodbi so priloženi

Delo vladeDelo vlade
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protokoli; posebno pomembna sta Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in
Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Pogodba o Ustavi za Evropo prinaša pomembne pridobitve. Predstavlja poenote-
nje in poenostavitve pravnega okvira Unije, ki ji daje tudi pravno osebnost, zagotavlja
enostavnejšo in učinkovitejšo institucionalno ureditev EU (ukinitev tristeberne struk-
ture Unije in zmanjšanje števila pravnih instrumentov) ter krepi vlogo nacionalnih
parlamentov. Vključitev Listine Unije o temeljnih pravicah (II. del Pogodbe) daje le-
tej pravno zavezujočo naravo in s tem neposredno uporabnost pred Evropskim sodiš-
čem. Novost je tudi vzpostavitev funkcije zunanjega ministra EU, ki bo pripomogel k
enotnejšem nastopanju Unije.

Do sedaj sta Pogodbo o Ustavi za Evropo ratificirali že dve državi članici (Litva in
Madžarska). Nekatere članice so napovedale izvedbo referenduma, večina držav pa
bo ratifikacijo izpeljala preko parlamentov. Predvideno je, da bo Pogodba o Ustavi za
Evropo stopila v veljavo do 1. 11. 2006, po predhodni ratifikaciji v vseh državah članicah.

Ustanovitev medresorske delovne skupine za koordinacijo in
pospešeno izvajanje postopkov denacionalizacije

Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za koordinacijo in pospešeno
izvajanje postopkov denacionalizacije. Medresorska delovna skupine za koordinacijo
in pospešeno izvajanje postopkov denacionalizacije, ki je potrebna za učinkovito izva-
janje zakona o denacionalizaciji in pospešen zaključek denacionalizacijskih postop-
kov, bo koordinirala delo vseh organov v procesu denacionalizacije, spremljala prob-
lematiko in napredek pri reševanju denacionalizacijskih zadev in spodbujala, organi-
zirala, usmerjala in predlagala aktivnosti, ki bodo vplivale na pospešitev denacionali-
zacijskih postopkov.

6. seja vlade, 13. 1. 2005

Vlada o poteku aktivnosti in zagotavljanju doslej namenjene nujne
humanitarne pomoči prizadetim na področju Jugovzhodne Azije

Vlada se je seznanila s potekom aktivnosti in zagotavljanjem doslej namenjene
nujne humanitarne pomoči prizadetim na področju Jugovzhodne Azije. Seznanila se
je tudi z informacijami, kako poteka skupna pomoč skozi mehanizme EU, predvsem
skozi Pisarno za humanitarno pomoč (ECHO), kjer svoja sredstva, kot članica EU,
prispeva tudi Slovenija. Na osnovi informacij s prizadetih področij in dejanskih po-
treb, ki kažejo, da so otroci tisti del populacije, ki so v katastrofi utrpeli še posebej
težke posledice, je Vlada RS na današnji seji odobrila dodatno pomoč prizadetim na
področju Jugovzhodne Azije v višini 44.000.000,00 SIT, ki se bodo razdelila za slede-
če aktivnosti:

• 20.000.000,00 SIT za pripravo in izvedbo programov rehabilitacije in psihoso-
cialne pomoči otrokom;

• 12.000.000,00 SIT za dodatno pomoč v obliki finančnega prispevka za aktivno-
sti Organizacije ZN za pomoč otrokom (UNICEF), ki so usmerjene v pomoč otro-
kom in družinam, ki so v naravni katastrofi na področju JV Azije utrpeli največje
posledice;

• 12.000.000,00 SIT za dodatno pomoč v obliki finančnega prispevka za aktivno-
sti zagotavljanja medicinske pomoči, ki jo izvaja Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO).

Skupna pomoč Slovenije za prizadete na področju JV Azije, kamor se prišteva vsa
dosedanja dodeljena pomoč Vlade Republike Slovenije ter pomoč, ki je bila zbrana s
strani ostalih humanitarnih organizacij in civilnih iniciativ (Rdeči križ, Karitas,
UNICEF ...) v tem trenutku že presega 260 mio SIT oz. protivrednost 1 mio EUR,
kar znaša cca 0.6 EUR na prebivalca Slovenije.

Oblikovana delovna skupina za dolgoročno ureditev Kobilarne Lipica
Vlada je določila naslednjo sestavo delovne skupine za dolgoročno ureditev Kobi-

larne Lipica. Za vodjo delovne skupine imenuje dr. Miho Brejca, člani pa so Miroslav
Klun - župan Občine Sežana, dr. Jelka Pirkovič - državna sekretarka na Ministrstvu za
kulturo, mag. Marko Starman – državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor,
Rajko Vojtkovszky - direktor Kobilarne Lipica, Marjan Hribar - MG, Direktorat za
turizem in dr. Janez Glavač, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delovna skupina je ustanovljena z namenom, da se pospešijo postopki za dolgo-
ročno ureditev delovanja Kobilarne Lipica in naj bi v dveh mesecih Vladi Republike
Slovenije predložila program ukrepov za dolgoročno ureditev delovanja Kobilarne
Lipica na področju zakonodaje, podzakonskih predpisov in upravljanja s premože-
njem v lasti Republike Slovenije. Člani delovne skupine bodo delo opravljali neod-
plačno. Administrativno tehnična opravila za delovno skupino bo opravljalo Mini-
strstvo za kulturo.

Imenovan strateški svet za kulturo
Vlada se je seznanila z informacijo predsednika vlade o imenovanju strateškega

sveta za kulturo, izobraževanje in znanost, ki daje predloge predsedniku vlade v zvezi
s temeljnimi vprašanji, ki se nanašajo na razumevanje in delovanje kulture, izobraže-
vanja in znanosti v državi, pa tudi njihovo povezovanje z Evropsko zvezo in Svetom
Evrope, svetuje strategije pri odločanju o konsenzu kulturne politike, njenih prednost-
nih nalogah, pa tudi posameznih izbirah. V strateški svet so bili imenovani: Aleksan-
der Zorn kot predsednik, akademik dr. France Bernik, dr. Janez Bogataj, Andrej Br-

var, Iztok Geister, dr. Peter Jambrek, dr. Dean Komel, akademik Lojze Lebič, dr.
Matej Makarovič, Mitja Rotovnik, dr. Ivan Štuhec, akademik dr. Jože Trontelj, dr.
Žiga Turk, akademik Dane Zajc in dr. Srečo Zakrajšek.

8. seja vlade, 27. 1. 2005

Vlada sprejela uredbe kmetijske politike
Vlada je obravnavala in sprejela uredbe o izvajanju podpor za pridelavo semena kme-

tijskih rastlin, za pridelavo poljščin, o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko, o
neposrednih plačilih za ovce in koze, o neposrednih plačilih za goveje meso, o ureditvi
trga s hmeljem, o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, o ureditvi trga z oljčnim
oljem ter uredbo o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode.

Uredbe, ki urejajo kmetijske trge, določajo višino neposrednih plačil, ki se v letoš-
njem letu določajo na ravni 90% vrednosti plačil, kot veljajo za stare članice EU,
razen pri lupinarjih in oljčnem olju, kjer je ta nivo na 60 %. Skupna razpisana vred-
nost ukrepov neposrednih plačil (EKO 0) v letu 2005 znaša 24.323 mio SIT, od tega
za poljščine 8.833 mio SIT, za govedorejo 14.537 mio SIT, za drobnico 512 mio SIT in
ostalo (seme, hmelj, lupinarji, oljne buče, oljčno olje) 439 mio SIT. ””V letu 2005
bodo tako neposredna plačila znašala za krušna žita in ostala žita, koruzo, oljnice,
oljno ogrščico in stročnice 71.511 SIT/ha; za krave dojilje 42.919 SIT/glavo, dodatna
nacionalna premija za krave dojilje 5.181 SIT/glavo, posebna premija za bike 44.831
SIT/glavo, ekstenzifikacijska premija 21.459 SIT/glavo, klavna premija za govedo17.168
SIT/glavo; ovce za prirejo mesa 4.483 SIT/glavo, ovce in koze za prirejo mleka 3.608
SIT/glavo ter dodatne premije za ovce in koze v območjih z omejenimi dejavniki in
dodatna premija 1.495 SIT/glavo; med pomembnejše ukrepe, ki jih je treba omeniti
pa sodi tudi neposredna plačila na ha hmelja v višini 103.385 SIT ter plačila za oljne
buče 57.500 SIT/ha.

Za krave dojilje in drobnico se določa sistem delitve premijskih pravic, glede na
obvezo Slovenije, da mora v letu 2005 določiti te pravice na individualni ravni. V
paketu uredb je tudi uredba, ki ureja uvedbo dajatve za mleko in mlečne proizvode.
Razdelitev premijskih pravic in vzpostavitev sistema mlečnih kvot bo pomenilo veliko
dodatnih izvedbenih aktivnosti in obremenitve zlasti Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Pri vlaganju zahtevkov za neposredna plačila v
letošnjem letu bo potrebno upoštevati grafične podatke o površinah, vnos vlog naj bi
potekal na terenu, izpolnjevati pa bo potrebno dodatne okolje varstvene zahteve, ki
bodo določene v posebnem predpisu.

Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko
Slovenijo 2004-2006 (PRP)

za leto 2005 določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino plačil za posamezne
ukrepe, ki se bodo v letu 2005 izvajali skladno s Programom razvoja podeželja za
Republiko Slovenijo 2004-2006. Ukrepi PRP se financirajo iz sredstev proračuna RS
in sredstev jamstvenega oddelka EKUJS v razmerju 20:80. Za leto 2005 je tem ukre-
pom skupno namenjenih 28.408 mio SIT (118,5 mio evrov), ki zapadejo v plačilo v
letu 2005, 2006 in 2007.

V letu 2005 se bodo izvajali naslednji ukrepi:
• izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
• kmetijsko okoljski ukrepi (21 ukrepov): zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vino-

gradništvu, ohranjanje kolobarja, ozelenitev njivskih površin, integrirano poljedels-
tvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo, ekološ-
ko kmetovanje; planinska paša, košnja strmih travnikov, košnja grbinastih travnikov,
travniški sadovnjaki, reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, pridela-
va avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, sonaravna reja domačih živali,
ohranjanje ekstenzivnega travinja; ohranjanje obdelane in poseljene krajine na eko-
loško pomembnih območjih, reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja
velikih zveri, ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, pokritost tal na vodo varstve-
nem območju, zatravljanje in praha.

• zgodnje upokojevanje: Renta je sestavljena iz enotnega zneska na kmetijo, ki
znaša 1.009.743 SIT/KMG (4.212 evrov/KMG) letno in dodatka, ki je odvisen od
velikosti kmetij in znaša 85.823 SIT/ha (358 evrov/ha) primerljivih kmetijskih zemljišč,
vendar največ do 24 ha; če je prenesena kmetija večja, se višina rente ne povečuje.

• podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih: podpore so na-
menjene kmetijskim gospodarstvom kot pomoč za izvajanje EU standardov na po-
dročju varstva okolja, zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin, dobrobiti živali in var-
nosti in zdravja pri delu in se dodelijo za izvajanje EU standarda Nitratna direktiva na
(KMG z živinorejsko proizvodnjo, KMG z rastlinsko proizvodnjo), izvajanje EU stan-
darda zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin, izvajanje EU standarda varnost in zdravje
pri delu in investiranje v prilagoditev KMG EU standardu Nitratna direktiva.

• tehnična pomoč: ukrep tehnične pomoči je namenjen predvsem pripravi za pro-
gramiranje in izvajanje ukrepov PRP

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi neurij s točo
Vlada je obravnavala tudi Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi neu-

rij s točo v obdobju od 09. 06. do 09. 10. 2004, saj so v letu 2004 naravne nesreče,
predvsem pa neurja s točo, povzročile škodo kmetijstvu na kmetijskih kulturah. S �
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predlaganim končnim programom odprave posledic je dana možnost oškodovancem,
da si z odobrenimi sredstvi zagotovijo reprodukcijski material za spomladanski ciklus
kmetijske pridelave. V program dodelitve sredstev državne pomoči so zajete prijave
oškodovancev, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje dodelitve državne pomoči za odpra-
vo posledic naravnih nesreč. Sredstva so namenjena tudi za pokritje stroškov, ki bodo
nastali pri dodelitvi državne pomoči.

Obveščanje slovenske javnosti o Pogodbi o ustavi za Evropo
Vlada se je seznanila z informacijo o aktivnostih na področju obveščanja slovenske

javnosti o Pogodbi o ustavi za Evropo v letu 2005, ki jo bo posredovala v Državni
zbor. Urad vlade za informiranje je pripravil načrt obveščanja slovenske javnosti o
Ustavni pogodbi, ki je del »Programa informiranja in komuniciranja o evropskih za-
devah v letu 2005«. Slovenska javnost bo o Ustavni pogodbi informirana s tematskimi
publikacijami, z odgovori na vprašanja državljanov prek evrofona (080 2002) in z
vsebinami na spletnih straneh, z javnimi razpravami in predstavitvami ter s projekti
nevladnih organizacij. Komunikacijske aktivnosti bodo potekale v letu 2005 in 2006
(predvidoma do oktobra 2006, ko je predviden zaključek ratifikacijskega obdobja
Ustavne pogodbe v državah članicah EU). Skoraj dvoletno obdobje daje Sloveniji
dovolj časa za izčrpno in poglobljeno seznanitev javnosti s pravicami in dolžnostmi
državljanov in pomenom ustavne pogodbe za Slovenijo. �

Minister Božič zadovoljen
z obiskom v Bruslju
Minister za promet mag. Janez Božič je bil 19. in 20. januarja na delov-
nem obisku v Bruslju, kjer se je srečal s podpredsednikom Evropske komi-
sije, pristojnim za promet, Jacquesom Barrotom, generalnim direktorjem
direktorata za promet (DG-TREN) Françoisem Lamoureuxem in generalnim
direktorjem Eurocontrola Victorjem M. Aguadom.

V ločenih pogovorih s prvima evrop-
skima »prometnikoma« Barrotom in La-
moureuxom je kratko poročal o rezulta-
tih, ki smo jih v Sloveniji dosegli pri
gradnji transportne infrastrukture in ure-
sničevanju prometne politike Evropske
unije v zadnjem obdobju. Večji del od-
merjenega časa pa je kajpak namenil
predstavitvi naših projektov za obdobje
t.i. naslednje finančne perspektive
(2007-2013), pri katerih seveda računa-
mo tudi na sredstva iz bruseljske blagaj-
ne. Izpostavil je zlasti drugi tir železniš-
ke proge Divača-Koper in posodobitev
železniške povezave med Pragerskim in
Hodošem na meji z Madžarsko, ki sta
ju Evropski parlament in Svet konec lan-
skega aprila z odločbo št. 884/2004 uvr-
stila med prednostne evropske projek-
te. Izrazil je tudi potrebo po sofinanci-
ranju Evropske unije na področju avto-
cest in drugih državnih cest.

Obenem se je minister Božič sogo-

vornikoma zahvalil za vsoto 5,45 mili-
jona evrov, ki jih je Evropska komisija
le par dni pred njegovim obiskom v Brus-
lju odobrila Sloveniji za pripravo tehnič-
ne dokumentacije za omenjena projekta
na petem vseevropskem transportnem
koridorju.

Z Victorjem Aguadom, generalnim
direktorjem Eurocontrola, se je sloven-
ski prometni minister pogovarjal o ure-
sničevanju sporazuma srednjeevropskih
držav o skupnem vodenju letalskega pro-
meta v zgornjem zračnem prostoru. Ta
je trenutno v fazi preverjanja skladnosti
s štirimi uredbami Evropskega parla-
menta in Sveta, ki se nanašajo na t.i.
enotno evropsko nebo (Single European
Sky).

Prvi obisk mag. Janeza Božiča v Brus-
lju v vlogi prometnega ministra je bil to-
rej vse prej kot spoznaven ali vljudno-
sten. Bil je - ploden.

Predstavitev Služba vlade RS
za lokalno samoupravo in
regionalno politiko

Vlada Republike
Slovenije je na svoji
redni seji, 20. 1. 2005,
na podlagi 25. člena
Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije spre-
jela Odlok o ustanovit-
vi in delovnih področ-
jih Službe Vlade Re-

publike Slovenije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko.

V skladu z Zakonom o Vladi Repub-
like Slovenije sledi imenovanju ministra
brez resorja, pristojnega za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko, usta-
novitev ustrezne vladne službe. Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona
o državni upravi je iz delovnega področ-
ja Ministrstva za notranje zadeve izlo-
čil področje lokalne samouprave. Orga-
nizacijsko tako predstavlja predlagani
odlok združitev dosedanjega Direktora-
ta za lokalno samoupravo, ki je v Mini-
strstvu za notranje zadeve opravljal na-
loge na področju lokalne samouprave
ter Službe Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj,
ki je sedaj opravljala naloge na delov-
nih področjih strukturne politike in re-
gionalnega razvoja. Hkrati se z odlokom
delovno področje lokalne samouprave
razširja z nalogami na področju siste-
ma financiranja lokalnih skupnosti ozi-
roma nalogami finančne decentraliza-
cije, katerih vsebina je usklajevanje pri-
prave zakonov s tega področja. Delov-
no področje regionalne politike pa se
razširja z nalogami na področju medre-
gionalnega meddržavnega sodelovanja,
ki so se sedaj opravljale projektno.

Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko ima kot vladna služba naslednja de-
lovna področja:
1. Področje lokalne samouprave
2. Področje regionalnega razvoja
3. Področje evropske kohezijske politike

Na področju lokalne samouprave oprav-
lja vladna služba tudi naslednje naloge:
• pripravlja sistemske predpise s po-

dročja organizacije, delovanja ter fi-
nanciranja lokalnih skupnosti,

• usklajuje delo z ministrstvi in drugi-
mi pristojnimi državnimi organi pri
pripravi sistemskih rešitev in področ-
ne zakonodaje v zadevah organiza-
cije, delovanja ter financiranja lokal-
nih skupnosti,

• zagotavlja izvajanje Evropske listine
lokalne samouprave in zakonodaje s
področja organizacije, delovanja in
financiranja lokalnih skupnosti,

• sodeluje v Vodilnem odboru za lo-
kalno in regionalno demokracijo
(CDLR) pri Svetu Evrope, z delega-
cijo Kongresa lokalnih in regional-
nih oblasti pri Svetu Evrope (CL-
RAE) in z delegacijo Odbora regij
pri EU (COR) ter sodeluje z organi-
zacijami, ustanovami in drugimi in-
stitucijami v tujih državah s področ-
ja organizacije lokalne samouprave

�

in njenega uresničevanja.
Na področju regionalnega razvoja

vladna služba:
• usklajuje aktivnosti za izvajanje Za-

kona o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja in politike regional-
nega razvoja ter opravlja naloge splo-
šnega upravljanja neposrednih regio-
nalnih spodbud in državnega razvoj-
nega programa,

• usmerja politiko in spremlja izvaja-
nje programa dela Javne agencije Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj
in Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja,

• izvaja naloge na področju medregio-
nalnega meddržavnega razvojnega
sodelovanja, še posebej čezmejnega
razvojnega povezovanja, oblikovanja
evroregij ter poslovnega in znanstve-
no raziskovalnega sodelovanja s Slo-
venci iz sveta.

Na področju evropske kohezijske po-
litike vladna služba:
• vodi priprave in usklajevanje strateš-

kih dokumentov z Evropsko unijo,
na podlagi katerih lahko Republika
Slovenija prejema strukturna sreds-
tva iz evropskega proračuna,

• opravlja naloge splošnega upravlja-
nja za potrebe evropskih strukturnih
skladov in kohezijskega sklada, ki iz-
hajajo iz veljavnega pravnega reda
EU s področja kohezijske politike,

• usklajuje, določa, spremlja in vred-
noti delovanje ministrstev, vladnih
služb ter drugih organov in služb,
vključenih v izvajanje evropske ko-
hezijske politike ter o tem poroča vla-
di in opravlja druge naloge s področ-
ja evropske kohezijske politike.

• zagotavlja pogoje za vzpostavitev,
vzdrževanje in delovanje informacij-
skega sistema za spremljanje in vred-
notenje Državnega razvojnega pro-
grama in Enotnega programskega
dokumenta.

Pri svojem delu bi posebej izpostavil
dve težišči:

V zadnjih letih so se regionalne razli-
ke v RS povečale, zato bomo poskušali
regionalno pomoč usmeriti v največji
meri v najmanj razvita območja. Pri tem
se bomo osredotočili na tiste programe
oziroma projekte, ki bodo lahko najprej
pokazali pozitivne učinke;

V zadnjem obdobju je država prene-
sla na občine številne naloge brez fi-
nančnih virov za njihovo upravljanje, za-
to bomo na področju lokalne samoupra-
ve največ pozornosti namenili izboljša-
nju finančnega stanja občin v sodelova-
nju z vsemi resornimi ministrstvi;

Sicer pa bodo na vseh treh delovnih
področjih, ki se med sabo prepletajo,
aktivnosti potekale v smislu decentrali-
zacije države.

Dr. Ivan Žagar
minister brez resorja, odgovoren za
lokalno samoupravo in regionalno

politiko
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Predsednik SLS in minister za okolje in prostor, Janez Podobnik, je v petek, 21.
januarja, dopoldne, z župani šestindvajsetih pomurskih občin v Murski Soboti
slovesno podpisal pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju
regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. S podpisom po-
godbe so se država in občine zavezale, da ob pomoči sredstev evropskega kohezij-
skega sklada zagotovijo kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah vsem prebival-
cem Pomurja.

Konzorcialna pogodba določa, da po-
murske občine s pomočjo sredstev iz dr-
žavnega proračuna (državnega sklada za
vode) takoj pristopijo k potrebnim aktiv-
nostim na lokalnem nivoju, kot so pridobi-
vanje podatkov za čim bolj učinkovito pri-
pravo projektno-investicijske dokumenta-
cije, ustanovitev skupnega podjetja, ki bo
upravljalo s sistemom, ter pridobivanje
vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za
gradnjo. Naštete aktivnosti so pogoj, da
bo ministrstvo projekt lahko prijavilo za
sofinanciranje iz kohezijskega sklada v dru-
gi polovici leta 2006.

Projekt je bil uvrščen na prednostno lis-
to investicij za sofinanciranje iz evropske-
ga sklada v obdobju 2007-2013, zato mo-
rajo občine soglašati, da bodo skupen pro-

jekt tudi izvedle. K izvedbi projekta so pri-
stopile vse občine povodja Pomurja, saj
gre za investicijski projekt, ki bo celovito
uredil oskrbo prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov v povodju Pomur-
ja. Za uspešno kandidaturo za sredstva
sofinanciranja kohezijskega sklada pa je
treba pripraviti vso potrebno projektno-
investicijsko dokumentacijo.

V finančnem načrtu sklada za vode je
predvidenih dovolj sredstev za pripravo
projektne dokumentacije. Če bo kandida-
tura uspela, bo evropska komisija za pro-
jekt načeloma namenila okoli 50 odstot-
kov sredstev. Nacionalni delež pa se bo v
večji meri pokril iz sklada za vode, delno
pa tudi iz občinskih proračunov.

Pogodba določa merila sofinanciranja

t e g a
e v r o p -
s k e g a
sklada, po
katerih mo-
rajo občine
u s t a n o v i t i
skupno javno
podjetje, ki bo
v času izgradnje
in vsaj pet let po
izgradnji upravljalo
s celotnim sistemom
oskrbe prebivalstva s pit-
no vodo. Konzorcialna
pogodba načeloma oprede-
ljuje, kaj je v okviru celovite-
ga projekta predmet sofinanci-
ranja sredstev kohezijskega skla-
da in sklada za vode in kaj ostalih
nacionalnih virov sofinanciranja (tak-
se, občinski proračun, regionalne spod-
bude).

Kohezijski sklad in država iz sredstev
proračunskega sklada za vode financira-
jo transportne cevovode (primarna omrež-
ja), če le-ta ustrezajo ekonomskim krite-
rijem sofinanciranja kohezijskega sklada.
Poleg tega kohezijski sklad in država s
sredstvi vodnega sklada financirajo tudi
primarni sistem odvajanja komunalnih
odpadnih voda ter čistilne naprave obmo-
čij poselitve večjih od 2000 populacijskih
enot (PE) na področjih varstvenih pasov
virov oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ko
slednja ustrezajo ekonomskim kriterijem
sofinanciranja kohezijskega sklada. To fi-
nancirajo tudi občine podpisnice v dele-
žu do 10 odstotkov.

Sekundarna vodovodna omrežja, hišne
priključke ter primarni in sekundarni si-
stem odvajanja komunalnih odpadnih vo-
da ter čistilne naprave območij poselitve
večjih od 2000 PE na področjih varstve-
nih pasov virov oskrbe prebivalstva s pit-
no vodo, ko slednje ne ustrezajo ekonom-
skim kriterijem sofinanciranja kohezijske-
ga sklada, in ves sekundarni sistem odva-
janja komunalnih odpadnih voda na ob-
močjih varstvenih pasov virov oskrbe pre-
bivalstva s pitno vodo pa financirajo ob-
čine podpisnice iz lastnih virov ali preko
regionalne spodbude državnega proraču-
na. Podrobnejša delitev vsebin bo možna
šele na osnovi idejne zasnove projektne
dokumentacije.

Konzorcialna pogodba vključuje okvir-
no delitev deležev po posameznih finanč-
nih virih (EU, države in občin) v odstot-
kih, določa okvirni časovni načrt aktiv-
nosti do prijave projekta za sofinancira-

nje v
drugi polovici leta
2006 ter posledice v primeru odstopa po-
samezne občine od izvedbe projekta.

Namen pogodbe tako ni podrobnejša
določitev obsega investicije, stroškov in
virov ter delitve občinske udeležbe, saj bo-
do ti elementi znani šele, ko bo priprav-
ljena investicijska dokumentacija za ce-
lotni projekt. Podrobnejše vsebine projek-
ta, upravičene za sofinanciranje iz kohe-
zijskega sklada in sklada za vode, stroške
in vire financiranja teh vsebin ter časovni
načrt izvedbe bo namreč določala pogod-
ba o soinvestiranju občin in države, ki jo
bo treba pripraviti pred prijavo projekta
za sofinanciranje iz sredstev kohezijske-
ga sklada v letu 2006.

Z današnjim podpisom pogodbe so ta-
ko izpolnjeni tudi formalni pogoji za na-
daljnjo izvedbo vseh potrebnih aktivno-
sti tega pomembnega regijskega projekta,
s katerim bo vsem prebivalcem na območ-
ju Pomurja dolgoročno zagotovljen do-
stop do oskrbe z neoporečno pitno vodo
iz kakovostnih vodnih zajetij.

K projektu so pristopile naslednje obči-
ne: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrov-
nik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Puconci, Ra-
denci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Veli-
ka Polana in Veržej.

t.s.

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik
in pomurski župani slovesno podpisali pogodbo
za oskrbo s pitno vodo

Janez Podobnik na srečanju
Regijskega odbora SLS Prekmurje
21. januarja se je Janez Podobnik, predsednik SLS in minister za okolje in
prostor, v prostorih Občine Puconci srečal s predstavniki koordinacije Re-
gionalnega odbora SLS Prekmurje. Na podlagi programa Slovenske ljud-
ske stranke so razpravljali o decentralizaciji, lokalni samoupravi in finan-
ciranju občin, razvoju krajinskem parka Goričko ter možnostih za izkoriš-
čanje alternativnih virov energije v Pomurju

Izpostavljena je bila nujnost sanacije
vodotokov, ki še vedno grozijo s popla-
vami, saj so bile melioracije opravljene
polovično; povzročile so tudi padec pod-
talnice, kar je med drugim zagotovo tu-
di vzrok vse pogostejšim pojavom suše.

Dogovorili so se tudi, da bo v zelo
kratkem času sestanek na temo lokalne
samouprave v okviru Slovenske ljudske

stranke, saj občine pričakujejo večja fi-
nančna sredstva za obveznosti, ki jim
jih je država naložila z novimi zakoni.

Skupna je bila ugotovitev, da je spo-
razum o vodooskrbi Pomurja tako stro-
kovno kot politično rezultat idej in tru-
da ljudi, ki so sicer aktivni tudi v Slo-
venski ljudski stranki.

r.r.
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Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja
Agencija RS za okolje je z odločbo 30. 12. 2004 zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo vetrne elek-
trarne in povezovalnega 110 kV daljnovoda na območju Volovja reber nad Ilirsko Bistrico. Postopek izdaje okoljevars-
tvenega soglasja določata zakon o varstvu okolja in zakon o ohranjanju narave, ob upoštevanju določil zakona o
splošnem upravnem postopku.

Pri odločanju je agencija upoštevala
mnenja in pripombe javnosti in mnenja
ministrstev in organizacij, ki so glede na
nameravani poseg pristojne za posamez-
ne zadeve varstva okolja, varstva in rabe
naravnih dobrin in varstva kulturne de-
diščine. Tako je skladno z 61. členom Za-
kona o varstvu okolja pridobila mnenja
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ministrstva za kulturo ter Za-
voda za gozdove Slovenije in Zavoda RS
za varstvo narave. Vsi navedeni so vplive
nameravanega posega s stališča njihovih
pristojnosti ocenili kot nesprejemljive.

Poudariti je treba, da so bila vsa stro-
kovna mnenja navedenih institucij v
upravnem postopku pridobljena, preden
je resor za okolje in prostor prevzel novi
minister Janez Podobnik in je zato trdi-
tev, da je šlo pri tem za politično vmeša-
vanje nove vlade povsem neosnovana.

Agencija kot organ v sestavi ministrs-
tva, ki odloča o upravnih zadevah iz svo-
je pristojnosti na podlagi zakonov, mora
biti pri svojih odločitvah samostojna. Od-
ločitve mora sprejemati na podlagi pred-
pisov in po predvidenem postopku. O pra-
vilnosti in zakonitosti izdanih odločb od-
loča minister za okolje in prostor kot dru-
gostopenjski organ, ki je podvržen tudi
sodnemu nadzoru. Kakršnokoli politično
arbitriranje in komentiranje nedokončnih
odločitev v upravnem postopku bi bilo za-
to protizakonito.

Območja Natura 2000 in razvoj lokal-
nih skupnosti

Vlada bo v skladu s koalicijsko pogod-
bo dosledno spoštovala določila Nature
2000 in nadgradila zavarovanje posamez-
nih območij. Natura 2000 je evropsko
omrežje posebnih območij, razglašenih v
državah članicah EU, z osnovnim ciljem
ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče
rodove. Posledično pomeni Natura 2000
največjo naravno vrednoto našega skup-
nega evropskega prostora. Vanjo so vklju-
čeni gozdovi, travišča, vodne površine,
močvirja, obala, morje in podzemne ja-
me. Pri tem je pomembno, da želimo na
območjih Nature 2000 nadaljevati z rabo
in le izjemoma prepuščati površine v za-
raščanju, zato je Natura 2000 tudi prilož-
nost za vzpostavitev ukrepov na način, da
se ohranja struktura slovenske krajine.

Temeljna obveznost, ki jo ima država s
tem v zvezi, je ohranjanje sedanjega ugod-
nega stanja določenih rastlinskih in žival-
skih vrst in habitatov. Številne vrste rast-
lin in živali, tudi ogrožene, danes živijo
na območjih, kjer potekajo človekove de-
javnosti. Zato območja Nature 2000 po-
menijo predvsem ohranjanje dosedanje oz.
sedanje rabe na teh območjih. Dejavnosti,
ki so skladne z načeli trajnostno uravnote-
ženega razvoja, so zato na območjih Natu-
re 2000 možne in sprejemljive. Vpliv po-
sameznih dejavnosti in posegov v prostor

je treba presojati specifično – na tiste vr-
ste, njihove habitate in habitatne tipe, za-
radi katerih je bilo posamično območje
določeno. Razglasitev območij Natura
2000 je torej širše gledano kolo in ne co-
kla razvoja. Predvsem dolgoročnega, saj
bi uničenje teh območij državam že v
enem desetletju naredilo nepopravljivo
škodo.

Določitev območij, ki tvorijo evropsko
omrežje, je nepogojna obveznost vseh čla-
nic EU. Evropski strukturni skladi Slove-
niji ne bi bili na voljo, če se Slovenija ne
bi vključila v projekt Natura 2000. Drža-
ve, ki tega ne storijo, že nosijo resne fi-
nančne posledice. Za uspeh projekta je
odločilno prav sodelovanje z Ministrs-
tvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, ki je ključno za izvajanje gozdarskih
in kmetijskih ukrepov. Vanj je vključena
vsa relevantna stroka in tudi nevladne or-
ganizacije. Slovenija se zato uvršča med
države, ki so omrežje vzpostavile meto-
dološko dobro in na podlagi dobrih stro-
kovnih podlag.

Za Naturo 2000 na voljo finančni pro-
grami

Evropska unija ponuja v podporo to-
vrstnega razvoja kar nekaj finančnih pro-
gramov in ukrepov. Tako je bilo do sedaj
v Sloveniji odobrenih 9 projektov ohranja-
nja narave iz programa LIFE III v skup-

nem znesku 7 milijonov EUR. Ti projek-
ti se dogajajo v konkretnih lokalnih ni-
vojih. Priložnosti pa se odpirajo tudi s pro-
grami Interreg III, Leader+, strukturnih
skladov in drugih, ki z vidika politike EU
upoštevajo tudi ohranjanje območij Na-
tura 2000. Slovenija je že razvila sisteme
črpanja EU sredstev, vendar je še veliko
dela na vsebinskih vprašanjih. V okviru
navedenih finančnih programov bodo tu-
di lokalne skupnosti lahko uspešno črpa-
le sredstva za razvoj podeželja oz. regio-
nalni razvoj. Posebej izpostavljamo po-
dročje kmetijstva, kjer se že nekaj časa
izvaja poseben program kmetijsko –
okoljskih ukrepov, aktualen tudi na ob-
močjih Natura 2000. Ta program je ve-
zan na izvajanje določenih ukrepov v
kmetovanju, za katere so kmetje posebej
plačani, če se odločijo, da jih bodo oprav-
ljali. Gre za znatna sredstva, ki jih na tem
področju sofinancira EU. V celotnem
znesku za obdobje od 2004 do 2006 bo
Slovenija imela na razpolago okvirno 248
milijonov evrov, od katerih bodo na vo-
ljo tudi sredstva za kmetijsko – okoljske
ukrepe.

Volovja reber in Natura 2000
Konkretno na primeru območja Volov-

je rebri bo tako možno v okviru kmetij-
skih in gozdarskih ukrepov iz EU sred-
stev vzdrževati travišča. Na kakšen na-
čin in kje, bo v sodelovanju z občinami
določeno v okviru LIFE projekta »Infor-
macijski sistem in upravljalski modeli«,
s katerim je Slovenija kandidirala v letu
2004 in zanj sredstva tudi pridobila. V
okviru tega projekta bomo v letu 2005
obravnavali med petimi območji tudi ob-
močje Snežnika in pri tem sodelovali z
lokalno skupnostjo in zainteresiranimi.

Natura 2000 je torej lahko tudi velika
priložnost. Lahko jo uporabljamo kot bla-
govno znamko, ki pa jo je treba razvijati
tudi na nivoju posameznih občin. Kot pri-
mere naj navedemo razvoj blagovnih
znamk čiste hrane, lokalnih proizvodov
in eko turizma, saj območja Nature 2000
še posebej privlačijo obiskovalce in po-
trošnike pripeljejo k prodajalcem. Zna-
no je, da več kot deset milijonov Evro-
pejcev za mesto svojega oddiha redno iz-
bira območja z ohranjeno naravo, da je
v EU preko 2 milijona opazovalcev ptic.
V Slovenijo prihaja predvsem zaradi na-
ravnih lepot kar tretjina tujih turistov. Tu-
di občina Ilirska Bistrica je znana po tu-
rističnih tokovih. Pomemben del tega bi
lahko »ujeli« v svojo turistično ponudbo,
ki sloni na ohranjeni naravi. Prav Volov-
ja reber je lahko primer možnosti za raz-
voj eko turizma.

Res je, da je za to potrebno dodatno
znanje. Slovenija vključno z lokalno
skupnostjo Ilirska Bistrica ima v okviru
evropskih finančnih skladov možnosti
pridobivanja denarja za vse prej naštete
razvojne programe. Predvsem od pobu-
de, volje in znanja lokalnih skupnosti je
odvisno, kako bodo zastavile dolgoroč-
ni razvoj območja in koliko denarja bo-
do zanj pridobile. Pri pripravi učinkovi-
tih lokalnih razvojnih programov mora
ministrstvo za okolje v sodelovanju z lo-
kalnimi skupnostmi, civilno družbo in
drugimi resorji odigrati dejavno vlogo.

t.s.

Izgradnja
vetrnih elektrarn
na Volovji rebri?

Izgradnja
vetrnih elektrarn
na Volovji rebri?
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Ministrstvo za šolstvo – direktorat za vrtce in osnovno šolo

Za razbremenitev učiteljev in otrok
V novem man-

datu vlade doživ-
lja področje šols-
tva in znanosti
precejšnje spre-
membe, saj iz
prejšnjh ministr-
stev za šolstvo,
znanost in šport
ter informacij-
sko družbo na-

stajata Ministrstvo za šolstvo in šport
(MŠŠ) ter Ministrsvo za znanost in teh-
nologijo. MŠŠ je pristojno za področje
predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega
in višjega šolstva ter izobraževanja odra-
slih in športa. V skladu z Zakonom o jav-
ni upravi ima MŠŠ tri direktorate in sicer
Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo,
katerega v.d. generalne direktorice je Met-
ka Zevnik, direktorat za srednje, in višje
šole ter izobraževanje odrslih – v.d. gene-
ralnega direktorja je Elido Bandelj in Di-
rektorat za šport, katerega v.d. general-
nega direktorja je Ignac Polajnar.

Takoj po novem letu sem prevzela de-
lo, ki ga je glede na obseg vrtcev, in os-
novnih šol res veliko, saj ta direktorat po-
kriva tudi področje glasbenih šol, otrok s
posebnimi potrebami in učbeniški sklad

v osnovnih šolah.
Za letošnje leto smo že pripravili pred-

nostne razvojne naloge. Za področje vrt-
cev bomo v najkrajšem času imenovali
Svet za oblikovanje politike na področju
predšolske vzgoje, s ciljem, da bomo sku-
paj z lokalno skupnostjo dosegli dogovor
glede ustreznega ravnotežja med kako-
vostjo vzgojnega dela, za kar skrbi MŠŠ
in stroški, ki poleg staršev bremenijo lo-
kalno skupnost.

Kot prednostne naloge na področju os-
novne šole smo izpostavili zmanjšanje ad-
ministrativnega dela učiteljev, glede česar
se zelo pritožujejo in spremenjeno vlogo
nacionalnih preizkusov znanja, ki jih
opravljajo otroci po vsakem triletju. Oce-
ne pri treh predmetih na zaključnem
preizkusu (eksterci) v 9. razredu se sku-
paj s šolsko (učiteljevo) oceno oblikuje v
skupno oceno. Sistem je izredno zahteven
za izvedbo in izjemno drag, povzroča pri-
tiske na učence, hkrati pa menimo, da
nam ne daje ustrezne povratne informa-
cije o njihovem znanju.

Prepričana sem, da bomo nekatere
spremebe v sistemu osnovne šole vpeljali
že z naslednjim šolskim letom.

Metka Zevnik

Kljub diskreditacijam SLS vztraja
pri pravičnem lastninjenju
SLS ogorčena zaradi izjav Bruna Koreliča
Ko se je v javnosti pojavila vest o domnevnih nepravilnostih poslovanja Luke
Koper, še posebej v odnosu do države, je sledil pravi vihar medijskih akcij.
Predsednik uprave Luke je sklical novinarsko konferenco in na dolgo in širo-
ko obtožil vse po vrsti, opazili pa smo kar nekaj, verjetno plačanih, člankov in
oglasov po časopisnih medijih. V Slovenski ljudski stranki smo izrazili pro-
test in ogorčenje nad izjavo Bruna Koreliča, ki je na novinarski konferenci
glede ozadja »Penkovega poročila« še posebej izpostavil ime Žarka Preglja,
nekdanjega poslanca SLS in državnega sekretarja za ceste v obdobju od leta
1997 – 2001, sedaj pa uradnika na Upravi RS za pomorstvo.

Za Slovensko ljudsko stranke je nespre-
jemljivo, da poskuša vodstvo tako vpliv-
nega podjetja za prikrivanje lastnih nepra-
vilnosti izrabljati korektne in vestne držav-
ne uradnike, ki so se ves čas borili in iz-
postavljali prav za ureditev odnosov med
državo in Luko Koper ter za pravično last-
ninjenje na način, da bo to v dobrobit de-
lavcev Luke Koper, prebivalcev, ki so ne-
posredno tako ali drugače prizadeti ter ne-
nazadnje v korist javnih interesov Slove-
nije in vseh njenih državljanov.

V Slovenski ljudski stranki smo prepri-
čani, da je bilo »Penkovo poročilo« dobro
poznano že prejšnji vladi, ki je neugodno
poročilo protikorupcijskega urada očitno
»pospravila v predal«, saj je bilo priprav-
ljeno že pred zadnjimi volitvami. Sloven-

ska ljudska stranka obžaluje, da je do ko-
rektnega seznanjenja slovenske javnosti
o ugotovljenih negativnih dejstvih lahko
prišlo šele po zamenjavi oblasti.

Žarko Pregelj pri delu »protikorupcij-
ske komisije« sicer ni nikoli sodeloval, ni-
ti ni imel v svoji neposredni delovni pri-
stojnosti privatizacije Luke Koper d.d., je
pa aktivno sodeloval pri razreševanju šte-
vilnih primerov spornega lastninjenja.
Med slednjimi tudi kot dober poznavalec
prometnega področja pri iskanju pravič-
nih razmejitev med lastninskimi pravica-
mi države in Luke Koper glede lastnine
javne pristaniške infrastrukture, zato so
bile trditve g. Koreliča podane z očitnim
namenom grobe diskvalifikacije Žarka
Preglja in dela, ki ga je opravljal.

Delo Državnega sveta Republike Slovenije v letu 2004

Državni svet je pomembno prispeval
k odločitvam Državnega zbora

LJUBLJANA, 31. JANUAR - Pristoj-
nosti državnega sveta določa 97. člen Us-
tave Republike Slovenije, po katerem
lahko državni svet:
• predlaga državnemu zboru sprejem

zakonov (zakonodajne iniciativa),
• daje državnemu zboru mnenja o

vseh zadevah iz njegove pristojnosti,
• zahteva, da državni zbor pred raz-

glasitvijo kakega zakona o njem še
enkrat odloča (odložilni veto),

• zahteva od državnega zbora razpis re-
ferenduma o vprašanjih, ki se urejajo
z zakonom (zakonodajni referendum),

• zahteva od državnega zbora, da odre-
di preiskavo o zadevah javnega po-
mena (parlamentarna preiskava).

Nekatere pristojnosti državnega sve-
ta pa so določene z zakonom. Tako za-
kon o ustavnem sodišču v 23. členu do-
loča, da lahko državni svet vloži zahte-
vo za začetek postopka za oceno ustav-
nosti in zakonitosti predpisov in splo-
šnih aktov.

Na področju zakonodajne iniciative je
Državni svet lani na pobudo komisije za
politični sistem na 17. seji 17.novembra
v zakonodajni postopek vložil predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Državnem svetu, na pobudo
interesne skupine lokalnih interesov pa
je državni svet prav tako na 17. seji v

zakonodajni postopek vložil predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varnosti cestnega prometa.

Državni svet je v letu 2004 sprejel 31
mnenj k predlogom zakonov, ustavni pobu-
di in drugim aktom - zadeve iz pristojnosti
državnega zbora ter mnenja, poslana vladi.

Lani je državni svet podal zahtevo za
odložilni veto na Zakon o dohodnini in
na Zakon o cestnem prometu.

Državni svet je na 21. seji 14. aprila
sprejel zahtevo za začetek postopka za oce-
no ustavnosti in zakonitosti 7., 8., 9., 24/
2, 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.,
34., 35., 50., 53., 65., 75., 76. člena Zako-
na o divjadi in lovstvu.

Državni svet je na 24. seji 7. julija sprejel
predlog za avtentično razlago 125. člena zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

V organizaciji državnega sveta je bilo
lani pripravljenih 18 posvetov, javnih raz-
prav in predavanj.

Državni svet se je v letu 2004 sestal 15
sejah, od tega na 12 rednih in treh izred-
nih sejah.

Svetniki so lani zastavili 52 vprašanj in
dali 10 pobud.

Predsednik Državnega sveta Janez Su-
šnik je z referati sodeloval na šestih pogo-
vorih oprihodnosti Slovenije, ki jih je or-
ganiziral predsednik Republike Sloveni-
je, dr. Janez Drnovšek.

Državni svet pa je aktiven tudi na dru-
gih področjih. Tako je skupaj s Slovensko
akademijo znanosti in umetnosti, Mest-
no občino Ljubljana, Javnim skladom RS
za kulturne dejavnosti in Društvom Ra-
stoča Knjiga 27. maja priredil otvoritev
kipa Rastoča deklica, 4. decembra pa je
zaslužnim na področju prostovoljnega de-
la podelil 11 plaket državnega sveta.

Zelo aktivna so bila tudi delovna tele-
sa Državnega sveta Republike Slovenije.

Interesna skupina delojemalcev se je se-
stala na 10 sejah, interesna skupina kme-
tov, obrtnikov in samostojnih poklicev na
8 sejah, interesna skupina negospodarskih
dejavnosti na 11 sejah in prav tako tudi
interesna skupina lokalnih interesov.

Komisija za politični sistem se je sesta-
la na 19 sejah, podala dve zakonodajni
iniciativi, 29 mnenj k predlogom zakonov,
ustavni pobudi in drugim aktom - zadeve
iz pristojnosti državnega zbora ter mne-
nja, poslana vladi, postavila po eno zahte-
vo za veto, za razpis referenduma in za
parlamentarno preiskavo.

Komisija za mednarodne odnose in
evropske zadeve se je sestala na 14 sejah,
podala 3 mnenja k predlogom zakonov,
ustavni pobudi in drugim aktom - zadeve
iz pristojnosti državnega zbora, obravna-
vala 27 poročil in informacij ter podala 5
vprašanj in pobud.

Komisija za gospodarstvo se je sestala
na 13 sejah, podala 8 mnenj k predlogom
zakonov, ustavni pobudi in drugim aktom
- zadeve iz pristojnosti državnega zbora
ter mnenja, poslana vladi, eno zahtevo po
vetu, 3 vprašanja in pobude ter 3 predloge
za odločanje na seji državnega sveta.

Komisija za malo gospodarstvo in turi-
zem se je sestala na 5 sejah, podala je 7
mnenj k predlogom zakonov, ustavni po-
budi in drugim aktom - zadeve iz pristoj-
nosti državnega zbora ter mnenja, posla-
na vladi in 3 predloge za odločanje na se-
ji državnega sveta.

Komisija za družbene dejavnosti se je
sestala na 12 sejah, podala je 22 mnenj k
predlogom zakonov, ustavni pobudi in
drugim aktom - zadeve iz pristojnosti dr-
žavnega zbora ter mnenja, poslana vladi
ter 4 vprašanja in pobude.

Komisija za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj se je sestala na 15 sejah,
podala je 24 mnenj k predlogom zakonov,
ustavni pobudi in drugim aktom - zadeve
iz pristojnosti državnega zbora ter eno mne-
nje, poslana vladi, 3 vprašanja in 5 pobud.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se je sestala na 11 sejah, podala
10 mnenj k predlogom zakonov, ustavni
pobudi in drugim aktom - zadeve iz pri-
stojnosti državnega zbora ter mnenja, po-
slana vladi, eno zahtevo za veto, ena zah-
teva za oceno ustavnosti in zakonitosti ter
6 vprašanj in pobud.

Mandatno imunitetna komisija se je se-
stala na 6 sejah.

V januarju se je državni svet sestal na
dveh sejah. Redna seja je bila 19. januar-
ja, izredna pa 27. januarja. Pred obema
sejama so se sestala tudi vsa delovna tele-
sa državnega sveta Republike Slovenije.
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Vloga in pomen Državnega sveta – ali
potrebujemo Državni svet in kakšen naj bo?

Že od samega
nastanka držav-
nega sveta smo
priča polemi-
kam o smiselno-
sti njegovega ob-
stoja in njego-
vem pomenu.
Državni svet ima
in opravlja na-
tanko takšno
vlogo, kot mu jo

je opredelila ustava. Razmišljanja po uki-
nitvi Državnega sveta se občasno pojav-
ljajo že od njegove ustanovitve. Pavšalna
ocenjevanja in oblikovanje negativnega
odnosa do državnega sveta, kot ustavne-
ga organa vsekakor ne koristita razvoju
demokracije in ugledu naše države. Seve-
da smo zaradi tega tudi državni svetniki
zaskrbljeni, saj v takšnih razmerah tudi

veliko težje opravljamo svojo funkcijo.
Po ustavi je državni svet samostojni or-

gan, ki predstavlja interese posameznih
dejavnosti (gospodarstvo, šolstvo, socia-
la, delodajalci, delojemalci, obrtniki in
svobodni poklici), zlasti pa interese lokal-
ne samouprave. V politiki i tudi javnosti
(tako strokovni kot laični) se pojavljajo
različna pojmovanja oz. razumevanja us-
tavnopravnega položaja in vloge državne-
ga sveta. Poglavitni razlog za to je v ne-
dorečenosti njegovega položaja in pone-
srečeni ureditvi njegovih razmerij do Dr-
žavnega zbora in Vlade, ki so posledica
slabega kompromisa med zagovorniki in
nasprotniki dvodomne ureditve v času
sprejemanja ustave. Takšna nedorečenost
pušča preveč »odprtega« prostora aktual-
nim političnim interesom za manipulira-
njem z položajem državnega sveta, glede
na trenutne interese in potrebe. Po sedaj

veljavni ureditvi državni svet ni pravi dru-
gi dom parlamenta. V kolikor bi želeli, da
bi državni svet postal drugi dom parla-
menta, bi mu bilo potrebno dati večje pri-
stojnosti v zakonodajnem postopku in ure-
diti razmerja do državnega zbora v teh
postopkih, zlasti pa urediti tudi razmerja
državnega sveta do vlade. Ne glede na to
pa ocenjujem, da bi lahko Državni svet
veliko bolj kvalitetno prispeval k nadzoru
nad implementacijo zakonodaje, v kolikor
bi bilo njegovo razmerje do vlade in izvr-
šilne oblasti nasploh bolj konkretizirano.
Suspenzivna funkcija državnega sveta se
je v praksi izkazala za dokaj neuspešno
orodje za uveljavljanje lokalnih interesov,
saj je vladajoča koalicija ob ponovnem od-
ločanju o zakonu v državnem zboru v ve-
čini primerov ponovno potrdila sprejeti
zakon (v celotnem obdobju delovanja dr-
žavnega sveta je državni svet od državne-

Franc Kangler o stališču
poslanske skupine do
Zakona o spremembi in
dopolnitvah Zakona o
Državnem svetu

V poslanski skupini Slovenske ljudske
stranke se zavedamo, da ustava uvršča dr-
žavni svet takoj za državnim zborom in je
dejansko državni svet še pred predsedni-
kom republike. Zato si bomo skozi svojo
politično aktivnost v poslanski skupini pri-
zadevali, da se delo državnega sveta, tako
delo predsednika državnega sveta, ne raz-
vrednoti. Z vidika državnih funkcij, ki jih
opravljajo v državnih organih, predvsem
mislimo na državni svet, gre za organ, ki
deluje v okviru zakonodajne funkcije, saj
lahko predlaga zakone, daje mnenja o vseh
zadevah iz njegove pristojnosti, daje veto,
zahteva razpis zakonodajnega referendu-
ma in zahteva tudi parlamentarno preiska-
vo. Dolžnost državnega sveta pa je tudi,
da sme izreči mnenje o posameznih zade-
vah. Tako gre za veliko politično vpraša-
nje, ki se je v danem trenutku porajalo, in
smo v poslanski skupini mnenja, da je za-
kon, ki je bil sprejet leta 1992 (zakon o
državnem svetu), pomanjkljiv, da ne rešu-
je nekaterih vprašanj, povezanih predvsem
s financiranjem državnega sveta in oprav-
ljanjem poklicne funkcije predsednika dr-
žavnega sveta in sekretarja.

Zavedamo se, da gre za pomembni or-
gan. Kot sem že uvodoma dejal, da količi-
na in narava nalog in pristojnosti predsed-
nika državnega sveta, ki so urejene v po-
slovniku kažejo elemente, da je potrebno
to funkcijo opravljati profesionalno. Spre-
jemamo tudi stališče računskega sodišča,
da je potrebno te stvari urediti, čeprav smo
na nek način tudi razočarani, da to prob-
lematiko in to tematiko v zvezi s financi-
ranjem državnega sveta predsednika funk-
cije rešujemo po 12 letih po sprejemu za-
kona. Ta problem bi moral biti rešen že v
prejšnjih dveh ali treh mandatih.

Vsekakor gre dejansko za predstavnike
različnih interesnih skupnosti, tako social-
nih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov, ki združujejo svoja mnenja, svoje
misli prav v državnem svetu. In dejansko
državni svetnik mora dobiti nadomestilo za
svoje opravljeno delo, za svoje stroške, ki jih
ima z delom v državnem svetu.

V poslanski skupini Slovenske ljudske
stranke smo mnenja, da bo potrebno v bliž-
nji prihodnosti status, tako državnega sve-
ta, kot državnih svetnikov, zato si bomo v
koaliciji prizadevali najti sistemsko reši-
tev in v skladu z bližajočim sistemom jav-
nih plač urediti položaj državnih svetnikov
in samega predsednika. Najti bo potrebno
rešitev v skladu z vsemi predpisi in akti,
in takoi urediti vse subjekte državnega sve-
ta. Mnenje Poslanske skupine Slovenske
ljudske stranke je, da je potrebno tako po-
samezne svetnike, ko tudi generalnega se-
kretarja sveta urejditi v sistemu javnih plač,
ne pa v zakonodaji oziroma po predpisih,
ki bi jih sprejemal državni svet.

Za konec naj poudarim, da Poslanska
skupina Slovenske ljudske stranke ne bo
podprla zakona, ki ga imamo pred seboj
na mizi.

Ali sploh kaj rabimo?
Ali rabimo Državni svet? Ne, pravza-

prav ga ne rabimo.
Ali rabimo Državni zbor? No, ker smo

parlamentarna demokracija, se že spodo-
bi, da imamo parlament. Bilo bi pa do-
bro, če nas ne bi nič stal. Morda bi bil
korak v tej smeri, da bi tudi poslanci svo-
je delo opravljali kot častne funkcije.

Ali rabimo referendum? Ne, ne rabimo
ga, saj imamo prav zato plačane poslan-
ce in honorirane svetnike, da oni odloča-
jo v imenu vseh. Referendumi so en sam
strošek.

Ali rabimo občinske svete? Bog ve, ver-
jetno bi lahko o lokalnih zadevah odlo-
čal kar župan.

Zgoraj napisano seveda ni mišljeno re-
sno. Toda, če bi ta vprašanja postavil lju-
dem v veliki javnomnenjski raziskavi, bi
verjetno dobil večinsko enake odgovore,
kot so tu zapisani. In potegnil bi lahko
zaključek, da ne rabimo parlamentarne
demokracije in iz tega izhajajočega odlo-
čanja na državni in lokalni ravni, ampak

smo verjetno bolj naklonjeni neki obliki
absolutizma, po možnosti prosvetljenega.
Pred desetimi leti bi se verjetno večina Slo-
vencev strinjala, da bi namesto Državne-
ga zbora, Državnega sveta in kar je po-
dobnih ustanov pristojnosti prene-
sli kar na Milana Kučana in on bi
že vedel kaj in kako.

Toda Slovenci smo se odločili
za parlamentarno demokracijo. In
v Ustavo smo tudi zapisali usta-
nove parlamentarne demokracije (sledi
dve tipkane strani razlage o slovenskem
in primerljivih modelih parlamentarne de-
mokracije, ki jih tokrat zaradi omejeno-
sti prostora ne bomo navajali).

Poleg Državnega zbora, katerega sta-
tus ni sporen, imamo Državni svet, kate-
rega status in tudi status državnih svetni-
kov nikoli ni bil ustrezno in nedvoumno
urejen. Slovenija rabi učinkovit Državni
svet z jasnimi pristojnostmi in odgovor-
nostmi. Nalog za Državni svet je veliko.
Zahteva za profesionalno funkcijo pred-

sednika je bila milo rečeno napačna zah-
teva v napačnem času, četudi vrabci na
strehi čivkajo, da neprofesionalno oprav-
ljanje predsedniške funkcije nekoga, ki je
v aktivni življenjski dobi, lahko pomeni
zgolj to, da bo predsednik Državnega sve-
ta v glavnem delal za Državni svet, plačo
pa bo dobival drugje.

V Sloveniji še vedno utrjujemo sistem
parlamentarne demokracije. Škoda bi bi-
lo, če bi stran metali dobro orodje samo
zato, ker ga ne znamo uporabljati.

t.s.
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Državni svet
naj bo vest
življenja in
razvoja
Slovenije
Državni svet in demokracija

Slovenska Ustava
v členih od 96 do
101 določa, da je Dr-
žavni svet (DS) za-
stopstvo nosilcev so-
cialnih, gospodar-
skih, poklicnih in lo-
kalnih interesov. DS
šteje 40 članov –
svetnikov. Tako us-

tavno določilo je tudi del dvodomnega si-
stema demokracije, ki je uveljavljen v dr-
žavah z dolgoletno demokratično tradici-
jo.

V svoji pristojnosti Državni svet:
• lahko predlaga Državnemu zboru

(DZ) sprejem zakonov,
• daje DZ-ju mnenje o vseh zadevah iz

njegove pristojnosti,
• zahteva, da DZ pred razglasitvijo ka-

kega zakona o njem še enkrat odloča,
• zahteva razpis referenduma (2. odsta-

vek 90. člena Ustave),
• zahteva preiskavo o zadevah javnega

pomena (93. člen Ustave).
Iz povedanega sledi, da je Državni svet

del zakonodajne oblasti in ima zato us-
tavno mesto. Sestavljen je iz predstavni-
kov, ki najbolje čutijo učinkovitost in pra-
vo pot do urejenega pravnega reda, saj so
izvoljeni iz sredin, kjer se zakoni udeja-
njajo. Ker DS lahko daje mnenje o vseh
pristojnostih DZ, je razumljivo, da mar-
sikomu ta vloga ni všeč. Žal je resnica, da
demokracija ni uspešna, če se nekdo čuti
absolutno poklicanega in avtoritativnega,
brez možnosti ugovorov in mnenj.

Področje Državnega Sveta je tako zelo
obširno in predstavlja varnostni element,
da DZ delo odgovorno opravlja in upo-
števa vse, ki jih sprejeti zakoni zadevajo.

Z vstopom v EU je DS še kako potre-
ben za notranji skladni in hitrejši razvoj,
saj bo moral DZ s svojo zakonodajo za-
gotoviti urejen pravni red, ki je pogoj za
hitrejšo odpravo zaostanka v našem raz-
voju. DS bi moral imeti še več pobud,
predlogov zakonov, dopolnitev zakonov,
ki bi odpravljali nered. Državni svet je do-
ločen, da s številnimi pobudami odpre raz-
prave: o strategiji države za zagotavljanje
konkurenčne sposobnosti gospodarstva,
o učinkovitosti prodaje državnega premo-
ženja, o socialnem stanju, o izobraževal-
nem sistemu, o demografski politiki, o
vpetosti znanosti v gospodarstvo,... DS s
svojimi predstavniki gotovo najbolje poz-
na razpoloženje in stanja v državi.

Demokracija v Sloveniji ima z intenziv-
nim delom Državnega sveta mnogo bolj
zagotovljeno pravo pot. Prav bi bilo, da
Državni svet postane prava vest življenja
in dinamičnega razvoja Slovenije.

Izidor Rejc

ga zbora zahteval, da ponovno odloča o
61 zakonov, od tega le 8 zakonov ni bilo
sprejetih). Državni svet tako nima velikih
možnosti uveljavljanja svojih interesov,
prav tako pa tudi državni zbor nima mož-
nosti spreminjati ali dopolnjevati že spre-
jetega zakona, četudi bi ugotovil, da bi to
bilo smiselno in utemeljeno, temveč lah-
ko samo potrdi ali zavrne celoten zakon.
Tako je na primer državni zbor takoj po
nastopu mandata decembra 2002 izgla-
soval veto na zakon o izvrševanju držav-
nega proračuna za leto 2003 zaradi pre-
nizko ocenjene primerne porabe na pre-
bivalca, vendar je tudi županski lobi v dr-
žavnem zboru moral »popustiti«, ker je
bil prevelik pritisk, da bo zaradi tega ogro-
ženo izvajanje celotnega državnega pro-
računa, zlasti investicij. Takšno pogojeva-
nje po načelu bolje slab predpis kot no-
ben predpis ustvarja po nepotrebnem
konfliktne situacije med obema domovo-
ma parlamenta in je popolnoma nekon-
struktivno. Tudi pristojnosti podajanja
zahteve za razpis zakonodajnega referen-
duma in za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov in splo-
šnih aktov sta tako kot možnost podaja-
nja veta bolj kurativne narave. S temi
orodji se državni svet ne more učinkovito
vključevati v postopek nastajanja predpi-
sov, temveč z njimi lahko le poskuša pre-
prečevati nezakonitosti in protiustavno
ravnanje zakonodajalca.

Kljub temu je državni svet, v okviru svo-
jih pristojnosti, deloval zelo aktivno. Zla-
sti lahko izpostavimo vlogo državnega sve-
ta pri zastopanju interesov lokalne samou-
prave, problematiki financiranja občin, na
področju regionalnega razvoja, okolja in
prostora. Seveda pa ne gre zanemariti vlo-
go predstavnikov drugih funkcionalnih in-
teresov, kot so kultura, šolstvo, zdravstvo,
gospodarstvo, kmetijstvo, ki so aktivno so-
delovali v vseh zakonodajnih postopkih
z svojimi mnenji in predlogi za spremem-
be in dopolnitve. Zelo pomembna je tudi
vloga državnega sveta, kot partnerja ci-

vilne družbe. Tako je bilo pod okriljem
ali na pobudo državnega sveta organizi-
ranih veliko strokovnih srečanj in razprav
o aktualnih političnih vprašanjih, na ka-
terih je imela civilna družba in zaintere-
siran strokovna javnost možnost izmenjati
stališča in oblikovati predloge, ki jih je dr-
žavni svet posredoval vladi ali državne-
mu zboru.

Državni svet je pokazal veliko mero zre-
losti in sposobnosti pri razreševanju vpra-
šanja izbrisanih, ko je predlagal državne-
mu zboru predlog ustavnega zakona z pri-
merno rešitvijo vprašanja, vendar na ža-
lost ni bilo mogoče doseči potrebnega po-
litičnega soglasja med političnimi stran-
kami, da bi se lahko preprečilo popolno-
ma nepotreben referendum, ki je davko-
plačevalce stal precej več, kot znašajo ce-
lotni stroški delovanja državnega sveta za
eno leto.

V zadnjem času se je v javnosti veliko
izpostavljalo vprašanje statusa državnih
svetnikov. Zakon določa, da je svetniška
funkcija častna. Svetniku pa pripada na-
domestilo za izgubljen zaslužek in povra-
čilo stroškov, ki jih ima v zvezi z opravlja-
njem funkcije. Enaka ureditev velja tudi
za druge javne funkcije, ki se opravljajo
nepoklicno (npr. občinski svetniki ali
predstavniki države v raznih nadzornih
odborih ali upravnih odborih gospodar-
skih družb, ki prav tako prejemajo sejni-
ne in povračila stroškov iz teh organov,
ne pa od države, katere predstavniki so).
Pri predstavnikih lokalnih interesov pa bi
to bilo z vidika porabe denarja davkopla-
čevalcev praktično vseeno, saj gre v obeh
primerih za javna sredstva. Svetniško na-
domestilo znaša 120.000,00 SIT na me-
sec. Razen tega smo državni svetniki upra-
vičeni do sejnine v višini 26.000 SIT za
sejo Državnega sveta in 16.000 SIT za sejo
komisije. Vsi zneski so bruto in se mora
od njih odvesti dajatve. Nepoklicna obli-
ka opravljanja funkcije pa se je izkazala
za neprimerno pri opravljanju funkcije
predsednika Državnega sveta. Narava in

obseg njegovega dela namreč ne omogo-
čata normalnega opravljanja funkcije po-
leg opravljanja rednega delovnega razmer-
ja. Ustava določa, da organizacijo dela dr-
žavni svet ureja z poslovnikom. Tako je
državni svet v poslovniku opredelil funk-
cijo predsednika kot poklicno. Ker pa je
prišlo s tem do neusklajenosti z določba-
mi zakona o državnem svetu, je Vlada RS
že leta 1994 sklenila, da se sredstva za
plačo predsednika in člane državnega sve-
ta določajo z državnim proračunom, ki
pa ima pravni status zakona. Izplačilo pla-
če predsedniku državnega sveta torej ima
zakonsko podlago v sklepu vlade in vsa-
koletnem zakonu o državnem proračunu.

V državnem zboru se interesi in zako-
nodajne rešitve na posameznih področ-
jih oblikujejo na podlagi stališč političnih
strank, zlasti (vsakokratnih) koalicijskih
strank. V državnem svetu pa se oblikuje-
jo interesi in odločitve na osnovi stališč
in mnenj posameznih interesnih skupin,
katerih predstavniki so državni svetniki.

Državni svet kot predstavnik lokalnih
in funkcionalnih interesov torej lahko po-
meni višjo obliko in kvaliteto demokraci-
je, zlasti v smislu zastopstva lokalnih in
regionalnih interesov, ki sicer nimajo in-
stitucionaliziranega zastopstva v zakono-
dajni oblasti. Da bi lahko državni svet svo-
je naloge in poslanstvo izvajal bolj učin-
kovito in verodostojno, pa bi bilo nujno
urediti njegovo vlogo, pristojnosti in or-
ganizacijo, zlasti pa razmerja med njim,
državnim zborom in vlado, vendar tako,
da bi to bilo v interesu višjega nivoja de-
mokracije in kvalitete izvajanja zakono-
dajne funkcije. Prihodnost državnega sve-
ta bi prav gotovo bilo smiselno načrtova-
ti zlasti v kontekstu napovedanih regij ali
pokrajin, ki bodo morale dobiti svoje me-
sto in vpliv tudi v institucionalizirani ob-
liki na državni ravni.

Državni svetnik
Predsednik komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj

Darko Fras

Komu v napoto državni svet?
Po desetih letih

smo v Sloveniji dobi-
li novo vladajočo koa-
licijo z desno usmer-
jeno politiko, katere
del je tudi Slovenska
ljudska stranka. Sko-
raj ni člana SLS, ki ne
bi menil, da je glede

sorodnosti programov strank, ki tvorijo
to koalicijo, ta koalicija mesto za SLS.

In vendar ni vse tako, kot bi pričakova-
li. Predvsem mediji so hitro spremenili
vsebino poročanja in so v hipu postali »us-
lužni in svetovalno usmerjeni poročeval-
ci« novemu premieru. Dobesedno tekmu-
jejo v tem, da kažejo, kaj, kdo ali katera
institucija ni dobra ali potrebna v tej dr-
žavi. To pa predvsem zato, ker dobro ve-
do, da bo ta vlada izvedla določene spre-
membe in z iskanjem krivcev drugje ohra-
njajo svojo nedotakljivost.

Med prvimi je na preizkušnji Državni
svet. Diskriminiranje posameznikov ali in-
stitucije na račun financ ali plač v Slove-

niji ni nič novega, predvsem pa ne za
člane, simpatizerje ali institucijo, kate-
rih vpliv je povezan z SLS. Domala v
vseh medijih smo zasledili močno bla-
tenje Državnega sveta ali posameznega
svetnika, katerega članstvo je del ustav-
no opredeljene institucije.

Kako plehke so te ocene, lahko trdim
že s tem, da nihče ne omenja poročila o
delu DS za preteklo obdobje, v katerem
je navedeno vse delo in aktivnosti Dr-
žavnega sveta in komisij v DS. Državni
svet je veliko prispeval za vključitev v
obravnavo zakonov in opozoril na po-
sledice, ki jih zakoni prinašajo. Naj jih
nekaj naštejem: zakon o izbrisanih, o
lovstvu, o dohodnini, zakoni s področja
okolja in lokalne samouprave, itd. Spre-
jetje odložilnih vetov, številne pobude,
mnenja, zakonske pobude in ustavne pre-
soje so izjemno delo, glede na to, da je
delo svetnika neprofesionalno.

Ker je delo državnega svetnika ama-
tersko, je to za vsakega svetnika dodat-
no intenzivno delo, pri katerem se po-

služujemo in opiramo na baze, pri kate-
rih smo bili izvoljeni in katerih interes za-
stopamo.

Vsekakor je o DS treba razmišljati v
smislu izboljšanja pogojev dela, predvsem
pa večjih pristojnostih te institucije, da bo
tako nudilo višjo obliko demokracije.
Vsak pravi demokrat bo dopustil, da se
njegovo delo kontrolira ali po možnosti iz-
boljša, pa če gre tudi za najvišji zbor v dr-
žavi, t.j. Državni zbor. In prav je, da oblast
javno mnenje upošteva, dolžna pa je tudi
skrbeti za čim večjo stopnjo demokracije.

Predvsem hočem poudariti in opozori-
ti na to, da smo v Sloveniji šestdeset let
čakali na demokratično ureditev, s kate-
ro smo tudi z ustavo dobili višjo demo-
kratično obliko parlamentarnega odloča-
nja. Uspeli smo ga ohraniti skozi deset-
letje vladanja leve opcije v Sloveniji. In
nikakor ne smemo dovoliti, da ga nova
oblast splakne pod pritiskom oblikovalcev
javnega mnenja v obliki medijev, čeravno
je tudi SLS del te vlade.

Na koncu vse bolj ugotavljam, da dr-
žavni svetnik postaja vse drugo kot čast-
na funkcija, kakor je zapisano v ustavi Re-
publike Slovenije.

Cvetko Zupančič, državni svetnik
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O sprejemanju novega zakona o do
hodnini in zavzemanju Slovenske
ljudske stranke ob njegovem nasta-

janju smo enkrat že pisali. Naj kljub vse-
mu znova poudarim, da zakon ne bi nu-
dil tako ugodnih rešitev za slovenskega
državljana kot jih, brez našega tvornega
sodelovanja pri njegovem nastajanju.
Novi zakon o dohodnini sam po sebi na-
mreč prinaša ugodnejše in pravičnejše
rešitve za večino slovenskih državljanov,
predvsem tistih, ki ne občutijo toliko ta-
ko opevane Zgodbe o uspehu.

Seveda se je potrebno strinjati tudi s
komentarjem gospe Marije Ribič, kajti
vse glasnejši so po drugi strani klici na
pomoč slovenskih gospodarstvenikov in
podjetnikov, ki v trenutni situaciji ne sa-
mo, da ne ohranjajo nivoja konkurenč-
nosti na mednarodnem trgu, ampak se

jim s tako politiko konkurenčnost še zni-
žuje. Vemo pa, da država s svojim biro-
kratskim aparatom brez generatorja slo-
venskega razvoja, kar po našem mnenju
gospodarstvo je, ne bi mogla nuditi svo-
jim državljanom željene blaginje in do-
brobiti.

Zakaj je situacija taka? Ob oblikova-
nju davčne reforme je bil namreč spre-
jet ne preveč vizionarski in pogumen pri-
stop, da je v okviru zakona o dohodnini
in zakona o davku od dohodka pravnih
oseb potrebno ohraniti ravnotežje pro-
računskih prilivov in odlivov. Ugodno-
sti, ki jih torej davčna politika nudi dr-
žavljankam in državljanom je potrebno
zagotoviti z dodatnim obdavčenjem ka-
pitala in gospodarstva. To je seveda naj-
gotovejši način ohranjanja proračunske-
ga ravnotežja, vendar vsi poznamo star
slovenski pregovor, ki pravi “Kdor ne ri-
skira, ta ne proftira”.

V čem je torej bistvena ugodnost nove-
ga zakona o dohodnini? Novi zakon dvi-
ga splošno davčno olajšavo iz 11% na
17,2% povprečne letne plače na zaposle-
nega v RS in posebno davčno olajšavo za
vsakega otroka za 3,8%. Če to seštejemo
skupaj (in upoštevamo samo ti dve olaj-
šavi), gre za zmanjšanje davčne osnove
na letnem nivoju za dodatnih 10% (cca.
344.120 tolarjev) v primerjavi s starim za-
konom. Dejansko to pomeni od 60.000
do 180.000 tolarjev dodatno privarčeva-
nega denarja (odvisno od davčne osnove
in s tem od dohodninske lestvice, v kate-
ro zapade posameznik).

Spodnja tabela nazorno prikazuje zgo-
raj navedeno razliko med starim in no-
vim zakonom (številke pomenijo procente
povprečne letne plače na zaposlenega v
RS).

Iz tabele vidimo, da so dejansko prikraj-
šane družine s šestimi in več otroki. V ve-
čini primerov bo šlo zelo verjetno zgolj
za teoretičen problem, saj se v tem kon-
tekstu govori o zmanjšanju davčne osno-
ve in tega bonusa večina družin sploh ne
bo mogla izkoristiti, saj nima tako velikih
dohodkov (oz. drugače: davčnih osnov).
Naj zelo poenostavljeno ponazorim: ker
vemo, da se prispevki za socialno zavaro-
vanje (invalidsko in pokojninsko) odšte-
vajo od davčne osnove, lahko poenosta-
vimo, da je neto plača oz. prejeta plača
enaka davčni osnovi. Pri šestem otroku
vidimo, da je na slabšem dejansko šele
tisti, ki prejema mesečni neto osebni do-
hodek (brez malice in prevoza) višji od
320.000 tolarjev. Tisti, ki prejema osebni
dohodek od 320.000 do 420.000 tolarjev
mesečno pa na letnem nivoju plača le ne-
kaj čez 200.000 tisoč dohodnine. Izračun
je res poenostavljen, saj upošteva samo

enega od staršev (upošteva se tudi pov-
prečno mesečno plačo na zaposlenega za
leto 2003), vendar hočem ponazoriti de-
jansko stanje, ki pa ni daleč od predstav-
ljenega.

Eden izmed bolj izpostavljenih proble-
mov zadnjih časov je tudi obdavčenje štu-
dentskega dela. Pa se dotaknimo tudi te-
ga problema.

Študentsko delo je bilo po starem za-
konu urejeno tako, da je študent moral
vložiti dohodninsko napoved šele, ko je
presegel 51% povprečne letne plače
(1.549.580 tolarjev za leto 2003). Do zne-
ska okrog 1.700.000 tolarjev ni bilo po-
trebno plačati dohodnine, kljub temu, da
je bilo potrebno oddati dohodnino. Za-
služku nad 1.700.000 tolarjev pa zapade
v obdavčitev.

Največja novost novega zakona pa je
plačilo akontacije dohodnine pri vsakem
izplačilu. Država se je torej odločila, da
jo bodo študentje kreditirali, namesto da
bi bilo obratno. Za zneske na napotnico,
ki bodo manjši kot 74.000 tolarjev bo
akontacija znašala 12.5% davčne osnove
(s tem da: davčna osnova = znesek - nor-
mirani stroški, pri čemer so normirani
stroški 10% zneska), za zneske ki bodo
višji kot 74.000 tolarjev pa 25% davčne
osnove.

Vsi dijaki in
študentje, ki
bodo delali
preko napot-
nic, bodo mo-
rali oddati do-
hodninsko na-
poved do 31.3.
tekočega leta
za preteklo le-
to in velika ve-
čina jih bo pla-
čano akontaci-
jo dobila povr-
njeno. Letno
olajšavo za štu-

dente (1.200.000 tolarjev) bo mogoče
uveljavljati do dopolnjenega 26. leta sta-
rosti in če hkrati obdavčljivi letni doho-
dek študenta ne bo presegel 1.600.000
tolarjev. Obstaja pa izjema, da se olaj-
šava prizna tudi študentu starejšemu od
26. let, če se vpiše na študij do 26. leta
starosti in sicer za dodiplomski študij
za dobo največ šest let in za podiplom-
ski študij za dobo največ štiri leta od vpi-
sa. Splošno olajšavo (591.900 tolarjev)
bo mogoče uveljaviti samo enkrat (eden
od staršev ali otrok), s tem da bo v pri-
meru, da prijavita splošno olajšavo oba,
imel prednost eden od staršev.

V kakšni višini bodo torej študenti ob
oddaji dohodninske napovedi dobili po-
vrnjeno akontacijo dohodnine? Če star-
ši študenta ne bodo uveljavljali kot vzdr-
ževano osebo le-ta lahko neobdavčeno
zasluži do 1.600.000 tolarjev (torej do-
bi povrnjeno celotno akontacijo dohod-
nine), če pa ga starši uveljavljajo kot
vzdrževano osebo lahko študent neob-
davčeno zasluži do 1.360.544 tolarjev,
če uveljavlja 2% olajšavo za različne na-
mene, država pa bo zadržala do 38.000
tolarjev akontacije dohodnine, če pa 2%
olajšave ne uveljavlja, pa lahko neobdav-
čeno zasluži do 1.333.333 tolarjev, dr-
žava pa v tem primeru zadrži do 42.700
tolarjev akontacije dohodnine. Seveda
v obeh zadnjih primerih zaslužek ne sme
preseči omenjenega zneska 1.600.000
tolarjev.

TODA POZOR! Kaj se zgodi, če štu-
dent zasluži za en tolar več kot
1.600.000 tolarjev? Takrat izgubi poseb-
no olajšavo za študente - 1.200.000 to-
larjev, kar pomeni, da v najboljšem pri-
meru lahko uveljavlja splošno olajšavo
(če ga starši ne uveljavljajo kot vzdrže-
vanega člana) in 2% olajšavo za različ-
ne namene. Torej je študent v tem pri-
meru, odvisno od davčne osnove, obdav-
čen 16%, če je davčna osnova manjša
od 1.300.000 tolarjev oz. 16% od
1.300.000 + 33% od zneska nad
1.300.000 tolarjev. Gre torej za zelo stro-
go ureditev, ki študentom ob zaslužkih
večjih od 50% povprečne letne plače na
zaposlenega v RS (133.000 neto meseč-
no) ne nudi prav nobenih ugodnosti. To
je dejansko tudi bistvena razlika v pri-
merjavi s starim zakonom.

Ali je to prav ali ne in kaj želi država
oz. družba s tem doseči ali preprečiti,
pa je že drugo vprašanje, kateremu bi
lahko namenili vsaj dve, če ne več stra-
ni našega časopisa.

Aleš Vehar, glavni tajnik SLS

Novi zakon o
dohodniniNovi zakon o dohodnini vendarle pri-

naša določene ugodnosti večini slo-
venskih državljanov, otežuje pa de-
lo študentov.

Novi zakon o
dohodnini
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Mnenje strokovnjaka:

O novih davčnih zakonih
V času našega ve

selja in velikih
pričakovanj ob

vstopu v Evropsko
unijo, se je izpeljala
»zadnja« faza davčne
reforme. Področje
davkov je bilo eno od
zadnjih, ki smo ga us-
peli uskladiti z evrop-
skim pravnim redom zadnji hip pred vsto-
pom. Brez sprememb davčnih predpisov
se ne bi mogli vključiti v delovanje na
skupnem globalnem trgu.

Pomanjkanje časa in premalo posluha
za mnenja in izkušnje strokovne javnosti
in gospodarstva ter velika potreba po po-
večevanju prihodkov v državni blagajni so
vplivali na to, da smo dobili davčne pred-
pise, s katerimi nismo zadovoljni. V jav-
nosti smo lahko pogosto priča kritikam
in nezadovoljstvu, ki ga ob spremenjenih
davčnih predpisih izražajo študenti, pre-
jemniki avtorskih honorarjev, lastniki pre-
težnih lastniških deležev … Ni namen te-
ga prispevka, da bi ocenjevali upraviče-
nost pomislekov, ki jih ob spremenjenih
davčnih predpisih izražajo užaljene sku-
pine ali, bog ne daj, raznim lobijem, kate-
rim se je v preteklosti pri pripravi davčnih
zakonov velikokrat prisluhnilo.

Moj namen je opozoriti na pomanjklji-
vosti in nedoslednosti, ki jih ob uvedbi
davčne reforme občuti večina državljanov,
predvsem pa gospodarstvo, ki z davki pol-
ni državno blagajno. V javnosti se veliko
govori o tem, da bo potrebno davčne za-
kone temeljito prevetriti in jih dopolniti,
zato bi bilo prav, da bi ob spreminjanju
davčne zakonodaje zaradi evropskih zah-
tev, izpeljali tudi spremembe na tistih de-
lih, kjer so se v preteklosti pokazale po-
manjkljivosti. Bolj bi bilo potrebno pri-
sluhniti potrebam v gospodarstvu in davč-
ni sistem zastaviti na način, ki bo za davč-
ne zavezance razumljiv in mu ne bo pov-
zročal nepotrebnih stroškov in tveganj.

Vsakemu, ki se je z novimi davčnimi
predpisi vsaj bežno seznanil je poznano,
da se sicer na eni strani zmanjšuje davč-
no breme za socialno bolj ogrožene sloje,
na drugi strani pa se obseg obdavčitve bis-
tveno povečuje, kar za gospodarstvo pre-
stavlja dodatne stroške, za srednji sloj pa
slabo motivacijo za delo in ustvarjanje.
Zaradi tega, ker država za davčne potre-
be ni sposobna jasno razmejiti ustvarjal-
nega dela na znanstvenem in kulturnem
področju od dela, ki se je kot tako prika-
zovalo zlasti v javnem sektorju (avtorski
honorarji v izobraževanju, v javni upra-
vi……), se je sedaj davčna osnova poveča-
la tudi tistim, ki resnično opravljajo av-
torska dela (umetnikom, poustvarjalcem,
znanstvenikom…..).

Bivša vlada je ob uvajanju davčne re-
forme utemeljevala svoje predloge z izra-
čuni o učinkih, ki jih bo reforma prispe-
vala v državni blagajni. Vprašanje pa je
ali bo računica vzdržala? Vse prepogosto
se sliši, da je napačna, saj je vedno več
težav v proračunu. Težko verjamem, da
bo gospodarstvo ob zmanjševanju oziro-
ma ukinjanju olajšav za investiranje in po-

večevanju davčnih bremen lahko poveče-
valo svojo gospodarsko rast, kar pa je eden
od pomembnih podlag za polnjenje držav-
ne blagajne, da ne govorim o uresničeva-
nju makroekonomskih in fiskalnih ciljev,
ki jih bo poleg vseh drugih potrebno iz-
polniti ob prevzemu EVRA. In prav zara-
di ukinjanja davčnih olajšav za investira-
nje v tehnološki razvoj in v znanost in ra-
ziskave je velika zamera v gospodarstvu,
saj bo v takšnih pogojih težko zagotoviti
primerno gospodarsko rast in razvoj.

Razumem in vem, da so potrebe pri fi-
nanciranju javne porabe v majhni državi
kot je naša zelo velike in da se ob vzdrže-
vanju primerne socialne varnosti naših dr-
žavljanov ter zagotavljanju ustrezne rav-
ni zdravstvenega varstva, izobraževanja in
komunalnega standarda, še povečujejo.
Ne morem pa razumeti, da se skozi celot-
ni proces razvijanja naše države in eko-
nomije s povečanjem potreb v državni bla-
gajni linearno povečujejo davčna breme-
na v gospodarstvu in prebivalstvu. Ali ni
že skrajni čas, da se končno izpelje teme-
ljita reforma javne uprave in z njo pove-
zana reforma plač v javnem sektorju in
se najde formula, s katero bi se krivulja
davčnih obveznosti v gospodarstvu konč-
no začela obračati navzdol in se počasi
umirila na račun prihrankov in obvlado-
vanja stroškov v javnem sektorju.

Živimo v zapleteni sodobni družbi in

tako kot veči-
na stvari v
življenju in
na svetu po-
stajajo tudi
davki vedno
bolj zapleteni in
zahtevni. A vseeno si
kot pošteni državljani
zaslužimo, da bi bila be-
sedila napisana jasno in
razumljivo, tako da jih
bodo razumeli vsaj strokovnjaki. Veliko
nezadovoljstvo se pojavlja zato, ker so be-
sedila davčnih zakonov neznansko preple-
tena, zapletena in nerazumljiva. Preveč-
krat se v zakonskih besedilih pojavljajo
besede »primeroma«, »praviloma«. Stav-
ki so nejasni. Včasih dobiš občutek, kot
da so pisci zakona hoteli večkrat zamaši-
ti kako davčno luknjo skozi katero bi lah-
ko uhajali davki. Vsaj pri zakonu o do-
hodnini, bi lahko bili pisci zakona bolj
spoštljivi in ga spisali tako, da bi ga dr-
žavljani razumeli.

V politiki se velikokrat pojavljajo zgod-
be o uspehu, ki smo ga v naši državi dose-
gli. Veliko teh zgodb je povezanih z dav-
ki, ki so se v državno blagajno stekali pred-
vsem zaradi prizadevnih in lojalnih držav-
ljanov in manj zaradi dobro pripravljenih
davčnih reform. Zato bi bil čas, da drža-
va izkaže do svojih državljanov več spo-

štovanja in jim davčna bremena predpiše
na razumljiv in jasen način, ter jim tako
prihrani kak tolar za davčne nasvete.

Nespoštljiv odnos država kaže tudi s
tem, ko ob spremembi zakonskih besedil
ne pripravi množice podzakonskih pred-
pisov s pojasnili zakonskih določil in z
obrazci. Na izvajanje novega zakona se
ni mogoče pripraviti če ni podzakonskih
predpisov. Velikokrat spremembam davč-
nih zakonov sledijo spremembe v organi-
zaciji, v informacijski tehnologiji in tudi
v strategiji podjetja. Pri uvajanju davčnih
reform je naša država na tem področju v
celoti padla na izpitu. V gospodarstvu in
v življenju na sploh smo se davčne pred-
pise lahko naučili šele takrat, ko so stopi-
li v veljavo. Ob zadnji reformi se nam je
zgodilo, da še danes nimamo vseh pod-
zakonskih predpisov, zakoni pa se upo-
rabljajo v določenem delu že od prvega
maja lani, v preostalem delu pa od prve-
ga januarja letos dalje. Da o tem, da se
besedila zakonov, ki niso stara niti pol le-
ta že spreminjajo, da pravni strokovnjaki
opozarjajo na množico določb, ki niso
skladne z ustavo.

Nejasna besedila pogosto spreminjanje
zakonskih besedil in pozno sprejemanje
podzakonskih predpisov povzroča gospo-
darstvu nepotrebne stroške in velika davč-
na tveganja. Ali bo nova vlada, ki obljub-
lja spremembe, uspela zmanjšati vsaj to?
Če nič drugega, bi bilo že to zelo veliko!

Marija RIBIČ
Direktorica

J&M RIBIČ, družba za računovodsko,
davčno in poslovno svetovanje d.o.o.

Prenos državnega premoženja v 1. pokojninski
steber je v dolgoročnem interesu slovenske
države in državljanov
Konec lanskega leta se je v tedniku Mag pojavilo več člankov, v katerih so
avtorji brez kakršnih koli tehtnih dokazov povezovali Slovensko ljudsko stran-
ko s slavno družbo, imenovano Forum 21.

Celotnega odgovora nam sicer niso
hoteli objaviti, zato ga objavljamo v Od-
mevu:

Stanislav Kovač, novinar Mag-a, v od-
govoru z dne 12.1.2005, poziva Sloven-
sko ljudsko stranko naj dokaže, da ne
držijo navedbe iz njegovega članka »Lov-
ke iz foruma«, z dne 1.12.2004, ki jih je
ponovil tudi v svojem članku »Privati-
zacija foruma 21«, 8.12.2004.

Slovenska ljudska stranka je na te na-
vedbe 2.12.2004 odgovorila, in sicer, da
odločno zanika kakršnekoli povezave
stranke, svojega programa ali oblikova-
nja svojih stališč z omenjenim forumom.
Zavzemanja in stališča Slovenske ljud-
ske stranke, tako v preteklosti, v tem ak-
tualnem času, kot tudi v prihodnosti, so
že dolgo znana - oblikovana so bila že več
let pred nastankom različnih forumov.

Na poziv Stanislava Kovača naj do-
kažemo, da njegove trditve ne držijo, ob-
javljamo tekst z vsebino, ki jo je SLS
zagovarjala na koalicijskih pogajanjih za
aktualno vlado:

Poglavje: »Postopen in pregleden
umik države iz gospodarstva«

»Koalicija bo delovala skladno z ugo-
tovitvami, da država na številnih ključnih
področjih ne deluje. Odgovoren umik dr-
žave iz gospodarstva je možen po vzpo-
stavitvi dejanskega trga in dejanske kon-
kurence. Zato bo koalicija izdelala pro-
gram aktivnih ukrepov najprej za vzpo-
stavitev učinkovitih delujočih institucij,
nato pa za ohranjanje in nadaljnji razvoj
konkurenčnega tržnega okolja. Torej, v ča-
su obstoja državnega lastništva in vzvo-
dov povezanih z njim, je potrebno odpra-
viti monopole in vzpostaviti konkurenč-
no tržno okolje. Šele nato nastopijo po-
goji za odgovoren umik države iz gospo-
darstva. Kajti še bolj škodljiv od državne-
ga monopola je privatizirani monopol.

Pri naravnih monopolih (infrastruktu-
ra, energetika, distribucija, vezanost na
prostor...), kjer vzpostavitev normalne
konkurence ni mogoča, umik države ne
pomeni nič drugega kot prepuščanje mo-
nopolnih dobičkov zasebnim interesom,
kar je v nasprotju z nacionalnim intere-
som. Pozitivne učinke naravnih monopo-
lov je potrebno izkoristiti za strukturne
ekonomske učinke. Premoženje naravnih

monopolov naj postane portfelj prvega
(obveznega) pokojninskega stebra. V ta
portfelj sodijo tudi deleži donosnih in za
Slovenijo strateško pomembnih podjetij
(banke, zavarovalnice, Mercator, Krka,
...), ki se nahajajo v Kad-u in Sod-u in ima-
jo zaradi razmer na trgu poseben tržni po-
ložaj. Donosnost enih in stabilnost dru-
gih sta jamstvo za razvoj zdravega, dolgo-
ročno varnega pokojninskega sistema.
Koalicija se zaveda, da je ureditev pokoj-
ninskega sistema—k čemer prispeva ta
predlog—temelj glavnih strateških ciljev iz
Programa. Zlasti: razbremenitve stroškov
dela, zniževanja javnega dolga, odprave
klientelizma in korupcije. Vse navedeno
pa so tudi dejanski temelji uspešnega gos-
podarstva in socialne države.

Postopnemu umiku iz gospodarstva
navkljub, država ostaja daleč najpomem-
bnejši investitor in naročnik blaga ter sto-
ritev. Tudi ta instrument mora država upo-
rabiti za odpravljanje monopolov in kar-
telov ter dejansko, ne zgolj formalno,
vzpostavljanje konkurence. Javna naroči-
la morajo postati instrument ekonomske
politike in zniževanja inflacije. To bo ena
od temeljnih nalog koalicije.

Teoretične in empirične študije kažejo,
da so podjetja v državni lasti praviloma
manj učinkovita, ni pa to nujno in ne sme
biti razlog, da bi se država odrekla tudi �
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lastništvu v podjetjih, kjer je to lastniš-
tvo vsaj do vzpostavitve delujoče kon-
kurence v nacionalnem interesu.

Pri posrednem lastništvu preko skla-
dov KAD in SOD se bo koalicija zavze-
mala za prodajo tistih lastniških dele-
žev SOD, ki nimajo strateškega pome-
na in ne bodo šli v portfelj prvega (ob-
veznega) pokojninskega stebra, preko
mednarodnih razpisov in s pomočjo ug-
lednih mednarodnih finančnih posred-
nikov s ciljem doseganja najvišje mogo-
če cene. Pri teh transakcijah bo zagoto-
vila enake pogoje za domače in tuje in-
vestitorje.

Politika KAD, ki nima časovne ome-
jitve trajanja svojega poslanstva, pa bo
temeljila na postopnem umiku iz sloven-
skih podjetij ob upoštevanju istih prin-
cipov kot v primeru SOD – a.

Pri neposrednem lastništvu v podjet-
jih se bo koalicija zavzemala za prodajo
državnih deležev, razen v primerih, kjer
gre za strateško pomembne panoge. V
teh primerih bodo državni deleži posta-
li del portfelja prvega (obveznega) po-
kojninskega stebra.

Poglavje: »Bančni sistem«
Na področju bančništva bo koalicija

podpirala zdravo konkurenčnost, ki bo
v interesu potrošnika, saj je od podpore

prihodnjih lastnikov slovenskih bank v ve-
liki meri odvisen nadaljnji razvoj podjet-
ništva in sistem financiranja tehnološkega
razvoja.

Banke so ključne za spodbujanje raz-
voja podjetij. Zato se bo koalicija zavzela
za to, da se opravi konsolidacija bank in
zavarovalnic, ki so posredno in neposred-
no v lasti Republike Slovenije, in sicer ta-
ko, da se oblikujeta dve močni bančno-
zavarovalni skupini, ki bosta konkurenč-
no sposobni delovati na vse širnem rele-
vantnem finančnem trgu, in ki bosta med
drugim imeli pomembno vlogo finančne-
ga posrednika v Jugovzhodni Evropi. Za-
to bo koalicija najprej naredila analizo sta-
nja, možnih poslovnih in lastniških pove-
zava vseh teh finančnih institucij (NLB;
NKBM, Zavarovalnica Triglav, Zavaroval-
nica Maribor, Pozavarovalnica Sava, Za-
varovalnica Tilia, Celjska banka, A ban-
ka...) in se v odvisnosti od tega odločila
za najbolj racionalno rešitev. Poseben
poudarek bo dan NLB, kjer država ni več
večinski lastnik, in udeležbi KBC v njej.

Z namenom doseganja čim višje pro-
dajne cene, se bo prodaja bank in zavaro-
valnic opravila šele po opravljeni konso-
lidaciji teh. Prodaja se bo opravila tako,
da bo Republika Slovenija ohranila v last-
niški strukturi skupine okoli NLB vsaj 25

% + 1 delnico, v lastniški skupini NKBM
pa 50 % + 1 delnico. Za preostali del last-
ništva bo država. izvedla postopno pro-
dajo slovenskim in tujim institucionalnim
investitorjem.

Nova KBM d.d je nosilec finančne sku-
pine, ki je sestavljena tako iz komercial-
no bančnega, zavarovalniškega in investi-
cijsko bančnega dela (investicijski in vza-
jemni skladi).

Takšna skupina mora biti sposobna iz-
koriščati vse sinergije, ki jih takšen mo-
del nudi. V skupini je potrebno določiti
nosilce posameznih divizij, sedež skupi-
ne pa je v Mariboru. Po strukturiranju sku-
pine (dodatnem jačanju na področju za-
varovalništva in skladov) je potrebno pri-
stopiti k privatizaciji takšne skupine. Te-
meljna usmeritev mora biti, da se privati-
zacija banke izvede postopno, predvido-
ma z izvedbo kotacije in javne prodaje, ki
je ponujena tako domačim, kot tujim in-
vestitorjem. Javna prodaja, njen program,
hitrost in količina, kot pogoji so izvedeni
na osnovi predlogov organov vodenja in
upravljanja banke, ki jih potrdi vlada RS.
Slovenija mora imeti ob določeni deregu-
laciji tudi določen vpliv na spodbujanje
razvoja bančno-finančnega sistema Slove-
nije, kar ga skozi skupino Nove KBM d.d.
gotovo lahko izvaja. Nova KBM d.d. ima

s takšnim strukturiranjem skupine in ka-
pitala potencial, da nudi zadovoljstvo ta-
ko svojim klientom, kot lastnikom, ki bo-
do s pridobitvijo takšnih lastniških de-
ležev lahko dolgoročno stabilno lastniš-
ko jedro najmočneje finančne skupine
Slovenije. Privatizacija Nove KBM d.d.
bo izvedena na način razpršenega last-
ništva skozi javno prodajo tako na do-
mačem, kot tujem trgu. Prva faza javne
ponudbe bi vključevala tolikšen odsto-
tek kapitala banke, da bo večinsko last-
ništvo (vsaj 50% plus ena delnica) osta-
lo v slovenski lasti (prenešeno v portfelj
prvega pokojninskega stebra).

Iz teh stališč, ki jih je SLS zagovarja-
la tudi v koalicijskih pogajanjih, lahko
vsakdo vidi, da prenos državnega pre-
moženja v 1. pokojninski steber ne mo-
re biti v interesu nobene posamezne kor-
poracije ali Foruma 21, ampak zgolj v
dolgoročnem interesu slovenske države
in državljanov.

Celotna dokumentacija o vseh izho-
diščih Slovenske ljudske stranke in o
tem, kolikšen del vsebine naših predlo-
gov je bil vključen v končno različico
koalicijske pogodbe, vam je na razpola-
go na sedežu Slovenske ljudske stranke.

Rok Ravnikar

Tržno gospodarstvo –
naša osrednja politična tema

Prof. dr. Andrej Umek Uspešna je tista stranka, ki ima moč,
da nek družbeno pomemben konflikt
izrazi politično.

Karel-Rudolf Korte

Analize volitev,
uspehov in
neuspehov stra-

nk jasno kažejo, da
je v danem trenutku
le malo političnih
tem, na osnovi kate-
rih se volilno telo od-
loča za eno ali drugo stranko, eno ali dru-
go osebnost. Še manj je teh tem, pravilo-
ma je ena sama, na osnovi katerih se voliv-
ci odločajo, kadar gre za odločitev med eno
ali drugo politično opcijo. Dobro politič-
no delo torej zahteva jasno identifikacijo
tiste politične teme, ki bo osnova za odlo-
čanje pretežne večine volilnega telesa, pred-
stavitev verodostojnih, za večino sprejem-
ljivih rešitev in demonstracijo sposobnosti,
da se te rešitve v vsakodnevnem življenju
tudi uresničijo. Pri tem ni R. Slovenija no-
bena izjema.

Prva demokratično izvoljena slovenska
vlada je nedvomno uresničila želje in idea-
le velikega števila generacij Slovenk in Slo-
vencev. Vzpostavila je suvereno in medna-
rodno priznano državo – Republiko Slove-
nijo, vpeljala je demokratičen na moderni
ustavi temelječ politični sistem, ki je po več
kot pol-stoletnem totalitarizmu zagotavljal
svobodo in spoštovanje človekovih pravic
vsem državljanom in prebivalcem R. Slo-
venije. In vendar ji je bila še pred iztekom
njenega mandata, po ne polnih dveh letih
delovanja, izglasovana nezaupnica. Ta na-
videzni paradoks lahko razložimo samo z

dejstvom, da so slovenski volivci projekta
osamosvajanja in vzpostavitve demokraci-
je razumeli kot nacionalna projekta, okoli
katerih so se združile vse politične stran-
ke in ne kot projekt DEMOSa in v njem
zastopanih strank. Ta percepcija, tudi in
prav zaradi svoje nerealnosti, je bila ned-
vomno velik uspeh takratne opozicije. Ta-
ko je kot osnovna politična tema, na osno-
vi katere so se volivci opredeljevali, ostala
izvedba prehoda iz socialističnega v tržni,
na privatni lastnini temelječi gospodarski
sistem, tako imenovana tranzicija. Srčika
tega prehoda je bila lastninska preobraz-
ba slovenskega gospodarstva, torej priva-
tizacija in denacionalizacija. In ravno v tej
kritični točki vlada g. Lojzeta Peterleta ni
uspela prepričati slovenskih volivcev, da je
sposobna izvesti pravično privatizacijo in
denacionalizacijo in s tem v Sloveniji uve-
sti uspešno tržno gospodarstvo.

Liberalni demokraciji je uspelo sloven-
ske volivce prepričati prvič na volitvah le-
ta 1992 in nato še leta 1996 in 2000, da so
oni tisti, ki bodo izvedli uspešno in za veli-
ko večino sprejemljivo tranzicijo. Svojo me-
dijsko podprto pravljico so imenovali zgod-
ba v uspehu. Čeprav je bilo v tej pravljici
le malo realnega so slovenski volivci po-
trebovali dvanajst let, da so pogledali za
dobro nastavljene kulise in tudi verjeli te-
mu, kar vidijo. Za celotno obdobje, ko je
bila LDS vodilna vladna stranka, so zna-
čilni nepoštena privatizacija, ki je omogo-
čila bivši komunistični »vrhuški«, da si je

prilastila večino nekdanje družbene lastni-
ne, vzpostavljanje korporativističnega gos-
podarskega sistema, ozko povezanega z nji-
hovo stranko in razkroj osnovnih sistemov,
ki bi morali zagotavljati družbeno repro-
dukcijo in medčloveško solidarnost, torej
šolstva, pokojninskega sistema in zdravs-
tvenega varstva. Da bi LDS ohranila utva-
ro »zgodbe o uspehu« je minister dr. La-
hovnik namesto o korporativizmu raje go-
voril o »nacionalnih šampionih« in mini-
ster dr. Gaber, da bi zakril pomanjkljivosti
slovenskega šolstva, ki ne vzgaja in ne izo-
bražuje, da bi bili naši ljudje konkurenčni
na Evropskem trgu dela, predstavljal anar-
hijo, ki jo je ustvaril kot demokratizacijo
šolskega sistema. Šele lanskega oktobra so
slovenski volivci dojeli, da je zgodba o us-
pehu tako kot strah, ki je znotraj votel, okoli
pa ga nič ni.

Nova koalicijska vlada pod vodstvom
SDS, v kateri pokriva SLS tri, po mojem
prepričanju pomembne resorje, si je pri-
dobila zaupanje volivcev predvsem z ob-
ljubo po bolj pošteni državni upravi, ki bo
delovala v interesu večine in ne samo ma-
loštevilnih, na vodilno stranko vezanih po-
sameznikov. V tej situaciji je seveda odlo-
čilnega pomena identificirati tisto politič-
no temo, ki bo slovensko volilno telo pre-
pričala, da vlada resnično deluje v najšir-
šem javnem interesu in da ne skriva grde
realnosti za lepimi kulisami. Osebno sem
prepričan, da je osrednja politična naloga
te vlade, če želi ohraniti zaupanje volivcev,

vzpostavitev tržnega gospodarstva, v kate-
rem bodo vsi subjekti, ne glede na njihovo
velikost, zveze in poznanstva, resnično ena-
kopravni. Nedvomno je Sloveniji veliko
stvari, ki jih je potrebno spremeniti in iz-
boljšati, prepričan sem, da ima vsak vlad-
ni resor celo paleto zamisli in rešitev. Vse
te bodo nedvomno prispevale k splošne-
mu vtisu o vladi in koalicijskih partnerjih.
Ocenjujem pa, da še tako uspešne parcial-
ne rešitve po posameznih resorjih ne bo-
do zadostovale za ohranitev, kaj šele za kre-
pitev zaupanja volivcev, če vlada v celoti
ne bo uspešna pri osrednji temi – preobraz-
bi slovenskega gospodarstva, ki je zašlo že
globoko v korporativizem, v resnično trž-
no gospodarstvo. Rezultat zadnjih držav-
nozborskih volitev razumem kot jasen man-
dat vladnim strankam, da to preobrazbo
opravijo in zagotovijo Sloveniji jasno pers-
pektivo na skupnem evropskem trgu.

SLS v sedanji vladi ne pokriva nobene-
ga od »gospodarskih« resorjev. To pa ne
pomeni, da se lahko osrednji temi – pre-
hoda v resnično tržno gospodarstvo izog-
ne. Slovensko javnost moramo prepričati,
da stranka, ministri in poslanci trdno ver-
jamejo v tržno ekonomijo in ne vmešava-
nje politike v gospodarstvo. Na resorjih, ki
jih pokriva SLS želimo prispevati k vzpo-
stavitvi takega gospodarskega reda, ki bo
zagotavljal resnično enakost vseh subjek-
tov na trgu in spodbujal domače in tuje
investicije. Verjamemo, da bo slednje in sa-
mo slednje vodilo k večji zaposlenosti in
socialni koheziji. Prepričan sem, da lahko
tako vlada kot tudi SLS povečata število
volivcev, ki ju podpirajo, samo če bosta dali
slovenski javnosti jasno vedeti, da je njun
cilj tržno gospodarstvo in enakost vseh gos-
podarskih subjektov na trgu in bodo tem
izjavam sledila tudi ustrezna dejanja.

�
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Pred koalicijo je odgovornost
za razvoj in obstoj
slovenskega kmetijstva

Romsko problematiko
je politika predolgo
podcenjevala

Problemi Romov in ljudi, ki so živeli in
živijo v njihovi bližini, so se predolgo odri-
vali na rob. Tako danes, kot v preteklosti,
pa se ti problemi izkoriščajo za ustvarja-
nje skrajnih stališč, ki so škodljivi Romom
in Neromom. Z nekaj pogledi bom po-
skušal pojasniti problematiko, s katero se
ukvarjam že več kot desetletje.

Menim, da je reševanje problematike z
Romskim zakonom nesmiselno, ker je naj-
prej potrebno doseči, da se za Rome, ena-
ko kot za vse druge, dosledno izvaja ob-
stoječa zakonodaja. S posebnim za-
konom bi dosegli podoben efekt,
kot smo ga s prehodom iz »funk-
cionalnega« plačevanja socialnih
transferjev na direktno izplačeva-
nje na osebne račune. To spremem-
bo so uvedli Centri za socialno de-
lo z obrazložitvijo, da to zahtevajo
»človekove pravice«. Zanimivo je, da
imajo zagovorniki romskega zakona
ponovno enake »argumente«. Ob vsem
tem vedno pozabljajo, da imaš pravice lah-
ko šele takrat, ko izpolnjuješ tudi dolžno-
sti.

Dosledno je potrebno izvesti dekoncen-
tracijo romskih poselitev. S tolikšnim kon-
centriranjem v nelegalnih naseljih, posta-
jajo neobvladljivi. Izkušnje mi kažejo, da
postane romska populacija v lokalni skup-
nosti neobvladljiva, če jih je v občini več
kot 3%.

V šolah in vrtcih je potrebno izvajati
dosledno integracijo v običajne oddelke.
Seveda je potrebne strokovno in ostalo
osebje izobraževati za to delo, jim blažiti
predsodke, izvajati programe izobraževa-
nja proti predsodkom, jih usposobiti za
ustrezne pedagoške pristope in izhajati iz
njihove kulture. V posamezen vzgojno izo-
braževalni zavod sme biti vključenih naj-
več 10% romskih otrok (na taki psihoso-
cialni stopnji, kot jo imajo danes na Do-
lenjskem, je večje število neobvladljivo).

Takoj je potrebno uvesti denarna nado-
mestila (rente) za občine in prebivalstvo,
ki živi v neposredni bližini romskih nase-
lij. Ta denar je potrebno nameniti za za-
poslovanje dodatnih strokovnih delavcev
na občinah, ki bi skrbeli za povračilo ško-
de, ki jo trpi neromsko prebivalstvo in ki
bi reševali probleme neposredno z Romi.

Največji problem so »črne gradnje« na
tujih zemljiščih. Takoj je potrebno pristo-
piti k izdelavi operativnega načrta za re-
ševanje omenjene problematike za celot-
no Slovenijo. V projektu morajo sodelo-
vati Romi, vse prizadete občine in Mini-
strstvo za okolje in prostor. Vse novograd-
nje morajo biti dosledno usklajene z za-
konodajo. Pri legalizacijah je potrebno
upoštevati obvezujoča soglasja občin in
realne možnosti za sobivanje.

Z vso resnostjo je potrebno pristopiti
k zagotavljanju ustreznih delovnih mest
za Rome in jim zagotoviti »individualizi-
rana-prilagojena« delovna mesta (zbiral-

ci odpadnih ko-
vin, komu-
nalni delav-
ci, zbiralci
gozdnih
sadežev
in zelišč,
kmet i j -
ski de-
lavci,
glas-

beniki). Ves svet je uvažal rudarje v rud-
niška naselja. Romi še danes zbirajo od-
padno železo, legirana jekla, aluminij, os-
tale barvne kovine, problem je le, da na
neustreznih mestih in z neustrezno ure-
ditvijo ter organizacijo te dejavnosti (mož-
ne lokacije: Jesenice, Ravne, Štore, Kidri-
čevo...). »Socialni« denar je potrebno
preusmeriti v zagotavljanje takih delovnih
mest.

Zelo dosledno je potrebno izvajati so-
cialno politiko. Delovno in opravilno spo-
sobnim ljudem moramo na vsak način za-
gotoviti legalno zaposlitev. Država ne bi
smela dajati socialnih pomoči, če ljudje
nočejo delati legalno. Potrebno je uvesti
dosledno kontrolo socialnih transferov in
striktnega namenskega trošenja.

V reševanje problemov je potrebno ta-
koj vključiti naslednja ministrstva:

Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za delo družino in social-

ne zadeve,
Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za lokalno samoupravo in

regionalni razvoj,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za kmetijstvo,
Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za zdravje.
Na določenih področjih pa bi potrebo-

vali tudi pomoč drugih ministrstev in si-
cer obrambnega, prometnega, ministrstva
za znanost in ministrstva za zunanje za-
deve.

Seveda bodo vedno ključne za reševa-
nje teh problemov občine in Romi sami.
Zato je potrebno takoj ustanoviti medre-
sorsko, medobčinsko in medromsko koor-
dinativno telo za reševanje problematike
in postavljanje bodočih strategij.

Anton Zupet
ŽUPAN OBČINE ŠKOCJAN

Pri oblikovanju vsebine Koalicijske po-
godbe smo v vseh štirih koalicijskih stran-
kah posvetili posebno pozornost proble-
mom v kmetijstvu. Zelo hitro smo se poe-
notili okoli glavnih problemov in določi-
tvi prioritet za to mandatno obdobje. Do-
volite, da povzamem nekaj ključnih pou-
darkov, ki se mi zdijo pomembni.

Koalicijske partnerice vidimo razvoj in
bodočnost slovenskega intenzivnega in
ekstenzivnega kmetijstva v povezavi z
ohranjanjem in varovanjem narave ter
predelovanjem zdrave hrane, ki bo oko-
lju in živalim prijazna. Kmetijstvo pojmu-
jemo kot steber trajnostnega razvoja po-
deželja. Slovenskim potrošnikom želimo
dokazati, da je hrana, pridelana v Slove-
niji in predelana v naši živilskopredelo-
valni industriji, zdrava in kvalitetna ter
cenovno konkurenčna. Poglobiti mora-
mo zaupanje potrošnikov v naše proizvo-
de, s tem bomo povezali naše podeželje
in urbana središča ter na ta način obliko-
vati družbo okoljskega konsenza.

To je evropska usmeritev, ki ima ned-
vomno prihodnost tudi v našem prosto-
ru. Ugotovimo lahko, da so stare članice
Evropske unije daleč pred nami, saj so
vsaj dobrih štirideset let živeli v drugač-
ni ureditvi, kjer ni bilo narejeno toliko
“eksperimentov “ na področju kmetijstva
kot pri nas. Ti “eksperimenti” se danes
kažejo predvsem v izrazito neugodni po-
sestni, starostni in izobrazbeni strukturi
slovenskih kmetij. Ostalo nam je sicer ne-
kaj prednosti, ki jih bomo morali znati
izkoristiti. Te prednosti vidim predvsem
v razvoju dopolnilnih dejavnosti na na-
ših kmetijah, kjer bomo lahko kmetijs-
tvo tržili v povezavi s turizmom.

Ugotovimo lahko, da smo v preteklih
letih veliko pozornosti posvetili približe-
vanju evropskim standardom in prilaga-
janju naše zakonodaje evropski. To vne-
mo in hitrost so izkoristili nekateri lobiji,
ki so si pod krinko Evrope zagotovili eks-
kluzivnost na področju predelave in tr-
govine. Primarna kmetijska proizvodnja
pa je zopet potegnila kratki konec zaradi
slabe in neučinkovitejše organiziranosti.

Priča smo nekakšnemu razkolu med
kmeti in potrošniki. Potrošniki kupujejo
drago hrano in se jezijo na kmete, ki do-
bivajo subvencije. Brez subvencij, ob tak-
šnih odkupnih cenah, si preprosto ne mo-
remo več predstavljati evropske kmetij-
ske proizvodnje.

Zaradi teh dejstev smo si koalicijske
stranke zadale nekaj prioritet pri izvaja-
nju kmetijske, gozdarske in prehranske
politike ter drugih področij, ki so v pri-
stojnosti Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Izdelati želimo nacionalni program
razvoja kmetijstva, podeželja, živilstva,
gozdarstva in ribištva, ki bo osnova za
strateško in izvedbeno delovanje na tem
področju. Ta program bo podrobneje do-
ločil cilje, ukrepe in podprograme ter
opredelil ustrezna sredstva za njegovo iz-
vedbo. Zadali smo si cilj, da bo izdelan v
roku osmih mesecev in bo podlaga za pri-
pravo stališč pri določitvi ukrepov Skup-
ne evropske kmetijske politike za nasled-
njo finančno perspektivo v letih 2007-
2013. Zapisali smo tudi, da je razvoj po-
deželja ena od razvojnih prioritet sloven-
ske vlade.

Za izvedbo tega programa bo potreb-
na dobra koordinacija med vsemi resorji
vlade in tudi znotraj kmetijskega resorja,
predvsem pa bo potrebno sodelovanje s
Kmetijsko gozdarsko zbornico kot sta-
novsko organizacijo kmetov. V naši po-
slanski skupini in tudi v Slovenski kmeč-
ki zvezi pričakujemo, da bo gospa mini-
strica za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano prevzela koordinacijo za izvedbo
tega koalicijsko usklajenega projekta. Od-
prtih vprašanj je veliko, soočiti se bomo
morali z vprašanji območij z omejenimi
dejavniki, izvedbo nitratne direktive, pro-
računskim primanjkljajem v resorju, za-
mudo pri izplačilu subvencij, odgovorih
na pritožbe iz prejšnjih let. Kmetijski re-
sor se mora v okviru vlade jasno vključi-
ti v spremembo davčne zakonodaje ter
Zakona o dohodnini. Prepričan sem, da
moramo ta vprašanja urediti na evrop-
sko primerljiv način.

Mag. Janez Kramberger

tema meseca
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Moj domači kraj je mirna
zelena oaza
Živa, na tekmovanju za miss sveta na
Kitajskem si predstavljala Slovenijo. Z iz-
volitvijo pa si na »zemljevid« postavila
tudi svoj domači kraj Preserje. Kako bi
ga predstavila tujcu?

Tujcu bi svoj domači kraj predstavila
kot mirno zeleno oazo. Preserje je majh-
na vas pod Krimom, zelo zanimivo pa
je, da se le nekaj sto metrov pod našo
hišo vije potoček oz. ponikalnica in ovi-
ja nekaj travnikov s svojo bistro vodo.
Vse skupaj se imenuje Ponikve in tam s
svojim kužkom preživim nešteto lepih
uric. Še posebno uživam v vsakem let-
nem času posebej, ko opazujem, kako
se narava spreminja. Za našo hišo pa se
takoj začne gozd, kamor z očetom ho-
diva na dolge sprehode.

Pravzaprav živiš na podeželju, ponavadi
pa blišč lepotnih tekmovanj in mode po-
vezujemo z velikimi svetovnimi urbanimi
središči. Katere so po tvojem mnenju
prednosti in pomanjkljivosti življenja na
podeželju?

Prednosti so predvsem te, da ti ni tre-
ba na sprehod do parka v neposredni
bližini, narava me obdaja na vsakem ko-
raku in ni nenehnega vrveža. Pomanj-
kljivosti v življenju na podeželju jaz ne
vidim, saj se mi zdi, da imamo vse na
dosegu roke oz. 10 minut vožnje stran.
Morda sem edino, ko sem bila še mlaj-
ša, želela živeti v središču mesta in to
zato, da mi ne bi bilo treba domov ta-
krat, ko se nočno življenje šele začne in
ko odpelje moj zadnji avtobus. Kasne-
je, ko sem naredila izpit za avto, pa teh
težav ni bilo več.

Razvpita je tvoja izjava, da sta žganci in
repa tvoja najljubša jed. Taka iskrena ne-
posrednost je kar malo presenetila Slo-
vence. Kako ocenjuješ mišljenje, da se že-
limo ljudje obnašati ali govoriti tako, kot
menimo, da od nas pričakuje naša okoli-
ca?

Najprej bi želela popraviti zmotno miš-
ljenje o tej moji znani izjavi. Vprašanje,
ki so mi ga zastavili na izboru za miss, se
je glasilo: »Katero slovensko jed bi sku-
hala Jamie-ju Oliver-ju, če bi prišel v Slo-
venijo?«Jaz sem takrat pomislila na žgan-
ce z repo, katere zelo rada jem in jih moj
oče rad pripravi, pa tudi mene je naučil
raznih slovenskih receptov.

Kar se pa tiče drugega dela vprašanja,
pa menim, da ni v redu, če se ljudje obna-
šajo tako, kot menijo, da od njih pričaku-
je okolica. Potem med soljudmi ni več is-
krenosti, temveč le še robotizem, saj ljud-
je govorijo to, kar se od njih pričakuje.
Najbolje je biti to, kar si, in tudi ostali
ljudje te potem sprejmejo zaradi tebe sa-
mega in ne tvojih ‘narejenih’ izjav. Kje pa
je zapisano, kako se je najbolje obnašati
in reagirati na določene okoliščine?

Drago Stanovnik je dolgoletni župan tvoje
domače občine Brezovica, ki tudi prihaja
iz vrst SLS. Mogoče tudi kaj sodelujeta?

Da, seveda. Gospod župan me vedno
povabi k sodelovanju, kadar gre za kak
dogodek v naši občini in skupaj sva pri-
sostvovala že marsikateri otvoritvi v naši
občini, ki se zadnja leta dobro razvija. Naj
omenim samo otvoritev nove zobozdravs-
tvene ambulante v Vnanjih Goricah, ot-
voritev novega supermarketa Mercator v
Podpeči, sodelovala sva tudi pri mladinski
oddaji o vodah, itd.

Lepota je način, kako me
človek preseneti
Tekmovanje za miss sveta je najbolj znano
lepotno tekmovanje. Zagotovo mnogo de-
klet razmišlja o sodelovanju. Kako je pri
tebi dozorela odločitev za prijavo?

Prijavila sem se na pobudo znanega slo-
venskega fotografa, ki je znan po odkriva-
nju novih slovenskih obrazov, Tomaža Os-
tanka. Na tekmovanje samo pa me je vo-
dila predvsem moja radovedna narava.

Imamo vtis, da smo ljudje čedalje bolj ob-

sedeni s svojo zunanjostjo in izgledom. Kaj
tebi pomeni lepota?

Lepota je stvar vsakega posameznika.
Nekomu so všeč temnolaske, drugemu
svetlolaske, tretjemu dekleta z bolj polno
postavo. Kolikor je ljudi, toliko je okusov
in prav je tako. Le kaj bi bilo, če bi se vsi
“grebli” za eno in isto osebo? Lepota je
zame način, kako se človek nasmehne ali
me preseneti, lepota je snežinka na dlani,
je vse, kar nas zapolnjuje in osreči. Na
žalost pa je tako, da se v modernem svetu
čedalje bolj pogosto omenja le zunanjost,
katero pa je mogoče pričarati z raznimi
lepotnimi operacijami.

Kako naj, po tvojem mnenju, vidimo »no-
tranjo lepoto«?

Notranje lepote se ne da videti, lahko
jo le začutimo. Izraža se v energiji, ki jo
oddajamo, v stvareh, ki smo jih priprav-
ljeni za koga storiti, malih pozornostih,
izobraženosti, iznajdljivosti in predvsem
v tem, da smo sposobni nekoga nesebič-
no osrečiti.

SL(S)–lavni:

Živa Vadnov,
V zadnji številki SLS – Odmeva smo med kratkimi
sladkimi objavili fotografijo člana državnega sveta
Vincenca Otoničarja, ki je na letu z daljnje Kitajske
prisedel k prelepemu slovenskemu dekletu, katere ime
smo, zelo nam je žal, napačno zapisali! To je bila namreč
sama Živa Vadnov, miss Slovenije 2004, ki se je vračala s finalnega tekmo-
vanja za miss sveta. Pa vsemu navkljub – velika sreča v naši zadregi je bila
pomoč našega dolgoletnega župana občine Brezovica, Draga Stanovnika, ki
ima to čast, da je med njegovimi občankami tudi uradno najlepša Slovenka.
Dragu Stanovniku se zahvaljujemo za posredovanje pri pogovoru in zelo
prijazno in sproščeno Živo Vadnov. Kaj naj rečemo, drage naše županje in
župani? Lepo skrbite za svoje občanke, kajti nikoli ne veste, katera od njih
bo miss Slovenije!

miss Slovenije 2004
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Kako je naslov »miss Slovenije« spremenil
tvoj vsakdan?

Moj vsakdan je od septembra 2004 ve-
liko bolj poln in zanimiv, spoznavam no-
ve, zelo zanimive in kreativne ljudi. Od-
prl se mi je pogled v meni popolnima nez-

nan svet in zelo rada ga raziskujem, če-
prav se mi včasih nakopiči veliko obvez-
nosti.

Katere vrline mora imeti dekle, da zmaga
na tekmovanju za miss sveta?

Tekmovanji za miss sveta in miss Slo-

venije sta si zelo podobni in vrline deklet
se ne razlikujejo, gre le za to, da ponava-
di zmagajo dekleta iz večjih, bolj znanih
držav.

Letošnje finale za miss sveta je potekalo
na Kitajskem. Kaj od vsega ti ostaja še naj-
bolj v spominu?

V spominu mi ostaja vse, od prihoda v
Sanyo, do spoznavanja z dekleti, našega
razočaranja nad tem, da nismo imele mož-
nosti stopiti na celino in si ogledati vsaj
Kitajskega zidu, do priprav na sam final-
ni večer. Najbolj pa sem si zapomnila na-
še slovo, saj smo se kar navezale druga
na drugo.

Dosedanje slovenske misice so različno
»vnovčile« svoj naziv. Nam zaupaš kakšne
svoje načrte, ki so povezani s tem naslo-
vom?

Zaenkrat vem samo to, da se bom poiz-
kusila v vodenju nove glasbene oddaje na
TV Paprika, kasneje pa bom še videla.

K našim sanjam je treba
stremeti
Na kaj pomisliš ob besedi »politika«?

Hm … politika? Na misel mi pridejo vo-
litve.

Če bi imela za en dan v Sloveniji »vso ob-
last« - kaj bi najprej poskušala spremeniti
v naši državi?

Zanimivo. Na kaj takega nisem nikdar
pomislila, saj me zaenkrat politika še ne
zanima, ne vem pa, kaj bo čez nekaj let.
Tudi za »miss« sem vedno govorila, da to
ni zame, pa me poglejte sedaj. Človek nik-
dar ne ve, kam te peljejo življenjske poti.

Na kaj slovenska država/ljudje prevečkrat
pozabljajo v nenehni »dirki za vsakdanji
kruh«?

Na svoje najdražje in na to, da se jim
premalokrat posvetimo, jim povemo, da
jih imamo radi. Premalo se posvečamo
tudi samemu sebi, pozabimo, da je treba
življenje čimbolj polno živeti, saj nikdar
ne vemo, koliko časa bomo zdravi in živi.
Nihče pa tega, kar si pribori v življenju,

Obisk miss Slovenije smo izkoristili za srečanje vseh, ki delajo v Domu krajanov s predstaviniki
KS. Vnanje Gorice, Župnije in Občine Brezovica. Iz Občine Škofljica pa sta se pripeljala znani
kolesar Aleš Juvanc, ki je s kolesom prikolesaril tudi na EURO 2004 in njegov župan Jože
Jurkovič.

Še pred domom zbrane smo lepo pozdravili. Pred ogledom doma pa je domači župmik Janez
Mihelčič blagoslovil vse prisotne in vse, ki jim bo dom in vse, kar je v njem, v oporo.

Slovesnost začetka delovanja otroške zobozdravstvene ordinacije, je s stiskom roke zobozdravnici dr. Nataši Kocmut Škofovi, simbolično odprla miss
Slovenije Živa Vadnov.

mislim predvsem na materialne stvari, ne
odnese s seboj.

V Slovenski ljudski stranki poudarjamo ze-
lo tudi pomen ustrezne družinske politike,
ki pa se pri mladih očitno ne »prijemlje«.
Kakšen je tvoj pogled na otroke in družin-
sko življenje?

Lahko rečem samo to, da je pametno
vzgojiti otroka v današnjem svetu najtež-
ja naloga, ki si jo lahko zamisliš. Zelo sem
hvaležna svojim staršem, ki so me vzgoji-
li v ljubečem, toplem družinskem vzduš-
ju, hkrati pa so mi vcepili prave vrednote.

Si mlada, tudi uradno lepa, zagotovo si pra-
vi vzor za trenutno generacijo mladih. Ka-
teri so po tvojem mnenju problemi sloven-
ske mladine?

Nezainteresiranost za učenje - po glavi
jim gredo le zabave in izostajanje od pou-
ka. Tu pa so seveda tudi nedovoljene ško-
dljive substance, kot so cigareti, alkohol
in droga. Težava je ravno v tem, da veči-
na mladih niti ne uživa v kajenju ali popi-
vanju, vendar ne želijo zaostajati za so-
vrstniki. Zdi se mi, da starši svojim najst-
nikom dovolijo preveč svobode prezgodaj,
predvsem v mestih, kjer otroke ‘vzgajajo
‘ulice.

Vsak otrok živi s svojimi sanjami. Zagoto-
vo se je uresničilo tudi veliko tvojih otroš-
kih sanj. Imaš kakšno sporočilo za naše
bralce?

Umetnost je, da lahko kljub temu, da
si odrasel, sanjaš kot otrok. Ko smo bili
še majhni, se nam nič ni zdelo nemogo-
če, sposobni smo bili oditi na drug konec
sveta, pa čeprav si nismo znali niti razlo-
žiti, kje to sploh je. Zakaj se nam torej,
ko odrastemo, zdijo naše sanje tako ne-
dosegljive? Saj niso, le stremeti je treba k
njim, pa nam bo uspelo!

Upam, da bom imela veliko
in srečno družino
Med tvojimi »ljubeznimi« so tudi potova-
nja. Kateri del sveta je še ostal na sezna-
mu za tvoj obisk?

Če bi želela sedaj navesti vse države in
kotičke sveta, ki jih še želim obiskati, bi
mi verjetno zmanjkalo prostora. Imam ne-
šteto sanj, o meni še neraziskanih pokra-
jinah. Med njimi je prav gotovo prva na
seznamu naša predraga Slovenija, saj me-
nim da ne poznam prav dobro njenih le-
pot in skritih biserov. Sledijo pa še Afri-
ka, Kitajska, ki je lani nisem imela prilož-
nosti videti v pravem pomenu besede, Al-
jaska, Avstralija, itd.

Razmišljanja o potovanjih me vedno
odnesejo daleč proč in s pričakovanjem
in največjim veseljem se že veselim svoje
naslednje pustolovščine.

Skorajda končuješ študij na ljubljanski
Fakulteti za družbene vede. Kje in kako
vidiš svoje nadaljnje življenje in kariero?

Ne bi se spuščala v to, ker še sama ne
vem, kje bom čez nekaj let. Upam le to,
da bom zadovoljna z delom, ki ga bom
opravljala in da bom imela veliko in sreč-
no družino.

Najlepša hvala.
Rok Ravnikar
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Nova zunanja podoba Evropske
ljudske stranke

Evropska ljudska stranka se je odlo-
čila prenoviti svojo zunanjo podobo z
modernim in dinamičnim logotipom, ki
simbolizira vrednote in filozofijo največ-
je politične stranke v Evropski uniji. Dve
barvi – oranžna in modra – ter dva nova
elementa - dvanajst zvezd in most –
predstavljajo vse bistvene elemente
EPP v estetski in politični skladnosti.

“Evropa se nenehno spreminja in
EPP kot vodilna in najbolj aktivna evrop-
ska politična sila je prenovila svojo po-
dobo, da bi odrazila prav te spremem-
be. Po širitvi na 25 članic in podpisu
evropske ustave je Evropa vstopila v no-
vo zgodovinsko obdobje, s katerim se
naša stranka želi soočati z modernejšo
in vidno identiteto,« je povedal predsed-
nik EPP Wilfred Martens.

E V R O P S K E   N O V I C E

Mednarodna aktivnost Slovenske
ženske zveze pri Slovenski
ljudski stranki

V Bruslju je 13. in 14 januarja letos
potekalo redno zasedanje upravnega
odbora Evropske unije žensk (EUW),
katere članica iz Slovenije je Slovenska
ženska zveza pri SLS.

Predsednica EUW je ga. Ingrid Tishy
Schreder, ki se je v podporo ženski zve-
zi in njenim kandidatkam v predvolilnem
času, udeležila Tabora SLS v Sevnici in
pogovora, ki ga je organizirala SŽZ na
temo: ”Ali je Slovenija ženskam in druži-
ni prijazna družba?”

Tokratnega sestanka v Bruslju se ni
udeležila nobena predstavnica SLS, ker
smo se odločile privarčevati sredstva za
stroške udeležbe z namenom, da nam
bo stranka lažje pomagala pri udeležbi
na volilnem zboru EWA (krovna organi-
zacija EUW in EPPW), ki bo konec av-
gusta v Bernu v Švici.

Na zasedanju v Bruslju je bila spreje-
ta izjava za javnost v podporo žrtvam
rušilnih tsunamijev v Aziji, ki jo objavlja-
mo v kratkem prevodu v nadaljevanju:

“Kot nevladno organizacijo, kar po
svojem statusu je Evropska unija žensk,
le-to skrbijo predvsem možnosti odstra-
nitve posledic, ki so nastale po rušilnem
potresu in poplavah v JV Aziji.

Predvsem smo zaskrbljene zaradi
mnogih žena in otrok, ki so ostali sami,
brez osnovnih potrebščin za preživetje
in so odvisni od mednarodne pomoči.
Vse članice iz držav članic EUW si bo-
mo prizadevale, da pomoč in podpora
ljudem v JV Aziji in zbiranje humanitarne
pomoči ne bo izginila potem, ko bo inte-
res medijev, za spremljanje katastrofe
in odpravljanje posledic, oslabel.

Zato je izvršni odbor EUW sklenil, da
bomo budno spremljale in vzpodbujale
nadaljnje nudenje pomoči, še posebej
tistih evropskih držav, iz katerih članice
prihajamo”, je po seji izjavila predsedni-
ca EUW ga. Ingrid Tishy Schreder.

Nada Skuk

Slovenija v Evropi
V mednarodni ko-

misiji SLS in v pro-
gramskem odboru
za zunanjo politiko
naše stranke smo bi-
li v prejšnjem času
aktivno vključeni v
razpravo o Pogodbi
o Ustavi za Evropo

(nadalje evropska ustava). Naša stranka
je bila med redkimi v Sloveniji, ki se je
zavzemala za omenjanje krščanskih ko-
renin Evrope v preambuli evropske usta-
ve. Tudi mi si želimo, da bi bili vsaj osnov-
ni elementi evropske ustave znani čim
širši javnosti. Delno smo o evropski usta-
vi že govorili med njenim nastajanjem,
nekaj pa tudi med volilno kampanjo za
evropske volitve. Vsekakor pa si želimo,
da bi tudi po sprejetju evropske ustave v
slovenskem parlamentu s seznanjanjem
o njeni vsebini nadaljevali tudi v prihod-
nje. Ne razumemo pa sprenevedanja
opozicije, ki zavira ratifikacijo te pogod-
be, saj jo je Slovenija in slovenska politi-
ka ves čas soustvarjala z veliko podporo
volivcev, ki se je izkazala tudi na referen-
dumu.

Evropska ustava je velik skupen dose-
žek vseh držav Evropske unije, ki bo kre-
pil vezi tako med državami EU kot evrop-
skimi institucijami in državljani EU ter vlo-
go EU v svetu. Moč Evropske unije se
kaže tudi v enotnosti njenih držav članic,
ki je izražena tudi s to ustavo.

Evropska ustava poenostavlja pravno
podlago EU, saj nadomešča številne po-
godbe in amandmaje ter vključuje vse
ustavno pravne temelje in politike EU. S
tem se veča preglednost ključnih določil
in dokumentov Evropske unije. Ustava
daje podlago učinkovitejšemu delovanju
evropskih institucij, ki se bodo tako bolj
približale svojim državljanom.

Ustava je tudi temelj za doseganje dol-
goročnih ciljev Lizbonske strategije, ki
pa so večji poudarek znanju, še večja
odprtost skupnega trga, izboljšanje po-
slovnega okolja, spremembe v značilno-
sti zaposlitve ter skrb za okolje.

Z evropsko ustavo se bo okrepila vlo-
ga nacionalnih parlamentov zlasti na po-
dročju političnega nadzora nad spošto-
vanjem načela subsidiarnosti in načela
proporcionalnosti.

Ustava vzpostavlja funkcijo zunanjega
ministra EU in Evropsko službo za zuna-
nje delovanje, ki bosta temelj okrepljene
skupne zunanje in varnostne politike EU,
to pa bo povečalo vlogo Evropske unije
na svetovnem prizorišču.

S področja socialne politike in zapo-
slovanja določa konkretne obveznosti za
Evropsko komisijo, za vlade držav članic
in predvideva ustanovitev odbora za so-
cialno zaščito in Evropski socialni sklad.

Evropska unija šele s to ustavo postaja
pravna oseba, Listina temeljnih pravic
EU pa dobiva zavezujočo pravno naravo.

SLS kot članica EPP podpira Pogod-
bo o Ustavi za Evropo in bomo zanjo zato
tudi glasovali.

mag. Stanislav Raščan,
mednarodni tajnik SLS

Most in zvezde
Oblikovali smo podobo mosta za

odražanje načela EPP »Evropa za vse«,
da bi predstavili našo vizijo zbliževanja
različnih držav, državljanov in vrednot z
vse Evrope.

“Stranka in njen logotip združuje ljudi
s skupnimi vrednotami. Te vrednote so
mostovi, ki se z našo politično družino
nenehno gradijo po Evropi: mostovi de-

mokracije, gospodarskega razvoja in
dobrega vladanja, ki temeljijo na vza-
jemnem spoštovanju in zajemajo prav
vse evropske države in regije. Logotip
EPP, ki je pionirska politična sila Evrope
in politični naslednik ustanoviteljev
Evropske unije, neizogibno vključuje 12
zvezd Evropske unije, kot enega glavnih
in najbolj prepoznavnih simbolov EU,«
je poudaril Martens.

V povezanosti je naša moč
Letošnji kon-

gres Nove gene-
racije se mi bo še
posebej vtisnil v
spomin, saj zaklju-
čuje eno najdalj-
ših in pestrejših
obdobij v mojem
življenju. Že v prvi
polovici svojih

najstniških let, ob rojevanju slovenske
demokracije, me je občutljivost za
družbeno življenje in politična vpraša-
nja pritegnila v podmladek naše stran-
ke, katerega članica sem postala z us-
tanovitvijo Mladih krščanskih demokra-
tov 1990. leta. Vrsto let sem delala v
krajevnem in kasneje v občinskem od-
boru MKD, strankarski tabor v Beltincih
leta 1996 in pogostejše srečevanje z
vodstvom “iz Ljubljane” pa je botrovalo
moji vključitvi v izvršilni odbor MKD rav-
no v času, ko je Primoža Bulca nasledil
Aleš Primc. 1997. leta sem postala
mednarodna tajnica MKD in takrat me
je vase potegnila zunanja politika. Izvo-
ljena sem bila za podpredsednico
Evropske demokratične mladine, ka-
sneje pa za glavno tajnico te medna-
rodne organizacije, kjer so se združe-
vali podmladki desnosredinskih strank
iz vse Evrope. V tem času smo enotili
mladinski prostor v Sloveniji in v za-
mejstvu, povezovali politične in civilno-
družbene organizacije novega demo-
kratičnega prostora. Verjeli smo, da
bomo lažje in učinkoviteje udejanjali
svojo vizijo, če bomo bolj enotni, ugla-
šeni in da bo vsako sodelovanje in vsak
projekt krepil naše vezi in našo moč. Iz
tega sodelovanja, v katerega sta se od
političnih podmladkov vključila MKD in
MSLS, se je z združitvijo le-teh 1. julija
2000 rodila Nova generacija Sloven-
ske ljudske stranke.

Na čelu Nove generacije smo se z
ekipo trudili odpirati vrata vsem željnim
po sodelovanju in spreminjanju našega
majhnega, a tako pomembnega sveta.
Vmes smo si neštetokrat opraskali ko-
lena, zdravili buške od trdih sten, več-
krat želi velike uspehe, tudi referen-
dumske, se učili od napak naivnosti.
Vsak od nas je že večkrat “diplomiral” iz

urjenja v politiki, največje odlike pa so si
zaslužili gotovi tisti, ki so ves čas vedeli,
da smo skupaj močnejši in da soliranja,
ki jih vodi zaslepljenost zgolj lastnih am-
bicij v politiki nikoli ne žanjejo resnih dol-
goročnih uspehov.

V času mojega bivanja v podmladku
sem zaključila gimnazijo, diplomirala na
slavistiki in filozofiji, študirala po svetu,
se vpisala na podiplomski študij politolo-
gije, se poročila, vsa ta leta delala kot
prostovoljka na slovenskem in evrop-
skem družbenem prizorišču tudi z 20
urnim delavnikom, kasneje začela kot
pripravnica na zunanjem ministrstvu,
služba pa me je potegnila v Evropski
parlament in Evropsko komisijo v daljni
Luksemburg. Ker pa srce vleče nazaj
draga Slovenija, tam gotovo ne bom dol-
go.

V podmladku sem torej že več kot pol
svojega življenja. Spoznala sem čudovi-
te ljudi in z njimi spletna pristne prijatelj-
ske vezi. Prepričana sem, da nas čakajo
še mnogi skupni projekti in skupni uspe-
hi. Hvala vsem, od katerih sem se lahko
učila in s katerimi sem lahko sodelovala.
Hvala mojim predhodnikom, vsem, ki so
sodelovali pri združevanju Nove genera-
cije, vodstvu iz prvega in drugega man-
data, članom občinskih odborov in vsem
članom Slovenske ljudske stranke, ki
podpirate mlade in naša prizadevanja.
Prepričana sem, da je vsak uspeh Nove
generacije plod zaupanja in dobrega
medsebojnega sodelovanja! Iskreno se
zahvaljujem svoji družini, ki me ves čas
močno podpira in neguje moje ideale.

Za mano ostaja močna ekipa mladih,
lepo število teh je popolnoma novih,
mnogi imajo izjemne izkušnje in obilo
znanja. Splet tega Novi generaciji znova
daje potrebno moč za opravljanje svojih
nalog. Prepričana sem, da boste, v koli-
kor vam bodo vodilo skupno timsko de-
lo, medsebojna odprtost in želja po do-
polnjevanju, iskrena prizadevanja za do-
bro Slovenije in našega prostora ter po-
gum in drznost, najuspešnejši in da bo-
ste tako ustvarili najboljše temelje za na-
daljnje politično delo.

Srečno in uspešno! Naj vsak nov pro-
jekt krepi medsebojne vezi. Tudi v tem
se kaže moč mladih.

Nataša Kavaš Puc
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Nova generacija na
Blokah bo obogatila
delo občinskega odbora
20. januarja je v dvorani novega gasilskega doma v Novi vasi (občina Bloke)
potekal ustanovni zbor občinskega odbora Nove generacije.

Ustanovitev
Nove generacije
v Novi vasi je bi-
la resnično vzor-
na. Zbrali smo
se v dvorani no-
vega gasilskega
doma, ki je bila
prijetno ogreva-
na. Pozdravil
nas je sam župan
Jože Doles, ki že
drugi mandat vo-
di občino Bloke.
V sedemčlan-
skem občinskem svetu sicer nima koa-
licije, a pove, da je za dobro kraja še
vedno našel zadosti podpore.

Prisotne je pozdravila tudi Nataša
Kavaš Puc, predsednica Nove gene-
racije SLS, ki je pohvalila dobro so-
delovanje Slovenske ljudske stranke
na vseh ravneh, kot je vidno v občini
Bloke. Poudarila je, da Nova genera-
cija nudi socialno mrežo mladih, ki
imajo podobne poglede na politiko in
svet okoli sebe. Pozvala je mlade, naj
se aktivno vključijo v lokalno politi-
ko, za kar so priložnost že naslednje
volitve.

Med nami je bil tudi poslanec dr-
žavnega zbora Stanislav Brenčič; nje-
gov volilni okraj namreč zajema tudi
občino Bloke. Dolgoletni politik je po-
vedal, da je politika preprosto obliko-
vanje vsakodnevnega življenja. Bolj
kot je politika prisotna in raz-
vita v nekem okolju, večje so
možnosti, da se lokalna politi-
ka in interesi prenesejo v »center«.
Zanimiva je bila ocena g. Brenčiča,
da je škoda, da se večina ljudi odloča
za politiko šele v zrelejših letih, ko je
vzrok pogosto le služba, mladostne-
ga idealizma in poistovetenja s stran-
ko pa bolj malo. Poudaril je, da bo
SLS močna, ko bo močna v vseh ge-
neracijah in vseh stanovih. Tudi okre-
pitev vrst Nove generacije zato pelje
k uspehu stranke.

Državni svetnik iz Cerknice Vin-
cenc Otoničar je pozdravil mlado ini-
ciativo in kot predsednik regionalne-
ga odbora SLS povabil mlade, da to
spodbudo prenesejo tudi v sosednje
občine. Predsednik občinskega odbo-
ra SLS Bloke Bojan Kraševec je bil
iskreno vesel kadrovske pomladitve in

je ocenil, da je to velika obogatitev za
SLS v tistih krajih in spodbuda za nov
zagon dela v občinskem odboru.

Za predsednika občinskega odbo-
ra Nove generacije SLS je bil sogla-
sno izvoljen pobudnik Bor Zgonc, si-
cer študent prava, za tajnico odbora
pa študentka ekonomije Petra Lužar.
Bor Zgonc, ki sicer izhaja iz družine,
kjer so ved-
no poznali
p o m e n
Slovenske
l j u d s k e
stranke, je v
svojem na-
govoru izra-
zil jasen
pomislek,
da libe-

ralna ali levousmerjena politična op-
cija nima posluha za podeželje, zato
si območje, odkoder izhaja bloški
smučar, zasluži Slovensko ljudsko
stranko. Naj poročilo z Blok zaklju-
čim z Borovim prebliskom: »Moč je v
mladih!«

Rok Ravnikar

PS: Žal z ustanovitve nimamo nobe-
nih fotografij, ker sem ravno po tisti us-
tanovitvi nekje izgubil svoj fotoaparat.
Tolaži me anekdota, ki so mi jo pove-
dali sami Bločani: »Zakaj na Blokah
ni ciganov?« »Zato, ker so enkrat priš-
li, pa so jih Bločani takoj okradli!« Pa
brez zamere.

Strman - Mišo
BLOŠKI SMUČAR
Serigrafija, 1996

16 x 16 cm

Vsi mladi, ki se radi družite, kakšno rečete, debatirate ali le
poslušate dobre debate; načrtujete, kako boste spremenili svet
okrog sebe in verjamete, da brez mladih v politiki ne gre;

ki radi kakšno zapojete, plešete in se veselite; ki bi želeli srečati
stare prijatelje ali spoznati nove; ki verjamete, da bosta Sloven-
ska ljudska stranka in Slovenija z Novo generacijo boljša.

V A B L J E N I
na 3. redni kongres Nove generacije

Slovenske ljudske stranke; Vojnik, Celje;
11. – 12. februar 2005

PROGRAM:

Petek, 11. februar 2005 (Vojnik, Gostilna Lovec)

18.00 Začetek kongresa v Gostilni Lovec v Vojniku (Celjska
cesta 25, 3212 Vojnik)

Nagovor predsednice Nove generacije SLS Nataše Kavaš Puc,
predsednika SLS in ministra Janeza Podobnika, ministrov, po-
slancev in ostalih gostov kongresa. Sledi večerja in družabno
srečanje z zabavo ob glasbi. (Prenočili bomo v Celju v zavodu
Dom Sv. Jožef)

Sobota, 12. februar 2005 (Celje, zavod Dom Sv. Jožef)

10.00 Začetek uradnega dela kongresa Nove generacije
SLS (Velika dvorana v zavodu Dom Sv. Jožef)

Za dodatne informacije in pojasnila in prijave smo vam na razpo-
lago na tajništvu Nove generacije SLS na tel. 01/ 241 88 14, na
e-pošti: nova.generacija@sls.si ali na GSM: 040/ 308 227
(Rok) ali 041/ 632 770 (Marko).

Delegati - predsedniki ali predstavniki občinskih odborov in
funkcionarji Nove generacije – ste po pošti že prejeli posebne
obrazce, ki jih morate izpolniti in posredovati na tajništvo Nove
generacije.

Pridite vsi mladi, ki bi se radi imeli lepo!
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Prednovoletno srečanje članic
Slovenske ženske zveze SLS
Kritično do položaja žensk v SLS

V predpraz-
ničnem času,
22.12.2004 je
Slovenska žen-
ska zveza kritič-
no obravnavala
dosežene rezul-
tate na volitvah
jeseni 2004 in
položaj žensk v

stranki, glede na to, da v tem manda-
tu zopet nimamo poslanke v Držav-
nem zboru RS, niti državne svetnice
in ne ministrice Slovenske ljudske
stranke v Vladi RS.

Predsednika stranke, Janeza Podob-
nika in glavnega tajnika Aleša Vehar-

ja so opozorile, da mora stranka nujno
pričeti izvajati na kongresu novembra
2003 sprejet Akcijski načrt za enake
možnosti moških in žensk. Za pravoča-
sno pripravo kandidatk za naslednje vo-
litve je potrebno takoj pričeti z organi-
ziranim pristopom na vseh nivojih, na
občinskem in državnem. Stranka mora
pokazati več posluha za vključevanje
žensk v politiko, na mesta odločanja,
da bo pridobila več žensk, volivk na na-
slednjih volitvah. Kljub temu, da je kon-
gres zadolžil Svet stranke za spremlja-
nje izvajanja akcijskega načrta, pa ga le-
ta po enem letu od sprejema še ni niti
obravnaval. Podpredsednica stranke
Nada Skuk, je po volitvah pripravila po-

Ustanova Petra Pavla Glavarja v Komendi
deluje že pet let

ročilo in predloge sklepov Svetu SLS v
zvezi z izvajanjem Akcijskega načrta
sprejetega na kongresu, vendar niso bi-
li uvrščeni na dnevni red.

V preteklem letu je bila SŽZ zelo
aktivna in skušala na organih stranke
doseči večji posluh za ženske kot kan-
didatke na funkcijah in položajih, ki jih
stranka zaseda.

Slovenska ženska zveza je bila zelo
aktivna pri oblikovanju programa stran-
ke in pri pogajanjih za vstop v koalici-
jo. Pogajalke SLS za posamezne vsebi-
ne pogodbe so v imenu stranke uspele
doseči, da koalicijska pogodba nove vla-
de vsebuje vse bistvene točke programa
SLS, tako na področju izobraževanja,
visokega šolstva, kot tudi na področju
družinske politike, invalidov in varstva
pri delu.

Minister Podobnik kot minister za
okolje in prostor bo lahko v tem man-
datu pričel uresničevati projekt t.i. “pr-
vo stanovanje” za mlade pare, ki si želi-
jo ustvariti družino. Naša aktivna čla-

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je v petek, 14. januarja 2005 v sodelo-
vanju s Kulturnim društvom Komenda priredila tradicionalni novoletni kon-
cert, že peti po vrsti. V nabito polni dvorani Kulturnega doma v Komendi so se
predstavili solist Peter Pirnat ob spremljavi koncertne pianistke Petro Öser,
nato pa je sledila uspešna monodrama, avtorski projekt Gregorja Čušina,
Hagada. Koncert sta povezovala Mateja Bremšak, sicer štipendistka UPPG
ter Goran Peršin, član Kulturnega društva Komenda. Ustanova, ki ima skupno
11 štipendistov letno, je predstavila tri nove štipendiste, ter podelila popotno
listino štipendistki, ki je uspešno zaključila študij, podelila pa je tudi 25 priz-
nanj dobrotnikom in mecenu, ki jih podeljuje na podlagi svojega pravilnika o
dobrotništvu.

Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki jo
je na pobudo dr. Marte Ciraj, danes
predsednice Uprave UPPG, ustanovilo
šest občanov Občine Komenda, med
njimi tudi pobudnica, deluje od leta
1999, prve štipendije in socialno pomoč
pa je podelila v letu 2000. Njeni glavni
dejavnosti sta pospeševanje izobraževa-
nja in razvoja talentov, in pomoč social-
no šibkim in drugim pomoči potrebnim.
Svoje delo z leti nadgrajuje. Tako je v
preteklem letu poleg drugih rednih de-
javnosti priredila predstavitev pesniške
zbirke rojaka Jožeta Pavliča. To je bila
prireditev, katere namen ni bil pridobi-
vanje sredstev za delovanje, temveč pod-
pora duhovnemu prizadevanju in njego-
vi promociji.

Ker ima ustanova zavetnika in vzor-
nika v rojaku Petru Pavlu Glavarju, či-
gar ime nosi, bo tudi v prihodnje skrbe-
la, da bo svoje nadaljnje delovanje raz-
vijala v njegovem duhu.

Ustanova ima po sklepu uprave hkrati

največ 11 štipendistov, kar je glede na
celotno število prebivalstva v Občini
Komenda (4500 prebivalcev), zelo vi-
soko. Doslej se je prek ustanove zvrsti-
lo skupno 15 štipendistov, od tega sta
dve štipendistki že uspešno zaključili
študij, ena pa je na poti, da bo to kmalu
dosegla. Socialno pomoč ustanova po-
deljuje v denarju, na podlagi letnega raz-
pisa, in v obliki darov, ki jih nabere od
darovalcev v treh trgovinah v Občini
Komenda: Vele Moste, Vele Komenda
in Tuš market na Križu, in jih razdeli
med pomoči potrebne občane. Vse bolj
pa se razvija tudi dejavnost pomoč lju-
dem v duševni stiski, za kar ima Usta-
nova odprto telefonsko številko, za nas-
vete, kako rešiti probleme, ki lahko pri-
vedejo ne samo do materialne temveč
tudi do duhovne stiske, zato nudi tudi
osebni pogovor s strokovnjaki.

V ustanovi deluje v štirih organih
skupno 20 sodelavk in sodelavcev. Še
več pa je drugih sodelavcev, ki so kdaj-

koli sodelovali z ustanovo, pa jo še na-
prej podpirajo. Predvsem pa se lahko
pohvali z lepim številom dobrotnikov
in dobrotnic, ki darujejo denarna sreds-
tva, dobrote za prodajo na sejmih ali
pa svoje delo. Ustanova letno sodeluje
na dveh sejmih v Komendi, pri čemer
ji Konjeniški klub Komenda brezplač-
no omogoča prostor. Nadalje ustanova
organizira dva koncerta, in sicer novo-
letnega in koncert domačih talentov.
Novoletnega organizira ob odličnem so-
delovanju Kulturnega društva Komen-
da, oktobrskega, namenjenega spodbu-
janju in razvoju talentov, pa izmenično
v šoli Moste in v Domu krajanov na Kri-
žu. Pri tem zelo dobro sodeluje z Obči-

no Komenda, z Osnovno šolo Komen-
da Moste in Kriškimi gasilci.

Ustanova si je v svojih petih letih de-
lovanja pridobila med občani izjemen
ugled in podporo, in združuje ljudi ne
glede na strankarsko ali svetovnonazor-
sko pripadnost, kar priča tudi lepo šte-
vilo priznanj dobrotnikom, ki jih je lah-
ko podelila na letošnjem koncertu. Pre-
jemnika priznanj sta med drugimi tudi
župan Tomaž Drolec in podžupan Mir-
ko Kepic. Ustanova verjame, da je za
vsakega, ki daruje s srcem, največja zah-
vala zadovoljstvo, ki ga pri tem občuti
in ki ga v nevidnem valovanju med ljud-
mi občutijo tudi drugi.

aj

Od leve proti desni: dr. Marta Ciraj, predsednica uprave UPPG, Slavko Poglajen, namestnik pred-
sednice uprave UPPG, dr. Angelca Žerovnik, predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij, štipen-
dista: Natalija Osolnik in Robert Osolnik

nica Metka Zevnik bo na položaju di-
rektorice direktorata za šolstvo in
otroško varstvo lahko veliko pripomo-
gla k uresničevanju programa SLS v
koaliciji.

Pred nami je kongres Slovenske žen-
ske zveze in volitve oz. reelekcija vods-
tva SŽZ. Slovenska ženska zveza je
pred tem želela od vodstva in Izvršil-
nega odbora odgovor, ali meni, da
sploh potrebujemo v naši stranki or-
ganizirano žensko zvezo.

Glavni tajnik Aleš Vehar je prisot-
ne seznanil, da bo stranka vsem zve-
zam in gibanjem, torej tudi SŽZ, nu-
dila administrativno in prostorsko po-
moč za njihovo delovanje. Predsednik
Janez Podobnik pa je poudaril, da
stranka ceni prispevek ženske zveze
in njenih članic pri pripravi programa
stranke v predvolilnem času in v času
koalicijskih pogajanj. Predlagal je naj
ženska zveza vztraja in še naprej ak-
tivno deluje kot do sedaj.

NS
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Barbi Ravnikar

Zato, ker sem
ženska.
Ali je res samo ena Slovenka leta?

Vsako leto znana slovenska revija,
ki je že davno presegla oznako« žen-
ska revija«, na slavnostni prireditvi
po novem letu v ljubljanski operi raz-
glasi Slovenko leta. Marikatera
»znana« Slovenka se uvrsti v izbor,
še več pa je tistih, ki so vedno po-
vabljene na zaključno prireditev. Od
leta 1995 je redno, vsako leto po-
vabljena na to prireditev tudi pod-
predsednica naše stranke, Nada
Skuk. Povsem jasno. Čeprav sama
velikokrat skeptično razmišlja o teh
povabilih – ne samo na to priredi-
tev. Zakaj? Vedno znova se ji dozde-
va, da morda zato, ker je bila v revi-
ji Jana po izboru bralcev izbrana za
najlepšo poslanko v državnem zbo-
ru in ker je (na žalost) ena redkih
žensk v Sloveniji, ki so opazne na
vidnih položajih v javnem življenju.

Še vedno jo v javnosti številni (upravi-
čeno) prepoznajo kot nekdanjo najlepšo
poslanko, ona pa pravi, da bi ji bilo v ve-
liko večje zadovoljstvo, da bi jo prepoz-
navali kot človeka, žensko, podpredsed-
nico SLS, borko za ženske v politiki. Pra-
vi, da nima zaslug za to, kar ji je pokloni-
la narava in da bi morali vsakega človeka
še posebej pa ženske, bolj spoštovati in
ceniti po njihovih delih. Zato si močno
želi, da bi njej in vsem aktivnim ženam in
dekletom v naši stranki, pa tudi širše v
slovenski javnosti, priznali kar si nedvom-
no zaslužimo: naš prispevek pri delu v
stranki, v naši družbi, v naših družinah,
podjetjih, na kmetijah, v zavodih, skrat-

ka povsod, kjer živimo in delamo. Zato je
(tudi na njeno pobudo) v našem časopisu
dobila svoj prostor tema, kjer bomo pred-
stavljali naše ženske.

Nada Skuk pravi: »Prireditve ob razgla-
sitvi Slovenke leta se udeležujejo številni
vidni predstavniki in predstavnice iz držav-
nega in političnega življenja v naši državi.
Žal pa vedno znova ugotavljam, da so v na-
ši družbi cenjeni in javno opevani vedno
znova isti ljudje. Ali smo si predstavniki s
t.i. desnega pola ali sredine, če hočete, sa-
mi krivi, da nas v javnosti ni, oz. da nas
javni mediji ne cenijo dovolj? Letos je bila
med nominirankami tudi uspešna poslov-
na ženska, bivša glavna tajnica stranke
SKD, predhodnice sedanje SLS. Ena lastov-
ka ne prinese pomladi, pravi pregovor. Ver-
jetno smo res premalo aktivni v javnosti tu-
di na družabnem področju, zato ob redkih
prilikah ne znamo reagirati in izkoristiti ta-
ke priložnosti. Koliko nas je glasovalo za
našo bivšo aktivno članico? Ali smo bili po-
nosni, da je bila predlagana prav ona?

Javni mediji nam prodajajo zgodbe, sa-
nje o lepoti in bogastvu. Bistvo življenja,
vrednote in vsakdanje skrbi pa se zakrivajo
za bliščem večernih toalet. Ali si ljudje res
želimo tega? Ali nas res to napolnjuje? Ali
moramo res za vsako ceno, da nas opazijo,
pristajati na vsiljene klišeje? Zadnje leto so
se kar vrstili razni izbori in imenovanja za
poslovnega človeka leta, najbolj seksi, na-
jbolj ... (ne spomnim se več, kaj vse) oseb-
nost ... Nekdo je izjavil, da si zasluži priz-
nanje vsak, ki s skromno plačo preživi iz
meseca v mesec! Kako res je to!«

Nada Skuk pravi, da se vedno na takšnih
in podobnih prireditvah sprašuje, ali je bil
res izbran pravi? Zakaj ravno ta? Prav to
se vedno znova vsako leto sprašuje tudi ob

izboru Slovenke leta. Zakaj je bila za Slo-
venko leta 2004 izbrana prav slavna flav-
tistka Irena Grafenauer?! Zaradi njenih
umetniških dosežkov ali zaradi poguma, da
je javno povedala, da je neozdravljivo bol-
na? Verjetno ne bomo nikoli vedeli prave-
ga odgovora, ker je vsakega, ki je glasoval
zanjo, vodil drugačen razlog.

»Zdaj že bivša urednica prej omenjene
revije je bila zelo pogumna v takratnem (in
tudi današnjem) času, da je pred več kot
tridesetimi leti prevzela mesto urednice žen-
ske revije. Ob srečanju ji vedno povem svo-
je mnenje, ki ga z menoj delijo številni v
Sloveniji, da ji je treba priznati pogum in
edinstvenost ideje, da izbirajo bralci Slo-
venko leta. Tako, kot sama vedno poudari,
se tudi sama zavedam, da bi si številne za-
služile naslov Slovenka leta, in da je izbor
včasih milo rečeno “poseben”, pa vendar
se vsaj enkrat letno in v času glasovanja
govori o zaslugah in dosežkih Slovenk, to-
rej žensk v naši državi!« nadaljuje podpred-
sednica naše stranke, z žarom v njenih to-
plih očeh.

Spomnim jo, da je morda res, kaj mi je
po razglasitvi Slovenke leta 2003, rekla mo-
ja motoristična prijateljica, Benka Pulko:”
Vsako leto je izbrana tista, ki je na pose-
ben način obeležila posamezno leto. Jaz
sem bila lahko Slovenka leta samo 2003,
ko sem postala svetovno poznana kot žen-
ska, ki je obšla svet z motorjem. Kako dru-
go leto me bralci ne bi izbrali.“

Vsako leto se prav zaradi tega izbora vsaj
nekaj uspešnih in sposobnih gospa in de-
klet naše lepe Slovenije postavi na ogled
javnosti. Vedno znova ugotavljamo, da ni
področja, kjer ne bi delovala in uspela ka-
tera od slovenskih žensk in dosegla vidne
rezultate. Znanstvenice, podjetnice, novi-
narke, umetnice, matere ...

Vedno znova pa ugotavljamo, da so še
številne druge, ki bi jih z lahkoto uvrstili
med nominiranke. Spet marsikdo misli, da
bi si katera druga bolj zaslužila laskavi na-
slov od izbrane.

Nada Skuk pa v svojem znanem, ener-
gičnem tonu nadaljuje: »Vsi, s katerimi se
sama srečam na tej prireditvi in s katerimi
si izmenjujem mnenja, pa vidimo v priredi-
tvi in razglasitvi Slovenke leta simbolni po-
men. Vse nominiranke in izbranke za Slo-
venko leta predstavljajo množico slovenskih
žena in deklet, ki nikoli ne bodo dobile jav-
nega priznanja za svoje delo, s tem izbo-
rom pa dobijo vsaj simbolno priznanje jav-
nosti za svoje neutrudno in uspešno delo.
Vse to, menim, nas vodi, da glasujemo za
določeno ime, pa ne za ime, za osebo, za
žensko, ki je potem izbrana za Slovenko le-
ta.«

Kot predsednica Slovenske ženske zve-
ze pri SLS je Nada Skuk aktivna na števil-
nih področjih, tako kot naše številne člani-
ce, ki smo poleg tega, da smo matere, že-
ne, gospodinje, zaposlene de-
lavke, znanstvenice in še kaj,
aktivne tudi v politiki in na
raznih drugih področjih. Za-
to smo se odločili, da bomo
v našem SLS ODMEVU iz-
koristili prostor, ki je bil si-
cer najprej namenjen izključ-
no predstavitvi delovanja
Ženske zveze, za predstavitev
naših številnih, aktivnih že-
na, deklet, babic, poslovnih
žena in njihovega pogleda na
življenje. SŽZ med pogovorom

In ne bomo se šli »izbor ženske leta«, že-
limo dati priznanje našemu vsakdanjemu de-
lu in dosežkom. Predvsem pa se tako lahko
bolje spoznamo med seboj!

Sporočite nam, o kateri naši aktivni
članici menite, da si zasluži iz tega ali
onega razloga, da jo predstavimo v
naši rubriki: ZATO KER SEM ŽENS-
KA.

In za začetek – moja sogovornica. Da-
nes še z druge plati, ki jo morda še ne poz-
nate - njene aktivnosti za uveljavitev ena-
kih možnosti žensk in moških v javnem živ-
ljenju, predvsem pa njeno delo z mladimi.

»Odkar sem pričela aktivno delati v po-
litiki, sem se zavedla, da je nas, žensk, od-
ločno premalo v javnem in političnem živ-
ljenju. Kot poslanka in kot članica desno-
sredinske stranke sem spoznala, da so ak-
tivni v raznih društvih, organizacijah ipd.
(predvsem na vodilnih položajih), bivši in
sedanji levo ali celo liberalno usmerjeni. Vsi
ti ustvarjajo in kreirajo javno mnenje! Kak-
šna bo naša mladina in naša bodočnost, če
jih vzgajajo le ljudje, ki jim tradicionalne
vrednote ne pomenijo nič ali zelo malo?
Ki vidijo le osebno korist in vladavino mo-
či? Ni dovolj, če pišemo programe stranke
in jih javno predstavljamo, ni dovolj če smo
aktivni v času volilne kampanje, ob organi-
ziranju političnih mitingov. S svojim delom
in aktivnostmi moramo med državljani,
med volivkami in volivci, tudi z aktivnost-
jo v raznih društvih in civilnih organizaci-
jah, vsak dan znova pokazati, kaj smo spo-
sobni in kaj še lahko naredimo v naši druž-
bi.

Zadala sem si morda nehvaležno nalogo:
Svoje izkušnje in pridobljeno znanje bom

posvetila uveljavljanju enakih možnosti
žensk in mladih v naši družbi.

Ko se v Lokalni akcijski skupini, katere
članica sem v naši občini skupaj s predsed-
nikom OO SLS Cerknica in državnim svet-
nikom g. Vincencem Otoničarjem, sreču-
jem s problemi staršev in otrok, ki zaidejo
na stransko pot, ko spoznavam pekel, v ka-
terega zaidejo zaradi uživanja nedovoljenih
drog, mi ni žal nepreštetih ur in dnevov
prostovoljnega dela ter nešteto prevoženih
kilometrov v zavesti, da vsaj peščici mla-
dih pomagam osmisliti življenje in jim po-
kazati pot naprej.

Kot članica Sveta centra za socialno de-
lo in članica Odbora občine Cerknica za
družbene dejavnosti si prizadevam, da bi
država in občine namenjale več denarja za
vzgojo mladih ter varstvo žena in matere v
naši družbi.

Kot predsednica SŽZ pri SLS in še prej
kot predsednica programskega odbora SŽZ
že deset let zastopam Slovenijo v Evropski
uniji žensk, ki je nastala na pobudo evrop-
skih konzervativnih žensk pred več kot 50



24 Odmev

Zahtevno strokovno in organizacijsko de-
lo zahteva veliko časa in dogovorov, da smo
uspešni. Zato skušam zvezo kot predsedni-
ca voditi po demokratičnih načelih ter po
principu prijateljskega sodelovanja in po-
moči drug drugemu. Zaenkrat napredek in
dosežki naših članic potrjujejo, da tak na-
čin uspešno deluje.

Naj za primer naštejem samo program
iz leta 2004. Uspešno smo izvedli državno
prvenstvo v Logatcu ob neumornem delu
predsednice iz Logatca ga. Vere Tratnik in
njene ekipe ter izdatni pomoči župana Na-
godeta. Naše prvenstvo v Logatcu je bilo
rekordno po obiskovalcih in udeležencih
tekmovanja. V 27 različnih starostnih in te-
žavnostnih kategorijah je tekmovalo 430
tekmovalk, skupaj z gostujočimi skupina-
mi kar 600. Gledalcev je bilo preko 2000 v
še neopremljeni novi športni dvorani. So-
dile so štiri mednarodne sodnice in 8 do-
mačih.

Naše članice so se lani udeležile meddr-
žavnega tekmovanja twirlinga v Slavonskem
Brodu in v Italiji ter evropskega tekmova-
nja klasičnih mažoret v Zagrebu. Organizi-
rali in udeležili smo se dveh mednarodnih
in dveh državnih seminarjev za izobraže-
vanje sodnikov in mažoret ter twirleric.
Udeležba na tekmovanjih zaradi številčno-
sti ekip vedno pomeni velike stroške za
društva in veliko prostovoljnega dela čla-
nov, staršev in vodstva.

V naši zvezi skušamo vzgajati članice v
športnem duhu, v sodelovanju, ljudi kultur-
nega obnašanja in zdravega življenja. Tek-
movanja ne smejo biti namenjena samo tek-
movalnosti temveč druženju, izmenjavi iz-
kušenj in spoznavanju mladih med seboj.

Srečanja, druženje, spoznavanje novih
prijateljev, novih izkušenj, nas bogati in ple-
meniti naše življenje.

Želim si, da bi bilo tako tudi v političnem in
poslovnem življenju!« zaključi svojo pripoved
podpredsednica naše stranke.

leti, torej deluje dlje kot Evropska unija sa-
ma. Zaradi učinkovitejšega dela smo pove-
zale Evropsko unijo žensk (EUW) kot ne-
vladno organizacijo z EPPW (Ženske
evropskih ljudskih strank) v krovno orga-
nizacijo EWA (European women’s associa-
tion). Številne prijateljice, ki sem jih v teh
letih spoznala širom Evrope, so mi poma-
gale z nasveti in podporo, da vztrajam in
skupaj z njimi “bijem” bitko v strankah za
uveljavitev žensk. Resnici na ljubo naj po-
vem, da ženskam, predvsem v konzervativ-
nih strankah, tudi v Evropi ni z rožami post-
lano. Pa vendar: dolgoletna predsednica
EUW Fani Paly Petralia iz Grčije je zopet
poslanka (stranka Nova demokracija, je
zmagala na volitvah), pred leti je bila mini-
strica za kulturo in šport, prav takrat, ko
so začeli priprave na olimpijske igre. Krov-
no organizacijo EWA in EPPW vodi dol-
goletna evropska poslanka ga. Doris Pack.
Številne aktivne ženske iz teh organizacij
zasedajo pomembne položaje v svojih dr-
žavah in v Evropi. Moja dobra prijateljica
iz Norveške je županja in bivša poslanka
ga. Gretha Thuen. Zato mi je v veliko čast,
da so me sprejele medse.

Prav tako je bilo veliko priznanje za na-
šo stranko in zame osebno, da sem bila tri-
krat povabljena v Evropsko hišo v Graz,
da predavam in predstavim slovensko prib-
liževanje evropski uniji in položaj žensk v
Sloveniji. V Koaliciji za uveljavitev uravno-
težene zastopanosti moških in žensk, ki de-
luje v Sloveniji od l. 2000 srečujem številne
ugledne slovenske strokovnjake in strokov-
njakinje, ki si na različnih nivojih prizade-
vajo ozavestiti slovensko javnost, da je nuj-
no omogočiti večje vključevanje žensk v jav-
nem življenju, na mestih določanja, z njiho-
vimi sposobnostmi in “drugačnostjo”.

Moje veliko veselje pa je delo z mladimi,
z dekleti v Mažoretni in twirling zvezi Slo-
venije, ki smo jo skupaj še s sedmimi druš-
tvi ustanovili leta 2001. Seveda pa sem se z

mažoretami pričela ukvarjati že veliko prej.
Takoj po končanem poslanskem mandatu
v državnem zboru leta 1997, so me starši v
Cerknici predlagali in izvolili za predsed-
nico odbora staršev mažoret pri KD God-
ba Cerknica. Naša dekleta, takrat jih je ple-
salo 17, so se na državnem prvenstvu prvič
uvrstile na evropsko prvenstvo, zato smo
starši morali pomagati organizirati udelež-
bo in zbrati potrebna sredstva za pot v Švi-
co. In tako se je začelo. Naše mažorete od
takrat dalje dosegajo najboljše rezultate na
tekmovanjih. Odkar jih vodim se je njiho-
vo število v Cerknici potrojilo, imamo že tri
usposobljene lastne trenerke. Med njimi je
tudi moja hčerka, ki je sedaj trenerka ma-
žoret in twirliric ter tudi že mednarodna
sodnica. Jaz sem leta 2001 postala prva
mednarodna sodnica za klasične mažoret-
ne dejavnosti v Sloveniji, sem inštruktori-
ca za slovenske sodnice. Leta 2004 smo v
naši zvezi pridobili še 5 mednarodnih sod-
nic, vse se še naprej izobražujemo na med-
narodnih seminarjih za sodnice twirling
športa.

Kot soustanoviteljica zveze sem postala
prva predsednica zveze. Imam dobro eki-
po sodelavk in sodelavcev, ki skupaj vsako
leto organiziramo številna tekmovanja, se-
minarje in izobraževanja. Seveda tu in tam
nanese pogovor na politiko in našo stran-
ko, čeprav naj bi v kulturi in športu ne bilo
političnih ali kakih drugih meja. Udeležu-
jem se mednarodnih sestankov evropske
mažoretne zveze EMA in svetovne zveze
twirlinga WBTF, katere članica je naša zve-
za od leta 2003. Zanimivo je to, da v tem
športu prevladujejo ženske, dekleta in so
moški v manjšini. V twirling športu namreč,
tako kot npr. v gimnastiki ali umetnostnem
drsanju, s čimer lahko primerjamo twirling
šport, tekmujejo tako moški kot ženske. V
klasični mažoretni dejavnosti, paradi in fi-
gurativi, pa je po evropskih in naših pravi-
lih, dovoljeno nastopati samo dekletom, za-

Pred kratkim je izšla knjiga znans-
tvena monografija »Pozitivna diskri-
minacija«, avtorja mag. Benjamina
Flandra. Na predstavitvi knjige 24.
januarja v prostorih IDC Sveta Evro-
pe v Ljubljani, se je razvila zanimi-
va razprava o položaju žensk v slo-
venski družbi. Zanimiv je izračun,
da bomo v Sloveniji dosegli enako-
merno zastopanost žensk in moških,
glede na dosedanjo “postopno” rast
prisotnosti žensk v parlamentu, če dr-
žava ne bo ukrepala, približno leta
2172.

zveze, klubi, gibanja, podmladek

SŽZ priredila slikarsko razstavo del Izidorja Rejca
(od leve proti desni:  Joža Ložak , podpredsednica
SŽZ, Anica Čepar, članica Sveta SŽZ, Izidor Rejc,
slikar, član MO Ljubljana, Katarina Ovca-Smrkolj,
bivša predsednica SŽZ, Nada Skuk in Vladislav Stres,
član MO Ljubljana)

V Španiji s predsednico Lyndo Garland Svetovne
twirling zveze in Vero Tratnik, predsednico SO
MTZS

Nada Skuk, poročena 30 let, živim v Cerknici z možem in z dvema odraslima otrokoma.
Rada imam živali, naravo, cvetje, rada kuham, poslušam glasbo in berem. Spoštujem vse ženske in rada delam z mladimi.

Parada po cerkniških ulicah ob 80. letnici KD
Godbe Cerknica, junij 2004

Na Japonskem 2004

Božič 2004

radi 200-letne tradicije. Predsednik zveze
mažoret EMA, ki prihaja iz sosednje hr-
vaške, rad primerja mažoretna pravila z du-
najskim valčkom, ki se stoletja ne menja.

Mladi pa si želijo vedno nekaj novega.
Zato smo se v naši zvezi odločili, da bomo
poleg klasične mažoretne dejavnosti Slo-
veniji, dali priložnost mladim in pričeli go-
jiti nov šport, ki izhaja iz dela z mažoretno
palico in ima v svetu že 50-letno tradicijo.
Leta 2004 je namreč potekalo že 25. sve-
tovno prvenstvo v twirling športu. Bilo je v
Osaki na Japonskem. Imela sem srečo in
veselje, da sem se ga kot predsednica MTZS
lahko udeležila. Težko je z besedami opisa-
ti poezijo gibanja in glasbe ob hitrem vrte-
nju palice in izvajanju koreografij, ki jo ob-
vladajo samo dobro izurjeni svetovni šport-
niki twirlinga. Moj cilj je, da bodo to dosegli
tudi naši mladi.

Tako že od leta 2000 hodimo trnovo pot
pionirskega dela: uvajamo in vzgajamo
športnike twirlinga. Zato, da bodo tudi Slo-
venke in Slovenci stopili ob bok svetovnim
šampionom tega športa, ki so trenutno Ja-
ponci, prej Amerikanci, v Evropi pa Franco-
zi. Čaka nas še veliko dela. Trudimo se prido-
biti potrebna sredstva in prostore za treninge
in izobraževanje trenerjev in trenerk ter last-
nih sodnikov. Naša številna društva se sreču-
jejo vsako leto s težavami pri pridobivanju ob-
činskih in državnih sredstev za svoje delo.

V MTZS zvezi, ki jo vodim so trenut-
no člani društva in klubi iz:

Cerknice, Horjula, Dobrovo v Brdih,
Kranja, Laškega, Lenarta, Levca pri Ce-
lju, Logatca, Medvod, Nove Gorice, Per-
nice, Prvačine, Radeč, Trbovelj, Treb-
njega in Železnikov. Želijo se nam pri-
družiti tudi nove številne skupine, ki jim
naša zveza pomaga pri začetkih in stro-
kovnem delu. Trenutno se dogovarjamo
s skupinami iz Kotelj, Beltincev, Dobr-
ne in še nekaterimi.
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Včlanitev Zveze društev kasaške centrale
Slovenije v Evropsko kasaško unijo

SKZ SLS se pripravlja na redni
volilni občni zbor

Ustanovljen Klub mestnih odborov SLS
V sredo, 2. februarja 2005, je bil  pod vodstvom predsednika Slovenske

ljudske stranke Janeza Podobnika in podpredsednika SLS in predsednika MO
Celje Bojana Šrota ustanovljen KLUB MESTNIH ODBOROV SLS.

Aktiviranje Zveze
upokojencev Slovenije pri SLS

Pri odločanju, kaj
se v državi godi,
imamo lahko zelo
pomembno
besedo

Dragi člani UZ
pri SLS,

Kje ste, kam ste
se izgubili, bolj ma-
lo vas je slišati! Se-
veda se nimam kaj
dosti razburjati, saj
sem tudi sama ne-
koliko zadremala.
Vendar jaz sem v
letih, vaše vrste pa

se neprestano večajo z mlajšimi od me-
ne. Saj je vsepovsodi slišati, kako se pre-
bivalstvo stara, kako nas je vedno več in
kako velik strošek smo za to revno drža-
vo. Vse to je seveda res, res je tudi, da
morajo mladi, delavni ljudje vedno več de-
lati za to, da pridemo mi do svojih pokoj-
nin. Delati pa morajo še za kaj drugega,
da naša mlada država uspeva in da bodo
naši potomci imeli lepše življenje. Ali nas
starejše to res nič več ne briga? Ali nam
je vseeno kam gre denar, ki ga naši otroci
pridelajo, ali gre pridelano za dobro na-
šim vnukom? Ali gre v dobro slovenske-
ga razvoja in gospodarstva? Saj če se gos-
podarstvo ne bo razvilo, vse delo naših
otrok ne bo zaleglo za naše pokojnine. Pri
odločanju kaj se v državi godi, pa imamo
lahko zelo pomembno besedo. Mnogo
nas je in marsikaj smo se v življenju nau-
čili, marsikaj vemo in smo izkusili, s či-
mer se mlajši od nas še spopadajo in vča-
sih ne razumejo, pa če so še tako izšola-
ni. Strokovnjaki so se v šolah veliko nau-
čili, nas pa je poleg običajnih šol učilo še
življenje. Ni prav, če svojih izkušenj, svo-
je pameti ne ponudimo mladim v pomoč,
saj oni delajo tudi za naš kruh. Leta 1992,
ko smo ustanovili upokojensko zvezo pri
SLS, smo se zaubljubili, da bomo za do-
brobit države prispevali tudi mi starejši
po svojih močeh.. Sklenili smo, da bomo
volili prave ljudi, ki bodo državo vodili v
pravo smer za dobro mladih. Za dobro
starejših smo dosegli uzakonitev državne
pokojnine, ki zagotavlja minimalno pre-
živetje tudi najrevnejšim socijalnim slo-
jem. Dosegli smo uzakonitev fleksibilne-
ga upokojevanja, to je, da tisti, ki to hoče,
lahko dela tudi po 65 letu starosti, tisti, ki

tega ne zmore, pa se
lahko upokoji prej. To
smo dosegli lahko le,
ker je bil naš glas pri pi-
sanju pokojninskega
zakona dovolj močan,
ker nas je bilo mnogo
in ker smo bili v vla-
di.Takrat smo imeli us-
tanovljenih... upoko-
jenskih zvez po Slove-
niji, poglejte naš zem-

ljevid.! UZ je bila najštevilnejša in na-
juspešnejša zveza pri SLS. Upokojenci
smo bili aktivni, prepričljivi za volilce
in takrat, ko smo bili na volitvah druga
najmočneša stranka, smo vedeli, da je
našo stranko volilo več upokojencev kot
DESUs, To verjetno danes ni več res.
Lahko pa spet postane.

Veliko pripadnikov naše stranke se je
obrnilo stran od SLS, med njimi gotovo
tudi starejši člani. Razočarali so se nad
nekaterimi neuspešnimi odločitvami
vodstva in nad neuspehom na voli-
tvah.Vedeti pa je treba, da člani stranke
nismo zaslužni le za njene uspehe, am-
pak se moramo sprijazniti s tem, da smo
soodgovorni tudi pri njenih neuspehih.
Prav mi starejši bi bili lahko pametnej-
ši, kot da se ob neuspehu obrnemo proč
od problemov in pričakujemo, da jih bo-
do za nas reševali drugi. Kdo drug če
ne mi starejši, ki smo že dalj časa na
svetu, naj bi bolje vedel, da so v življe-
nju sončni in deževni dnevi, da žal do-
stikrat lahko dobremu sledi slabo, da je
malo stvari v življenju, ki se ne spremi-
njajo. Prepustiti se neuspehom z užalje-
nostjo in apatijo pa prav gotovo ne mo-
re izboljšati ničesar. Ali smo res imeli v
življenju vedno le srećo, ali nam je ved-
no šlo vse gladko, ali nikoli nismo dela-
li napak? Od nas samih pa je odvisno,
kako se spoprimemo s slabimi časi, s te-
žavami, ali s slabim izidom volitev SLS.
Kako bo SLS krmarila v bodoče je v ve-
liki meri odvisno od nas posameznikov,
nas članov upokojenske zveze. Ne po-
zabite,da nas je mnogo!

V kratkem pripravlja predsednik UZ
pri SLS, Bogdan Bradač sestanek uprav-
nega odbora v Mežici. Prav bi bilo, da
se srečamo vsi, ki smo, ali smo bili funk-
cijonarji v naši zvezi, Predsednikov UZ
pri občinskih odborih SLS je nekoč bilo
... Ali boste prišli vsi na naš sestanek?
Tam se bomo namreč pogovorili o občnem
zboru Zveze upokojencev SLS in o kandi-
datih za novo vodstvo UZ. Pogovorili se
bomo o tem kako naprej, da bomo uspe-
šni tako, kot smo še ne dolgo tega že bili!

Ne pozabimo, da ima sedanja vlada,
v kateri sodelujemo, podobne splošne
usmeritve kot naša stranka,da imamo,
kljub svoji trenutni »majhnosti«, torej
možnost vplivati na njene odločitve. Če
se med sabo dogovorimo za nekaj kon-
kretnega, kar bi radi dosegli, imamo do-
bre možnosti, da to res dosežemo. Po-
trebno je samo malo usklajenosti, vztraj-
nosti in prepričljivosti.Tega nam včasih
ni manjkalo.Zakaj bi bili danes slabši?
Tega, kar bi hoteli doseči gotovo ni ma-
lo, tudi želje imamo različne. Pridite to-
rej, pogovorimo se o teh rečeh, izrazi-
mo in uskladimo naše cilje in ni vrag,
da ne bi vsaj nekaj tega dosegli!

Vaša Berta Jereb

Seja Izvršilnega in Nadzornega odbo-
ra SKZ-SLS so pričeli z minuto molka
v spomin na Franca Potočnika, predsed-
niku Glavnega odbora SKZ-SLS.

Prisotni: Ciril Smrkolj, mag. Janez
Kramberger, Marjan Podobnik, Jožef Pi-
no Klabjan, Dušan Kristančič, Jože Ri-
bič, Jožef Posega, Alojz Metelko, Mar-
jan Cerar, Janez Porenta, Jože Levak,
Cveto Zupančič; so med drugim obrav-
navali tekočo problematiko na področ-
ju kmetijstva in priprave na volilni obč-
ni zbor SKZ SLS.

Predsednik SKZ SLS Ciril Smrkolj je
v uvodu v sejo opozoril, da je veliko od-
prtih problemov na področju kmetijstva
in ugotavljal, da se problemi ne rešujejo
na nobenem nivoju. Prav tako je opozo-
ril na pereč problem izločitve regij iz ob-
močij z omejenimi dejavniki za kmeto-
vanje in spregovoril o problemu nitrat-
ne direktive, kjer si vpletene strani raz-
lično tolmačijo izvajanje uredbe.

Po opravljeni razpravi v kateri so so-
delovali vsi navzoči člani IO in NO SKZ
SLS so bili soglasno sprejeti naslednji
sklepi in stališča:

SKLEP1: IO SKZ-SLS predlaga us-
tanovitev koordinacijskega telesa, kate-
rega člani bodo vsi visoki funkcionarji
SLS, ki so aktivno vključeni v državnih
organih in delujejo na področju kmetijs-
tva, razvoja podeželja, gozdarstva, lovs-
tva in ribištva ter se bodo tedensko se-
stajali z namenom najti rešitve za učin-
kovito delovanje in zastopanje SKZ-SLS
in uveljavljanje interesov v okviru koali-
cije.

SKLEP2: IO SKZ-SLS je sprejel
sklep, da se pričnejo postopki za izved-
bo volilnega občnega zbora.

SKLEP3: IO SKZ-SLS pooblasti ga.
Matejo Jagodič in g. Cirila Smrkolja, da
pripravita predlog sprememb pravilni-
ka delovanja SKZ-SLS.

Mag. Drago Gajšt, tajnik SKZ SLS

Na generalni
skupščini Evropske
kasaške unije (ali:
U.E.T. = Union Eu-
ropéenne du Trot) v
Parizu, v soboto,
29.1.2005, so dele-
gati 15 držav članic
soglasno izglasovali

včlanitev Zveze društev kasaške centra-
le Slovenije (ZDKCS) kot zastopnico
Slovenije v to evropsko združenje.
U.E.T. je krovna evropska organizacija
na področju kasaških dirk, reje in stav.
U.E.T. je tudi zastopnik interesov držav

članic U.E.T. do Evropske komisije in
Evropskega parlamenta. Za slovenski ka-
saški šport je ta dogodek izjemnega po-
mena, hkrati pa tudi obveza k dejavne-
mu in odgovornemu delu.

Generalna skupščina U.E.T. se tradi-
cionalno odvija v času največje kasaške
dirke na svetu – dirke za nagrado Ame-
rike (Prix d’Amérique), ki je bila na spo-
redu v nedeljo, 30. 1. 2005, z nagrad-
nim skladom kar 1.000.000 evrov

Ciril Smrkolj, predsednik
ZVEZA DRUŠTEV KASAŠKE

CENTRALE SLOVENIJE
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Resolucija je bila že vprejšnjem mandatu vložena v DZ RS s prvopodpisanim
poslancem Stanislavom Brenčičem, toda zaradi odločnega zavračanja LDS ni bilo
nobene možnosti za sprejetje. Pred kratkim je resolucijo v proceduro v Državnem
svetu vložil državni svetnik Marjan Maučec. Vsebina Resolucije izraža vsebino
prizadevanj Slovenske narodne zveze SLS, ko gre za reševanja odprtih vprašanj
Slovenije s sosednjo Hrvaško. Skladna je s programom SLS in Koalicijske pogod-
be nove slovenske vladne koalicije.

RESOLUCIJA
O MEJI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO

HRVAŠKO V ISTRI IN NA MORJU
Republika Slovenija bo pri določanju mejne črte med Republiko Slovenijo

in Republiko Hrvaško na morju in v Istri izhajala iz temeljev mednarodnih listin
in iz nacionalnih, zgodovinskih, gospodarskih in drugih državnih interesov.

Izhajajoč iz zgodovinskega dejstva, da je bil slovenski narod vedno pomor-
sko usmerjen, zavoljo žrtev protifašističnega odpora v Slovenskem Primorju
pred in v drugi svetovni vojni, ter zaradi osamosvojitvene vojne v letu 1991 in
na podlagi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republi-
ke Slovenije, Ustave Republike Slovenije, Memoranduma Državnega zbora
Republike Slovenije o Piranskem zalivu, mnenju arbitražne komisije mirovne
konference o Jugoslaviji ter na podlagi mednarodnih aktov in načela sukcesi-
je ob razpadu Jugoslavije, Državni zbor Republike Slovenije

u g o t a v l j a:
1.

Piranski zaliv in naselja ob Dragonji so slovenski
Ozemlje Republike Slovenije je v skladu s 4. členom Ustave RS, 2.

razdelkom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republi-
ke Slovenije in 3. točko mnenja št. 3 arbitražne komisije mirovne konference
o Jugoslaviji, tisto ozemlje, ki ga je po načelu “uti possidetis” Republika
Slovenija posedovala na dan osamosvojitve, dne 25. junija 1991. Ozemlje
katastrske občine Sečovlje, morski akvatorij Piranskega zaliva s statu-
som notranjih morskih voda in teritorialni dostop do odprtih voda
Jadranskega morje so tisti del enotne in nedeljive države, nad katerim
mora Republika Slovenija tudi v bodoče ohraniti polno državno suve-
renost.

Ozemlje katastrske občine Sečovlje in del Piranskega zaliva je Republika
Hrvaška, kljub diplomatskim notam in protestom Republike Slovenije,
samovoljno zasedla s tem, ko je neupravičeno in nezakonito zgradila kontrol-
no točko, odpravila slovensko telefonsko omrežje, spremenila režim v ribo-
lovnem rezervatu ter neupravičeno vzpostavila vojaško, policijsko, upravno in
sodno oblast.

V skladu s 4. točko mnenja t.i. Badinterjeve komisije, ter na podlagi
veljavnih načel mednarodnega prava, ta zasedba ne more imeti pravnih
učinkov.

Mejna črta Republike Slovenije na morju ni bila nikdar določena v okviru
pravnega reda nekdanje SFRJ, zato je treba mejno črto na morju šele
določiti. Pri določitvi meje na morju vztraja Republika Slovenija na stališču, da
je potrebno upoštevati zgodovinsko dejstvo zadnje mednarodno priznane
meje Svobodnega tržaškega ozemlja - Cone B, upoštevati načelo pravič-
nosti, kar pomeni teritorialni dostop Republike Slovenije do odprtega
morja v Jadranu in upoštevati novo nastale razmere po razpadu bivše
skupne države SFRJ.

2.

Slovenija pri predlogih za državno mejo ni omejena
Republika Hrvaška je dne 22. 1. in 18. 11. 1993 poslala Vladi Republike

Slovenije dva dokumenta, s katerima je izrazila zahtevo po spremembi obsto-
ječega stanja (Status Quo) in določitev državne meje, s katero bi Republika
Hrvaška integrirala območje portoroškega letališča in dve tretjini Piranske-
ga zaliva.

Zastopniški dom hrvaškega Državnega zbora je v letu 1999 (Službeni list
Republike Hrvatske - Narodne novine, 02. 04. 1999) v sprejeti deklaraciji
določil, da so državni organi v bilateralnih pogajanjih z Republiko Slovenijo
dolžni zastopati stališče, da zadnja še spremenljiva razmejitev poteka po
kanalu svetega Odorika (reka Dragonja) in polovici Piranskega zaliva.

S tem dejanjem je Republika Hrvaška eksplicitno odstopila od nače-
la “uti possidetis”, hkrati pa jasno izkazala pravno situacijo na ozemlju bivše
cone B - Svobodnega tržaškega ozemlja, ki je bila šele v letu 1954 priključe-

na Jugoslaviji. Meja med tedanjima socialističnima republikama kot republiš-
ka meja ni bila nikoli določena. Slovenija ima tako legitimno pravico predlaga-
ti razmejitev na kopnem in na morju ter za to razmejitev ponudi utemeljene
osnove, med katerimi je v prvi vrsti neizpodbojno dejstvo, da je piranski
zaliv zgodovinsko pripadal občini Piran, ki je segala do južnih meja
katastrskih občin Kaštel in Savudrija. Zaradi ekološkega in marikultur-
nega pomena, ki ga ima Piranski zaliv je bil v njem določen ribolovni
rezervat in to kot notranje slovensko morje ter nedeljiva celota Slove-
nije, s katero že vse od leta 1954 Slovenija tudi upravlja.

3.

Hrvaški zgodovinski dolg
Republika Slovenija ima legitimno pravico predlagati pravičen potek držav-

ne meje v Istri in na morju, ter zahtevati ohranitev teritorialnega izhoda na
odprto morje. Pri tem se Republika Slovenija sklicuje na določbe mednarod-
nega prava in 3. konvencije Združenih narodov o Pravu morja iz leta 1982,
opira pa se tudi na moralni dolg Republike Hrvaške slovenskemu narodu. (dr.
Milica Kacin Wochinz: Hrvaški “zgodovinski dolg” Slovencem, Nova revija
1999, str. 249-254).

Upoštevajoč zgodovinsko dejstvo, da se je zahodna meja med SFRJ in
Republiko Italijo oblikovala šele na podlagi t.i. etnične reciprocitete, ki je za
jugoslovansko, ter po razpadu SFRJ, za hrvaško državno pripadnost Istre
ter Reke in Dalmacije z otoki, na italijanski strani državne meje pustila
avtohtona slovenska ozemlja v Tržaški, Videmski in Goriški pokrajini
skupaj z več kot 140000 Slovenci, Republika Slovenija pričakuje
postavitev pravične državne meje tudi iz tega naslova.

4.

Pravična meja v Istri in na morju
Na podlagi ugotovitev o nedoločeni državni meji v Istri in na morju je, glede

na drugo točko mnenja Badinterjeve komisije, dopustno sprejeti razmejitev
med sosednjima državama le z vzajemnim in svobodnim sporazumom. Iz
tega sledi, da je nujno najprej vzpostaviti ozemeljski “status quo”, kot je
ta veljal na dan osamosvojitve, nato pa s pogajanji doseči sporazum z
Republiko Hrvaško o pravični razmejitvi.

Glede na 7. člen specialnega Statuta Londonskega Memoranduma, ki
prepoveduje izvajati kakršne koli spremembe meja osnovnih administrativnih
enot na območjih, ki sodijo pod civilno upravo Italije ali Jugoslavije z name-
nom, da se ogrozi etnična sestava dotičnih enot, Državni zbor Republike
Slovenije pooblašča Vlado RS in Mešano diplomatsko komisijo za
ugotovitev in označitev državne meje za začetek novih pogajanj o poteku
državne meje na podlagi mednarodnopravnih, strateških, zgodovinskih in
moralnih argumentov.

Pogajalska izhodišča morajo temeljiti na zgodovinskem dejstvu upravnega
statusa piranske občine in s tem na vzpostavitvi državne meje po južni meji
nekdanje občine Piran, s čimer bo ohranjena ozemeljska celovitost piran-
skega zaliva in teritorialen dostop Republike Slovenije na odprto morje.

Sestavni del te resolucije je tudi zemljevid teritorialnih voda Republike
Slovenije v Jadranskem morju in fotokopija Službenega lista Republike Hrvat-
ske - Narodne novine z dne, 02. 04. 1999.

Za zamrznitev rušenj do odstranitve hrvaške
črne gradnje na Slovenskem ozemlju

Marjan Podobnik je prvič po domnevno pravnomoč-
ni sodbi hrvaškega sodišča za plačilo 2500 kun kazni
oz. 9 dni zapora pretekli teden preko Hrvaške odpoto-
val v Srbijo. Na potovanju v obe smeri ni imel proble-
mov. Molk slovenskega zunanjega ministrstva na vpra-
šanje 12–erice, kako bo Slovenija ščitila slovensko ozem-
lje in državljane, ki so bili s strani hrvaške policije are-
tirani na slovenskem ozemlju, kjub temu da misliti.

Ob vrnitvi v Slovenijo je Marjan Podobnik na nefor-
malnem pogovoru v okviru uradnih ur SNZ pri SLS
predlagal, naj Slovenija oziroma pristojne inšpekcije za-
časno ustavijo rušenje vseh črnih gradenj v Sloveniji,
dokler ne bo odstranjena hrvaška kontrolna točka ob
Dragonji (nekateri jo neustrezno imenujejo hrvaški mej-
ni prehod), ki nesporno predstavlja hrvaško črno grad-
njo na slovenskem ozemlju.

zveze, klubi, gibanja, podmladek
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SLOVENSKA NARODNA ZVEZA pri SLS
organizira posvet

»PIRANSKI ZALIV MORA OSTATI
SLOVENSKI«

v petek, 25. februarja 2005 ob 15. uri
na kmečkem turizmu »Pri Matičkovih« na Veliki Slevici pri

Velikih Laščah.
Uvodna razmišljanja:
Mag. Mitja DEISINGER, univ. dipl. iur.
g. Peter REBERC, univ. dipl. iur.
dr. Duša KRNEL – UMEK, univ. dipl. etnolog
g. Marjan MAUČEC, državni svetnik

- Zgodovina slovenske in hrvaške Istre ter Piranskega zaliva;
- Ohranitev prostega dostopa Slovenije na odprto morje kot strateški

cilj Slovenije;
- Reševanje mejnih vprašanj v Prekmurju in na drugih delih slovensko

– hrvaške meje;
- Reševanje drugih odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško;
- Vloga SNZ pri SLS pri reševanju odprtih vprašanj Slovenije s Hrvaš-

ko;
Ob 15. uri: delovno kosilo
Posvet bo predvidoma zaključen ob 19. uri.
Vabljeni!

Prispevek za kosilo in stroške gradiva na udeleženca je 1000 sit.
Prijavite se na tajništvu SLS, Beethovnova 4, do 22. februarja 2005
oz. do zasedenosti prostora, kjer boste dobili podrobnejše informacije.
Telefonska številka za prijavo je 01/241 88 00.

Ljubljana, 31. 01. 2005                         Marjan Podobnik
          Predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS

Vabljeni:
- predsednik SLS
- člani vodstva SLS
- poslanci SLS

1. seja Programskega sveta Slovenske narodne zveze pri
Slovenski ljudski stranki, dne 24. 01. 2005

SLS ima zgodovinsko dolžnost,
da brani najvitalnejše
slovenske interese
Skrajna možnost: referendum o vstopu Hrvaške v EU

Na 1. seji Programskega sveta Sloven-
ske narodne zveze pri Slovenski ljudski
stranki so bili sprejeti naslednji zaključki
in sklepi:
• Programski svet SNZ pri SLS pozitiv-

no ocenjuje pripravljenost zunanjega
ministra dr. Dimitrija Rupla za razgo-
vor s predstavniki SNZ pri SLS glede
reševanja mejne problematike z Re-
publiko Hrvaško. Mnenja smo, da mo-
ra razgovor potekati v smeri iskanja
konkretnih rešitev in potez, ki jih bo
izvedla vladna koalicija.

• Programski svet SNZ pri SLS podpi-
ra ustanovitev zgodovinske komisije,
pri čemer poudarja, da je posebno po-
zornost potrebno posvetiti sestavi slo-
venskega dela komisije. Pri tem pro-
gramski svet opozarja, da bodočo ko-
misijo ne morejo sestavljati posamez-
niki, ki so z dosedanjim delom hudo
škodovali nacionalnim interesom v bi-
lateralnem procesu določevanja držav-
ne meje z Republiko Hrvaško. Predla-
gamo, da člani bodoče mešane sloven-
sko – hrvaške zgodovinske komisije,
postanejo mag. Mitja Deisinger, g. Da-
nijel Starman, mag. Pavel Zupančič in
dr. Duša Krnel Umek.

• Programski svet SNZ pri SLS zelo
kritično ocenjuje zadnje poteze hrvaš-
kega pravosodja in namer, da izvrši ne-
legalno izrečene sankcije zoper sloven-
ske državljane, ki so obiskali zaselke
na levem bregu Dragonje. Pričakuje-
mo, da bo SLS v vladni koaliciji dose-
gla, da se po nedolžnem preganjanim
slovenskim državljanom nudi pravna
pomoč in varstvo, Republiki Hrvaški
pa posreduje sporočilo, da takšne kr-
šitve človekovega dostojanstva in dr-

žavljanskih pravic za Slovenijo niso
sprejemljive. Nadalje ocenjujemo, da
Hrvaška s takšnim odnosom in priti-
ski poskuša prejudicirati potek držav-
ne meje in uveljaviti svojo oblast v
slovenskih zaselkih. Programski svet
zaradi tega Upravni odbor SNZ pri
SLS odločno poziva, da se pri vods-
tvu stranke zavzame za takojšnje ak-
tivnosti, da se na obmejnem območju
uveljavijo vsi ukrepi, ki bodo zagoto-
vili vzpostavitev stanja, kakršno je ve-
ljalo na dan osamosvojitve Republike
Slovenije dne 25. 06. 1991. Najbolj od-
ločno je potrebno pri Vladi Republike
Slovenije zahtevati takojšnje diplomat-
ske aktivnosti za odstranitev nelegal-
no postavljene mejne kontrolne točke
na parceli št. 5451 k.o. Sečovlje, kot
permanentni vir ustvarjanja konflikt-
nih situacij in prezentacije oblasti Re-
publike Hrvaške na slovenskem ozem-
lju.

• Programski svet SNZ pri SLS ponov-
no opozarja Slovensko ljudsko stran-
ko na njeno zgodovinsko dolžnost pri
obrambi najvitalnejših interesov Re-
publike Slovenije. V ta namen je stran-
ka dolžna storiti vse, da se bo sloven-
ska javnost zavedala pomembnosti
pravičnega poteka državne meje, ki bo
v Sloveniji ohranil status pomorske dr-
žave prvega reda. V primeru popušča-
nja neutemeljenim hrvaškim zahtevam
po delu slovenskega ozemlja, mora
SLS predlagati izvedbo referenduma
glede vstopa Republike Hrvaške v
Evropsko Unijo.

Predsednik programskega sveta SLS
Marko Jakomin

- ministri in državni sekretarji SLS
- državni svetniki SLS
- člani in simpatizerji SLS

Medvedje in volkovi vse bliže domačijam
V nekaterih krajih na Dolenjskem,

Notranjskem in Kočevskem so poleg vse
bolj množične populacije medveda soo-
čajo z večjo prisotnostjo volkov, ki so
poleg gospodarske škode na drobnici z
napadi na pse v strnjenih naseljih pri
ljudeh sprožili strah in občutek nezašči-
tenosti. Slovenska narodna zveza pri
SLS je neformalno že seznanila pred-
stavnike pristojnih ministrstev, da
pripravlja sklop aktivnosti v smeri za-

gotavljanja nadomestil ljudem, ki živijo
v območju divjih zveri in zagotavljanje
varnosti.

V naslednjih tednih bo organizirano
srečanje predstavnikov ogroženih občin,
kmetov, lovcev, naravovarstvenikov in
pristojnih ministrstev s ciljem, da se
spodbudi realizacija že dogovorjenih ak-
tivnosti in skuša poiskati evropsko pri-
merljive možnosti sobivanja človeka in
divjih zveri.

zveze, klubi, gibanja, podmladek
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Ko sem na zadnjih volitvah kot kan-
didat z veseljem pojasnjeval vo-
livcem, da moje geslo »Za Kras,

Brkine in družine« izhaja iz enega temelj-
nih programskih poudarkov Slovenske
ljudske stranke, sem moje Primorce s po-
nosom spominjal tudi na drugi naš pou-
darek – prizadevanje za evroregijo, ki bo
združevala Slovenijo in ozemlja naše
manjšine v sosednjih državah.

S tako izjavo se vsak po svoje lahko poi-
stovetimo vsi kandidati, člani, simpatizer-
ji, predvsem pa vodstvo stranke in njen
predsednik, ki smo z žarom in srcem pro-
gram predstavljali volivcem. Vodstvu
stranke, občinskim odborom in članom
je skupna tudi želja in odločnost, da ta
program vsak po svojih možnostih, v svo-
jem okolju stalno uresničujemo.

Kaj lahko storimo za enotno evroregi-

Svoje zadržke o istospolnih porokah
smo vedno javno predstavljali

Družina naj postane vrednota ...

Rodnost v Slo-
veniji v zad-
njih letih ne-

nehno upada. Recimo
v letu 1985 se je rodilo
okrog 26 tisoč otrok,
medtem ko je bilo leta
2003 vsega dobrih 17
tisoč rojstev. Dodajmo, da število rojstev
upada skoraj v vseh evropskih državah.
V Evropi in v Sloveniji se povečuje delež
prebivalcev starih 65 in več let. V Slove-
niji je ta leta 2003 znašal 15 %, kar je
enako kot delež prebivalstva od 0 do 14
let.

Vzrokov za takšno negativno stanje de-
mografske slike je več.

Nekateri opozarjajo na pojav tako ime-
novanega preodgovornega starševstva,
predvsem v premožnejših slojih. Vse se
želi izpeljati zelo načrtno – od pridobi-
tve ustrezne izobrazbe, kariere oziroma
zadovoljive službe, stanovanja, potovanj
in šele na koncu pride odločitev za poro-
ko oziroma za starševstvo. Leta pa teče-
jo in prinašajo nove obveznosti. Marsik-
daj zmanjka časa za odločitev za prvega

otroka, kaj šele za drugega in zelo redko
za tretjega otroka. Zakaj navajam druge-
ga in tretjega otroka? Zato, ker demografi
jasno opozarjajo, da je za normalno ob-
novo naroda potrebno, da vsaka ženska ro-
di več kot dva otroka.

Ob vsem tem pa je potrebno predvsem
opozoriti, da sedanje stanje v naši družbi
ni naklonjeno družini in starševstvu oziro-
ma, da se marsikje sedanja slovenska za-
konodaja ne izvaja dovolj dosledno in da
je pomanjkljiva predvsem na področju, ki
bi spodbujala mlade za starševstvo, delo-
dajalcem pa ne nudi potrebnih spodbud,
da bi zaposlovali mlade starše. Kot primer
navedem, da imajo mlade ženske večkrat
zelo težke ovire pri prvi zaposlitvi. Preveč
je prisotno podaljševanje delovnega raz-
merja za določen čas. Govori se o priti-
skih delodajalcev na mlajše ženske z odla-
ganjem nosečnosti, govori se celo o bian-
ko podpisanih izjavah za prekinitev delov-
nega razmerja v primerih, ko mlada žen-
ska zanosi v nasprotju z načrti delodajal-
ca, govori se, da se mladim ženskam po-
stavljajo pogoji, da vsaj dve do tri leta ne
smejo imeti otroka. Omenimo še, da je za

mnoge mlajše z nižjimi dohodki praktič-
no nerešljiva uganka, kako priti do ustrez-
nega stanovanja.

Ob tem je potrebno priznati, da imamo
v Sloveniji določene pravice ob rojstvu otro-
ka in tudi kot denarno pomoč ob rojstvu
in po rojstvu relativno dobro urejene kot
npr. porodniški dopust, očetovski dopust,
starševski dodatek, otroški dodatki, idr ...

Stanje na področju rojstev pa se kljub
navedenemu v Sloveniji iz leta v leto slab-
ša in je postalo alarmantno. Če bo šlo ta-
ko naprej, da se bo v Sloveniji rodilo vsako
leto za okrog 300 otrok manj, bomo Slo-
venci v kratkem izumrli. Analitiki demo-
grafi so že izračunali leto. Ne bom ga na-
vajal, ker ni tako daleč.

Kaj torej storiti?
Ob določenih ekonomskih ukrepih na

področju spodbujanja rojstev, morda celo
s sprejemom »Nacionalnega programa za
spodbujanje rojstev v Sloveniji« in s spreje-
mom ali spremembami potrebne zakono-
daje na področju zaposlovanja, glede kon-
kurenčnosti mladih staršev na trgu delov-
ne sile, na področju stanovanjske politike,
omogočanja lažjega študija mladim star-

šem, davčnih spodbud staršem, sklenitve
medgeneracijskega sporazuma, bo mora-
la nova vlada čimprej ustvariti v družbi
ozračje, ki bo naklonjeno družinam in
otrokom. V vseh okoljih in sredinah je
potrebna pozitivna naravnanost družbe
do otrok in družine ter starševstva.

K temu lahko največ oz. v veliki meri
pripomorejo mediji. In nekateri so to vlo-
go že začeli izvajati.

Upam, da ne bodo v prazno izzvenele
besede, da je potrebno družino postaviti
v ospredje in ji vrniti vlogo, ki ji v družbi
nedvomno pripada. Družina mora posta-
ti temeljna vrednota naše družbe in mo-
ra pridobiti mesto, ki ji jo daje slovenska
ustava, slovenska zakonodaja in razni
mednarodni akti. Jožef Tivadar

jo? Ali si lahko, ko smo uspeli s predlo-
gom, da za regionalni razvoj v vladi skrbi
minister iz naših vrst, vsi drugi lahko od-
dahnemo? Nikakor. Enotno regijo bomo
uspeli na papirju izboriti samo, če bo ta-
ka regija dejansko obstajala. Če bomo
gospodarsko, prometno, kulturno poveza-
ni, bo vsem jasno, da je primerno to sta-
nje tudi formalizirati. Zato je to stanje tre-
ba ustvariti. Prvi korak k temu je, da se
medsebojno spoznamo.

Ljubljančani smo v obliki avtobusnih
ekskurzij in planinskih pohodov spozna-
li Beneško Slovenijo (Matajur, dvojezič-
na šola v Špetru Slovenov, Landarska ja-
ma, grob Ivana Trinka v Trčmunu), »zad-
nje stoletje slovenske zgodovine na 2000
metrih« (dvodnevni izlet preko Predela na
vojaško pokopališče v Logu pod Mangr-
tom, Kraljeva poslikava cerkve v Soči, Le-
pena, Krnsko jezero, bunkerji in vojašni-
ce proti Komni, Batognica, Krn, Drežni-
ca), spominske kraje novejše slovenske
zgodovine na Kočevskem (Jelenov žleb –
prizorišče bitke in kapelica Sv. Antona

Dr. Drago Čepar

SLS povezuje
Slovence

V zadnjih
tednih je
zopet priš-

lo v ospredje vpra-
šanje istospolnih
porok in z njimi
povezanega zako-
na. Kot je znano, je
sedanja vlada za-
kon o istospolnih
partnerskih skupnostih, ki ga je vložila
prejšnja pod vodstvom LDS, umaknila
iz parlamentarne procedure. Ob tem je
vlada sporočila, da bo v kratkem pripra-
vila nov zakon za urejanje tega področ-
ja. Sedanja opozicija je seveda zagnala
vik in krik in na lastno pest vložila svoj
zakon, ki pa je skoraj na las podoben
umaknjenemu.

V prejšnjem mandatu je bila SLS še
kot del vladne ekipe izjemno aktivna pri
spremljanju oblikovanja zakona o istos-
polnih skupnostih. Skupina za koalicij-
sko usklajevanje, na čelu s poslancem
Stanislavom Brenčičem, je porabila ne-
predstavljivo veliko napora za poprav-
ljanje prvotnega predloga. Vendar je
predlog temeljil na popolnoma nespre-
jemljivih predspostavkah in ideoloških
izhodiščih, zato je bilo praktično nemo-
goče pričakovati, da bo iz slabega pred-
loga s popravki mogoče narediti dober
zakon. Zato smo se v SLS strinjali, da
nova vlada oblikuje popolnoma nov pred-
log zakona o istopolnih partnerstvih.

V SLS smo se že vse od začetka po-
javljanja konkretnih predlogov zakona
o istospolnih skupnostih vključili v di-
skusijo o tej tematiki. Tako smo že juli-
ja 2003 sodelovali v oddaji Trenja, ka-
sneje smo redno sodelovali na koalicij-
skih usklajevanjih ter obravnavali zakon

na izvršilnem odboru in svetu stranke.
Ker so nas nekateri posamezniki iz dru-
štev istospolno usmerjenih preko medi-
jev in s provokativnimi akcijami izpo-
stavili na medijskem prizorišču, smo tu-
di javno in glasno večkrat povedali svoje
pomisleke, pripombe in predloge na za-
kon o istospolnih partnerskih skupnostih.

Večina naših pomislekov in vprašanj,
ki jih je SLS odpirala ob obravnavi tega
zakona, izhaja iz ocene, da zakon, kot
je bil predlagan, razvrednoti družino ter
zvezo ženske in moškega. Gre predvsem
za člen, ki določa, da je istospolna zve-
za v vseh zakonih in primerih, ki niso
omenjeni v zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, izenačena z za-
konsko oz. izvenzakonsko zvezo. V prak-
si to lahko pomeni, da bi ugodnosti in
olajšave, ki jih je država v preteklosti
sprejela za izboljšanje pogojev za ustvar-
janje družine in rojstev otrok, uporab-
ljale tudi istospolne skupnosti, kar pa
pravzaprav nima pravega pomena.

Prepričani smo, da je ohranitev privi-
legiranega položaja zveze ženske in moš-
kega ter družine kot take ključnega po-
mena za prihodnost vsake družbe, tudi
slovenske. Ob razumevanju in sprejema-
nju teh dejstev, tudi na strani istospol-
no usmerjenih, bo reševanje problemov
in želja uspešnejše in manj konfliktno.

V Slovenski ljudski stranki obžaluje-
mo, da ZLSD in LDS ponavljata napa-
ko iz preteklega mandata, ker problema-
tiko istospolnih skupnosti izrabljata za
obračunavanje s političnimi nasprotniki.
Še posebej nekonstruktivno je tako po-
četje ob dejstvu, da je nova vladna koali-
cija izrazila pripravljenost urediti to po-
dročje ter k temu že aktivno pristopila.

Rok Ravnikar

Dušan Jakomin nam je v Škednju predstavil
svetniškega kandidata Jakoba Ukmarja

komentarji
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puščavnika, Grčarice, Kočevska reka, pra-
gozd Krokar v Borovcu, kočevarski mu-
zej v Kočevju, grobišča na Rogu). Na ob-
letnico tabora na Kalcu, ki se ga je leta
1869 udeležilo 7000 ljudi, smo se podali
v občine Pivka, Ilirska Bistrica, Divača in
Sežana. Tik pred vstopom v EU smo obi-
skali tržaške Slovence, počastili spomin
na bazoviške žrtve in se spoznali z gospo-
darstvom, kulturo, verskim življenjem,
zgodovino in prizadevanji za obstoj in raz-
voj slovenske skupnosti.

V okviru nadaljnjih prizadevanj za te-
snejšo povezanost Slovencev v sloven-
skem enotnem kulturnem prostoru bomo
prihodnji mesec h kulturni dejavnosti in
medsebojni povezanosti prispevali z og-
ledom slovenske dramske novitete Maria
Uršiča Deja Husu v Slovenskem stalnem

Sergij Pahor nas vodi po TrstuPri cerkvi Marije Vnebovzete v Vremah je tudi
skupnost Srečanje

gledališču v Trstu.
DEJA HUSU je delovni naslov drame,

ljubezenske štorije, ki bi jo lahko poime-
novali tudi Medeja. Še bolje: Medeja s
Krasa. Drama govori o sodobnem, današ-
njem, morda, komaj včerajšnjem času na
Krasu! Morda v isti vasi, v kateri ste pre-
živeli mladost, če ste od tod doma. V va-
si, kjer ste poslušali nonine štorije in mi-
te o prebeglih nenavadnih ljudeh, ki so
jih ljudje kot junake omenjali s strahom;
in nonine štorije o nenavadnih povratkih
teh ljudi. Uršičev tekst je sociološko loci-
ran v svet, ki prezira folklorno idilo. To je
svet, ki težko prenaša ljudi druge krvi, dru-
gačnih misli, drugačnih čustev, drugačno-
sti nasploh. Brutalen svet meje, svet kon-
frontacije resničnosti z mitom, brutalne
resničnosti z razgledniško idiličnostjo.

Ali bi morebiti še kateri občinski od-
bor želel svojim občanom podariti užitek
obiska take in podobnih predstav v me-
stu, ki je pred slabimi sto leti bilo po šte-
vilu Slovencev največje slovensko mesto?
Pa tudi danes Slovenci v Italiji nikakor
niso suha veja na drevesu slovenske kul-
ture, zgodovine, gospodarstva, znanstve-
nega in umetniškega ustvarjanja. Nasprot-
no, živa veja so in prav zato doživljajo sti-
sko, ki jo opisuje Alojz Rebula v pesmi
Gorje zelenemu drevesu.

Tudi mi smo zeleno drevo. Po svojem
programu in umeščenosti v slovenski po-
litični prostor je Slovenska ljudska stran-
ka poklicana, da povabi in dá zgled tka-
nja in utrjevanja povezav med Slovenci
zunaj in znotraj meja naše države. In va-
bi druge, da jo posnemajo.

Delovanje regionalnih odborov SLS na Gorenjskem
Na Gorenjskem delujeta dva regio-

nalna odbora Slovenske ljudske
stranke – RO Gorenjska in RO

Zgornja Gorenjska, ki pokrivata 17 občin.
To so občine Tržič, Jezersko, Preddvor,
Cerklje, Šenčur, Naklo, Kranj, Škofja Lo-
ka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in
Žiri (RO Gorenjska) in pa Kranjska Go-
ra, Jesenice, Žirovnica, Bled in Bohinj
(RO Zg. Gorenjska). Trenutno občinski
odbori SLS delujejo skoraj v vseh obči-
nah, izjemi sta le občini Bohinj in Jezer-
sko. Člani obeh odborov smo se dogovo-
rili, da se oba odbora sestajata skupaj, saj
je tudi problematika v veliki večini skup-
na - gre pa za problematiko na stranki-
nem področju in pa položaj Gorenjske kot
bodoče regije. Drugače pa odbora sestav-
ljamo predsedniki občinskih odborov, žu-
pani, poslanci in ministri iz vrst SLS-a in
pa funkcionarji stranke na našem področ-
ju. V delovanje odborov so vključeni tudi
vsi tisti člani stranke, ki so pomembna me-
sta zasedali v prejšnji sestavi parlamenta
in vlade. Tako v sklopu Gorenjskih regio-
nalnih odborov sodelujejo predsednik Dr-
žavnega sveta g. Janez Sušnik, minister
g. Janez Božič, poslanec in župan Želez-
nikov g. Mihael Prevc, poleg tega še žu-
pani g. Igor Draksler iz Škofje Loke, g.
Ivan Štular iz Nakla, g. Franc Čebulj iz
Cerkelj, g. Franc Pfajfar iz Žirovnice in g.
Jože Antonič iz Bleda. Član regionalne-
ga odbora je tudi g. Ivan Bizjak, nekdanji

minister, sedaj pa zaseda visoko uradniš-
ko mesto v EU v Bruslju in pa nekdanji
poslanec g. Vinko Demšar iz Škofje Lo-
ke. Od strankinih funkcionarjev pa sta v
regionalnem odboru že omenjeni g. Igor
Draklser, predsednik Glavnega odbora
stranke SLS in ga. Metko Zevnik, pod-
predsednica Sveta stranke SLS.

Seje naših dveh odborov potekajo red-
no vsak mesec, ob posebnih priložnostih,
kot je npr. bilo v času priprav na volitve,
pa tudi bolj pogosto. Na seje redno vabi-
mo tudi glavnega tajnika in predstavnike
vodstva stranke. Seveda smo najbolj za-
dovoljni, če se našemu vabilu odzove tu-
di predsednik stranke in minister g. Ja-
nez Podobnik. Tako iz prve roke izvemo,
kaj se dogaja tako na strankini, kot tudi
na državni ravni, seveda pa imamo prili-
ko predsednika neposredno seznaniti s
stališči našega odbora. Povečini se sesta-
jamo v Naklem, ki je nekako geografsko
središče obeh regij, dobivamo pa se tudi
v Škofji Loki, Kranju, Šenčurju, Radov-
ljici. Seje potekajo odprto, vsak član od-
bora lahko predstavi svoje mnenje glede
obravnavanih problemov. V nekaterih pri-
merih se zgodi, da mnenja niso enotna,
takrat se na osnovi argumentirane razpra-
ve uskladimo glede končnega stališča. Do-
govorimo se tudi, kakšno izjavo bomo dali
za javnost, in pa kakšno sporočilo bomo
poslali na sedež stranke in kaj bomo za-
stopali na sejah organov stranke. Če seje

niso predolge, druženje nadaljujemo še v
bolj družabnem okviru. Ob takih prilož-
nostih se običajno porodi kakšna dobra
ideja ali pobuda. Tovrstno druženje je tu-
di najboljši način, da eden drugemu pre-
dajamo izkušnje, hkrati pa tudi dajemo
pogum za nadaljnje delo v občinskih od-
borih.

Poleg strankarsko obarvanih tem se lo-
tevamo problemov naše regije. Tako se z
izjavami za javnost odzivamo v primerih,
ko je po našem mnenju treba slišati glas
in stališče Slovenske ljudske stranke. Ta-
ko smo reagirali v primerih, ko so ob ste-
čajih tovarn delavci ostali brez dela, ali
ko so bili prikrajšani kmetje, študentje. Za-
vedamo se, da je oglašanje v javnosti in
jasna predstavitev stališča stranke ob kri-
tičnih primerih izredno pomembna za ug-
led stranke v našem političnem prostoru.
Seveda pa ne ostajamo samo pasivni opa-
zovalci, ampak se aktivno vključujemo v

javno dogajanje. Tako smo lansko leto po-
leg vseh predvolilnih aktivnostih organi-
zirali dve okrogli mizi, na temo gospodar-
skega položaja Gorenjske in na temo dru-
žinske problematike. Obe prireditvi sta bili
v Kranju, nanju pa smo povabili ugledne
goste, ki določeno tematiko pokrivajo,
vedno pa se je vabilu odzval tudi pred-
sednik stranke. Pri tem zlasti poskrbimo,
da so te prireditve pokrite z javnimi me-
diji. Za predstavitev delovanja stranke
SLS na Gorenjskem smo pripravili tudi
članek v Almanahu Gorenjske, ki ga iz-
daja podjetje Gorenjski glas in ga dobi vsa-
ko gorenjsko gospodinjstvo.

Nasploh je ravno odnos do medijev in
še boljše sodelovanje z njimi eden od glav-
nih ciljev, ki jih bomo zasledovali v letoš-
njem letu. Kar ni objavljeno v medijih, se
ni zgodilo, je eden od aksiomov s področja
komuniciranja. S prakso javnih predsta-
vitev bomo nadaljevali tudi v letošnjem
letu, pri tem bomo obiskali še druge kra-
je in odprli nove pereče teme. Teme bo-
mo izbirali tako, da bodo na njih sodelo-
vali tudi naši ministri, ki po našem mne-
nju pokrivajo zelo pomembne, pa tudi ob-
čutljive resorje.

Druga naloga, ki se je nameravamo lo-
titi, je izboljšano delo v občinskih odbo-
rih. Radi bi povečali naše članstvo, v prvi
vrsti pa poživili delo občinskih odborov
in odbore organizirali tam, kjer ti še ne
delujejo. Bližajoče se lokalne volitve, če-
prav »šele« čez dobro poldrugo leto, so
tema, ki bo zahtevala angažma najširše-
ga kroga znotraj vsakega občinskega od-
bora. Hkrati pa so volitve katalizator, ki
zaradi zahtevanih aktivnosti člane odbo-
ra dodatno poveže. Izkušnje, ki jih ima-
mo od preteklih volitev, kažejo tako. Za-
vedamo se, da bo za uspeh na volitvah
naslednje leto za uspeh potrebno izbrati
najboljše kandidate, tako za župane kot
tudi za kandidate za člane občinskih sve-
tov. Svoje kandidate moramo pridobiti iz
vseh delov prebivalstva, pri tem ne sme-
mo zanemarjati nobene kategorije.Vseka-
kor moramo poleg že uveljavljenih kandi-
datov pritegniti tudi sveže moči in nove obra-
ze. Zato, da bomo te ljudi znali prepričati,
in da nas ne bo kdo iz sorodnih strank pre-
hitel, se bomo morali maksimalno potru-
diti in se tudi zelo hitro obrniti. Za cilj si
moramo zastaviti, da obranimo obstoječe
pozicije pri zasedbi županskih mestih in
pa sestavi občinskih svetov, in jih popravi-
mo v občinah, kjer trenutno svojih svetni-
kov nimamo veliko – to velja zlasti za obči-
ne, ki pokrivajo mestne predele. Najti mo-
ramo teme, ki bodo mestne volivce prepri-
čali, da je SLS prava izbira. Kot rečeno,
pa brez prepričljivih ljudi tudi ne bo šlo.

Marjan Babič, predsednik regionalnega
odbora Gorenjska
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Slovo od Franca Potočnika je slovo od tragično pre-
minulega očeta, pokončnega Slovenca, prijatelja. Slo-
vo od Franca Potočnika je tudi slovo od soustanovite-
lja prve demokratične politične stranke, Slovenske
kmečke zveze. Povezoval nas je entuziazem in pogum.
In vizija. Mnogi, ki ste Franca poznali le bežno, ver-
jetno niste vedeli, da je Franci imel, včasih bolj, vča-
sih manj navzven vidno, v sebi vse te tri lastnosti. In
verjel je, da se borimo za pravo stvar. Kot vsi, je doživ-
ljal zmage in poraze. Znal je preživeti tudi poraze, tež-
ko pa je razumel in sprejel ponižanja. Ali ga nismo ra-
zumeli, ko je morda sporočal, da ga ponižanja ubijajo?

Bog naj mu bo dober plačnik in milostljiv sodnik.
V mojem spominu bo ostal Franc Potočnik kot po-

nosen družinski oče s številčno družino; kot zagnan
predsednik svoje podružnice, ki je leto za letom orga-
niziral množičen prihod članov in simpatizerjev SLS
na naše tabore; kot poslanec, ki mu nikoli ni bilo ne-
rodno ali odveč zastaviti odločno besedo za sloven-
skega kmeta, slovensko podeželje in za prihodnost slo-
venstva; kot kmet, ki se je iz lastnih izkušenj boril za
spoštovanje kmetovega dela; kot podpredsednik, na
katerega sem se vedno lahko zanesel; in kot človek, ki
se je zavedal, da ni nikogar brez vrlin in nikogar brez
pomanjkljivosti.

Zapušča nam poleg svojega življenjskega dela tudi
sporočilo: Potreben je entuziazem, potreben je pogum,
potrebna je vizija. In roka, ki se je v stiski lahko okleneš.

Pogrešal ga bom.
Marjan Podobnik

Spoštovani Franci, spoštovana družina, prijatelji!
Medtem, ko je bilo naše zadovoljstvo zavzeto s prehojeno potjo leta

2004 in pričakovanji za prihajajoče leto, je prišla prve dni novega leta
žalostna vest, da si, dragi Franci, odšel od nas.

Koncem lanskega leta, prejšnji teden, sva se pogovarjala o nadaljnjem
sodelovanju. Razšla sva se z veliko pričakovanji za prihajajoče leto, za
najino delo v stranki ter bodoče sodelovanje. Rekel si mi, da imaš polno
načrtov. Zato me je vest o tvojem odhodu, še toliko bolj prizadela, ožalo-
stila. Zavedam se, kako je tvoj odhod prizadel tvoje najdražje, najbližje,
tvojo družino.

Dobro vem, da si že davnega leta 88 hrepenel po spremembah, da si z
vso svojo dušo sodeloval v procesih demokratizacije Slovenije. Bil si us-
tanovni član Slovenske kmečke zveze iz legendarne Unionske dvorane v
maju 1988. Bil si med tistimi redkimi, ki je upal zaklicati s pogumom, da
se bomo dokončno poslovili od starega družbenega reda. Nisi se ustavil
le pri teh spremembah – verjel si v dokončno osamosvojitev Slovenije in
poslanec prvega demokratično izvoljenega parlamenta si tudi neposred-
no pripomogel k temu uresničenju tisočletnih slovenskih sanj.

Tvoja neomajna zvestoba Slovenski ljudski stranki - v dobrih in manj
dobrih časih - je bila izredna. Bil si dolgoletni poslanec slovenskega

parlamenta, predsednik odborov in komisij, bil si državni se-
kretar na ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,

nabral si neverjetne izkušnje in jih nesebično dal drugim,
predvsem tudi mlajšim. Pred tem si vestno opravljal de-
lo vodje Selekcijske službe na Zavodu za živinorejo v
Celju; bil si cenjen predavatelj na Višji agronomski šo-
li Univerze v Mariboru in predsednik skupščine obči-
ne Šmarje pri Jelšah.

Tvoji demokratični pogledi so bili jasni, neobremen-
jeni in zavzeti. Poznan je bil tvoj izostren občutek za
demokratično odločanje, za spoštovanje pravil, dogo-
vorov in sogovornika. Vedno si znal umirjati ostre po-

lemike in se zavzeti za objektivne rešitve. Človek je bil
pred tabo vedno tisti prvi, ki mu je treba dati prostor in

možnosti.
Srčno si se zavzemal za kvalitetne spremembe na področju

razvoja kmetijstva in slovenskega podeželja. Z veliko odgovornostjo in
skrbjo si spremljal procese vključevanja Slovenije in slovenskega kmetijs-
tva v Evropsko unijo. Vsi, ki smo delali s tabo, smo čutili tvojo skrb za
mlade, za izobraževanje, za izboljšanje pogojev življenja revnih območij.
Vse tvoje delo tako v stranki, kmečki zvezi, parlamentu, občini, na mini-
strstvu in drugje, je imelo cilj izboljšati pogoje dela, razvoja in življenja
Slovenk in Slovencev.

Miselni in človeški horizont Franca Potočnika so določale in zazna-
movale tri ključne usmeritve, ki si jih, dragi Franc, v vseh letih aktivnega
javnega, strokovnega in političnega delovanja samo poglobil: prva je zve-
stoba in zaupanje v slovenstvo in slovensko državo; druga je elementar-
na drža, ki živi polno življenje v vseh danostih, ki jih ponuja slovensko
podeželje in tretja je neomajno zaupanje v družino.

Izjemno si bil ponosen na svojo družino in rad si pripovedoval, kako
raste in se šola tvojih pet otrok. In zagotovo je prav tvoja družina, odpr-
tost za rojstva, za otroke, tisto največ, v čemer sta se z ženo Ditko uresni-
čila v polni meri in poskušala izpolniti svoje življenjsko poslanstvo. Tvoji
otroci bodo ohranjali spomin nate in nadaljevali tvoje delo. Kot izreden
družinski človek, si se zavedal, da je ključen izziv za slovensko državo,
da bo zagotovila okolje, ki bo družina in rojstvom otrok prijazno in na-
klonjeno. Bil si pravi borec za izboljšanje statusa slovenskih družin, še
posebej tistih z več otroki. V prvem, osamosvojitvenem, mandatu slo-
venskega parlamenta si bil tudi podpredsednik Komisije za družine. Za
družino se nisi zavzemal iz leporečja ali teorije, ampak na podlagi izku-
šenj iz svojega vsakodnevnega življenja in soočanja z razmerami, ki so
pri nas vladale na področju družinske politike.

Dragi Franc!
Osem let sva bila skupaj parlamentarca. Veliko sva se pogovarjala.

Spomnim se, kako si s prirojenim občutkom za prepričljivost, resnico in
argumente v številnih političnih razpravah, ki krasijo in dvigujejo ugled
parlamentu, potiho ali rekel: »Ta ima prav!« In pri tem ni imelo prav
nobene vloge, kateri stranki ali politični usmeritvi je poslanec ali poslan-
ka pripadala. To je drža elementarne politične poštenosti, ki te je krasi-
la. Danes, na tem žalostnem mestu, se ti želim, dragi Franc, za to držo
zahvaliti; tudi v imenu številnih poslanskih kolegov in kolegic, ki so te
cenili in so danes prišli na zadnje slovo.

Ko stojimo zdaj tu pred tabo, se tvoji prijatelji poslavljamo od tebe z
veliko bolečino v srcu. Bodi prepričan, da tvoje veliko prizadevanje, kjer-
koli si sodeloval, predvsem tudi v Slovenski ljudski stranki, pušča globo-
ko sled in spoštovanje pri vseh nas. Hudo nam je v tem trenutku slovesa
in čutimo neizmerno bolečino tvoje žene, otrok in vseh domačih.

Hvala naš Franci za vse. Tvoji ljubljeni družini izrekam v imenu Slo-
venske ljudske stranke iskreno sožalje.

Janez Podobnik

FRANCE POTOČNIK
Osebni podatki:
Rojen 23. 8. 1955.
Poročen, oče petih otrok. Živel na kmetiji
v osrčju Kozjanskega. Kmetija se ukvarja
z živinorejo in poljedelstvom.
Naslov: Gubno 38, Lesično.

Izobrazba:
- 1970 končal osnovno šolo z odličnim us-
pehom;
- 1974 maturiral na Kajuhovi gimnaziji v
Celju z odličnim uspehom;
- 1979 diplomiral na Biotehnični fakulteti
v Ljubljani na oddelku za zootehniko pri
prof. dr. Žgajnarju s področja prehrane
krav z oceno 10.

Zaposlitve:
1979 -1981
tehnolog za perutninarstvo in prašičerejo
v Hmezad kmetijski kombinat Šmarje pri
Jelšah;
1981- 1986
vodja Selekcijske službe za govedo na Za-
vodu za živinorejo in veterinarstvo Celje;
1986-1990
višji predavatelj na Višji agronomski šoli
Univerze v Mariboru. Nosilec predmeta
Prašičereja« in »Živinoreja s prehrano«;
1990-1991
predsednik Skupščine občine Šmarje pri
Jelšah;
1990-1992
poslanec trodomne skupščine RS – izvo-
ljen kot član Družbeno političnega zbora;
Predsedoval je Odboru za kmetijstvo in
gozdarstvo; Podpredsednik komisije za
družino;
1992 – 1996
Poslanec Državnega zbora RS; Podpred-
sednik Odbora DZ RS za kmetijstvo in
gozdarstvo.
1996 -2000
Poslanec Državnega zbora RS; Predsed-
nik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano;
2001 – 2004
državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano – zadolžen za zem-
ljiško politiko in denacionalizacijo;
2004
svetovalec v Državnem zboru RS;

Druge aktivnosti:
2001
opravljen izpit iz Splošnega upravnega po-
stopka (ZUP);
1999-2000
Predsednik iniciativnega odbora za usta-
novitev Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije;
2002
imenovan s strani Strokovnega sveta za po-
klicno in strokovno izobraževanje RS za
predavatelja višje šole za predmete v pro-
gramu:
- oblike intenzivnega povezovanja v kme-
tijstvu;
- organizacija in poslovanje v kmetijstvu;
- zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje
kakovosti;
2000-2004
član Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije;
član Sveta območne KGZ Celje;
2004-2008
član Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije.

Politično udejstvovanje:
1988
ustanovni član Slovenske kmečke zveze;
1990-2000
predsednik Podružnice SLS Šmarje pri Jel-
šah;
1992 – 1996
podpredsednik Slovenske ljudske stranke;
2001-2004
Član Sveta SLS;
2001-2004
Predsednik Glavnega odbora Slovenske
kmečke zveze SLS.

Znanje tujih jezikov:
- aktivno znanje nemškega, hrvaškega

in srbskega jezika;
- pasivno znanje francoščine;

V spomin
Franc Potočnik
(1955 – 2005)

Najtežje je ob izgubi dragega moža, očeta, izredno
hudo pa je, ko zgubiš dobrega prijatelja, sodelavca,
domoljuba, človeka, ki je vse svoje življenje posvetil
kmetijstvu, slovenskemu kmetu. Ljubil je svoje rodno
Kozjansko in nikoli v življenju mu ni bilo težko storiti
vse za svojo domovino.

Moj spomin na Francija gre v čas, ko smo ustanav-
ljali Slovensko kmečko zvezo kot prvo politično in
stanovsko organizacijo v Sloveniji v takratnem reži-
mu leta 1988. Dobro mi je znano njegovo delovanje v
Republiški skupščini Slovenije v obdobju 1990 – 1992
in čutil sem neverjetno energijo, kako se je boril za
osamosvojitev države Republike Slovenije.

Kot poslanec Državnega zbora je od leta 1992 pa
vse do leta 2000 deloval za razvoj demokracije v
Sloveniji in za izboljšanje položaja kmečkega
stanu. Dobro se spomnim, ko sva koncem
leta 1996 sedela v poslanskih klopeh, ka-
ko me je usmerjal kot izkušen parlamen-
tarec. Kot predsednik Odbora za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Držav-
nega zbora je skrbno spremljal aktiv-
nosti v času mojega ministrovanja, ved-
no z občutkom, da mora politika za-
gotoviti pogoje za razvoj kmetijstva,
razvoj slovenskega podeželja.

Dobro se spomnim s kakšno odgo-
vornostjo je prevzel nalogo ustanavlja-
nja Kmetijsko gozdarske zbornice Slove-
nije leta 2000. Kako je pričakoval, da bodo
volitve v to inštitucijo izvedene demokratično.
Spomnim se njegovega razočaranja in zaskrbljeno-
sti ob spoznanju, da zbornica deluje avtokratsko in v
nekaterih elementih ne uveljavlja dovolj interesa slo-
venskega kmeta, slovenskega kmetijstva.

S Slovensko kmečko zvezo je bil povezan od svoje-
ga začetka do svojega konca. Tik pred novim letom
sva pogovarjala o aktivnostih v letu 2005, o sklicu glav-
nega odbora Slovenske kmečke zveze, katerega pred-
sednik je bil.

Ne morem verjeti, prijatelj, da te ni. Ne morejo ver-
jeti Tvoji sodelavci. Trpi Tvoja družina. Spomin nate,
Franci, ostaja. Spomin na prijatelja.

Ciril Smrkolj

� � �
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Ob slovenskem kulturnem prazniku

Hrepenenje po lepoti in človečnosti sta
bili Prešernu izvor, končni namen in cilj

Pesnik in esejist
France Vodnik je v
članku »PREŠER-
EN IN MI« zapisal
o tem geniju naše-
ga duhá, v čigar
spomin slavimo
slovenski kulturni
praznik, med dru-
gim tudi tole misel:

Na dnu njegove poezije čutimo »hre-
penenje po lepoti in človečnosti, ki sta
bili Prešernu ne le izvor, ampak tudi
končni namen in cilj vse umetnosti«.

Kritik Josip Vidmar v svoji razpravi
»DR. FRANCE PREŠEREN« iz leta
1954 zanimivo dopolnjuje Vodnikovo
misel o izvoru in vsebini Prešernovega
ustvarjanja z besedami o usodi njego-
ve poezije pri nas po njegovi smrti do
današnjih dni. Takole pravi:

»Predstava o njegovi pomembnosti
raste med nami od desetletja do deset-
letja. Vse naše napredne generacije so
se borile zanj in tudi zase v njegovem
imenu. In največje poveličanje je doži-
vel nedavno v naši osvobodilni vojni,
ko je narod v svojem boju za dokonč-
no osvoboditev na svojo zastavo zapi-
sal predvsem Prešernovo ime. Če ni
mogoče reči, da je Prešeren tvorec slo-
venskega naroda, je vsaj gotovo njegov
čudežni Orfej in gotovo je, da se je uso-
da tega naroda v marsičem oblikova-
la, kakor se je, zaradi njega, zaradi
drobne knjižice njegovih „Poezij“. Po-
sebno velja to za našo kulturo. Vsi nje-
ni tvorci so videli v njem svojega vzor-
nika, bil jim je kažipot in potrditev nji-
hovega hotenja. Njegove pesmi bodo
ostale najvišje merilo za našo umet-
nost, kakor so bile vseh teh sto let po
njegovi smrti. Kljub njihovi malošte-
vilnosti je v njih ujeta in neuničljivo
shranjena usoda tega svobodnega,
mogočnega in hkrati preprostega člo-
veškega genija, njegov boj za prirodno
srečo, njegova tragična drama in nje-
govo poveličanje v pokornosti nadoseb-
nim dolžnostim, ki so zahteva človeš-
tva in njegovega osebnega poslanstva.«

Iz besed omenjenih dveh naših kul-
turno-literarnih mislecev veje torej pre-
pričanje o etično-estetskem temelju Pre-
šernove dediščine, temelju, ki je vzidan
v podnožje naše celotne kulturne stav-
be ne le kot njen opornik, marveč tudi
kot njena osnovna značilnost vse od
pesníkovih časov do danes.

Etično-estetska osnovna barva naše
kulture pa je najizrazitejši dokaz nje-
ne živosti, njene neomahljive pokonč-
nosti, njene odzivnosti in odmevnosti,
njene včlenjenosti v živo življenje,
skratka — njene mladostnosti.

• Mladostnost — ne merjena z me-
rilom časa, marveč s kriteriji elemen-
tarnosti, čistosti, nekompromisarstva,
pristne zagnanosti itd. — ni sklerotič-

no uklenjena v sheme vsakdanjega živo-
tarjenja, ni podrejena zahtevam trenut-
nega profita, ni disciplinirano speciali-
zirana na ozko omejena interesna po-
dročja, ni nikoli zadovoljna z delnimi ali
navideznimi rešitvami.

• Mladostnost vidi vsako svoje deja-
nje ali delovno področje, tudi kulturo in
literaturo, samo kot enega izmed delov
celotnega življenja, ki živi le v skupnosti
z življenjem in ki samo v skupnosti z
njim življenju tudi daje svoj delež.

• Mladostnost zanika potvarjanje re-
snice in resničnosti in odklanja navidez-
nosti in nebistvenosti vseh vrst, saj do-
muje v areni živega življenja. Njen na-
men ni potvarjati življenje, temveč življe-
nje preustvarjati. Preustvarjati takó, da
bi v njem že vendar enkrat pričeli pre-
vladovati med ljudmi človečanski, ne pa
samó egoistični, špekulantski in profitar-
ski odnosi; da bi se pričel spoštovati člo-
vek, ne pa samo njegova delovna, finanč-
na ali oblastniško vplivna sposobnost; da
bi človeška družbenost temeljila na re-
snični zavesti usodne povezanosti, ne pa
samo na interesno smotrni trenutni or-
ganiziranosti posameznih človekovih
lastnosti glede na trenutne bližnje cilje,
organiziranosti, ki v skladu s svojimi na-
logami določene človekove lastnosti in
določene življenjske silnice absolutizira,
zanemarja pa vse drugo in s tem potvar-
ja takó človeka kakor življenje.

• Mladostnost je pristno; nediscipli-
nirano in nepreračunljivo zagnana v ak-
cijo, v radikalno izpolnjevanje nalog, ki
jih ji postavlja življenje.

• Mladostnost se ne zadovoljuje s su-
rogati življenja in njegovih manifestacij
in ne sprejema vsiljenih, postavljenih in
napihnjenih avtoritet in avtoritarizmov,
pa če so še takó „znanstveno“, „umet-
niško“, „funkcionalno“, „tradicijsko“ ali
kakorkoli že utemeljeni. Zaveda se, da
se življenje človeka in človeštva nikoli ne
dá do kraja zgolj domisliti, dá se samo
živeti. Živeti in s svojim življenjem in de-
lovanjem preustvarjati. Preustvarjati živ-
ljenje človeštva pa pomeni podirati mali-
ke egoizma in protinaravnosti, omogoča-
ti človeštvu, da vzpostavi pristne, narav-
ne medsebojne odnose, temelječe na člo-
vekovem bistvu, ne pa na njegovih lastno-
stih, ki si jih je bil pridobil v nečloveškem
boju vsakogar z vsakomer na življenje in
smrt. Preustvarjati življenje človeštva pač
ne pomeni bojevati se za svoj prav, tem-
več prizadevati si za zmago človečanskih
odnosov med ljudmi, bojevati se torej za
nove, humane odnose.

• Mladostnost je permanentno v spo-
ru s tako imenovano „stvarnostjo“, saj le-
ta teži k ustaljenosti, institucionalizaciji
in torej h konservativizmu ter tako mali-
či njeno svetlo podobo sveta in življenja
ter ji preprečuje, da bi se uveljavila v vsej
dinamičnosti in polnosti svojega čistega
in plemenitegn hotenja.

• Mladostnost želi bi-
ti pri vseh svojih odloči-
tvah in dejanjih avto-
nomna in si zato kot svo-
jo glavno karakterno za-
poved nalága osebno svo-
bodnost, le-ta pa ji ne po-
meni samovoljnosti, am-
pak ji je težko, vendar
nujno breme, kajti v vsa-
kem trenutku mora za
vsako svojo gesto nositi
pred seboj in pred zgo-
dovino polno odgovor-
nost.

Zaradi vseh teh in še
mnogih drugih lastnosti
letijo na mladostnost že
od začetka človekove za-
vesti premnogi očitki, ki
jih lahko v njíhovi najmi-
lejši obliki spravimo na
skupni imenovalec — uto-
pizem. Mladostnost, ki je
ustvarjalna in ki slej ko
prej pomeni katarzo člo-
večnosti, pa odgovarja:

Če je vse to utopizem,
potem so pač utopizem
vse poštene težnje vsega človeštva v vseh
časih, vse težnje, ki temeljijo na ljubez-
ni, pravici in resnici in ki se trudijo, da
bi ljudje in narodi postali plemeniti in bi
sodelovali v medsebojnem razumevanju.
Potem so pač utopizem vsi poskusi za
dobrega in srečnega človeka. Če je vse
to utopizem, potem smo pač vsi ljudje,
ki pošteno mislimo in čutimo, utopisti,
in ponosni smo na to: kajti naš edini greh
je v tem, da ne sovražimo, ampak ljubi-
mo; da ničesar, kar počnemo, ne delamo
zato, ker bi hoteli uničiti tisto, kar naj bi
sovražili, marveč zato, ker bi radi povz-
dignili tisto, kar ljubimo.

* * *
Značilno je, da se je Prešeren kot pe-

snik prvič uveljavil — in sicer med mla-
dino svojega časa — prav s pesmijo
»SLOVO OD MLADOSTI«, ki je izšla
v I. zvezku Čbelice leta 1830. Pesem no-
si — lahko bi rekli — retorični naslov, saj
se njen avtor v bistvu nikoli ni poslovil
od mladosti, njena vsebina pa je vsa pre-
žeta z otožnostjo in pristno užaljenostjo
te mladosti ob konfrontaciji s takó ime-
novano „stvarnostjo“.

Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanje!
Veselja dokaj strup njegov je umóril:
sem zvedel, da vest čisto, dobro d’janje
svet zanič’vati se je zagovóril,
ljubezen zvesto najti, kratke sanje!
zbežale ste, ko se je dan zazóril.
Modróst, pravičnost, učenóst, devíce
brez dot žal’vati videl sem samice.
Sem videl, da svoj čoln po sapi sreče,
komúr sovražna je, zastonj obrača,
kak’ veter njé nasproti temu vleče,
kogŕr v zibéli vid’la je berača,
da le petica dá ime sloveče,

da človek toliko velja, kar plača.
Sem videl čislati le to med nami,
kar um slepí z golj’fijami, ležámi.
Té videt’, gŕje videti napake,
je srcu rane vsekalo krvave; (...)
Otožnost in užaljenost, ki vejeta iz

citiranih verzov, nista nobena póza ali
romantična modna muha, ampak sta
izraz pristnega in prizadetega pesniko-
vega hrepenenja po lepoti in človečno-
sti in njegove bolečine spričo temu
idealnemu hrepenenju cinično, oblast-
no, samopašno, ignorantsko, zmago-
slavno in zmagovito nasprotujočega
„življenjskega realizma“. In sta torej
etično-estetski temelj njegove poezije.
Etično-estetski temelj, ki je — kakor
smo dejali na začetku — vzidan v
podnožje naše celotne kulturne stav-
be ne le kot njen opornik, marveč kot
njena osnovna značilnost vse od Pre-
šernovih časov do danes.

Temu etično-estetskemu temelju ali
osnovni barvi Prešernove poezije in ce-
lotne naše kulture po smo rekli mla-
dostnost. Mladostnost zato, ker nam
pomeni trajno navzočo in večno živo ka-
tarzo našega bivanja. Brez nje bi bila v
naši podobi vrzel, ki bi ostala na veko-
maj nezapolnjena. Tako včeraj kot tu-
di danes, v naši današnji podobi, in
prav tako tudi jutri. Kajti človeštvo ne-
prenehoma raste iz sedanjosti v prihod-
nost, in vsaka njegova sedanjost vsebu-
je sestavine celotne njegove preteklosti,
in vsa prihodnost bo nosila neizbrisne
sledove tudi njegove sedanje sedanjosti.

To tajiti bi pomenilo tajiti svojo se-
danjost, to zanikovati bi pomenilo za-
nikovati sebe samega.

Boždar Jakac: France Prešeren (1946)
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KRATKE SLADKE
Našega bivše-

ga glavnega tajni-
ka (zdaj se uspe-
šno ukvarja z de-
lom v gospodars-
tvu), Andraža Ve-
hovarja, je (spet)
doletela sreča. Po-
stal je očka. Še
vedno “našemu
Vehiju” iskreno če-
stitamo in upamo,
da sta si tako očka
kot mami že pošte-
no spočila po prvih
napornih trenutkih,
mala Ana tako ali tako pridno drema in “papa” že od
vsega začetka, njeni stari starši pa so menda tudi
tipični predstavniki dedkov in babic - svojo malo vnu-
kinjo z veseljem že zdaj pošteno “razvajajo”. In prav
je tako!

Danes malce drugače. Ne kot politik, temveč kot
dedek. Jožef Tivadar je sicer rad oboje, pravi.
Vnučka pa v njegovem srcu vseeno zavzemata prav

posebno mesto. Tudi sam je namreč oče dveh sinov.
Takole sta se s svojim dedkom “slikala” starejši Irenej
in še čisto majhen dojenček Timotej, ki bo zdaj kar
nekaj časa veselo okušal radosti “edinca”... Ireneju
pa se bo že aprila pridružil bratec oz. sestrica. Dedku
želimo veliko veselja v družbi novih prirastkov druži-
ne!

Ne, ne bomo še zapustili prijetne teme, ki smo jo
začeli v prvi kratki - sladki. V Grosupljem je svojo
malo srečico dočakal tudi predsednik občinskega
odbora in član sveta stranke, Matjaž Trontelj. Mlada
družinica uživa; no ja, očka je aktiven kot vedno,
čeprav na drugačen način - je namreč na očetov-
skem dopustu, hčerka Valerija Ana in žena Mariana
pa se tudi zaradi tega preprosto dobro počutita ... Vsi
skupaj čakajo, da bo mraz popustil in da bo mala
zaspanka spoznala tudi udobje otroškega vozička.
Naj bo kmalu veliko sonca in toplote!

Skok na štajerski
konec, kjer je bilo
posebno veselo ko-
nec prejšnjega leta.
Branko Ledinek,
župan občine Rače-
Fram se je dokončno
odločil in na glas re-
kel “da” svoji izbran-
ki. Ob strani mu je
kot poročna priča
stal župan občine
Starše, njegov prija-
telj in strankarski ko-

lega, Vili Ducman, na svatbi pa se je, poleg ostalih
povabljenih, menda veselilo lepo število štajerskih
županov. Branko, pa še nekaj smo ti hoteli povedati -
na stranki (izpred volitev) še vedno hranimo nekaj
tvojega. Tvoj “portret”! In ne mislimo ga prav hitro
sneti dol, tako je posrečen! Vse najlepše na novi
poti!

Vsake toliko časa se nam prek elektronske pošte
oglasi tudi naš član, gospod Marko Dvořák “iz tuji-
ne”, kot pravi sam. Redno prebira naš časopis,
spremlja dogodke
doma, jih komenti-
ra in nam vedno
želi vse najboljše.
Vsake pozornosti
smo zelo veseli,
čeprav mu vedno
ne odpišemo.

Pa smo se od-
ločili, da mu lepe
pozdrave in vse
dobro zaželimo kar prek strani našega časopisa.
Gospod Marko, še vedno tako priden dedek??? Za-
gotovo, prav tako pa ne dvomimo, da še vedno redno
in z velikim veseljem v svojem lepem jeziku in maniri
zapisujete trenutke življenja, ki ga živite.

Poslanec Kristijan Janc ima
za sabo nekaj “burnih trenutkov”.
Prihaja namreč iz Sevnice. Kar je
vse v redu in prav. Se je pa (malce
za šalo) zapletlo ob dejstvu, da je
tudi župan te občine, torej nekako
tudi “izvirni” župan Melanije
Knavs, tiste Melanije, ki je postala
žena enega najbogatejših ljudi na
našem planetu. Sevnica je bila v
povezavi z Melanijo (že nekaj časa
je menda Melania Knauss) zadnje
čase velikokrat omenjena v našem
rumenem tisku, v Ameriki pa ne,
ker mladenka o tem menda ne go-
vori prav rada. Kakorkoli že - mla-
da dama je iz Sevnice, je prelepa
in po novem tudi bogata. Posla-
nec in župan Janc pa je človek na
mestu in zato mu ob srečnem do-
godku, tja čez lužo ni bilo težko poslati zelo lepega
voščila. V šali je dejal: “Hja, nikoli ne veš, mogoče bo
pa gospod Trump nekoč želel spoznati, kje je Melani-
ja živela kot otročiček, kje je hodila v šolo, na bazen
... Pa bo prišel, pogledal in kaj primak-
nil “k razvoju kraja”. Gos-
pod župan, iz vaših ust v
božja ušesa!

Glavni tajnik stranke
Aleš Vehar je imel okrog
božiča in novega leta pol-
ne roke dela. “Honorar-
no” se je udejstvoval tudi
kot desna roka Božička.
Kamorkoli je s temi vreč-
kami prišel, so ga bili za-
gotovo na vso moč veseli.
O beli torbici na sredini

pa fotografija molči ... Nekateri “malce zlobni ženski
jeziki” ob pogledu na fotografijo ugibajo, da je bila
bela torbica, namesto vrečke,verjetno namenjena or-
ganizacijski tajnici stranke, Mateji Jagodič. Če jo je
res dobila, noče povedati, v službo pa tudi ne hodi z
njo. Sumljivo, res sumljivo ... Kakorkoli že, če je ni
dobila, bi si jo pa vsekakor zaslužila!

P o d o b -
nim fotografi-
jam radi re-
čemo tudi
“gasilske”...
Le še ostalo
vodstvo stran-
ke bi, za po-
pestritev, mo-
ralo pristopiti
spredaj... No
ja, počepniti,
ker je predsednik dokaj velik človek... Pa šalo na
stran; naj zadovoljni, nasmejani obrazi na fotografiji,
govorijo sami zase, za nekatere pa vendarle ugibaj-
mo: dr. Marti Ciraj je dodatno voljo za nasmeh goto-
vo dala ognjeno rdeča tunika. Gospa obožuje malce
bolj eksotična oblačila, ki ji, roko na srce, tudi prista-
jajo. Zakaj se “reži” podpredsednik Bojan Šrot, ve
sam, predsednik Državnega sveta Janez Sušnik je
pa tako ali tako znan kot dobrovoljen in prijazen gos-
pod, vedo povedati njegovi sodelavci in sodelavke.

Na glavnem odboru, v delovnem vzdušju, sami
znani obrazi ...

In kravate v različnih barvah. Pozorna ženska
očesa so opazila, da je glavnemu tajniku Alešu Ve-
harju izredno všeč modra barva, državni svetnik
Marjan Maučec pa prisega na rdečo - kravato, pa
tudi šal v hladnejših dnevih. Janez Per pravi, da je
najraje brez kravate, vendar si jo nadene, če je že
treba, županu Jožetu Antoniču je kravata del dnev-
nega “službenega oblačila” ... ostalih gospodov po-
sebej o kravatah nismo spraševali ...


