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in priprava za tisk Špes grafika, Novo mesto. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo.
Časopis izhaja mesečno.

»Evropska ljudska stranka ima
v soočanju z novimi trendi v socio-
kulturnem življenju zahodnega
sveta pred očmi vedno vrednote in
tradicijo, vključujoč družino, tra-
dicionalne manjšine, zgodovinske
vere in cerkve, ki so že stoletja mo-
čan temelj evropske civilizacije.«
Tako izhodišče smo sprejeli v za-
ključnem dokumentu kongresa
Evropske ljudske stranke v Rimu,
konec marca letos. V Slovenski
ljudski stranki še kako dobro
vemo, kakšno bogastvo je tradi-
cija, ki je neobhodno potrebna
za ohranitev našega naroda, kul-
ture in slovenske zemlje. Spošto-
vanje tradicije ni staromodno,
spoštovanje tradicije ni nazad-
njaško – je osrednja usmeritev
največjih evropskih strank - in je
usmeritev stranke z najdaljšo tra-
dicijo v slovenski zgodovini –
Slovenske ljudske stranke.

»Evropski socialni model ima
svoje korenine v krščanski social-
ni misli in temelji na učinkovito-
sti, socialni pravičnosti, konkuren-
ci in solidarnosti, osebni odgovor-
nosti in socialni varnosti. To osta-
ja pomembno tudi v pogojih glo-
balizacije trgov in hitrih sprememb
v gospodarskem življenju. Izziv za
vse je združevati te nove močne trž-
ne silnice z gospodarsko dinami-
ko, človečnostjo in družbeno od-
govornostjo.«

S to mislijo iz nekega drugega
dela kongresnega dokumenta
lahko v »visokodonečem polito-
loškem« jeziku opišemo pravza-
prav natančno tista prizadevanja,
ki smo jih v Slovenski ljudski
stranki izpostavljali ob javni raz-

pravi o znamenitih gospodarskih
in socialnih reformah in dokonč-
no zadnje tedne ob oblikovanju
in podpisu pobude Partnerstvo
za razvoj. »SLS bo vztrajala, da
bi ključne projekte in spremem-
be izvedli tako, da ne bi povzro-
čili poslabšanja položaja nekate-
rih že sedaj socialno ogroženih
skupin prebivalstva,« smo zapi-
sali v našem odgovoru predsed-
niku vlade. Popolnoma evropska
drža! Ob tem pa smo jasno pou-
darili, da je za nas daleč bolj po-
membna vsebina kot procedura
in prestiž, s katero se pride do
rešitev.

Z velikim veseljem sem poz-
dravil udeležence na odlično pri-
pravljeni programski konferenci
o kmetijstvu in občnem zboru
Slovenske kmečke zveze v No-
vem mestu. Prepričan sem, da bo
novi predsednik Igor Hrovatič
skupaj s prenovljeno ekipo z no-
vim zagonom poživil kmetijsko
politiko naše stranke. Ljudje ča-
kajo; čakajo tako, kot leta 1988.
Naj bodo članom Kmečke zve-
ze v navdih in pogum pričevanja,
ki jih objavljamo v tokratni šte-
vilki. Problemov v kmetijstvu,
žal, je tudi dandanes še vedno
preveč.

Z enakim zadovoljstvo spreje-
mam poročila številnih občin-
skih odborov, ki ste že resno sre-
di priprav in aktivnosti za letoš-
nje lokalne volitve. Pozdravljam
vse kandidate, ki ste se že odlo-
čili, da sprejmete ali pa nadalju-
jete izziv dela za skupnost kot
kandidati za župana ali občinske-
ga svetnika! Bodite s tem dobra
vzpodbuda še ostalim. Letošnji
»praznik demokracije« je lahko
tudi praznik uspeha Slovenske
ljudske stranke. Pokažimo, v čem
smo v ljudski stranki drugačni;
pokažimo, zakaj je Slovenska
ljudska stranka za Slovenijo po-
membna in potrebna!

Janez Podobnik,
predsednik SLS

Evropske usmeritve stranke z najdaljšo
tradicijo v slovenski zgodovini

Pogovor z Joškom Jorasom

Zavarovati slovensko
ozemlje, zavarovati
slovenske državljane
in slovenske interese
Ali nam lahko na kratko opišete do-
godke 20. aprila?

Po naročilu okrožnega sodnika v
Kopru je bil pooblaščen gospod Žaj-
bah iz Ljubljane, ki je moral oceniti
odvajanje motornih voda iz parkiriš-
ča, ki se nahajajo 2,5m od moje hiše.
To je nepravilno. To parkirišče je last
casinoja in mi dela škodo na mojem
imetju. Izvedenec gradbene stroke g.
Žajbah je prišel ob 9.30 uri, kot je bilo
naročeno, da opravi svoje strokovno
delo. Po 10 minutah njegovega delo-
vanja so pristopili na mojo parcelo
uniformirani hrvaški policisti, ki so
brez kakršnega sodnega naloga ali do-
kumenta prisilili sodnega izvedenca,
da je prekinil z delom in to na ozem-
lju Republike Slovenije. Ko sem to
opazil, kaj se je dogajalo, sem se na-
potil k novinarjem, ki so stali na de-
snem bregu reke Dragonje z name-
nom, da jim pojasnim, kaj se dogaja.
Ko sem prišel po moji poti do mostu,
so me tam pričakali trije hrvaški poli-
cisti in so mi omejevali prosti dostop
do novinarjev. Temu dejanju sem se
uprl, zato so me grobo podrli na tla
in mi nataknili lisice in me odnesli v
njihovo kontrolno točko, ki se nahaja
na slovenskem ozemlju. Zaradi pre-
povedi opravljanja dela je bil sodni ce-
nilec g. Žajbah prisiljen, da je zapu-
stil moje imetje in se odpravil proti
mostu na Dragonji. Medtem so za
kakšno uro vzeli svobodo tudi moje-
mu odvetniku Damjanu Starmanu.
Med tem je Marjan Podobnik o do-
godku že obvestil ministra za okolje
in prostor Janeza Podobnika, ki je bil
z ostalimi predstavniki vlade na de-
lovnem obisku na severu Primorske.
Po intervenciji pristojnih ministrstev
sva bila z g. Starmanom po uri in pol
izpuščena na svobodo. Medtem je
mene obšla slabost in nekje na polo-
vici poti proti mostu sem se zgrudil
in padel na tla. Ob pomoči moje hče-
re sem vstal in nadaljeval pot proti mo-
stu, kjer so me pričakali slovenski po-
licisti in novinarji. Novinarjem sem
zelo podrobno opisal, kaj se je zgodi-

lo, med vprašanji sem
odgovoril tudi, da na-
ši sosedje nadaljujejo
politiko enostranske-
ga diktiranja meja
tako, kot so to počeli
leta 1941 do 1945, ko
so okupirali območje
pri Mokricah. Tako
da Slovenija ni bila
okupirana samo od
treh okupatorjev med
vojno, ampak je tudi Hrvaška kot če-
trti okupator delovala na slovenskem
ozemlju. 1947 leta so pobili v Štrigo-
vi približno 30 Slovencev, zato ker so
vztrajali, da hočejo biti v Sloveniji.
Leta 1954 so v Pregari zapirali in pre-
tepali Slovence, ki so želeli biti v Slo-
veniji, ravno to se je dogajalo tudi v
Škudelini s Pribci in, kot vidite, tudi
dandanes še z menoj in mojo druži-
no. Kajti to ni samo, kar se vidi, so
tudi skriti pritiski, namensko škodo-
vanje našega oz. mojega imetja s stra-
ni casino Mulino s soglasjem oblasti
v Bujah oziroma v Zagrebu.

Kaj menite, kakšni bodo ukrepi Slo-
venske narodne zveze SLS in pa slo-
venske oblasti?

V Slovenski narodni zvezi SLS
bomo nadaljevali s strategijo prizade-
vanj, da ohranimo celovito občino Pi-
ran, celovit Piranski zaliv in stik z
mednarodnimi vodami. S tem bomo
poskušali prepričati vodstvo Sloven-
ske ljudske stranke, da nas podpre v
predlogih, s katerimi bomo lahko te
namene izpolnili, od slovenskih obla-
sti, kot so koalicija, pa, da bodo spo-
štovali koalicijsko pogodbo in začeli
nova pogajanja z Republiko Hrvaško
z jasnimi izhodišči. Obenem pričaku-
jemo od vlade, zunanjega in notranje-
ga ministra, da bodo pri pogajanjih
dosegli zastavljene cilje. Ti cilji pa so:
zavarovati slovensko ozemlje, zavaro-
vati slovenske državljane in slovenske
interese.

Hvala vam za pogovor,

Rok Ravnikar
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Na kongresu EPP v Rimu je delega-
cijo SLS vodil predsednik stranke Ja-
nez Podobnik, pridružili pa smo se mu
še podpredsednica Nada Skuk, glavni
tajnik Aleš Vehar, mednarodni tajnik
mag. Stanislav Raščan in predsednik
Nove generacije SLS Rok Ravnikar.

SLS je podprla osnutek Manifesta
iz Rima, ki ga je sprejel kongres. Pred-
vsem je aktivno sodelovala pri razpra-
vi o tistem delu kongresne resolucije,
ki govori o skupnih evropskih krščan-
sko-judovskih koreninah, ki so jih
očetje Evropske zveze Monnet, Schu-
man, Gasperi in Adenauer vgradili v
njene temelje. Delegacije SLS je pod-
prla tudi del manifesta, ki govori o po-
zitivnih učinkih zadnje širitve EU in
hkrati podpira nadaljnjo širitev EU,
hkrati pa opozarja, da morajo vse kan-
didatke za članstvo izpolnjevati pri-
stopne pogoje. Za tiste države, ki po-
gojev ne izpolnjujejo, obstajajo še dru-
ge oblike partnerskega sodelovanja.
SLS se strinja z navedbami manife-
sta, da predstavljajo podeželska ob-
močja še zmeraj 80% ozemlja EU,
zato je potrebno skrbeti za skladen re-
gionalni razvoj tako na vsem področ-
ju Slovenije kot tudi v EU.

Predsednik SLS Janez Podobnik se
je v okviru kongresa srečal s številni-
mi predsedniki strank, med drugim s
predsednikom Češke krščanske stran-
ke in zunanjim ministrom Češke Ci-
rilom Svobodo in predsednikom naj-
močnejše makedonske opozicijske
stranke VMRO. Sogovorniki so raz-
pravljali o možnostih za sodelovanje
med strankami in državami predvsem
na razvoju podeželja in črpanja evrop-
skih sredstev iz evropskih skladov ter
izmenjave izkušenj na teh področjih.

Seveda pa je tako množičen dogo-
dek, udeležencev kongresa je bilo pre-
ko 1000, še posebej bogat z obkon-
gresnim dogajanjem. Zardi volitev je
bilo v prvem delu kar nekaj nagovar-
janj in predstavitev s strani kandida-
tov. Tu smo še posebej »zasloveli« Slo-
venci, saj sta za mesto podpredsedni-
ka EPP kandidirala kar dva: dr. Ro-
mana Jordan Cizelj iz SDS in Alojz
Peterle iz NSI. Večkratne kandidatu-
re iz ene države so sila nenavadne na
mednarodnem področju, saj se neka-
ko pričakuje, da so nacionalne orga-
nizacije, ne glede na to, koliko strank
je včlanjenih iz posamezne države, na
kongresih usklajene. Zato smo bili

tudi člani delegacije iz SLS, ki sicer ni
imela kandidata, s strani ostalih dele-
gatov večkrat povprašani za pojasni-
lo. Na koncu je kot zadnjemu izmed
izvoljenih podpredsednikov vendarle
uspelo Alojzu Peterletu, obstajala pa
je realna možnost, da ne bo izvoljen
nobeden od Slovencev. SLS je zago-
varjala interes Slovenije in s svojimi 4
glasovi podprla oba kandidata.

Na svečanem koncertu v čast kardinalu dr. Francu Rodetu

Že prvi večer smo bili deležni tudi
italijanskega blišča v organizaciji sa-
mega Berlusconija, ki je za vse dele-
gate priredil sprejem v resnično veli-
častni vili Mania na enem izmed rim-
skih gričev. Malo nas je sicer zmedlo
enourno čakanje v avtobusih, s kate-
rimi smo se nato peljali dobrih 30 me-
trov do vile, ampak Italijani pač ni-
koli niso sloveli po svojih organiza-

cijskih zmožnostih, pa še predsednik
EPP Wilfred Martens je bil prav med
nami v isti »godlji«. Vendarle se je spla-
čalo: doživetje sprejema v vili je bilo
resnično »ekstra«; še posebej prizori
osvetljenih teras z varnostniki, ki so
delovali kot iz kakšnega filma o ko-
lumbijskih kartelih. Kljub temu smo
si mirno in z užitkom privoščili izbra-
no ponudbo italijanske kuhinje. Še
eno izmed »bleščavih« prizorišč pa je

bilo petkovo kosilo ob bazenu hotela
Hilton – kjer je sicer potekal kongres
– ki je v senci palmovih dreves in prav-
zaprav močnem rimskem soncu mor-
da, ampak res morda, opravičeval si-
cer naše najdražje pivo do sedaj.

mag. Stanislav Raščan,
mednarodni tajnik SLS

Rok Ravnikar

31. marca zvečer se je delegacija
SLS s predsednikom Janezom Po-
dobnikom udeležila svečanega kon-
certa v cerkvi »Svete Marije v Trans-
pontini« v Vatikanu, s katerim so po-
častili imenovanje slovenskega kardi-
nala dr. Franceta Rodeta in ga je od-
lično organiziral slovenski veleposla-
nik pri Svetem sedežu dr. Ludvik To-
plak. V uro dolgem programu s sa-
mospevi, dueti in orgelskimi sklad-
bami, ki so jih izvajali sopranistka
Andreja Zakonjšek, basbaritonist
Marcos Fink in organist Tone Potoč-
nik, smo lahko v na poseben način
svečanem okolju prisluhnili njihove-

mu meditativnemu sosledju. Koncer-
ta v Rimu so se poleg številnih Slo-
vencev, ki tam živijo, udeležili tudi zu-
nanji minister Dimitrij Rupel, evrop-
ski poslanec Alojz Peterle ter več di-
plomatov, akreditiranih v Vatikanu.
Koncertu pa je sledil še poseben spre-
jem, tako smo se vsi udeleženci z nje-
govo eminenco kardinalom dr. Rode-
tom lahko tudi osebno srečali.

Naslednji dan smo se udeležili še
slavnostnega kosila pri dr. Ludviku
Toplaku, v dopoldanskem času pa
smo bili deležni še resnično poseb-
nega doživetja: pod vodstvom nekda-
njega vatikanskega knjižničarja dr.

Ivana Rebernika smo se sprehodili po
odkritih in nekaj »zakritih« vatikan-
skih zakladnicah in muzejih, saj so
nam ključi njegovih »vplivnih prijate-
ljev« odpirali tudi sicer zaprta vatikan-
ska vrata in zidove. Papeški vrtovi in
slovensko drevo med njihovim rastli-
njem, nekdanja vatikanska železniška
postaja – sedaj veleblagovnica, pape-
ževa razgledna terasa in edinstvene
spiralne stopnice, hodnik s podpisom
Giuseppeja Garibaldija, za javnost za-
prt etruščanski muzej in seveda Sik-
stinska kapela – ampak to še takrat,
ko ni polna obiskovalcev. Slovenci v
Vatikanu so (lahko) resnično veliko
bogastvo!

mag. Stanislav Raščan,
mednarodni tajnik SLS

Rok Ravnikar

Priložnostni zborček na sprejemu pri
kardinalu dr. rodetu

Skrivni vatikanski hodniki Pri slovenskem drevesu v
papeških vrtovih
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Udeležba delegacije SLS na kongresu Evropske ljudske stranke v Rimu 30. in 31. marca 2006

“Naš cilj – VAŠA EVROPA!”
V Rimu je bil 30. in 31. marca kongres EPP (Evropske Ljudske stranke), ki je hkrati označeval tudi 30. obletnico
ustanovitve Evropske Ljudske stranke. Kongres je zbral 68 krščansko demokratskih in ljudskih strank iz 35 evrop-
skih držav, ki sestavljajo najbolj vplivno skupino v vseh evropskih vladah in institucijah. V EPP je včlanjenih 11
predsednikov vlad držav EU, 9 evropskih komisarjev, vključno s predsednikom Evropske komisije, in je največja
skupina v Evropskem parlamentu, kjer ima 264 članov.
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Velike spremembe v Cerkvi na Slovenskem
Papež Benedikt XVI. je 22. februarja na splošni avdienci v Vatikanu spo-

ročil imena novih kardinalov, med katerimi je bil tudi slovenski nadškof
Franc Rode. Konzistorij, na katerem so bili kardinali potrjeni, pa je sledil
24. marca. Katoliška cerkev ima tako zdaj 193 kardinalov. Dr. Franc Rode,
prvi kardinal iz Slovenije in tretji slovenskega rodu, imenovanje pojmuje
kot znamenje posebne papeževe naklonjenosti Cerkvi na Slovenskem in
vsemu slovenskemu narodu, pa tudi kot čast za Slovenijo. Ob imenovanju
smo mu čestitke poslali tudi iz SLS:

Spoštovani gospod nadškof msgr. dr. Franc Rode!

Ob odločitvi papeža Benedikta XVI., da Vas imenuje
za kardinala Rimsko Katoliške Cerkve, Vam v imenu
Slovenske ljudske stranke iskreno čestitam in voščim
obilo blagoslova pri Vašem odgovornem poslanstvu.
Čestitkam se pridružuje tudi Poslanska skupina SLS.

Ob tej priložnosti se Vam ponovno zahvaljujemo za Vaše
delo med Slovenci ter hkrati izražamo naše upanje, da
boste še naprej ostali tako povezani s slovenskim
narodom, ki je na Vas danes lahko še posebej ponosen.

Jakob PRESEČNIK Janez PODOBNIK
Vodja Poslanske skupine SLS predsednik Slovenske ljudske stranke

V petek, 7. aprila, je bila po apostolskem nunciju v Sloveniji sporočena tudi
ena največjih novic v zgodovini Cerkve na Slovenskem, in sicer odločitev
papeža Benedikta XVI., da se v Sloveniji ustanovijo tri nove škofije: novomeš-
ka, celjska in murskosoboška. Ob tem sta predsednik SLS Janez Podobnik in
vodja poslanske skupine SLS Jakob Presečnik novim škofom – ordinarijem
mons. Andreju Glavanu, mons. Andreju Stresu in mons. Marjanu Turnšku
poslali čestitko ob njihovem imenovanju za vodenje novih škofij:

Čestitava Vam ob imenovanju za škofa ordinarija.

Z veseljem sva sprejela vest o Vašem uspešnem delu pri vodenju slovenske
Cerkve in dobrem nadaljnjem sodelovanju. Imenovanje tudi potrjuje Vaše od-
ločne dosedanje poslanstvo.

Posebno čestitko pa smo sporočili tudi novemu mariborskemu nadškofu
in metropolitu dr. Francu Krambergerju.

Na slovesnosti ob podelitvi znakov kardinalske časti v Rimu 24. marca je
bil v delegaciji slovenske vlade tudi dr. Drago Čepar, direktor Urada za
verske skupnosti. Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu dr. Ludvik
Toplak je dogodek vzorno organiziral in tudi povabil slovenske udeležen-
ce na kosilo v svojo rimsko rezidenco (na sliki skupaj s slovenskimi škofi).

V času od zadnje številke Odmeva sta se na sedežu stranke zvrstili dve
seji Izvršilnega odbora, kjer smo obravnavali predvsem aktualno politično
dogajanje in priprave na lokalne volitve.

Na novinarskih konferencah smo predstavili naša stališča do aktualnih
razmer v šolstvu, na področju vračanja vlaganj v telekomunikacijah, kme-
tijstvu in varstvu mladine ob sprejemanju zakona o javnem redu in miru.

Aktualna politika je bila sicer v znamenju podpisovanja Partnerstva za raz-
voj, aktivnosti SLS pa so se sicer osredotočile predvsem na pripravo pro-
gramske konference o kmetijstvu in občnem zboru Slovenske kmečke zveze.

Izvršilni odbor SLS o lokalnih
volitvah in sodstvu

Izvršilni odbor SLS se je seji, ki je
bila 17. marca, seznanil s pripravami
na lokalne volitve, v okviru katerih
bodo imeli občinski odbori avtonomi-
jo pri določanju programskih poudar-
kov in sklepanju koalicij. Predsednik
ljudske stranke in okoljski minister Ja-
nez Podobnik je v izjavi novinarjem
povedal, da je “vzdušje na terenu zelo
delovno”.

Poleg razprave o nekaterih pro-
gramskih poudarkih volilne kampanje
pred jesenskimi volitvami so člani iz-
vršilnega odbora razpravljali tudi o
pobudi za spremembo ustave, s kate-
ro bi postavili določene omejitve pri

trajnem mandatu sodnikov. Podobnik
je dejal, da bodo pred dokončno opre-
delitvijo do predloga pridobili še ne-
kaj strokovnih mnenj.Govorili so še
o nedavnem vrhu koalicije, kjer je be-
seda med drugim tekla o načelnem
odnosu koalicije do tujega lastništva
v bankah, zavarovalnicah in drugih
gospodarskih subjektih. “SLS ima tu
načelno stališče,” je dejal Podobnik
in pojasnil, da je v interesu Slovenije,
njenega gospodarstva in državljanov,
da se ohrani večinski oziroma po-
memben delež državnega ali sloven-
skega lastništva v bankah in drugih
finančnih institucijah. r.r.

IO SLS za podpis sporazuma
Partnerstvo za razvoj

11. aprila se je v Ljubljani
sestal izvršilni odbor Slo-
venske ljudske stranke. Med
drugim je tekla razprava o
podpisu sporazuma Part-
nerstvo za razvoj in pripra-
vah SLS na lokalne volitve.
Janez Podobnik, predsed-
nik SLS, je poudaril, da je
SLS ves čas razprave zasto-
pala stališče, da je bistvo
Partnerstva za razvoj hkra-
ti tudi vsebina sedanje vlad-
ne koalicije, zato večjih po-
mislekov SLS o tem sporazumu nima.
Kljub pozitivni izkušnji v preteklosti
med sodelovanjem vladnih in opozi-
cijskih strank pa smo v SLS prepriča-
ni, da bo odgovornost za izvajanje
sprememb vseeno nosila vlada. V SLS
poudarjamo predvsem vsebino tega
sporazuma in tukaj lahko v SLS za-
dovoljni ugotavljamo, da so po posre-
dovanju SLS vneseni tudi poudarki,
ki smo jih v prvotni različici pogreša-
li; gre pa za enakomeren regionalni
razvoj, razvoj kmetijstva in razvoj po-
deželja, spodbudno družinsko politi-
ko in soočanje z zaskrbljujočimi de-
mografskimi trendi. V izvajanju tega
razvojnega programa pa bo SLS še po-

sebej pozorna na socialno vzdržno
davčno reformo in ohranitev znižane
stopnjo DDV ter ohranitev večinske-
ga slovenskega lastništva v najpomem-
bnejših podjetjih, ki so sedaj še v ve-
činski državni lasti. Izvršilni odbor
SLS je tako ocenil, da tekst Partners-
tva za razvoj predstavlja zadostno
podlago, da ga predsednik SLS v ime-
nu SLS tudi podpiše.

V nadaljevanju seje so člani razprav-
ljali tudi o Zakonu o verski svobodi,
ustanavljanju pokrajin v Sloveniji in
opozorili na problematiko zamujanja
z izplačevanji neposrednih plačil v
kmetijstvu. r.r.

mons. Andrej Glavanmons. Andrej Stres mons. Marjan Turnšek
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Podpis Partnerstva za razvoj

Janez Podobnik po srečanju vrha koalicije

Glasovanje o proračunu kaže,
da so poslanci SLS trden člen

18. aprila so predsedniki parlamen-
tarnih strank SDS, NSi, SLS, DeSUS,
SD, SNS in poslanca madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti
podpisali dokument o Partnerstvu za
razvoj. Po besedah predsednika vla-
de Janeza Janša sporazum predstav-
lja nadaljevanje pozitivne tradicije šir-
šega političnega soglasja pred po-
membnimi odločitvami, na politični
ravni pa je temeljni razvojni doku-
ment, kakršnega Slovenija doslej ni
imela.

Predsednik SLS in okoljski minister
Janez Podobnik je ob podpisu pou-
daril: »Pri sporazumu gre za pomem-
bne vsebinske zaveze. Slovenija potre-
buje nov razvojni preboj, zato je spo-
razum nujen. Ključni za uspeh reform
bosta socialna povezanost in občutek
za solidarnost, sporazum pa je zelo
pomemben tudi za mlado generacijo.«
Iz same vsebine sporazuma pa je iz-
postavil še trajnostni razvoj, enakome-
ren regionalni razvoj in problem ne-
gativnih demografskih trendov.

Janez Podobnik, predsednik SLS, in
vodja poslanske skupine SLS Jakob
Presečnik sta 17. marca večino novi-
narske konference namenila oceni in
komentarju delovnega srečanja vrhu
koalicije, ki je potekal dan poprej.

Udeleženci vrha vladne koalicije so
z zadnjim srečanjem tudi uresničili
sklep enega od prejšnjih vrhov, da si
bodo vzeli malo več časa za poglob-
ljeno oceno, kako se izvaja protokol
koalicijskih poslanskih skupin. Tej
temi je bilo tako posvečeno kar nekaj
pozornosti. »Kot predsednik stranke
in kot minister lahko rečem, da je
prav, da koalicija odkrito poleg vse-
binskih tem in političnih vprašanj, ob-
časno pogleda tudi, kako delujemo kot
koalicija,« je povedal Janez Podobnik.
Podobnik je poudaril pomen Držav-
nega zbora in predstavil svojo prak-
so, da če ima kot minister dve vabili
ali pa dve pomembni srečanji, daje ab-
solutno prednost tistemu, kar je v po-
vezavi z DZ: delovno telo, usklajeva-
nje, dodatno srečanje z delovnimi sku-
pinami,… Predstavniki koalicije so bili
soglasni, da ni nikoli preveč časa za
dobra usklajevanja. Glede odnosa
SLS do koalicije je Podobnik povedal:
»Moje načelno stališče je, da so bili
poslanci SLS trden in korekten člen
vladne kompozicije v DZ. To se naj-
prej vidi pri glasovanju o državnem
proračunu, ki je ključni finančno-po-
litični dokument vsake koalicije. Tam
je glasovanje praviloma najbolj po-

membno.«
Podobnik je izrazil svoje prepriča-

nje, da je za Slovenijo dobra okolišči-
na, da aktualno vlado štirih strank se-
stavljajo tri članice Evropske ljudske
stranke, ker je tudi programska usme-
ritev in zaveza teh treh strank garant,
da bo RS uspela s premočrtno in do-
sledno javnofinančno, monetarno in
fiskalno politiko, ki bo omogočila za-
nesljiv prevzem evra in tudi izpolnje-
vanje konvergenčnih kriterijev. Na
vrhu koalicije je bilo ponovno poudar-
jeno, da se slabi dve leti pred prevze-
mom vodenja EU s strani RS prepoz-
navnost Slovenije v okviru Unije po-
večuje.

Vrh koalicije je sprejel dogovor, da
bo posebno srečanje koalicije na te-
matiko partnerstva za razvoj priprav-
ljeno v dneh po 28. marcu, ko bodo
vse parlamentarne stranke odgovori-
le na pismo predsednika vlade. Če-
prav lastninjenje bank ni bila tema
vrha, je Podobnik vseeno povedal, da
stališče SLS glede lastninjenja sloven-
skih bank ostaja nespremenjeno: v
Sloveniji bi bilo prav in dobro, da
ohrani Slovenija večinski delež v naj-
večjih bankah.

Jakob Presečnik se vrha koalicije si-
cer ni udeležil, vendar je pojasnil, da
je predvsem s strani vodij koalicijskih
poslanskih skupin prišla pobuda za
protokol sodelovanja poslanskih sku-
pin koalicije. Ob tem je izrazil mne-
nje, da bi ta del sodelovanja morali
razširiti na vlado oz. posamezne mi-

nistre. Večkrat namreč ugotavljajo, da
v postopkih med ministrstvi in koali-
cijskimi poslanskimi skupinami sode-
lovanje ne teče tako, kot bi si želeli.
Sicer pa je Presečnik zagotovil, da po-
slanska skupina SLS podpira rešitve
dogovorjene v koaliciji in bo to delala
tudi v bodoče. Glede zakonov, za ka-
tere je Državni svet izglasoval veto,
pa bo poslanska skupina SLS ob po-
novnem glasovanju oba zakona pod-
prla.

Janez Podobnik je komentiral tudi
vsebino in priloge pisma, ki ga je pred-
sednik Vlade oz. predsednik SDS Ja-
nez Janša posredoval vsem predsed-
nikom parlamentarnih strank. Sestav-
ni del tega gradiva je tudi predlog po-
stopkovnega dela sporazuma, ki ga je
posredoval predsednik SD Borut Pa-
hor. Podobnik meni, da se ne sme pre-
več časa nameniti postopkom, saj gre
v tem primeru lahko za iskanje vna-
prejšnjega alibija za eventuelne neus-
pehe pri sami ideji tega partnerstva.

Še posebej čudaška pa se mu zdi reši-
tev, ki uveljavlja princip dihotomijo -
dvojnosti v vodenju strank. To, da lah-
ko predsednik stranke govori in pod-
pisuje eno, poslanska skupina pa go-
vori in glasuje drugo, ni dobro za par-
lamentarno kulturo v Sloveniji, to ni
dobro za način delovanja političnih
strank. Ne glede na vse, pa si SLS že-
li pogovarjati se predvsem o vsebini.

V Rimu je bil 30. in 31. marca red-
ni kongres Evropske ljudske stranke
(EPP), ki se ga je udeležila tudi dele-
gacija SLS. Vodil jo je predsednik Ja-
nez Podobnik, z njim pa so bili tudi
podpredsednica Nada Skuk, glavni
tajnik Aleš Vehar, mednarodni tajnik
mag. Stanislav Raščan in predsednik
Nove Generacije SLS Rok Ravnikar.
Geslo kongresa je bilo »Naš cilj, naša
Evropa«. Kongres v Rimu je tudi vo-
lilni in delegacija SLS je podprla kan-
didaturo Lojzeta Peterleta za pod-
predsednika EPP.

r.r.

SLS za čimprejšnje
sprejetje
sprememb Zakona
o vračanju vlaganj
v telekomunikacije
“V SLS z zadovoljstvom ugotavljamo,
da je vlada pospešila aktivnosti pri
vračanju vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje. Vlagatelji v razvoj
omrežja Telekoma Slovenije morajo
svoja sredstva čim prej dobiti nazaj”,

je na novinarski konferenci povedal
poslanec SLS Kristjan Janc ter izra-
zil pričakovanje, da bo novela zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje, ki jo je prejšnji te-
den sprejela vlada, hitro sprejeta.
Zgodba o razlikah pri plačevanju cene
za telefonski priključek, ki so po raz-
ličnih delih Slovenije pomenile tudi
5-kratne razlike, je zgodba o popolni
odsotnosti posluha za enakomeren re-
gionalni razvoj. Povečini so bili priza-
deti prebivalci, ki že tako ali tako živi-
jo v manj ugodnih pogojih: na pode-
želju, v odročnih krajih, s podpovpreč-
nimi dohodki ter nezavidljivo gospo-
darsko situacijo. Slovenska ljudska
stranka je bila ves čas javne, politične

in strokovne razprave o povrnitvi vlož-
kov v razvoj telekomunikacijskega
omrežja zelo aktivna. Že v prejšnji vla-
di je bila SLS najbolj aktivna politič-
na stranka pri tem vprašanju in zago-
tovo je bil uspeh, da je bil sprejet za-
kon. V času izvajanja pa so se poka-
zale nekatere pomanjkljivosti zakono-
daje, zato je v skladu z usmeritvijo se-
danje vlade in poudarki, ki jih v njej
daje SLS, popolnoma pričakovano, da
bomo to pokušali čimprej popraviti.
Janc je opozoril na nekdanje zelo ve-
like razlike v cenah telefonskih pri-
ključkov med mesti in podeželjem. >>>

iz dela in življenja stranke
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SLS za enakovredno
zastopanost naravoslovnih
predmetov v gimnazijah

Želimo zagotoviti enakost pred-
vsem tistim prebivalcem Slovenije, ki
so na podeželju, z nizkimi plačami in
v slabem gospodarskem položaju,” je
dejal. Zavzel se je za vrnitev vlaganj
prav tem ljudem, pa čeprav v nižjem
obsegu in z velikim zamikom. Janc je
izrazil pričakovanje, da za izplačilo
teh sredstev ne bo treba čakati do do-
končne privatizacije Telekoma Slove-
nije. Na novinarski konferenci je so-
deloval tudi predsednik Združenja
upravičencev do vračila vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje in dr-
žavni svetnik Darko Fras, ki pa je oce-
nil, da bi bilo treba v ta namen odpro-
dati zgolj pet do deset odstotkov Te-
lekoma, kar še ne pomeni umik ve-
činskega deleža države iz družbe. Fras
je izrazil zadovoljstvo, da je vlada pri-
pravila takšne spremembe zakona o
vračilu vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje, ki bodo tudi upravi-

čencem brez pogodb, vendar pa z
drugimi dokazili o vplačilu, omogo-
čile uveljavljanje zahtevkov. Od do-
slej obdelanih nekaj več kot 24.000
zahtevkov je bila namreč zavrnjena
več kot polovica, predvsem zaradi
pomanjkljive dokumentacije. Z no-
velo zakona se bo tako omogočilo,
da bodo tudi tisti, ki nimajo pogodb,
imajo pa druga dokazila o vlaganjih,
že v tem postopku pred državnim
pravobranilcem uveljavljali pravico
do vračila vlaganj v telekomunikacij-
sko omrežje, je pojasnil Fras. Kot do-
brodošlo je označil razširitev nači-
na dokazovanja vlaganj v telekomu-
nikacijsko omrežje, kot pomembno
novost pa med drugim označil še
roke, v katerih mora državni pravo-
branilec pripraviti predloge pisnih
poravnav. “V veljavnem zakonu teh
rokov ni, kar je po mojem mnenju
neresno,” je dejal.

Vlada 30. marca 2006 določila be-
sedilo zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
in ga poslala v obravnavo državnemu
zboru s predlogom za obravnavo po
skrajšanem postopku.

Predlog zakona vsebuje predlog
sprememb in dopolnitev zakona o vra-
čanju vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje, s katerim se želijo od-
praviti določene nepravilnosti, ki so
se pokazale med izvajanjem tega za-
kona in kažejo na to, da dosledno iz-
vajanje zakona ne ustreza v celoti na-
menu zakona. V splošnem se s spre-
membami zakona poenostavlja posto-
pek pri dokazovanju upravičenosti do
vračila sredstev.

Cilj predlaganega zakona so:
- odpraviti nejasnosti, ki so se po-

kazale pri izvajanju zakona,
- razširiti nabor listin, na podlagi ka-

terih se dokazujeta obstoj pravice
do vračila vlaganj in pogodbena
vrednost,

- vključiti tiste subjekte v krog po-
tencialnih upravičencev, ki so pla-
čali visoko ceno priključnine in je

bila ta hkrati tudi uradna cena pri-
ključnine,

- vključiti tiste subjekte v krog poten-
cialnih upravičencev, ki nimajo do-
kazil o sklenjenem pravnem poslu,
lahko pa dokažejo vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje,

- urediti reševanje sporov v prime-
rih, ko je bila pogodba sklenjena
zunaj obdobja, ki je predvideno v
zakonu,

- določiti rok za pripravo predloga
za sklenitev pisne poravnave.

Načelo predlaganega zakona je v ce-
loti izenačiti pogoje za pridobitev tele-
fonskega priključka na ravni bivših po-
slovnih enot organizacij PTT, poeno-
staviti postopek pri dokazovanju upra-
vičenosti za povrnitev sredstev do skle-
nitve poravnave in določiti končni rok
za pripravo predloga poravnave.

Krog upravičencev je razširjen z or-
ganizacijami fizičnih oseb in njihovi-
mi pravnimi nasledniki, kamor sodi-
jo npr. stanovanjske in kmetijske za-
druge, ki jih prvotni zakon sicer ni
vključeval, pri izvajanju zakona pa se
je to pokazalo kot velika pomanjklji-
vost.

Spremembe zakona o vračanju
vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Spremembe zakona o vračanju
vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje

Izhodišče prenove gimnazijskega pro-
grama, ki so ga pripravili na ministrs-
tvu za šolstvo in šport, po mnenju SLS
v glavnem sledi evropskim trendom
na področju izobraževanja in povečuje
avtonomnost šol.

Njegova šibka točka pa je v tem,
da daje prednost družboslovju, je na
novinarski konferenci poudaril posla-
nec SLS in član parlamentarnega od-
bora za kulturo, šolstvo in šport Mi-
hael Prevc. V SLS zagovarjamo, da
morata biti družboslovje in naravo-
slovje v gimnazijskem predmetniku
uravnotežena. Naravoslovje je nena-
zadnje povezano s tehniko in tehno-
logijo, na področju katerih smo, kar
se tiče izobraževanja v srednjih šolah,
na repu Evropske unije. V srednje šo-
le po Evropi namreč po besedah Mi-
haela Prevca zaradi povečanja konku-
renčnosti gospodarstva v zadnjem ča-
su veliko vključujejo ravno tehniške
premete. V SLS tudi podpiramo uved-
bo državljanske vzgoje v gimnazijski
program kot samostojni predmet. Ne
strinjajo pa se s predlogom, da bi nje-
gove vsebine priključili zgodovini.
Vzgoja za aktivno državljanstvo je
eden od pomembnih lizbonskih ciljev
EU do leta 2010, je dodal predsednik
stranke Janez Podobnik.Spremembe
na področju osnovnega šolanja gre-
do sicer v smeri razbremenitve učen-
cev. V tem smislu bodo v naslednjih
letih na nekaterih šolah poskusno
uvedli fleksibilni predmetnik, ki bo
nenazadnje razbremenil tudi učitelje,
ki so še vedno preveč obremenjeni z
administrativnim delom. V SLS oce-
njujemo, da smo veliko stvari iz naše-
ga programa s področja vzgoje in izo-
braževanja uspeli vnesti v koalicijsko
pogodbo. Država je tista, ki mora na
področju osnovne šole postavljati ci-
lje in standarde ter nadzirati kakovost
znanja. Mihael Prevc je prepričan, da
naj se vse ostalo prepusti stroki.Po-
leg tega ocenjujemo, da so verbalni
in tudi drugačni napadi na učitelja po-
sledica sistematičnega razvrednotenja
ugleda učiteljskega poklica, ki se po
Podobnikovi oceni dogaja od leta
1996 prek pravilnikov o pravicah in
dolžnostih učencev in dijakov. Zato
v SLS menimo, da je treba na področ-
ju discipline zlasti v srednji šoli ne-
kaj spremeniti. Prevc je kot eno od
možnosti omenil individualno tripar-
titno pogodbo med dijakom, staršem
in učiteljem, v kateri bi bile jasno

opredeljene dijakove pravice in dolž-
nosti, pa tudi sankcije.

PRILOGA: 
Gradivo Odbora SLS za šolstvo,

znanost, mlade in šport pri SLS:

1. MNENJE SLS K PREDLOGU DOKU-
MENTA PRENOVA GIMNAZIJSKEGA
PROGRAMAOdbor za šolstvo, znanost,
mlade in šport pri SLS je razpravljal
o Predlogu prenove gimnazijskega
programa. Glede na programske
smernice za obdobje 2004 do 2008
je zavzel naslednja splošna stališča:

• Program sledi novejšim evrop-
skim trendom na področju splošnega
izobraževanja, je kompetenčno narav-
nan, povečuje avtonomijo šol in je
skladen s programskimi smernicami
SLS in s koalicijsko pogodbo.

• Neskladnost s programom SLS
in tudi z vizijo razvoja Slovenije pa je
neuravnoteženost med družboslov-
nim in naravoslovnim delom progra-
ma v jedrnem kurikulu. Ker je to pred-
log še v odprti javni razpravi, smo pre-
pričani, da je to neskladnost v pred-
metniku možno odpravitiBolj podrob-
na stališča Odbora so:1. Zagovarjamo
enakovredno zastopanje vseh predme-
tov v gimnazijskem programu (zgodo-
vina, geografija, fizika, biologija, ke-
mija): sedanji osnutek predvideva neu-
ravnoteženo sestavo v korist družbo-
slovja (zgodovine). Gimnazijski pred-
metnik mora ponujati enakovredne
možnosti spoznavanja različnih disci-
plin tako zaradi splošne izobrazbe kot
tudi zaradi nadaljnje poklicne izbire.
Naravoslovni predmeti so podlaga
tudi za nadaljnje izobraževanje v teh-
niki in tehnologiji. Med evropskimi dr-
žavami smo glede tega zadnji. EU si
je zastavila cilj povečati vpis v nara-
voslovne in tehniške študije do l. 2010
zaradi povečanja konkurenčnosti svo-
jega gospodarstva. Iz navedenih vzro-
kov je predlog neuravnoteženega raz-

>>>
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merja med družboslovjem in naravo-
slovjem neutemeljen.2. Temeljni pred-
meti morajo biti podani nivojsko.V
gimnazijski program se vpisuje skoraj
40% delež populacije, ki v celoti do-
sedanjega obsega in zahtevnosti gim-
nazijskega izobraževanje ne zmore,
kar je stresno za določen del dijakov,
njihove starše in za delo učiteljev, ki
so prisiljeni zniževati doseženi stan-
dard znanj. Nivojsko zasnovani učni
programi in posledično tudi učni izi-
di bodo sedanjo nesprejemljivo situa-
cijo izboljšali, saj bodo bolj individual-
no naravnani. Seveda mora temu sle-
diti tudi koncept zaključevanja gim-
nazijskega programa (matura).3. Pod-
piramo državljansko vzgojo v gimna-
zijskem programu kot samostojen
predmet (predvideva se opcija, kjer bi
bile te vsebine priključene k zgodovi-
ni).SLS se že ves čas zavzema za vzgo-
jo in izobraževanje o državljanski kul-
turi, česar naši dijaki skorajda niso de-
ležni. V času kurikularne prenove smo
dosegli spremembo zakona o OŠ, s
katero je bila v predmetnik uvedena
državljanska vzgoja. Vzgoja za
aktivno državljanstvo je tudi
eden od pomembnih lizbonskih
ciljev EU do 2010.4. Podpiramo
večjo izbirnost predmetov in bolj
individualne prilagoditve progra-
mov. Na tak način se približamo
interesom in sposobnostim po-
sameznika ter večamo motivaci-
jo za izobraževanje, kar ponuja
bolj sproščeno delo tako za dija-
ke kot tudi za njihove učitelje.

IZ VOLILNEGA PROGRAMA SLS:
Programsko odpiranje šolske-

ga prostora potrebam lokalne
skupnosti in željam staršev ter
mladine (programsko pestrost)
bomo dosegli s povečanjem av-
tonomije javnih šol. Prenova
gimnazijskih programov ni do-
segla svojih ciljev, zlasti med-
predmetno povezovanje in uved-
ba novih didaktično-metodičnih
konceptov nista izpeljana. Zato bo
ena od ključnih nalog politike izobra-
ževanja modernizacija učnih načrtov
v smeri pridobivanja ustreznih ključ-
nih kompetenc in priprava pilotskih
projektov novih gimnazijskih progra-
mov in programov srednjega poklic-
nega in strokovnega ter višjega šols-
tva. V gimnazijskih programih bomo
še zlasti podprli tiste, ki bodo v odpr-
tem kurikulu ponujali projekte z na-
ravoslovno-tehniškimi vsebinami, da
bomo vzpodbudili nadaljnji študij na
teh deficitarnih področjih.

2. POUDAREK VELJAVI UČITELJEVEGA
DELA ZA PRIHODNOST IN SEDANJOST
SLOVENIJE

Od leta 1996 se je predvsem preko
pravilnikov o pravicah in dolžnostih

učencev in dijakov dogajalo sistema-
tično razvrednotenje ugleda učiteljske-
ga poklica. Posledično prihaja danes
do individualnih ali tudi že skupinskih
verbalnih in drugačnih napadov na
učitelje tako na osnovnošolskem kot
tudi srednješolskem področju. 

IZ VOLILNEGA PROGRAMA SLS:
Podprli bomo ustanovitev prosvet-

ne zbornice in s tem povečali strokov-
no avtonomijo učiteljev in njihov vpliv
na pripravo vzgojnih in izobraževal-
nih programov ter oblikovanje etične-
ga kodeksa ravnanja. Trenutno se na
MŠŠ izvaja vmesna organizacijska
stopnja preko Svetov praktikov.

VZGOJNI NAČRT ŠOLEIZ VOLILNEGA
PROGRAMA SLS:

Kot vodilo za ukrepe na tem po-
dročju SLS upošteva dve smernici:

• Ne more biti dobre države s sla-
bimi državljani, zato je potrebno po-
skrbeti za njihovo dobro vzgojo.

• Za trajnostni razvoj, ki je postal
za preživetje človeštva nujnost, potre-

bujemo trajnostno vzgojenega člove-
ka. Realizacijo teh smernic bomo do-
segli s pomembno vlogo vzgoje in us-
treznega vzgojnega koncepta. Učen-
ce je potrebno vzgajati za občečloveš-
ke norme in vrednote naše kulture. V
našem programskem konceptu bo šo-
la sistematično razvijala osebno ka-
kovost mladih s pomočjo vzgojnega
načrta šole, ki bo obvezni sestavni del
letnega delovnega načrta šole za vse
stopnje pred visokošolskim izobraže-
vanjem. V sodelovanje pri vzgojnih
vsebinah je treba vključiti tudi starše
in občine kot ustanoviteljice osnovnih
šol. Realizacijo vzgojnega načrta
bodo prevzeli učitelji na šoli in to bo
del njihove sistemizacije in ne dodat-
no delo. Za izvajanje vzgojnega načr-
ta bo omogočeno posebno izobraže-

vanje, s katerim bodo učitelji za delo
na tem področju pridobili certifikat.
V program vzgoje na področju zdravs-
tvene preventive (promocija zdrave-
ga načina življenja, zdrave spolnosti,
vključno s preprečevanjem odvisno-
sti) pa bomo vključili že obstoječe
kadrovske in druge kapacitete javnih
zdravstvenih zavodov in socialne služ-
be.

• Vzgajati za vrednostni sistem, ki
je bil v slovenskem okolju tradiciona-
len in ga je liberalni pristop načrtno
rušil, šolski red približati redu, ki ve-
lja v delovnem okolju.

• Močno zrahljati vlogo države in
jo prepustiti šoli in lokalni skupnosti.

• Izvajanje programov metodično
in didaktično prilagoditi tej populaci-
ji za bolj motivirano učenje.

• Priprava dijakov na opravljanje
praktičnega dela in za trajnostni raz-
voj ter aktivno državljanstvo.

KOALICIJSKA POGODBA:
Posebno pozornost bomo nameni-

li vprašanjem vzgoje. Zato bomo pod-
prli pripravo integralnega na-
cionalnega vzgojnega načrta,
ki bo sestavni del širše zastav-
ljene strategije za vzgojo in
izobraževanje za trajnostni
razvoj, ki bo med drugim
opredeljevala vprašanje kul-
turne in narodne identitete,
splošno uveljavljenih vrednot
in etičnih načel v sodobni
družbi - medsebojno spošto-
vanje mora postati vrednota
slovenske šole.

Predlogi za pospešeno ukre-
panje

Zasnova vzgoje in izobraže-
vanja za trajnostni razvoj že
nastaja. Ker je za izvedbeni
koncept vzgojnega načrta po-
trebno še nekaj časa, predla-
gamo za hitrejše preseganje,
ponekod pereče problemati-
ke, da se v srednješolskem izo-

braževanju, na ravni šole, začne s skle-
panjem tripartitnih individualnih po-
godb med dijakom, šolo in starši, kjer
bodo opredeljene splošne in posebne
individualne pravice in dolžnosti.
Neupoštevanje pogodbe predvideva
tako začasne kot trajne ukrepe. MŠŠ
lahko sprejme spremembe pravilnika
o šolskem redu z bolj poudarjeno av-
tonomno vlogo šole. Na osnovnih in
srednjih šolah se začne projektno, a
načrtno izvajati primere dobre prak-
se, ki so se že uveljavili preko progra-
ma MŠŠ Skriti zaklad, Inovacijskih
projektov ZRSŠ in EU projektov, ki
jih vodi javni zavod CMEPIUS.

Metka Zevnik, vodja Odbora za
šolstvo, znanost, mlade in šport pri

SLS

Srečanje z župani in
predstavniki Avstrijske
ljudske stranke 

SLS ima
pomembno vlogo
na področju
slovenske lokalne
samouprave

V petek, 24. marca, se je na delov-
nem obisku v Sloveniji mudila skupi-
na 65 županov in predstavnikov Av-
strijske ljudske stranke. Obiskali so dr-
žavni zbor in državni svet, v nadalje-
vanju pa so se srečali z župani in pred-
stavniki slovenskih strank - članic
Evropske ljudske stranke SLS,SDS,
NSI). Kot predstavniki SLS so se sre-
čanja udeležili minister dr. Ivan Ža-
gar, vodja Kluba županov pri SLS An-

ton Zupet, državni svetnik in predsed-
nik komisije za lokalno samoupravo
Darko Fras ter mednarodni tajnik
SLS mag. Stanislav Raščan.Osrednje
srečanje, z nagovori predstavnikov slo-
venskih sestrskih strank - v imenu SLS
jih je pozdravil minister v Službi vla-
de za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko dr. Ivan Žagar - je bilo
v dvorani Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije v Ljubljani. Mini-
ster dr. Žagar, ki je tudi član izvršil-
nega odbora SLS, je podaril, kako po-
membno vlogo ima lokalna samou-
prava za SLS v sedanji slovenski vla-
di, saj smo za to področje ustanovili
posebno ministrstvo in imenovali mi-
nistra. Ob tem je izpostavil tri področ-
ja, in sicer področje lokalne samou-
prave ter občin, področje regionalne-
ga razvoja in področje decentraliza-
cije države z uvedbo regionalnih po-
krajin.Obisk tako številčne delegacije
županov sosednje države je bila od-
lična priložnost za navezovanje tesnej-
ših stikov z župani slovenskih občin
ter za izmenjavo izkušenj in ugotav-
ljanje možnosti sodelovanja pri pripra-
vi in vodenju projektov, ki jih sofinan-
cira Evropska unija, saj se pri evrop-
skih projektih ugotavlja, da so zanes-
ljivi partnerji ključni za uspešno izved-
bo. r.r.

iz dela in življenja stranke
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Programska konferenca o kmetijstvu

SKZ pri SLS opozorila na zaskrbljujoče
slabšanje dohodkovnega položaja kmetov
8. aprila je bila na Srednji kmetijski šoli Grm pri Novem mestu v okviru rednega občnega zbora Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki
programska konferenca z naslovom »Kmetijstvo in razvoj podeželja v Sloveniji - perspektiva ali zaton?«

Uvod v konferenco je podal pred-
sednik SLS Janez Podobnik, sledili pa
so ostali predavatelji: agrarni ekono-
mist z biotehniške fakultete dr. Stane
Kavčič, ki je podal makroekonomski
pogled stanja kmetijstva po vstopu
Slovenije v EU, poznavalec davčnih
ureditev mag. Uroš Rožič, ki je spre-
govoril o programu gospodarskih re-
form in vplivu na kmetijstvo s pou-
darkom na davčni zakonodaji, nekda-
nji predsednik SLS+SKD Slovenske
ljudske stranke dr. Franc Zagožen pa
se je osredotočil na človeški vidik kme-
ta na podeželju in pomen za prihod-
nost.  Generalni direktor Direktorata
za evropske zadeve in investicije na
okoljskem ministrstvu dr. Marjan Vez-
jak je dal poudarek sinergiji med kme-
tijstvom in varovanjem okolja, sekre-
tar GIZ Meso-izdelki Boris Jež je spre-
govoril o živilskopredelovalni industri-
ji po vstopu v EU, mlada kmetovalka
in študentka Metka Pirš je osvetlila
vprašanje perspektive mladih na kme-
tijah, predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Peter Vrisk pa je
spregovoril o prispevku zbornice k raz-
voju kmetijstva in podeželja v Sloveni-
ji. Kot zadnja sta nastopila koordina-
tor delovne skupine SLS za reforme

SLS: Kmete naj se obravnava primerljivo z ostalimi subjekti
Tako predlog reform kot pobuda

Partnerstvo za razvoj sta žal obšla
področje kmetijstva in razvoja pode-
želja, pokazalo pa se je, da obstaja
vrsta ukrepov, ki še kako vplivajo na
življenje in možnosti v kmetijstvu in
na podeželju,« je na novinarski kon-
ferenci pred programsko konferenco
o kmetijstvu poudaril predsednik
SLS Janez Podobnik. Podobnik je ob
tem izpostavil predvsem davčno za-
konodajo in obračunavanje dohod-
nine, ki je v preteklosti prizadela vi-
nogradnike, sadjarje, oljkarje in če-
belarje ter razvpiti pravilnik o plači-
lih staršev za programe v vrtcih, kjer
so bili zopet diskriminatorno priza-
deti starši – kmetje. Ciril Smrkolj,
predsednik Slovenske kmečke zveze
pri SLS (SKZ) in nekdanji minister
za kmetijstvo, je izrazil pričakovanje,
da bo v razpravi na programski kon-

ferenci »Kmetijstvo in razvoj podeže-
lja v Sloveniji - perspektiva ali zaton?«
kar nekaj izrazov nezadovoljstva s
strani kmetov in ostalih udeležencev,
ki opozarjajo na nenehno slabšanje
dohodkovnega položaja kmetov od
leta 2000 dalje. »Nemogoče je, da se
že v prvem obdobju po vključitvi v EU
in ob vseh spremembah, ki so kme-
tijstvo ob tem doletele, še povečevati
davčne obveznosti lastnikov kmetij-
skih zemljišč in gozdov,« je menil Smr-
kolj, ki je poudaril, da bodo člani SKZ
opozorili še na dejstvo, da predstav-
niki kmetov nimajo vzpostavljenega
dialoga s predstavniki kmetijskega mi-
nistrstva, ki pripravlja ali sprejema
spremembe predpisov največkrat brez
posvetovanja s predstavniki sindika-
ta kmetov, Kmetijsko gozdarske zbor-
nice ali zadružnikov, saj imajo ti po
njegovem mnenju nedvomno interes

in pravico, da sodelujejo
v razpravah. Mag. Uroš
Rožič, ki je kot poznava-
lec davčnih ureditev so-
deloval tudi na program-
ski konferenci, je ponov-
no izpostavil, da reforme
predvidevajo nekaj davč-
nih ukrepov, ki bodo vpli-
vale tudi na kmetijstvo.
»Bistveno je, da se po
letu 2000 dohodkovni
položaj kmetov slabša,
davčne obremenitve pa se povečuje-
jo,« je poudaril in dodal, da ostaja od-
prto vprašanje plačevanja dohodnine
od ukrepov kmetijske politike in ugo-
tavljanje tržnega dohodka na kmeti-
jah ter določanje davčne osnove. Na
področju davka na dodano vrednost
je potrebno oceniti vpliv spreminja-
nja DDV na kmetijstvo, saj te spre-

na področju kmetijstva Igor Hrovatič,
ki se je posvetil temi z naslovom Pode-
želje - razvojna pot slovenskega kme-
tijstva in direktor Kmetijske šole Grm
Tone Hrovat, ki je govoril o pomenu
izobraževanja za konkurenčno kmetijs-
tvo in razvito podeželje.

Predstavitve predavanj vseh sodelujočih z uvodom
predsednika SLS Janeza Podobnika in zaključki pro-
gramske konference so vam na voljo tudi v tiskani obli-
ki. Naročite jih lahko na tajništvu SLS, cena izvoda je
500 tolarjev.

membe vedno še posebej prizadene-
jo vse dejavnosti v pridelavi in pre-
delavi, enako pa je potrebno oceniti
učinke obdavčenja nepremičnin.
»Ne gre za to, da kmetje ne bi plače-
vali davkov, ampak da bi jih obrav-
navali primerljivo z ostalimi subjek-
ti v državi,« je zaključil Rožič.

V tokratni številki SLS Odmeva vam podajamo krajše povzetke vseh predavanj.

SKZ pri SLS
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Izobraževanja za konkurenčno
kmetijstvo in razvoj podeželja

Cilji projekta:
- Izdelati celostno strategijo po-

klicnega in strokovnega izo-
braževanja na področju kme-
tijstva in živilstva, skladno z
razvojem panog in smernica-
mi EU na področju izobraže-
vanja.

- Vzpostaviti in okrepiti sodelo-
vanje med socialnimi partnerji
s ciljem aktivnega sodelovanja
pri razvoju, pripravi in izvedbi
formalnega in neformalnega
izobraževanja in usposabljanja
na področju kmetijstva in živilstva.

- Vzpostaviti regijske koalicije social-
nih partnerjev za potrebe kmetij-
skega in živilskega izobraževanja.

- Posodobiti obstoječe in razviti
nove programe formalnega in ne-
formalnega izobraževanja in uspo-

sabljanja na področju kmetijstva in
živilstva.

- Vzpostaviti programske mreže sve-
tovanja na kmetijskih in živilskih
šolah z namenom zmanjševati
osip.

- Uvesti medpodjetniške centre na
področju kmetijstva in živilstva.

Poslanstvo:
- Šole, združene v konzorcij, so bile

ustanovljene, da bi prenašale zna-
nje in usposobljenost mladim in
odraslim na biotehniških področ-

jih. Zato je že v našem po-
slanstvu zajeta široka paleta
dolžnosti in odgovornosti:
- Na biotehniških šolah omo-
gočamo mladini in odraslim
pridobivanje znanj z bioteh-
niških področij za opravljanje
poklica in uspešno vključeva-
nje v družbo.
- Postavljamo temelje za na-
daljnje izobraževanje, prispe-
vamo k razvoju biotehniških
področij, omogočamo prila-
godljivost in mobilnost, spod-
bujamo samostojnost, inova-

tivnost in odgovoren odnos do
dela.

- Zagotavljamo vseživljenjsko uče-
nje ter prispevamo k ohranjanju in
razvoju slovenskega podeželja in
mestnih okolij.

Nova paradigma: dopolnjevanje
kmetijstva in varovanja okolja!

JANEZ PODOBNIK, PREDSEDNIK SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE

Janez Podobnik, predsednik Slo-
venske ljudske stranke, je udeležen-
cem programske konference sprego-
voril tudi kot slovenski politik:

»Kmetijstvo mora imeti prihodnost!
Slovensko podeželje mora imeti pri-
hodnost! V razmišljanju prof. dr. Fran-
ca Zagožna je tudi stavek: »Kmetijs-
tvo nima prihodnosti!«, ki je bilo ge-
slo ministrskega predsednika Velike
Britanije, se je prijelo predvsem v Slo-
veniji. Želel bi, in iskreno verjamem
v to, da bo tudi to strokovno srečanje
nakazalo možnosti za perspektivo slo-
venskega kmetijstva in podeželja.
Kmetijstvo v Sloveniji ima prihod-
nost, slovensko kmetijstvo ima razvoj-
ni potencial, mladi na podeželju ima-
jo prihodnost!

Marsikdo je v zadnjem času sprejel
tezo, da je kmetijska politika po vsto-
pu Slovenije v Evropsko unijo pre-
prosto padla pod oblast »Bruslja«; da
se vse ključne stvari odločajo v »Brus-
lju«. Ampak ni tako, še posebej z
Agendo 2000 je »Bruselj« dal ponov-
no nazaj državam članicam v roke vse
strateške odločitve: na kakšen način,
s katerimi mehanizmi, s kakšnimi mo-
deli, s katerimi izvirnimi rešitvami bo
posamezna država članica usmerjala
svojo kmetijsko politiko. Ena takih od-
ločitev je program razvoja podeželja,
ki dobiva prav v teh mesecih svojo do-
končno podobo. Eno od ključnih
vprašanj je oblika neposrednih plačil.
Kakšen bo model - to je naša, sloven-
ska odločitev!

V sooblikovanju pobude Partners-
tvo za razvoj smo tudi kot stranka opo-
zorili na dejstvo, da te reforme, ki jih
Slovenija potrebuje, besede »kme-
tijstvo«, v sicer obširnem tekstu sploh
ne vsebujejo. V tem dokumentu ni
bilo skoraj nič glede razvoja podeže-
lja, relativno malo se je pisalo o ena-
komernem regionalnem razvoju ali pa
o negativnih demografskih trendih.
Stališče organov stranke je zato bilo,
da je potrebno Partnerstvo za razvoj
razširiti tudi s temi vsebinami. Sreča-
nje predsednikov strank na to temo
je bilo uspešno in v ta dokument je

prišla tudi zaveza, da se v okviru po-
membnih gospodarskih in socialnih,
finančnih, davčnih in drugih spre-
memb še posebej opredelimo do vpra-
šanj prihodnosti slovenskega kmetijs-
tva, razvoja podeželja, demografskih
trendov, odnosa do okolja in še neka-
terih drugih tem.

Preden se bo vlada in pa v
državnem zboru odločalo o nekate-
rih novih davčnih rešitvah, bo potreb-
no analizirati vse učinke na kmetijsko
dejavnost in živilsko pridelovalno in-
dustrijo. Lanska zakonodaja, ki je sto-
pila v veljavo, je prizadela vinograd-
nike, oljkarje, sadjarje, tudi čebelarje.
Z novim Pravilnikom o plačilih star-
šev za programe v vrtcih se je zgodila
elementarna diskriminacija: prizade-
ti so starši, ki so kmetje, kajti prispe-
vek se jim je enormno povečal! To je
klofuta demografski politiki! Še pose-
bej kmečkim družinam, ki so vezane
na vitalno prihodnost slovenskega po-
deželja, kajti kmečka družina je osnov-
na baza, preko katerega »utripa« vi-
talno podeželje.

Sedaj mineva leto in pol po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo. Kakšna
je torej strategija Republike Slovenije
do podeželja in kmetijstva? V naši
stranki smo bili vedno ponosni na
korenine, ki gredo globoko v prete-
klost in se dotikajo slovenskega kmets-

tva kot utemeljitelja slovenskega na-
roda kot slovenske države. V tem man-
datu Slovenska ljudska stranka ne
vodi več resorja za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Vodi ga predstav-
nica SDS - najmočnejše vladne stran-
ke. Trudi se, toda kadrovski potencial,
izkušnje, stroka, stiki z našimi kolegi
v tujih državah, v okviru SLS, Kmeč-
ke zveze, Kmetijsko gozdarske zbor-
nice in nekaterih drugih asociacij je
velik. In mi ponujamo ta potencial!
Vsak dan znova in znova. Naj sprej-
mejo naše izkušnje, naše znanje na
tem področju, v dobro slovenskega
kmeta, kmetijstva, podeželja in živil-
ske industrije!

Prav tako, kot v teh dneh iščemo
konsenz glede Partnerstva za razvoj.
V SLS tudi s to konferenco in s to jav-
no razpravo in vizijo za prihodnost
slovenskega podeželja predlagamo, da
se tudi na tem področju uveljavi kon-
senz, kakšna naj bo prihodnost slo-
venskega podeželja in njegova usoda.
Pričujoča konferenca bo brez dvoma
dobila tudi odmev v tekstih in razpra-
vah. Po potrebi bomo nekatere dodat-
ne teme še oblikovali v posebnem
zborniku, še posebej bi rad izrazil ve-
selje kot minister za okolje in prostor,
da je eden od referentov tudi predsed-
nik Zelene zveze SLS dr. Marjan Vez-
jak, moj najtesnejši sodelavec na mi-
nistrstvu za okolje in prostor. Mislim,
da je resnično nastopil čas, ko lahko
konkretno govorimo o sinergiji kme-
tijstva in varovanja okolja. Tudi to je
lahko ena od novih programsko poli-
tičnih paradigm, ki naj jo stranka
uveljavlja v slovenskem prostoru!

SKZ pri SLS
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BORIS JEŽ

Slovenska živilskopredelovalna
industrija

Nekaj razmišljanj in komentarjev o dogodkih, ki so pomembno vplivali na
sedanje stanje v živilskopredelovalni industriji

koristili, saj so kmetje preko zadrug
ta delež lastnine v ŽPI hitro izgublja-
li, bodisi da so deleže prodali za last-
no preživetje KZ, naložbe v druge ak-
tivnosti KZ ali pa so se podjetja ŽPI
dokapitalizirala in se je tako delež KZ
marginaliziral.

V času lastninjenja družbene last-
nine smo zamudili še eno pomembno
priložnost. Celoten agrarni sektor je
ob pomoči kmečkih institucij skon-
centriral vse lastninske certifikate
kmetov kot portfelj v Kmečki družbi
(KD), ki je sama po sebi odlično po-
slovala in še posluje, saj kapital ple-
meniti tam, kjer je najdonosnejši; žal
pa s tem ne pomeni nikakršne » boni-
tete za agrarno živilski sektor », ki je ta
kapital osnoval…seveda imajo posa-
mezni vlagatelji - lastniki delnic v KD
dober donos kapitala, vendar za agro-
živilski sistem, ki je to družbo ustano-
vil z namenom koncentracije kapitala
za ta sektor, nima velikih bonitet.

Prestrukturiranje kmetijstva in ŽPI
je bilo kljub uvedbi kmetijske reforme
1998 in s tem postopnega uvajanja
podpor v kmetijstvu po principu EU
standardov zelo počasno.

Šele dve leti pred vstopom Sloveni-
je v EU so bila na razpolago izdatnej-
ša sredstva SAPARD, ki so omogoči-
la prilagoditev dela ŽPI zahtevnim ve-
terinarsko sanitarnim EU standar-
dom. Ker država ni imela strategije
razvoja ŽPI, so se sredstva precej raz-
pršila in nismo dosegli želene koncen-
tracije ŽPI in s tem večje moči sek-
torja, kar se nam danes zelo negativ-
no odraža na slovenskem trgu.

Ko govorim o ŽPI, moram vedno
govoriti tudi o primarnem sektorju, saj
sta ta dva sistema usodno in organsko
povezana. Pri nas v večini primerov
še vedno obstaja le kupoprodajni od-
nos, čeprav bi morali zgraditi dolgo-
ročno partnerstvo in s tem trdne po-
vezave po vertikali s kapitalskimi za-

vezami. Tudi zaradi vzpostavljanja si-
stemov » prehranske varnosti » po
tako imenovanem principu » od njive
do krožnika«, kjer so procesi kontro-
lirani v sleherni fazi. Tak način pa je
mogoče doseči le ob partnerski nave-
zi. Tudi pri vzdrževanju shem kako-
vosti in zaščiti posebnih kmetijskih
proizvodov višje kakovosti (geograf-
sko poreklo, geografska označba, tra-
dicionalen ugled, ekološki in integri-
rani proizvodi …) je takšno partners-
tvo nujno.

Tako pa se nam dogaja, da celo last-
niki mlekarn in klavnic prodajajo mle-
ko in živino v Italijo in Avstrijo, zara-
di kratkoročnih, včasih samo navidez-
nih prednosti. Potrebno je namreč ve-
deti, da imajo naši sosedje velike ape-
tite po slovenski surovini in v konč-
nem cilju tudi po slovenski ŽPI in na-
šem trgu nasploh. Zaradi svoje eko-
nomske moči (podjetja velike ekono-
mije obsega) in dolgoletnem članstvu
v EU ter s tem velikim finančnim pod-
poram v preteklosti nastopajo na na-
šem trgu z dumpinško ponudbo, ki
nima temeljev v ekonomiki, temveč
samo v prevzemu tržnih deležev z že-
ljo oslabitve naše ŽPI.

Edino poroštvo za preživetje je part-
nerstvo. Stopimo skupaj, sodelujmo in
bodimo optimisti, pa bomo preživeli.

Po osamosvojitvi Slovenije je bil
sprejet Zakon o zadružništvu, ki je dal
možnost za razvoj in koncentracijo ži-
vilsko predelovalne industrije. Zakon
o zadrugah je namreč primarnemu
sektorju - kmetom, združenim v Kme-
tijskih zadrugah, omogočil lastninje-
nje 45 % vse živilsko predelovalne in-
dustrije v Sloveniji.

Žal te priložnosti nismo dobro iz-

DR. STANE KAVČIČ

Stanje in perspektiva kmetijstva
po pristopu Slovenije k Evropski
uniji – makroekonomski vidik

- Ekonomski (dohodkovni) položaj
primarne proizvodnje

• Pomen posameznih sektorjev
v SLO kmetijstvu, njihov eko-
nomski položaj in pričakova-
ni trendi

• Delež proračunskih podpor
(I. in II. Steber SKP) v dohod-
ku kmetijstva, pričakovane
spremembe

• Vpliv obdavčenja proračun-
skih podpor po sedanji zako-
nodaji

- Odprta vprašanja
• Davčna reforma Natura 2000,

prihodnja vloga kmetijstva, …

Pomen proračunskih podpor
- Dohodek slovenskega kmetijstva

na ravni okoli 300 mio EUR
- Neposredna plačila: za leto 2006

~ 110 mio EUR (v obdobju 2007
– 2013 do 140 (145) mio EUR)

• 60%živinoreja, 40% rastl. proi-
zvodnja (večinoma žita)

• V prihodnje nad 2/3 na povr-
šino, do 1/3 na proizvodnjo

- Program razvoja podeželja: v 2006
~ 110 mio (predvidoma podobno
tudi v 2007 – 2013)

• 30 – 35 % konkurenčnost
(podpora naložbam in stan-
dardi), 50 – 64 % naravni viri
in prostor (predvsem OMD in
SKOP), ostalo »zanemarljivo«

• V prihodnje razdelitev po
oseh (upoštevanje minimalne
deleže – občutno več za os 3:
kakovost življenja in ekonom-
ska diverzifikacija)

Delež dohodka po panogah, pomen NP in PRP
v dohodku panog (ocena 2005/06)

Učinek davčne zakonodaje na dohod-
kovni položaj kmetijstva
- Obdavčenje »subvencij« in drugih

ukrepov kmetijske politike
• 25 % v 2005; 50 % v 2006; 75

% v 2007; 100 % od 2008
• Akontacija v višini 16 %
• Poplačilo ob obračunu dohod-

ninskih napovedi

- Zaenkrat razmeroma nizka davč-
na obveznost na pretežnem delu
kmetij, ki pa se bo hitro občutno
povečala

• Kmetije v nekaterih panogah so
posledično visoko obdavčene;
po prehodnem obdobju bo tudi
pri nizkem dohodku lahko no-
silec KMG (imetnik KD) uvrš-
čen v najvišjo davčno stopnjo

- Predmet obdavčitve tudi »nepo-
vratne« podpore investicijam in
celo mladim kmetom, izvzeta
SKOP plačila

• Posledica lahko zelo visoko
davčno breme na posameznih
kmetijah (navkljub investicij-
skim olajšavam)

SKZ pri SLS
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- Učinek obstoječe davčne ureditve
za proračun

• Še ni podatkov; po prehod-
nem obdobju bo efektivna
stopnja obdavčitve subvencij
(ocena!) znašala okoli 25 %
(med 55 in 65 mio EUR~ 15
mrd SIT) → znižanje kmetij-
skega dohodka za 1/5

Nove dileme v prihodnje
- Enotna davčna stopnja?

• Najbrž je ne bo?
• Brez korekcij zagotovo direk-

ten in indirekten negativen
učinek na primarno kmetijsko
proizvodnjo

- Natura 2000?
• Kdaj začetek? Kako hitro šir-

jenje?
• Kolikšen delež sredstev PRP

bo porabljen za ta namen?
• Kolikšne omejitve bo prinesla

v kmetijski proizvodnji?
- Prihodnje mesto kmetijstva v nacio-

nalnem gospodarstvu/prostoru?
• Bo kmetijstvo ostalo socialni

pufer – do kdaj?
• Koliko kmetij bo »preživelo« v

zaostrenem konkurenčo
nem okolju? (realno padanje cen
v kmetijstvu in zvišanje stroškov)

• Kam se bo v prihodnje usmer-
jala SKP in kakšne prioritete
si bo postavila Slovenija?

PROF. DR. FRANC ZAGOŽEN

Človeški vidik kmeta za
podeželje - pomen za prihodnost

Kmetijstvo in razvoj podeželja v Slo-
veniji perspektiva ali zaton? Na tako
vprašanje ni enoznačnega odgovora.
Zaton kmetijstva bi pomenil tudi za-
ton podeželja v celoti. Tega si ni mo-
goče predstavljati, kot si ni mogoče
predstavljati Slovenije z nekaj urbani-
mi centri in zapuščeno divjo pokraji-
no. Tudi kakšne svetle perspektive za
kmetijstvo in podeželje realno ni mo-

goče pričakovati. Stanje duha v Slo-
veniji vsaj kmetijstvu ni naklonjeno.
Skupaj s kmetijstvom pa bo očitno
propadel še znaten del podeželja, kjer
je ta proces že tako napredoval, da je
nepovraten. Ko po vaseh in zaselkih
ni več mladih družin in otrok, je le še
vprašanje časa, kdaj bo ta pokrajina
dokončno izgubljena kot kultivirana
krajina in poselitveni ter gospodarski
prostor nacije. Velika območja Slove-
nije so zlasti v zadnjih 50-ih letih iz-
gubila do dve tretjini prebivalstva in
skoraj vso obdelano zemljo, ki jo je
preraslo grmovje in gozd, preostalo
prebivalstvo pa je ostarelo in se ne ob-
navlja. V zadnjem desetletju minule-
ga stoletja je kazalo, da bo uspelo zau-
staviti napredovanje tega procesa, v
zadnjih letih pa to upanje plahni. Slo-
vensko podeželje bo še izumiralo. Do
kdaj in do kod?

Slovensko kmetijstvo in podeželje
nosita nekaj težkih zgodovinskih bre-
men, zaradi katerih je strukturno (zla-
sti posestna struktura) zaostajalo ob

vstopu v EU za kakšnih pet desetletij
za ostalimi članicami EU.

Naravne danosti so zelo pestre, ven-
dar je večji del Slovenije območje z
omejenimi možnostmi za kmetovanje.
Zaradi vsega tega bi potrebovalo po-
sebno skrb domačih oblasti in vseh de-
javnikov, ki lahko vplivajo na dogaja-
nja in podobo kmetijstva. Tudi skupna
kmetijska politika EU dopušča naklo-
njeno ekonomsko in socialno politiko
do kmetov in kmetijstva. Namesto tega
pa je odnos do kmetov in kmetijstva
pogosto kar brutalen in žaljiv. Nova slo-
venska »mlada ekonomska srenja s svo-
jo neoliberalno ekonomsko doktrino«
bi kmete in kmetijstvo kar odpisala, ali
jima »stopila za vrat«, kot se je izrazil
eden od protagonistov.

Podobno jih žal obravnavajo mno-
gi birokrati v državnih institucijah, ka-
terih naloga bi bila, da jim pomagajo.

EU podpira kmetijstvo z 0,5 % bru-
to domačega proizvoda. Za to dobiva
preobilje cenenih in kvalitetnih kme-
tijskih pridelkov, ki jih na trgu plača z

2% (dvema odstotkoma) bruto doma-
čega proizvoda, namreč kmetovo
delo. Vse ostalo v ceni hrane so za-
služki industrije, trgovine in prome-
ta. Kako kmetijstvo ni podpirano, am-
pak razvrednoteno, naj pokaže na-
slednji primer: najcenejše kurivo za
ogrevanje bi bila glede na cene koruz-
no in žitno zrnje.

Če se bodo trendi iz zadnjih let v
slovenski politiki in javnosti nadalje-
vali, so napovedi za prihodnost slo-
venskega kmetijstva in s tem tudi po-
deželja lahko samo črnoglede.

Kmečke organizacije, tudi Sloven-
sko kmečko zvezo, zato čaka veliko
dela predvsem pri ozaveščanju javno-
sti in politikov, da bo perspektiva čim
manj boleča.

Mimogrede: Čez deset let bomo
praznovali 500. obletnico nastanka
vseslovenske kmečke zveze ob sloven-
skem kmečkem uporu leta 1515. Bo-
žo Grafenauer je o tem zapisal: »Upor-
niške zahteve so pokazale pot, ki je
vodila do nekaterih družbenih podlag,
na katerih je temeljilo mnogo poznej-
še slovensko narodno prebujanje. S
tem so gradili prve temelje formira-
nja slovenskega naroda…« Ali ne bi
zaton zadnjih ostankov slovenskih
kmetov pomenil tudi zatona sloven-
skega naroda?

DR. MARJAN VEZJAK

Sinergija med kmetijstvom in
okoljevarstvom

Danes na svetu živi približno 6 mrd
600 mio ljudi. Do leta 2030 bo števi-
lo prebivalcev naraslo že na 8 mrd in
to pomeni, da se bo potrošnja blaga
in storitev povečala za približno 4-
krat. Če ne bo drastičnega povečanja
eko-učinkovitosti, bo to povzročilo
uničenje številnih pomembnih ekosi-
stemov. Poročilo ZN »Millennium
Ecosystem Assessment« (Milenijska
ocenitev ekosistemov), ki je bilo izda-
no leta 2001, opozarja, da so pritiski
ljudi na okolje povzročili onesnaženje
ali preveč obremenili skoraj 2/3 na-
ravnih procesov, ki zagotavljajo živ-

ljenje na Zemlji. Poročilo tudi predvi-
deva, da se bo v naslednjih 50-ih letih
precej poslabšalo stanje mokrišč, goz-
dov, savan, rečnih ustij, obalnih rib-
jih lovišč in drugih naravnih ekosiste-
mov, ki reciklirajo zrak, vodo in so
vir hrane za vsa živa bitja (Towards
New Generation of Environmental
Policy, 2006).

Pri analizi želimo poudariti nasled-
nja izhodišča:
• Kakovost življenja je odvisna od

številnih dejavnikov (varnost – tudi
ekonomska, zdravje, urejeno oko-
lje, itd. – po določenih podatkih
Eurostata (2005) med 25 članica-
mi EU Slovenci najbolj cenimo
svoje okolje (Slovenci svojega oko-
lja ne damo, ker ga najbolj ceni-
mo)). Po razmahu okoljevarstva v
60-ih letih je Stockholmska konfe-
renca l. 1972 utrla pot okoljevars-
tvu (koncepti omejevanja ali re-
strikcije). Študija »Limit to growth«
je znanstveno uveljavila koncept
»sustainable development« ali traj-
nostno-uravnotežen razvoj. Pobu-
do »parks for life« prištevamo že

med moderne koncepte zelo zaple-
tenega okoljevarstva, katerega de-
regulacija okoljske zakonodaje je
nujna.

• Angleški družboslovec Malthus je
že v 18. st. pisal o povprečni koli-
čini pridelane hrane (glede na po-
pulacijsko dinamiko) kot omejitve-
nem dejavniku razvoja. Ta parame-
ter je tudi eden glavnih pretokov v
študiji »Limit to growth« in ostali
tovrstni literaturi.

• Postavljamo vprašanje: ali sta si
kmetijstvo in okoljevarstvo lahko
v sinergičnem oziroma (antisiner-
gičnem) odnosu? Dinamika premi-
ka stebrov kmetijske politike je v
smeri proti okolju.

• Med vsemi članicami EU ima RS
največ teritorija v mreži zaščitenih
območij Natura 2000.

• Life+ je poleg nacionalnih sredstev
zamišljen kot osnovni finančni in-
štrument za Naturo 2000.

• Biodiverziteta (življenjska raznoli-
kost) je primerjalna prednost RS
v EU integraciji.

• »High tech« ima lahko zelo visoko >>>

SKZ pri SLS
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dodano vrednost, vendar le v okvi-
ru zakonsko reguliranih tehnologij
(nanotehnologije).

• Okoljski problemi so tudi proble-
mi kmetijstva (npr. podnebne spre-
membe, nova favna in flora, nove
vrste rastlin v kmetijstvu).

Iskanje sinergističnih povezav med
kmetijstvom in okoljevarstvom (to je
tudi iskanje dobim –dobiš situacij):
ogrevanje rastlinjakov na geotermal-
no energijo, proizvodnja rastlin za
energetiko: proizvodnja biodizla, bio-
metanol, bioplin. Prihodnost energe-
tike je v rastlinah. Pomen Ekološkega
kmetovanja. Razvoj sonaravnega tu-
rizma in biodiverziteta.
• Pogoji za nadaljnji razvoj so:
1) Manjši sistemi imajo prednosti

(inertnost velikih sistemov, večja
dinamika in prilagodljivost malih
sistemov).

2) Nujnost obstoja družbenega kon-
senza za tovrstne namene oziroma
t.i. nova »družba okoljskega kon-
senza« za nadaljnji razvoj.

3) »Zmagovalec« je tisti, ki zna poi-
skati in izkoristiti sinergistične po-
vezave med podsistemi in jih upo-
rabiti v razvojne namene (npr. fin-
ska Nokia, ki je izšla iz lesne indu-
strije).

4) Dilema ali sinergistična povezava
med kmetijstvom in okoljevars-
tvom obstaja? Načeloma je odgo-
vor da. Nadaljnji razvoj RS je v ve-
liki meri odvisen od reševanja te
dileme. Najpomembnejše poveza-
ve (razvojne): sinergistična pove-
zava okoljevarstvo – kmetijstvo,
okoljevarstvo – promet, okoljevars-
tvo – energetika).

Sinergija med kmetijskimi in okolj-
skimi politikami je torej možna, v šte-
vilnih primerih obstaja in je zaželena.
Seveda načeloma pod zgoraj našteti-
mi pogoji. Taka kmetijsko-okoljska po-
litika bo v bodoče predstavljala pomem-
bno razvojno priložnost RS, seveda če
se bo še intenzivneje nadaljevala po že
dobro usmerjeni poti.

MAG. UROŠ ROŽIČ

Program gospodarskih reform in
vpliv na kmetijstvo, s poudarkom

na davčni zakonodaji

Če poskušamo orisati nov davčni
sistem, se bo predvsem na področju
dohodnine zmanjšala progresija.
Davčna stopnja so bo ustavila pri nek-
je 35%, zelo verjetno je tudi, da bomo
imeli le eno davčno stopnjo. V okvi-
ru dohodnine je zamišljena popolno-
ma nov koncept obdavčevanja kme-
tijske in gospodarske dejavnosti, ki se
deloma naslanja na avstrijski sistem,
deloma pa ohranja sistem, ki ga ima-
mo sedaj. V vsakem primeru lahko pri-
čakujemo zvišanje stopnje DDV, (ne
glede na število stopenj - morebitna
znižana stopnja bo višja kot je danes).
Soočili se bomo tudi z davkom na ne-
premičnine, kjer bodo obdavčena tudi
kmetijska zemljišča.

Stališča stranke so tu jasna. Želi
ohraniti znižano davčno stopnjo za
nujne življenjske potrebščine (hra-
no,…). Prav tako stranka vztraja, da
če bodo obdavčena kmetijska zemljiš-
ča, da morajo dobiti kmetje preko do-
hodnine odbitno postavko.

Izpostavil sem štiri področja, ki
bodo imela vpliv tudi na samo kme-
tijstvo.

Splošna davčna olajšava, ki jo ima-
mo danes (danes 16%, včasih 11%),
bi bila sedaj bistveno višja in naj bi se
po grobih ocenah bližala celo mini-
malni plači. To pomeni, da do te rav-
ni dohodki obvezanca ne bi bili ob-
davčeni.

Osnovno izhodišče vseh ukrepov,
poleg seveda povečanja konkurenčno-
sti gospodarstva, je tudi razbremeni-
tev dela in obremenitev porabe na po-
dročju davčne politike. To pomeni raz-
bremenjevanje obdavčitve z dohodni-
no in z davkom na dohodek pravnih
oseb ter seveda obremenitev z dav-
kom na dodano vrednost. Ta izhodiš-
ča seveda pomenijo črtanje vseh os-
talih olajšav, tudi investicijske olajša-
ve v kmetijstvu in dohodninske lestvi-
ce. Pri tem sta se kot največji prob-
lem izpostavili vprašanji, kaj so tržni
dohodki v kmetijstvu, kako jih oceni-
ti in kaj je to kmetija. Možna koncep-
ta za ugotovitev dohodka v kmetijs-
tvu sta dva: ocenjeni ali pa na dejan-
ski tržni dohodek. Pri ocenjenem trž-
nem dohodku gre na pavšalno in pa
delno pavšalno ocenjevanje. Pavšalno
ocenjevanje bo še vedno temeljilo na
katastrskem dohodku, delno pavšal-
no pa na normiranih odhodkih. De-
janski tržni dohodek pa je tisto, kar
dopušča zakon že danes, torej ugotav-
ljanje vseh odhodkov in prihodkov in
s tem seveda dobička od kmetije.

Pavšalno ugotavljanje bo najbolj po-
dobno današnjemu sistemu, torej bo
kmetija obdavčena s pomočjo katastr-
skega dohodka. Trenutno pa je nemo-
goče napovedati, ali bo metoda ugo-
tavljanja modificirana ali nemodifici-

rana. Kot veste ministrstvo za finan-
ce v okviru posebnega projekta pri-
pravlja modifikacijo ugotavljanja ka-
tastrskega dohodka.. Pavšalno ugotav-
ljanje poznajo tudi države, s katerimi
smo najbolj primerljivi (Avstrija,…).

Pri delnem pavšalu oz. pri ugotav-
ljanju davčne osnove s pomočjo nor-
miranih dohodkov, se predpostavlja
uporaba poenostavljenega knjigovods-
tva, torej nekaj podobnega, kot danes
počnejo vsi zavezanci na DDV.

Leta 2007 se bomo soočili tudi z
davkom na nepremičnine. Osnova za
ugotavljanje bo splošna tržna vrednost
stavb in zemljišč, pri čemer bodo
davčne stopnje odvisne od lokalnih
skupnosti. To bodo regije ali pa obči-
ne. Ključno je, da se davek na nepre-
mičnino veže na dohodnino. Torej pla-
čan davek na nepremičnino mora biti
odbitna postavka pri kmetu, drugače
pride do dvojnih obdavčitev. Ena od
dilem bo tudi davek na dediščine in
darila, kjer so predlogi, da naj bi se
za dedovanje upoštevala samo sorods-
tvena razmerja, morda celo samo v 1.
redu. Za nekoga, ki ni v sorodstvenem
razmerju, bi bil davek lahko celo 70%
celotne zapuščine.

Na področju DDV je po mojem
mnenju ena davčna stopnja še najbolj
problematična. Seveda je popolnoma
iz teoretičnega vidika ena stopnja bolj-
ša, vendarle v praksi to ni dopustno.
Še posebej je vprašljiva odprava zni-
žane stopnje zaradi vpliva na gospo-
darstvo in prebivalstvo; predvsem za-
radi cen hrane, predelovalne industri-
je in primarne proizvodnje. To je tako
velik problem ravno na področju kme-
tijstva. Ukinitev nižje davčne stopnje
bi pomenilo pritisk ravno na tem pri-
marnem nivoju.

Potrebno pa je izpostaviti še eno
dejstvo. Ne glede na to, ali bomo imeli
eno ali dve stopnji DDV-ja, bodo te
stopnje s 1.1.2007 v vsakem primeru
višje. Nižja stopnja bi bila vsaj na 11%,
v primeru enotne stopnje pa bi se ta
ustalila nekje 17%-18%, kar pa je tudi
rahlo nerealno, ker bi bil priliv iz
DDV-ja nevtralen oz. ne bi bil večji
kot sedaj. Učinke zvišane stopnje se
do neke mere da omiliti z zvišanjem
pavšalnega nadomestila (pri stopnji
DDV 11% bi bilo pavšalno nadome-
stilo vsaj nekje pri 9%). Na ta način
bi lahko negativne učinke DDV-ja vsaj
nekoliko korigirali. Druga možnost je,
da se zvišuje splošna olajšava pri do-
hodnini.

SKZ pri SLS
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Perspektiva mladih na kmetijah

Slovenija je država, v kateri v pode-
želska območja sodi kar 89 odstotkov
ozemlja, na podeželju pa prebiva 57%
vsega prebivalstva. Stopnja urbaniza-
cije je med najnižjimi v Evropi (pri-
merjata se lahko le Avstrija in Irska),
saj prevladujejo manjša mesta in vasi,
le dve mesti pa imata več kot 100.000
prebivalcev. V EU so torej redke dr-
žave, ki bi imele tako veliko število
majhnih vasi in tako velik odstotek

prebivalstva na podeželju, ki živi v
glavnem v naseljih in se dnevno vozi-
jo na delo.

Prav zaradi teh razlogov naj bi imeli
strukturna politika in politika pode-
želja veliko težo. Ukrepi kmetijske po-
litike naj bi bili usmerjeni k poveča-
nju učinkovitosti in konkurenčnosti
pridelave ter predelave kmetijskih pri-
delkov oziroma živil, okolju prijazni
kmetijski dejavnosti ter ohranjanju po-
seljenosti podeželja in krajine, ob upo-
števanju okoljske in naravovarstvene
sprejemljivosti. Ukrepi kmetijske
strukturne politike naj bi bili podpo-
ra kmetijski dejavnosti, namenjeni ob-
močjem z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, okolju prijazni
kmetijski dejavnosti, naložbam v kme-
tijska gospodarstva, mladim kmetom
ter zgodnjemu upokojevanju, dopol-
nilnemu usposabljanju za delo v kme-
tijski dejavnosti in gozdu in naložbam
v predelavo kmetijskih pridelkov.

Potrebno je, da se država odloči, ali
kmeta potrebuje ali ga želi uničiti. Mi-

nistrstva naj med seboj uskladijo za-
kone, direktive in druge akte, da ne
bodo drug drugega izključevali. Jasno
naj povedo, kaj želijo storiti z našo
Slovenijo. Dejstvo je, da slovensko
kmetijstvo ne pridela dovolj hrane niti
za svoje potrebe in da je hrana pre-
draga za potrošnika. Koliko hrane bi
pridelali, če bi vsi kmetovali ekološko
in upoštevali okoljske predpise o zaš-
čitenih območjih, kjer je delno ali v
celoti omejeno kmetovanje? Koliko
manj kakovostne in cenene hrane bi
bilo potrebno še uvoziti? Bi takrat
ljudje gledali na ceno in kakovost? In
ali se država zaveda, da ima okrog 40
odstotkov ljudi posledično delovna
mesta zaradi kmetijstva (živilskopre-
delovalna industrija, tovarna strojev,
trgovine,…). Kdo bo negoval in pre-
prečeval zaraščanje Slovenije? Zaen-
krat so kmetje še vedno poceni komu-
nalni delavci, ki skrbijo, da večvred-
na populacija lahko uživa v lepotah
Slovenije in občuduje različne žival-
ske ter rastlinske vrste.

Pogosto je slišati, da se morajo
kmetje obnašati tržno in propagirati
svoje izdelke. Vendar pa se vprašam,
kako naj kmet deluje tržno, če država
določi odkupno ceno pšenice, mleka,
mesa in drugih izdelkov na eni strani,
na drugi pa se kmetova vhodna suro-
vina, repromaterial, osnovna sredstva
vedno draži. Tudi pri promociji drža-
va »močno pomaga«. Slovensko kme-
tijstvo je najprej prizadela bolezen
BSE, ki je še poslabšala krizo v gove-
doreji, ter mediji, ki so v javnosti še
dodatno poskušali očrniti slovenske
kmete, da proizvajajo slabo hrano in
da jih država potem še subvencioni-
ra. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi
z afero kloramfenikol, ko so na Zvezi
za varstvo potrošnikov ostro protesti-
rali, da slovenski kmetje oddajajo za-
strupljeno mleko. In nenazadnje, pri-
zadela jih je še ptičja gripa. Še dobro,
da nas je sploh toliko, ker jemo »tak-
šno« hrano.

In kdor bo še kritiziral kmeta, češ
kaj se oglaša, saj mu ni hudega, bi mu
svetovala: vsak ima možnost najeti
kmetijsko zemljišče, ga obdelovati, za
to prejemati subvencije in nenazadnje
bogateti.

PETER VRISK

Prispevek Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije pri razvoju
podeželja v Sloveniji-novi izzivi?

Vizija in cilji KGZS
Vizija razvoja slovenskega podeže-

lja je dolgoročno ohraniti in izboljša-
ti proizvodni potencial kmetijstva in
gozdarstva, poseljenost podeželja in
hkrati obvarovati nacionalne dobrine:
• s kombinacijo ekosocialnega in trž-

nega koncepta,
• z upoštevanjem ekoloških, prostor-

skih in bioloških dejavnikov,
• z razvojem človeških potencialov.

Z zasledovanjem teh ciljev bomo
prispevali k trajnostnemu razvoju v
najširšem pomenu, ki optimalno

izrablja naravne potenciale, pri tem
pa ne zmanjšuje in slabša virov ter
možnosti razvoja prihodnjih genera-
cij.

Osnovni cilji KGZS v programskem
obdobju 2007-2013
Nacionalni strateški načrt RP 2007-
2013 in stališča KGZS do zastavljenih
ciljev in prioritet

Os 1: Izboljšanje konkurenčnosti
kmetijstva in gozdarstva

Strinjamo se, da ostaja prestruktu-
riranje in modernizacija kmetijskega,
živilskega in gozdarskega sektorja naj-
pomembnejša prioriteta 1. osi zaradi
dviga konkurenčne sposobnosti slo-
venskih kmetij.
• Poudarek je potrebno dati prilaga-

janju standardom in izboljšanju ka-
kovosti kmetijskih proizvodov.

• Poleg cilja izboljšati posestno in
proizvodno strukturo je potrebno
dati možnost pridobivanja investi-
cijskih podpor z enostavnejšimi po-
stopki tudi manjšim kmetijam.
Zato predlagamo ločena ukrepa za

večje in manjše investicije.
• Menimo, da bi morali kmetom

omogočiti, da za neformalno pri-
dobljena znanja pridobijo javno ve-
ljavne listine o poklicni usposob-
ljenosti.

• Večji poudarek bi bilo potrebno
dati novim vsebinam in načinom
pridobivanja znanja (informacijska
tehnologija, komunikacija, trženje,
…).

• Pričakujemo, da bo RS izbrala tudi
ukrep zmanjševanja tveganja kme-
tijske proizvodnje, ki bo odgovor-
nost za naravne nesreče prenesla
na pridelovalce ob hkratnem sofi-
nanciranju zavarovanja.

• Za učinkovito trženje kmetijskih in
gozdnih proizvodov je ukrep, ki
podpira organiziranje in delovanje
skupin proizvajalcev nujen za kon-
kurenčno delovanje na trgu.

Os 2: Stališče KGZS do zastavljenih
ciljev in prioritet
• KGZS se strinja, da je potrebno

ukrepe SKOP, ki so se izvajali v pre-
teklem programskem obdobju po-

novno oceniti in tudi v novem pro-
gramskem obdobju obdržati v po-
dobnem obsegu.

• Ponovno bi bilo potrebno pregle-
dati in pravičnejše na parcelo na-
tančno določiti območja z omeje-
nimi dejavniki.

• Podpiramo ukrep na prilagajanje
EU standardom.

• KGZS je zadržana do podpore po-
sebnih ukrepov za območja Natu-
re 2000. Z uvedbo Nature se stri-
njamo, vendar zagovarjamo stališ-
če, da mora priti denar za te na-
mene tudi iz okoljskih skladov.

Os 3: Izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju in ekonomska diverzifikaci-
ja
• KGZS se zavzema za skladen raz-

voj vseh dejavnosti, tako da se
ohrani identiteta podeželja, zato
naj ima prednost na razpisih lokal-
no prebivalstvo ter take investici-
je, ki posredno omogočajo razvoj
kmetijstva in gozdarstva in omo-
gočajo prijetno sobivanje vseh pre-
bivalcev na podeželju.

• Razvoj mikro podjetij, razvoj za-
gotavljanja in inovativne uporabe
obnovljivih virov energije, spodbu-
janje razvoja turizma, usposablja-
nje mladih za tradicionalne pode-
želske spretnosti.

• Prednost zaposlovanju žensk ob
ustrezni družinski politiki.

SKZ pri SLS
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Podeželje - razvojna pot
kmetijstva

Izhodišča
Kmetijstvo ostaja glavna dejavnost

na podeželju, saj ostaja potreba po
ohranjanju proizvodnih kapacitet,
predvsem kmetijskih zemljišč. Kme-
tijstvu se priznava njegova proizvod-
na funkcija in večnamenskost (prostor
za bivanje, šport, rekreacijo, varova-
nje okolja, zdravja ljudi in živali, us-
tvarjanje novega podjetniškega okolja,
ohranjanje naravne in kulturne dediš-
čine itd)

Politika razvoja podeželja 2007 do
2013 shema organiziranosti

Predlagani nabor ukrepov
2007-2013
Ohranitev in upravljanje podeželske
dediščine

Oblikujejo se načrti za zaščito in
upravljanje (območja Natura 2000 in
druga območja visoke naravne vred-
nosti); izvajajo se dejavnosti okoljske-
ga ozaveščanja in naložbe, povezane
z vzdrževanjem, obnavljanjem in iz-

boljšanjem naravne dediščine ter štu-
dije in naložbe, povezane z vzdrževa-
njem, obnavljanjem in izboljšanjem
kulturne dediščine (npr. kulturne zna-

čilnosti vasi in podeželske kra-
jine)

Kaj ostaja po starem?
Še vedno ostaja predvsem

2. steber SKP« (skupne kme-
tijske politike)

Dodani so nekateri
novi poudarki (Natura
2000, gozdarstvo), ven-
dar brez korenitih vsebin-
skih dopolnitev, bolj po-

globitev obstoječih vsebin (Število
upravičenih ukrepov: prej 26, zdaj 36)

Administrativna zahtevnost ni bis-
tveno manjša kot do sedaj. Poenosta-
vitev predstavljajo enotni postopki
programskega načrtovanja, financira-
nja, poročanja (za državo, ne toliko
za upravičence); večje težave pa lah-
ko predstavlja institucionalizacija lo-
kalnih razvojnih partnerstev (LAS, lo-
kalni razvojni načrti) in zahtevnejši
postopki spremljanja in ocenjevanja.

Politika razvoja podeželja v Sloveniji
Postavljeni so razvojni okvirji za na-

slednjih sedem let. Vključitev (nabor)
ukrepov odvisna od (lastne!!) izbire
prioritet (vloga države, usklajevanja
z vladnimi in nevladnimi organizaci-
jami). Sredstva so žal omejena, tako
da obstaja konkurenca med ukrepi.
Spoštuje se načelo subsidiarnosti, kar
pomeni, da obstajajo nacionalna pra-
vila o upravičenih namenih porabe.
Izvajanje državnih pomoči na področ-
ju RP mora biti opisano v PRP (ukre-
pi na občinski ravni!)

Zaključek
Politika razvoja podeželja je v na-

slednjem obdobju pomembna tako za
velike kot za večino majhnih kmetij.
Dopolnjevati se mora dopolnjevati s
politiko (reformo) na stebru 1. Pri iz-
vajanju politike je potrebno graditi na
pozitivnih in negativnih izkušnjah iz
preteklih let (SAPARD, EPD). Pri pri-
pravi programa pa je potrebno izha-
jati iz značilnosti slovenskega kme-
tijstva in jih vgraditi v program tako
da mora biti program izvedljiv brez
nepotrebnega administriranja. Pode-
želje ostaja razvojna pot kmetijstva,
ki pa si jo moramo sami tlakovati. 

Volilni občni zbor SKZ pri SLS
Volilni občni zbor Slovenske kmečke zve-
ze pri SLS je potekal v popoldanskem delu
sobote, 8.4.2006 v Novem mestu. Zbralo
se je 66 delegatk in delegatov. Volilni obč-
ni zbor je otovoril Janez Podobnik, pred-
sednik SLS. Ciril Smrkolj, predsednik SKZ
pri SLS v dosedanjem mandatu, je predla-
gal za delovnega predsednika Toneta Hro-
vata, za člane delovnega predsedstva pa
Ido Vindiš Belšak, Alojza Štuheca, Vin-
cenca Otoničarja in Jožefa Posego. De-
lovno predsedstvo je bilo izglasovano in
je odlično vodilo zbor. Delegati so spreje-
li in dopolnili Poslovnik za delo ter Pravi-
la SKZ pri SLS. Obravnavali so zaključke
tematske konference, ki so jih enotno
sprejeli in posredovali javnosti.

Pred začetkom volitev na volilnem obč-
nem zboru v Novem mestu so se člani SKZ
pri SLS dosedanjemu predsedniku SKZ Ci-
rilu Smrkolju tudi zahvalili za predsedo-
vanje in mu v majhno zahvalo za njegovo
opravljeno delo izročili lepo darilo.

Predstavljamo vam nagovor predsednika
SLS na volilnemu občnemu zboru, zaključ-
ke tematske konference in volilnega obč-
nega zbora SKZ pri SLS ter novo izvolje-
ne člane SKZ pri SLS.

Spoštovani predsednik Sloven-
ske kmečke zveze, Ciril Smrkolj,
predsednik Sveta SLS, predsed-
nik Državnega sveta RS, vsi dele-
gati in delegatke, vabljeni gostje!

Prav je, da smo si danes, ob tem
lepem sobotnem pomladanskem
vremenu, vzeli čas in ga posvetili
SKZ pri SLS. V tem vremenu ni
bilo enostavno priti na takšno sre-
čanje, toda verjemite mi, da je po-
membno. Pomembno je, da smo
se srečali in da je Ciril Smrkolj s
svojo ekipo dobro pripravil današ-
nji volilni občni zbor.

Uvod v volilni občni zbor je bila
dopoldanska dobro pripravljena
programska konferenca. Redko
katera slovenska parlamentarna
stranka ima v sebi toliko strokov-
nega kadra in potencialov, da lah-
ko pripravi takšno srečanje. Mi jih
imamo. Do sedaj smo preredko

izkoriščali to možnost. Današnja
izkušnja je bila pozitivna. Neko-
liko nam je zmanjkalo časa. Pri-
stop je bil pozitiven, tudi stroko-
ven, povedano pa je bilo iz srca.
Še posebej bi rad spomnil na nav-
dušujoč nastop našega današnje-
ga gostitelja. Tone Hrovat je, z nje-
mu lastno energijo, govoril z dru-
gačnimi besedami v odnosu do
kmeta, kmečkega življenja, pode-
želja, do potrošnika. To je zdru-
žil z vrednotami, identiteto in z
načinom, kako bivamo Slovenci
kot nacija. Govoril je o globaliz-
mu. V svojem dobro pripravlje-
nem nastopu je dal tudi napotek,
kako lahko včasih vprašanja, ki so
trda in nehvaležna, poveš odprto
in ljudi s tem tudi prepričaš. To
je lahko tudi ena od poti Sloven-
ske kmečke zveze znotraj Sloven-
ske ljudske stranke.

Danes je bilo nekajkrat slišano:
»Spoštujmo kmeta in njegovo delo!«
Naj se nikjer, še posebej pa v naši
prisotnosti, omalovažujoče ne govori
o vsem tistem, kar je povezano z de-
lom kmetov in kmetic. SLS oz. SKZ
je tista, ki mora na to opozarjati.

Slovensko kmetijstvo je tudi raz-
vojna priložnost. Torej bodimo am-
biciozni in naj nas ne obremenjuje-
jo črnogledi podatki, ki smo jim bili
priča v predstavitvah.

Nagovor Janeza Podobnika,
predsednika SLS, na občnem zboru
SKZ pri SLS (Novo mesto, 8.4.2006)

SKZ pri SLS
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Volilni občni zbor SKZ pri SLS

Ker je danes srečanje stanovske po-
litične zveze znotraj SLS, moramo biti
predvsem politični. Zelo pomemben
podatek je, da se število kmetij zmanj-
šuje. V zadnjih desetih letih se je
zmanjšalo število kmetij za več kot 20
tisoč. To tudi pomeni, da se v smislu
volilnega telesa zmanjšuje tisti trdni
bazen, za katerega smo trdno verjeli,
da verjame v nas. Kaj to pomeni? To
najprej pomeni, da moramo s svoji-
mi političnimi stališči, z zavzemanji
v vladi, v državnem zboru in v držav-
nem svetu, na lokalnih ravneh, v me-
dijih, v KGZS in v drugih asociacijah
zagovarjati na tak način interese slo-
venskega kmeta in kmetijstva, živilske
industrije in podeželja, da bomo ne-

katere volivce znova prepričali, da
nam bodo zaupali. Ankete govorijo
nedvoumno, da je del volivcev, ki je
bil del avtentične baze volivcev SLS-
a, poiskal na zadnjih volitvah nove ko-
nje, na katere stavi. Imam vtis, da
bodo razočarani, ker so stavili na na-
pačne konje. Zagotovo, ko ljudje en-
krat zamenjajo smer, je potrebno ve-
liko energije in časa, da ti znova zau-
pajo. Toda SLS in SKZ ima znotraj
sebe potenciale, da se lahko to zaupa-
nje znova vzpostavi.

Toda trendi so takšni, kot so, in zato
je potrebno, da razširimo naš politič-
ni prostor in da se enakovredno od-
premo do vseh tistih, ki živijo na po-
deželju. So ljudje, ki so morda iz tak-
šnih ali drugačnih razlogov opustili
kmetovanje, imajo pa elementarni, pr-
vinski odnos do narave in živijo na
podeželju. Njihovi starši in prastarši
so kmetje in prav ti so na nek način
lahko naši zvesti volivci v prihodnje.

Pomembna je tudi vloga mladih na
podeželju in v kmetovanju. Zelo po-
membno je, kar je povedala gospa Pir-
ševa - če in kako bomo prepričali mla-
de, da je možnost in prihodnost na
kmetiji in podeželju. Ena možnost so
novi poklici, o katerih je govoril Tone
Hrovat. Pomembna je vloga družine.
Eden od nedvoumnih dopoldanskih
sklepov je bil, da je žaljiva in protiu-
stavna vsebina pravilnika o vrtcih, ki
kmečke starše postavlja v drugačen
položaj, in morajo plačevati več. Za-

kaj pa morajo oni plačevati bistveno
več, kot nekdo drug, ki ni starš s kme-
tije? SKZ se mora jasno postaviti v
bran kmetom, da se krivica popravi.

Včeraj smo imeli dobro srečanje na
temo pobude predsednika vlade o
Partnerstvu za razvoj o gospodarsko-
socialnih reformah in spremembah.
V začetku, ko so bile te predlagane,
niso premogle besede »kmetijstvo«. V
skupini, ki jo je vodil g. Damijan, ni
bilo niti enega agrarnega makroeko-
nomista, ampak to se, tudi z našo po-
močjo, popravlja. Absolutno mislim,
da smo glede tega znotraj vladne
strukture kar aktivni.

Resor za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da ne bo nesporazuma, bi

SLS dobro vodila.
Vsak organ stranke se
je odločil zanj, ampak
predsednik vlade se je
že od začetka odločil,
da nam tega resorja ne
da. Ta resor v tem
mandatu torej ne vodi
SLS, ampak SDS. V
nekaterih strukturah,
ki so povezani z delom
tega resorja, je delova-
lo veliko sposobnih lju-
di, ki so bili naši zvesti
člani in so zdržali tež-
ka obdobja. Predvsem

pa so bili strokovno močni in so imeli
veliko izkušenj. Ta strokovni potencial
v naši stranki nedvoumno obstaja.
Zato je prav, da se bom ob podpori
SKZ in kot predsednik stranke boril,
da se ne bi več dogajalo, da bi naši
člani izgubljali pozicije v resorjih, ki
so kakorkoli povezani s kmetijstvom.
Pokazalo se je, da je bila to napačna
pot, kajti te inštitucije, kjer ni naših
predstavnikov, sedaj delujejo slabše,
kot so delovale prej. To je dodaten ar-
gument, da tukaj vztrajamo in ponu-
dimo koaliciji naše strokovnjake, zna-
nje in naše izkušene politike na tem
področju.

Zaključil bi z mislijo, da bo kmalu
12. maj, ko se bomo spomnili 1988.
leta. Vsem tistim, ki ste bili takrat v
Unionski dvorani in ste sedaj tu med
nami, spoštljiv pozdrav! Bili ste de fac-
to začetniki slovenske demokracije!
Takrat je nastala SKZ, ki bo v zgodo-
vini zapisana kot prva slovenska de-
mokratična politična organizacija, ki
je govorila o nujno potrebnih spre-
membah v takratni državi. Nekateri
zmanjšujejo pomen SKZ. Te misli je
potrebno preseči in jasno povedati,
kakšna je bila vloga SKZ kasneje v
DEMOS-u. Prepričan sem, da je obč-
ni zbor dobro pripravljen. Verjamem,
da boste danes izvolili sposobne in pa
delovne ljudi. V predsedniku SLS bo
imelo celotno vodstvo SKZ veliko
podporo.

Hvala lepa!

SKZ pri SLS: Vlada naj določi roke za
izdajo odločb in izplačil v letu 2006

SKZ pri SLS opozorila na zaskrbljujoče
slabšanje dohodkovnega položaja kmetov

Slovenska kmečka zveza pri SLS
pričakuje, da bodo odločbam o ne-
posrednih plačilih za leto 2005, ki
so končno začele prihajati do upra-
vičencev, takoj sledila tudi nakazila
odobrenih sredstev na račune, saj
smo v obdobje spomladanske setve.

SKZ pri SLS na podlagi izkušnje
z izplačili neposrednih plačil v letu
2005 poziva Vlado RS, da opredeli
in določi roke izdajanja odločb in
izplačil v letu 2006, kar bo kmetij-
skim gospodarstvom pomagalo pri
načrtovanju gospodarjenja v letu
2006 in v letu 2007.

SKZ pri SLS zahteva, da se raz-

vojni dokumenti razvoja podeželja,
ki jih pripravlja Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, dajo
v širšo javno razpravo. Razvoj po-
deželja je pomemben del kmetijske
politike, v SKZ pri SLS pa smo pre-
pričani, da mora biti politika razvo-
ja podeželja predvsem prijazna slo-
venskemu podeželju, zato morajo
biti dokumenti v javni razpravi do-
volj dolgo, predvsem pa se ne more-
jo oblikovati samo znotraj strokov-
nih skupin, imenovanih s strani
MKGP.

Igor Hrovatič,
predsednik SKZ pri SLS

Udeleženci programske konferen-
ce »Kmetijstvo in razvoj podeželja
v Sloveniji - perspektiva ali zaton?«,
ki je bila v organizaciji Slovenske
kmečke zveze pri Slovenski ljudski
stranki v Novem mestu, so na pod-
lagi strokovnih predstavitev s po-
dročja ekonomskega stanja kmetijs-
tva, usmeritev prihodnje skupne
kmetijske politike, davčne politike,
vpliva kmetijstva na okolje, mladih
na podeželju, izobraževanja ter vlo-
ge Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije, sprejeli naslednja stališča:
1. SLS se zavzema za ohranitev zni-
žane davčne stopnje, saj bodo sicer
predlagane davčne reforme povzro-
čile upad prihodkov v kmetijstvu za
20%.2. Kmetijska zemljišča in goz-
dovi ter objekti v kmetijski rabi naj
ne bodo dodatno obdavčeni (npr.
nepremičninski davek).3. Davčni si-
stem mora biti pravičen, pošten, pri-
meren in stimulativen za kmete.4.
V skupino za pripravo Programa re-
form pri Vladi RS je potrebno vklju-
čiti agrarne ekono-
miste in predstavni-
ke Kmetijsko goz-
darske zbornice
Slovenije.5. Vlada
RS oz. MKGP mo-
rata v najkrajšem
času dati v javno
obravnavo strateške
dokumente za izva-
janje kmetijske po-
litike in razvoja po-
deželja v obdobju

od leta 2007 dalje.6. Diskriminator-
ne določbe pravilnika o plačilih star-
šev za programe v vrtcih, s katerimi
so bili še posebej prizadeti starši –
kmetje, je potrebno čimprej odpra-
viti. 7. Kmetijstvo je v svoji funkciji
dejavnik, ki vzdržuje ravnovesje v
prostoru in okolju. Zato podpiramo
trajnostni način kmetovanja in goz-
darstva z vključevanjem bioenergen-
tov v procese za nadomeščanje fo-
silnih energentov. Slovensko kmetijs-
tvo ima do okolja pozitiven odnos,
saj spoštuje vse okoljske zahteve.8.
Nujna je povezanost kmetijstva in
živilsko predelovalne industrije, pod-
prta z ustrezno promocijo do potro-
šnikov, ki jim je potrebno sporočiti,
da slovenski kmet in slovenska ži-
vilsko predelovalna industrija pride-
lujeta kvalitetno hrano. 9. Stanje v
kmetijstvu je poleg slabšanja dohod-
kovnega položaja kmetov zaskrblju-
joče tudi z vidika perspektive mladih
na podeželju. Problemi so povezani
s preštevilnimi zakonskimi in podza-

konskimi predpisi
ter omejitvami, slab-
šimi možnostmi za
mlade družine, davč-
no politiko, izobraz-
beno in starostno
strukturo. Potrebna
je aktivna in stimu-
lativna politika drža-
ve tako do mladih
kot do kmetijstva sa-
mega.

IZJAVA

SKLEPI – ZAKLJUČKI

SKZ pri SLS
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NOVOIZVOLJENI ČLANI ORGANOV SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE pri SLS - Novo mesto, 8.4.2006

Na funkcijo PREDSEDNIKA SLOVENSKE
KMEČKE ZVEZE pri SLS je bil  izvoljen
naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. IGOR HROVATIČ 37

Na funkcijo PODPREDSEDSEDNIKA
SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE pri SLS sta
bila  izvoljena naslednja kandidata:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. FRANC OBRAN 66

2. METKA PIRŠ 66

Na funkcijo PREDSEDNIKA
PROGRAMSKEGA SVETA SKZ pri SLS je bil
izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. BRANKO TOMAŽIČ 62

Na funkcijo PODPREDSEDNIKA
PROGRAMSKEGA SVETA SKZ pri SLS je bil
izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. dr. STANE KLEMENČIČ 52

Na funkcijo PREDSEDNIKA GLAVNEGA
ODORA SKZ pri SLS je bil  izvoljen naslednji
kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. CIRIL SMRKOLJ 58

Na funkcijo PODPREDSEDNIKA
GLAVNEGA ODORA SKZ pri SLS  sta bila
izvoljena naslednja kandidata:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. IDA VINDIŠ - BELŠAK 61

1. JANEZ SKRINJAR 38

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO NOVA
GORICA  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. MARJAN MAVRI 41

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO PTUJ
sta bila izvoljena naslednja kandidata:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. SIMON TOPLAK 47

1. FRANC KURI 27

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
MARIBOR  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. ŠTEFAN KLINC 43

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
SLOVENJ GRADEC je bil  izvoljen naslednji
kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. SONJA ARLIČ 65

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
MURSKA SOBOTA  sta bila izvoljena naslednja
kandidata:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. ALOJZ JELEN 38

4. ALOJZ ŠTUHEC 25

Na funkcijo ZA PREDSEDNIKA
NADZORNEGA ODBORA je bil  izvoljen
naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. MAG. JOŽEČADEŽ 62

Na funkcijo ZA ČLANE NADZORNEGA
ODBORA so bili  izvoljeni naslednji kandidati:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. MILAN UNUK 48
3. ALOJZ ANDROJNA 48
2. JANEZ PORENTA 47
4. JANEZ PODGORŠEK 46

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
KOPER  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. IVAN MAKLIČ 60

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
KRANJ  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. JANKO JEGLIČ 22

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI
ODBOR VO LJUBLJANA sta bila
izvoljena naslednja kandidata:
Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
6. JANEZ BEJA 22

2. VID KADUNC 19

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
KOČEVJE je bil izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. JOŽE HOBIČ 60

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
POSTOJNA  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. VINCENC OTONIČAR 46

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO NOVO
MESTO  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. BOŽO KRAVCAR 64

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
BREŽICE  je bil  izvoljen naslednji kandidat:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
2. JANEZ BARBIČ 38

Na funkcijo ZA IZVRŠILNI ODBOR VO
CELJE  sta bila izvoljena naslednja kandidata:

Št. IME PRIIMEK ŠT.GL.
1. MARJAN KOVAČ 55

2. STANKO JAVORNIK 54

SKZ pri SLS
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ZAHVALA

Zakon o odnosih Republike Slovenije s
Slovenci zunaj njenih meja po petnajstih
letih sprejet v slovenskem državnem zboru
Zakon o odnosih Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja, ki ga je
Vlada Republike Slovenije 11. oktobra
2005 vložila v zakonodajni postopek,
je sprejel Državni zbor na svoji marč-
ni seji. Predlog je začel nastajati že v
Komisiji za odnose s Slovenci v za-
mejstvu in po svetu v njenem prejš-
njem mandatu. Sopredlagatelj prve-
ga predloga zakona, ki zaradi nena-
klonjenosti nekaterih političnih opcij
do tega vprašanja, ni bil sprejet, je
bil tudi član Slovenske ljudske stran-
ke predsednik Janez Podobnik.

Sedanja vladajoča koalicija je poka-
zala politično voljo, da se področje
Slovencev v zamejstvu in po svetu na-
posled zakonsko uredi.

Zato je s svojim predlogom želela
poudariti pomen Slovencev, ki živijo
zunaj njenih meja, za slovensko drža-
vo. Slovenci v zamejstvu in po svetu
za Republiko Slovenijo niso pomem-
bni le zaradi patriotskega (domoljub-
nega) čuta, ampak lahko ob primer-
nem odnosu do Slovencev v zamejs-
tvu in po svetu dejansko prispevajo k
intenzivnejšemu sodelovanju med dr-
žavami na različnih področjih, vključ-
no z gospodarskim sodelovanjem. Ne-
kateri rojaki odlično poznajo zakono-
dajo države, v kateri živijo, ter razme-
re in druge pogoje, ki so bistveni za
plodno meddržavno sodelovanje.

Zakonska ureditev problematike je
poleg pomena, ki ji ga daje Republika
Slovenija, pomembna tudi s povsem
pravnega vidika, da se sprejme ustrez-
na pravna podlaga za dejavnosti, ki že
potekajo. Namen predloga zakona je
med drugim tudi povečati transparent-
nost in preglednost pri financiranju
struktur Slovencev v zamejstvu in po
svetu ter s tem učinkovito in optimal-
no porabo proračunskih sredstev.

Zakon je sistemski in se opredeljuje
do vseh Slovencev, ki živijo zunaj ma-
tične domovine, s čemer se želi doseči
pravično in enakopravno obravnavo Slo-
vencev z različnim statusom (Slovencev
v zamejstvu ali po svetu, z državljans-
tvom ali brez ipd). To je tudi eden iz-
med razlogov, da se je pripravil širši in
celovitejši predlog zakona od zakona, kot
ga narekuje 5. člen Ustave RS, ki le na-
potuje na sprejem Zakona o Slovencih
brez slovenskega državljanstva.

Zakon zelo okvirno opredeljuje raz-
lična področja sodelovanja Slovenije

s Slovenci zunaj njenih meja: kulturo,
ohranjanje slovenskega jezika in izo-
braževanje, znanost in visoko šolstvo,
izvajanje finančne podpore, gospodar-
sko in regionalno sodelovanje, status
Slovenca brez slovenskega državljans-
tva ter repatriacijo oz. vračanje; po-
dročne zakonodaje pa bodo v skladu
z razvojem določene problematike do-
ločeno področje uredile podrobnejše.

Ena od pomembnih novosti je za-
gotovo rešitev, da bo v bodoče to po-
dročje vodil minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu.

Priprava zakonskega besedila je po-
tekala v sodelovanju tako s Slovenci v
zamejstvu kot tudi po svetu, na katere
se zakon nanaša, kar je prispevalo h
kvalitetnejšem zakonskem besedilu.
Slovenska manjšinska koordinacija-
SLOMAK je predlog zakona podprla
pred njegovim posredovanjem v me-
dresorsko usklajevanje. S tem je bil po-
trjen interes za oblikovanje še inten-
zivnejšega in pravno urejenega odno-
sa do Slovencev v sosednjih državah.

Nekatere rešitve, ki jih je SLOMAK
podpiral, so v postopku medresorske-
ga usklajevanja izpadle, a si je komisi-
ja v naslednjih fazah zakonodajnega
postopka prizadevala za ponovno
vključitev tistih rešitev v predlog zako-
na, ki so se na osnovi izkušenj potrdi-
le kot utemeljene. Tudi Slovence po
svetu so pri pripravi zakona zastopale
slovenske izseljenske organizacije v
Republiki Sloveniji (npr. Slovenija v
svetu, Svetovni slovenski kongres, Ra-
faelova družba in Matica), kar kaže
na to, da so bile potrebe Slovencev po
svetu dejansko upoštevane.

Komisija za odnose s Slovenci v za-
mejstvu in po svetu, ki ji predsedujem,
je na 4. nujni seji 3. februarja 2006
kot zainteresirano delovno telo obrav-
navala predlog zakona.

Na seji komisije so sodelovali tudi
predstavniki Slovenske manjšinske
koordinacije (SLOMAK) in sloven-
skih izseljenskih organizacij v Repub-
liki Sloveniji, ki so predlagali vsebino
večine predlaganih amandmajev, s ka-
terimi se je komisija v razpravi sogla-
sno strinjala. Odbor za notranjo poli-
tiko, javno upravo in pravosodje je kot
matično delovno telo v II. obravnavi
podprl nekatere od amandmajev, ki jih
je sprejela komisija.

Zaradi pomena, ki ga ima zakon, sem

si kot predsednik komi-
sije prizadeval, da bi bil
predlog sprejet z največ-
jim soglasjem vseh poli-
tičnih strank. Obravnava
in sprejem zakona na ma-
tičnem delovnem telesu
in kasneje na zboru nis-
ta bila v celoti v skladu s
prizadevanji komisije,
kar obžalujem. Komisija
si je namreč prizadevala
za dosego soglasja v zve-
zi s vprašanjem, ki je bil po eni strani
bistven za Slovence v sosednjih drža-
vah, po drugi strani pa pogoj za dose-
go političnega soglasja vseh strank. Za-
deva se je zapletla pri 19. členu, kjer si
je komisija v skladu z načelom pravič-
nosti in praktičnosti izvedbe zakonske-
ga določila prizadevala, da se v členu
imenujejo vsi pomembni dejavniki v za-
mejstvu oz. da naj člane v Svet za za-
mejce imenujejo reprezentativne orga-
nizacije, pri čemer naj ima SLOMAK
koordinacijsko vlogo.

Zadnje dejanje v zaključni fazi
obžalujem, saj zakona najbrž tudi iz
tega razloga niso podprli nekateri po-
slanci iz opozicije, z morebitno menja-
vo oblasti pa lahko zakon nova oblast
spremeni enostavnejše. Dejanje je naj-
brž posledica slovenskega modela par-
lamentarizma, zaradi katerega imamo
koalicijski poslanci manjšo moč samo-
stojnega odločanja pri predlaganju
kompromisnih rešitev.

Od nekaterih opozicijskih poslan-
cev, ki so glasovali proti - teh je bilo
12-, bi pričakoval, da se pri tako po-
membnem zakonu vsaj vzdržijo, saj za-
radi enega od 100 členov zakona, tega
ni mogoče označiti kot slabega. Po mo-
jem prepričanju so z glasovanjem proti
in nepripravljenostjo za dialog dali
čudno, morda pa tudi zelo jasno spo-
ročilo našim rojakom.

V skladu s sprejetim zakonom bo-
sta oblikovana Svet za Slovence v za-
mejstvu in Svet za Slovence po svetu.
Predstavnike v omenjena sveta bodo
predlagale reprezentativne organizaci-
je, ki bodo skupaj s predstavniki slo-
venskih vladnih institucij sooblikova-
le politiko na tem področju in dolo-
čale prioritete.

Predsednik Komisije za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu:

Mag. Janez Kramberger

Spoštovani,
v svojem imenu in v imenu novo

izvoljenih članov v organe Sloven-
ske kmečke zveze pri SLS se iskre-
no zahvaljujem Janezu Podobniku,
predsedniku SLS, da je s svojo po-
budo pripeljal SKZ pri SLS do or-
ganizacije programske konference,

ki je lahko opozorila na mnoge vi-
dike položaja slovenskega kmetijs-
tva in podeželja; Cirilu Smrkolju za
njegovo delo v SKZ pri SLS: Ciril,
želim, da tvorno nadaljujemo delo
v okviru Slovenske kmečke zveze
pri SLS za razvoj slovenskega kme-
ta in podeželja. Zahvaljujem se
prof. dr. Francu Zagožnu, dr. Sta-
netu Kavčiču, dr. Marjanu Vezja-
ku, Tonetu Hrovatu, Borisu Ježu,
mag. Urošu Rožiču, Petru Vrisku
in Metki Pirš, da ste s svojim stro-
kovnim znanjem predstavili dejstva
in perspektive v slovenskem kme-
tijstvu in njegove razvojne strategi-
je, ki morajo služiti kmetu in kme-
tijstvu za njihov razvoj.

Hvala Tonetu Hrovatu za gosto-
ljubje na tej moderni strokovni
kmetijski šoli. Želimo, da bo vzgo-
jila mnogo slovenskih kmetijskih
strokovnjakov.

Hvala Alešu Veharju, glavnemu
tajniku in njegovi ekipi za vso teh-
nično in materialno podporo izved-
be programske konference in volil-
nega občnega zbora SKZ pri SLS.

Posebno zahvalo namenjam
vsem udeležencem in delegatom
občnega zbora, ki so z velikim za-
nimanjem spremljali in se zavedali
velikega pomena razvoja slovenske-
ga kmetijstva ter celotnega pode-
želskega prostora v naši državi.

Igor Hrovatič,
predsednik SKZ pri SLS

IZ POSLANSKIH KLOPI

SKZ pri SLS
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PREDLOG RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU IN ZATIRANJU
KRIMINALITETE (REPZK) - EPA 633-IV

FRANC KANGLER: Ključni so kvalitetni preventivni
ukrepi in krepitev vloge civilne družbe

iz poslanskih klopi

15. redna seja, 27. 03. 2006. - 04. 04. 2006

V poslanski skupini
Slovenske ljudske stran-
ke bomo podprli pred-
log resolucije o prepre-
čevanju in zatiranju kri-
minalitete. Kriminalite-
ta je pojav, ki si ga no-
bena družba oziroma
nobena država ne želi.
Kriminalitete in kazni-
vih dejanj tudi ne more
preprečiti. Vzroki za
kriminaliteto so različ-
ni in posledično je kri-
minaliteto težko omejevati, saj je po-
trebna cela vrsta ukrepov, ki so načr-
tovani in kontinuirani.

Danes obravnavamo predlog reso-
lucije o preprečevanju in zatiranju kri-
minalitete. S to resolucijo se zlasti oce-
njuje stanje na področju kriminalite-
te v Sloveniji in določa temeljno us-
meritev za njeno zmanjševanje. Ta do-
kument sam po sebi ne bo imel pozi-
tivnih učinkov, predvsem predstavlja
pa pomembno osnovo za oblikovanje
nacionalnega programa in za izvaja-
nje različnih politik na področju pre-
prečevanja kriminalitete.

Cilji resolucije so dobri in zelo ja-
sno zapisani. Kot prvi cilj je navede-
no splošno prizadevanje države, pred-
vsem pa tudi civilne družbe za ustvar-
janje okoliščin za kvalitetno raven in-
dividualnega in družbenega življenja.
Cilj, kot je zapisan, je seveda vreden
vsake podpore, obenem pa je jasno,
da ga je mogoče doseči le s celovitim
napredkom gospodarstva in kakovosti
in razvojem državnih institucij in civil-
ne družbe. Predvsem glede slednjega
bo potrebno veliko več narediti. Vlo-
go civilne družbe pogosto poudarja-
mo še posebej v dokumentih, ki so
načelne narave. Ali civilni družbi tudi
v resnici namenjamo tako pomembno
vlogo, pa je drugo vprašanje. Po na-
šem mnenju je potrebno upoštevati ci-
vilno družbo pri tako pomembnem
pojavu, ko govorimo o kriminaliteti.
Tudi naslednji cilji podajajo vlogo ne-
vladnih organizacij: zagotoviti je po-
trebno usklajeno delovanje zakonoda-
je, izvršne in sodne veje oblasti, ter
predvsem zagotoviti sodelovanje ne-
katerih nevladnih organizacij s temi
vejami oblasti.

Seveda v nadaljevanju resolucija
navaja nekaj konkretnih predlogov.

Pri tem govori tako o
kurativnih kot preven-
tivnih ukrepih, ki naj bi
zmanjševali kriminali-
teto. Obenem ugotav-
lja, da se vse kriminali-
tete v Sloveniji poveču-
jejo, še posebej sporo-
čajo, da se povečuje de-
lež mladoletniške kri-
minalitete. Iz dneva v
dan smo lahko priča
takšnim in drugačnim
prizorom s stani mlado-

letnikov, mladoletniških prestopnikov.
Mladoletniška kriminaliteta je pogo-
sto povezana z družbeno marginali-
zacijo in oteženo možnostjo za dose-
ganje izobrazbe in zaposlitve.

Ključen napor mora biti po mne-
nju Slovenske ljudske stranke poleg
splošnega izboljševanja razmer za živ-
ljenje v naši državi iti v smeri kvalitet-
nih preventivnih ukrepov in krepitev
vloge civilne družbe. Preventivni ukre-
pi so lahko najbolj učinkoviti, če so
jih deležni že otroci in mladi se s tem
posledično investira tudi v prihod-
nost. Nekdo, ki se kot mlad človek ni
posluževal kriminalnih dejanj, se jih
tudi kasneje praviloma ne bo. In kje
vidimo temeljno možnost za preven-
tivo? Resolucija govori o prevzemu za
kakovost o preživljanju prostega ča-
sa. V zvezi s tem omenja zlasti izgrad-
njo športne infrastrukture. Ta je ned-
vomno zelo pomembna, obenem pa
to ne more biti edini način preventi-
ve.

Naj omenim podatek, ki verjetno
kaže na realno stanje v naši državi v
smislu razmerja med preventivo in ku-
rativo. Težko je razumeti, zakaj drža-
va lažje nameni nekaj 100 milijonov
tolarjev za mnoge, pogosto popolno-
ma neučinkovite kurativne programe
za zdravljenje razno raznih odvisnikov,
kot pa en sam milijon za nevladne mla-
dinske organizacije. Kaj pomeni mili-
jon tolarjev nevladni mladinski orga-
nizaciji, v kateri vse temelji na pro-
stovoljnem delu, pa lahko vprašate ka-
terega od svojih znancev, ki v takšnih
organizacijah sodelujejo. Še enkrat
naj omenim, da bomo v poslanski sku-
pini Slovenske ljudske stranke podpr-
li predlog resolucije o preprečevanju
in zatiranju kriminalitete.

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH ZBORNICAH (ZGZ) -
PRVA OBRAVNAVA - EPA 675-IV

KRISTIJAN JANC: Zbornica mora biti sodobno in
učinkovito organizirana in sposobna zadovoljevati

interese svojih članov.

V Slovenski ljudski
stranki pozdravljamo in
podpiramo nujne spre-
membe gospodarske
zbornice, hkrati pa se
sprašujemo, ali je ta pot
optimalno začrtana s
strani predlagatelja, ki
jo je predlagal v držav-
ni zbor. V poslanski
skupini SLS smo mne-
nja, da lahko tudi orga-
niziranost gospodarstva
v združenju ali zbornici pomembno
vpliva tudi na uspešnost in konku-
renčnost gospodarstva na evropskem
in svetovnem trgu. Slovenija je pred
prevzemom EURA. Oblikujemo nuj-
no potrebne reforme na področju gos-
podarstva, davčnega sistema in social-
ne politike. Zato se samo po sebi vsi-
ljuje vprašanje, ali je ta trenutek naj-
bolj primeren za te spremembe in
preoblikovanje, pa tudi povezovanje
gospodarskih subjektov, ki je že ute-
čeno in kaže nekatere določene rezul-
tate.

Prepričani smo, da je potrebno z
največjo občutljivostjo proučiti primer-
nost trenutka in na način reorganiza-
cije in racionalizacije delovanja zbor-
ničnega sistema v Sloveniji, saj se te-
meljito spreminja koncept delovanja
gospodarske zbornice. Seveda pa ver-
jamemo in menimo, da je v sedanjem

sistemu zbornice na po-
dročju gospodarstva po-
trebna sprememba, ven-
dar pa je potrebno z vso
odgovornostjo proučiti
posledice spreminjanja
utečenega sistema in
odpraviti morebitne ne-
gativne posledice.

Za majhna in srednja
podjetja bi bilo smisel-
no dopustiti, da se sama
odločijo, v katero zbor-

nico se bodo včlanila. S takšno spre-
membo bi ohranili prednost iz naše
sedanje zbornične ureditve kot tudi
drugih ureditev, ki imajo javnoprav-
ni model zbornične organiziranosti
in tudi prednosti, ki jih poznajo za-
sebnopravni modeli v nekaterih
evropskih državah. Obrtniki so skozi
desetletja iz stanovskega združenja
zgradili obstoječo obrtno zbornico,
po predlogu novega zakona so prisi-
ljeni ponovno na novo ustvarjati gos-
podarske zbornice. Tudi če se poka-
že potreba po tem, ponovno opozar-
jamo na preučitev primernosti spre-
minjati ravno v času vstopanja v skup-
ni evropski monetarni trg. Posebej po-
darjamo, da je potrebno v zakonu na-
tančno opredeliti izvajanje javnih poob-
lastil, določiti reprezentativnost in de-
finirati zastopanost interesov gospo-
darskih subjektov ter opravljanje dru-
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDIJIH (ZMED-A) - PRVA
OBRAVNAVA - EPA 699-IV

MIHAEL PREVC: V SLS smo si ves čas prizadevali, da se vzpostavi zanesljiv in
reden dohodek za lokalne in regionalne programe.

iz poslanskih klopi

15. redna seja, 27. 03. 2006. - 04. 04. 2006

gih nalog, da ne bo prišlo do spremi-
njanja sistema, do negativnih posle-
dic v gospodarstvu.

V predlogu pripravljalnega zakona
o gospodarskih zbornicah niso defi-
nirane dolgoročne naloge zbornic za
področje gospodarstva, ampak se
zgolj spreminja model zborničnega
odzivanja v Sloveniji. Mnenje SLS je,
da bi bila potrebna temeljitejša anali-
za organiziranosti vseh zbornic v slo-
venskem gospodarskem prostoru in
šele na tej na podlagi bi bilo smotrno
odločati o obveznem ali neobveznem
članstvu ter o reprezentativnosti pred-
stavnikov gospodarskih interesov.
Vprašljiva je tudi odločitev za reformo
le enega segmenta zbornične organi-
ziranosti. Kaj pa ostale zbornice?
Zato ostaja vprašanje povsem odpr-
to.

Verjamemo, da je predlog zakona,
ki ga je predlagatelj dal v državni zbor,
koristen in potreben za slovensko gos-
podarstvo. Pomembno je, da je ključ-
ni cilj, da mora biti zbornica sodob-
no in učinkovito organizirana in spo-
sobna tudi ob prostovoljnem članstvu
zadovoljevati interese svojih članov.

V Slovenski ljudski stranki podpi-
ramo te spremembe, verjamemo pa
tudi, da bodo v tej razpravi dobile do-
datne dopolnitve, analize in upošte-
vale tako pozitivne kot eventualno ne-
gativne posledice, ki jih prinaša ta, po
našem prepričanju, velika spremem-
ba na področju Gospodarske zborni-
ce Slovenije. Verjamemo, da se bodo
pozitivni učinki sprememb kazali v več-
ji konkurenčnost slovenskega gospo-
darstva in da bodo podjetniki ter me-
nedžerji v prostovoljnem zborničnem
združevanju videli interes podjetja.

Verjetno ni nikogar
med nami, ki se ne bi
strinjal, da imajo medi-
ji izjemno moč in vpliv.
Njihova družbena, so-
cializacijska, celo
vzgojna vloga je vedno
bolj pomembna. Po-
sledično pa seveda ob-
staja tudi cela vrsta ne-
varnosti in možnosti,
da bi mediji - ali še bo-
lje - določene intere-
sne skupine, to medij-
sko moč in vpliv celo zlorabile. Zato
je pluralnost medijev izjemnega po-
mena. Pluralnost medijev zagotavlja,
da vsak posameznik lahko dobi pra-
vo, objektivno informacijo, saj je spo-
štovanje človekove pravice do izra-
žanja in do pravočasne in nepristran-
ske informacije posebnega pomena.
Mediji morajo tako omogočiti pred-
stavitev različnih mnenj in vidikov ter
obenem omogočiti različnim posa-
meznikom in skupinam, da se pred-
stavijo v medijih.

Predlagatelj Zakona o medijih v
uvodni obrazložitvi zakona ugotav-
lja, da so v Sloveniji razmere na tele-
vizijskem in radijskem trgu ter trgu
tiskanih medijev kar se tiče števila
teh medijev in njihovo pokritost pre-
bivalstva, zadovoljive. Veliko več te-
žav pa imajo slovenski mediji pri za-
gotavljanju raznolikosti medijskih vse-
bin, kar je v veliki meri posledica pre-
majhnega sofinanciranja avdiovizual-
nih projektov in sofinanciranja us-
tvarjanja programskih vsebin ter raz-
voja tehnične infrastrukture.

V Slovenski ljudski stranki podpi-
ramo zakon o medijih, ki sledi ciljem
kot so pluralnost medijev, varstvo slo-
venskega jezika in zaščita otrok in
mladoletnikov. Pomembna novost je
tudi ureditev pristojnosti in statusa
Sveta za radiofuzijo ter Agencije za
pošto in elektronske komunikacije.
Pričakujemo, da bodo spremembe
zakona doprinesle k razvoju sloven-
skega medijskega prostora.

39. člen Ustave RS kot eno od člo-
vekovih pravic in temeljnih svoboš-
čin zagotavlja svobodo izražanja. Za
uresničevanje svobode izražanja in
pravice do obveščenosti so zelo po-

membni lokalni in re-
gionalni radijski in te-
levizijski programi po-
sebnega pomena. Nji-
hov pomen priznava
tudi predlagatelj zako-
na, ki je celo zapisal,
da so ti programi v jav-
nem interesu Sloveni-
je. Financiranje radij-
skih in televizijskih
programov s statusom
lokalnega, regionalne-
ga oziroma študent-

skega radijskega ali televizijskega pro-
grama je uredil Zakon o medijih v
82. členu. Po tem členu naj bi se za
omenjene programe zagotavljalo 3%
RTV prispevka. Leta 2004 pa je Us-
tavno sodišče ta člen zakona razve-
ljavilo in tako povzročilo, da so ti pro-
grami ostali brez zelo pomembnega
vira prihodkov.

V Slovenski ljudski stranki smo na
ta problem opozarjali ves čas. Tako
smo si izrecno prizadevali, da se fi-
nanciranje lokalnih in regionalnih pro-
gramov uredi takoj in na način, ki bo
ponovno vzpostavil zanesljiv in reden
dohodek za te programe. Prepričani
smo, da lokalni, regionalni in štu-
dentski radijski in televizijski progra-
mi s statusom posebnega pomena
soustvarjajo razmere za skladnejši re-
gionalni razvoj, so podpora zadovo-
ljevanju in uveljavljanju specifičnih
interesov ljudi na določenem območ-
ju in vključujejo programske vsebi-
ne, povezane z delom in življenjem
narodnih, etničnih in verskih skup-
nosti, ki živijo v določenih okoljih.
Posebno skrb namenjajo ohranjanju
tradicije, ljudskega izročila in nare-
čij. V obmejnih okoljih so nepogreš-
ljiv dnevni stik slovenske manjšine z
matičnim narodom in so med Slo-
venci v zamejstvu tudi zelo dobro
sprejeti in poslušani. V vseh lokalnih
in regionalnih RTV programih s sta-
tusom predstavljajo te in druge za lo-
kalno in regionalno skupnost po-
membne vsebine najmanj 30 % pro-
gramskega časa. Priprava teh vsebin
je strokovno zahtevna in bistveno
dražja od vsebin, ki jih posredujejo
tako imenovani komercialni radijski
in televizijski programi.>>>

Ravno zaradi cenovne konkurenč-
nosti slednjih na oglaševalskem trgu
lokalni, regionalni in študentski RTV
programi s statusom posebnega po-
mena samo z oglaševalskimi prihod-
ki ne morejo ohraniti zahtevane vse-
binske strukture. Glede na neureje-
ne razmere je obstajala velika nevar-
nost, da se še ta del radijskih in tele-
vizijskih programov znajde v že ob-
stoječih lastniških RTV mrežah, kar
po naši presoji ne more biti v intere-
su enakomernega ekonomskega in
kulturnega razvoja Slovenije. Po-
membno je tudi, da imajo vsi RTV
programi posebnega pomena sedež
zunaj glavnega mesta in so pomem-
ben del medijske podobe Slovenije,
ki bi bila z njihovim programskim
preoblikovanjem bistveno osiromaše-
na. Več kot polovica izdajateljev teh
programov deluje oziroma ima sedež
na demografsko ogroženih in obmej-
nih območjih države.

Zato smo v poslanski skupini SLS
že ob sprejemanju Zakona o RTV Slo-
venija skušali rediti problematiko 3%
sredstev iz RTV prispevka, ki so jih
programi posebnega pomena izgubili
na podlagi odločbe Ustavnega sodiš-
ča. Takrat smo Državnemu zboru
predlagali, da v izogib prenehanja de-
lovanja izdajateljev lokalnih, regio-
nalnih in študentskih programov s
statusom posebnega pomena, tem za-
gotovi preživetje z minimalno pod-
poro iz javnega vira.

Takšna rešitev v okviru Zakona o
RTV žal ni bila sprejemljiva. Na pod-
lagi prizadevanj Slovenske ljudske
stranke predlog zakona o medijih
ima rešitev, ki bo omogočila ohrani-
tev programov posebnega pomena.

V nadaljnji obravnavi predloga za-
kona pa bo dikcijo glede namenjenih
proračunskih sredstev za zgoraj ome-
njene programe verjetno treba še bolj
konkretno definirati. Prav tako bo
treba v nadaljnji obravnavi predloga
zakona doreči še določene nejasno-
sti, ki so se pojavile na javni obrav-
navi. Vsekakor pa v Slovenski ljud-
ski stranki smatramo, da je predlog
zakona o medijih primeren za nadalj-
njo obravnavo, saj bodo spremembe
zakona doprinesle k razvoju slovenske-
ga medijskega prostora.
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Kristijana Janca obiskali
osnovnošolci iz Sevnice

13. aprila se je številčna skupi-
na devetošolcev OŠ Sava Klad-
nika iz Sevnice udeležila ekskur-
zije v Državni zbor. Sprejel jih je
domači poslanec Kristijan Janc
in jim predstavil velike in male
»skrivnosti« življenja in dela po-
slanca. Na koncu pa seveda v
veliko zadovoljstvo mladine vse
skupaj povabil na sendvič in sok
ter gasilsko fotografiranje.

PREDLOG ZAKONA O KOLEKTIVNIH POGODBAH (ZKOLP) -
DRUGA OBRAVNAVA - EPA 643-IV

STANISLAV BRENČIČ: V kolektivnih pogajanjih bi
morali dati možnost biti stranka pri sklepanju pogodbe

tudi svetom delavcev.

Novi zakon o delov-
nih razmerjih ureja de-
lovna razmerja skoraj iz-
ključno v individualnem
smislu, med tem ko so
pogajanja v kolektivnem
smislu prepuščena že na
podlagi stare delovno-
pravne zakonodaje do-
ločbam zakona o kolek-
tivnih pogodbah, zato
glede na obstoječo prak-
so, ki ima seveda podla-
go v ne povsem dorečenih zakonskih
predpisih, potrebujemo zakon o ko-
lektivnih pogodbah, ki bo na novo
zastavil dovolj trdno podlago za pro-
stovoljno sklepanje zavez med stran-
kami pogodbe. V poslanski skupini
Slovenske ljudske stranke smo mne-
nja, da bi nekatera temeljna izhodiš-
ča oziroma podlago za prostovoljno
sklepanje kolektivnih pogodb moral
določneje zastaviti že zakon o delov-
nih razmerjih. Temeljno poslanstvo
oziroma cilj predloga zakona o ko-
lektivnih pogodbah bi moral biti
vzpostavitev podlag za pristno part-
nersko dogovarjanje med delodajal-
ci in delojemalci, ki bi slonelo na
medsebojnem zaupanju, kar še po-
sebno velja za kolektivne pogodbe
nižjega ranga oziroma kolektivne po-
godbe na ožji ravni kot je to na pri-

mer podjetniška pogod-
ba.

Sklepanje kolektivne
pogodbe je lahko le na
prostovoljni odločitvi,
zato je dialog med
strankama nujen in
neke vrste temelj za to,
da se bo pogodba v
praksi tudi skladno z
njenimi nameni izvaja-
lo, zato je nujno, da se
do največje možne

mere socialni partnerji o ključnih za-
devah dogovore in uskladijo že ob
sami pripravi predloga zakona, če
ravno se ti dogovori v dosti pogle-
dih dogajajo na vse preveč imaginar-
ni ravni, ki v praksi neposrednega
partnerstva med delavci in deloda-
jalci v podjetju ne dosegajo želenih
oziroma pričakovanih rezultatov.

Prav, zaradi tega dejstva smo v po-
slanski skupini trdno prepričani, da
bi se smelo v kolektivnih pogajanjih
dati možnost in pravico stranke pri
sklepanju pogodbe tudi s svetom de-
lavcev, ki so praktično edini voljeni
predstavniki delavcev oziroma zapo-
slenih. S tem se izvirno poslanstvo
sindikatov pri tem vprašanju v niče-
mer ne zmanjšuje, res pa je, da bi se
s tem v določenih primerih zmanj-
šal njihov popolnoma monopolni po-

ložaj, ki je na določenih trenutkih
tudi že družbeno škodljiv. Vsaj v pod-
jetjih, v katerih sindikat sploh ni or-
ganiziran, bi zaradi doseganja pravic
in pričakovanj delavcev smel v kolek-
tivnih pogajanjih z delodajalcem za-
stopati tudi voljeni predstavnik, to pa
je svet delavcev. V takih primer se
namreč vprašanja, ki zadevajo vse-
bino kolektivnih pogodb, sedaj ure-
jajo s splošnim aktom, ki ga na pod-
lagi zakona o delovnih razmerjih
sprejme delodajalec sam.

Glede tega vprašanja je predlaga-
telj zakona v 11. členu šel celo tako
daleč, da lahko stranki pogodbe, to
pa sta lahko izključno le sindikat in
delodajalec, določita, da nekatere
posamezne pravice lahko veljajo le
za člane sindikata, pa ne glede na to,
če je njih recimo le 10% ali manj med
zaposlenimi v podjetju. Prav tako
tudi nismo povsem prepričani, da je
pristop predlagatelja dovršen v tem

smislu, da določena asociacija, ki ne
sloni na prostovoljnem članstvu, ven-
dar pa se lahko stranke te asociacije
prostovoljno dogovorijo, da so uved-
le obvezno članarino, zaradi določe-
nih javnih pooblastil, da se v tem pri-
meru taka asociacija ne more poja-
viti kot stranka v sklepanju kolektiv-
nih pogodb. Mi mislimo, da to ni do-
bro.

To vprašanje bi moral na temeljni
ravni urejati že zakon o delovnih raz-
merjih, a žal je bil monopolni pri-
tisk sindikalnih central ob njegovem
sprejemanju prevelik in se podlage,
ki bi omogočala vključitev v koncept
sklepanje kolektivnih pogodb, tudi
po tem vprašanju ni dalo doseči. Ne
glede na to pa bo poslanska skupina
SLS predlog zakona o kolektivnih po-
godbah v danih razmerah možnega
dogovarjanja podprla kot dober dogo-
vor med socialnimi partnerji.

iz poslanskih klopi
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43. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS (12. april)

Sprememba 121., 140. in 143. člena Ustave RS?
Državni svetniki so obravnavali mnenje k Predlogu za začetek postop-

ka za spremembo 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slove-
nije z osnutkom ustavnega zakona, ki ga je v zakonodajni postopek
vložila skupina poslancev (prvopodpisani France Cukjati). Sprememba Usta-
ve RS naj bi omogočila, da se v Sloveniji z zakonom ustanovijo pokrajine kot
širše samoupravne lokalne skupnosti na drugi ravni lokalne samouprave.
Državni svet je predlog podprl, ob tem pa poudaril, da se predlagatelj
premalo sklicuje na udeležbo prebivalcev na območjih posameznih pokrajin.

Državi svet je menil, da je z reformo lokalne samouprave nujno voditi tudi
reformo javnih financ in pripraviti projekcijo ter analizo finančnih virov za
delovanje pokrajin. Od koncepta financiranja pokrajin bodo odvisne pri-
stojnosti in pogoji za institucionalno vzpostavitev tudi števila pokrajin. Dr-
žavni svet je poudaril, da bo pokrajina sama sebi namen, brez resne
gospodarske in politične moči, če ne bo določenega financiranja.

Varnejši cestni promet
Državni svet je sprejel besedilo Predloga zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. Cilj predlaganega
zakona je, da dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, C, D in
podkategorije D1 vključuje tudi dovoljenje za vožnjo motornih vozil podka-
tegorije A1. S tem bi se povečala uporaba motornih vozil podkategorije A1
in posledično zmanjšala uporaba motornih vozil zlasti B kategorije, kar bo
imelo v mestnih središčih in urbanih okoljih pozitivne kratkoročne in dolgo-
ročne posledice. S takšno spremembo lahko upravičeno pričakujemo, da
se bo vse več voznikov osebnih avtomobilov, vsaj občasno, odločalo za
uporabo motornih vozil podkategorije A1, zlasti v večjih mestih, kjer je
uporaba tovrstnih motornih vozil še posebej praktična in ekonomična.
Potrebno je poudariti, da glede na nivo znanja voznikov, ki bi pridobili brez
dodatnega preverjanja znanja možnost uporabe motornih vozil podkatego-
rije A1, nikakor ni za pričakovati, da bi se s tem zmanjšala prometna
varnost, temveč ravno nasprotno. Prometna varnost bi se zaradi razbreme-
nitve prometa lahko celo povečala.

Pomanjkljiv predlog Zakona o verski svobodi
Državni svet je pri obravnavi vladnega Predloga zakona o verski

svobodi opozoril na določene pomanjkljivosti. Državni svet je menil, da je
implementacija navedenih členov Ustave številne mednarodne pogodbe in
deklaracije o človekovih pravicah, ki zavezujejo Slovenijo, dovolj velik
razlog za sprejem novega zakona, ki bo uredil področje verske svobode.
Državni svet je v zvezi z versko svobodo poudaril, da predlog zakona ne
dopušča opredelitev posameznika za ateizem, kar tudi sodi na področje
verske svobode. Dosedanja zakonska ureditev, ki temelji na Zakonu o
pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1976, je zastarela in pomanjklji-
va, saj ne ureja nekaterih temeljnih vprašanj opredelitve pojma verske
skupnosti, ne ureja njihovega pravnega položaja v Sloveniji, kakor tudi ne
ustanovitve verskih skupnosti.

Ne popolnoma usklajen predlog Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti

Državni svet je podprl Predlog zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno-
sti. Predlog zakona določa pristojnost Zavoda RS za zaposlovanje, da
posreduje brezposelnim osebam, ki so upravičene do denarne socialne
pomoči po predpisih o socialnem varstvu, vsako zaposlitev in primerno

delo po podjemni ali avtorski pogodbi oziroma posreduje začasno ali
občasno humanitarno ali drugo podobno delo. Tako zaposlitev bi lahko
zavod ponudil tudi brezposelni osebi, ki ni upravičena do denarne socialne
pomoči. Spremembe zakona naj bi vplivale na boljšo učinkovitost dela
Zavoda RS za zaposlovanje, na izvajanje evropske strategije zaposlovanja,
izenačile naj bi položaj oseb, vključenih v program javnih del z drugimi
zaposlenimi, ter uredile evidence, ki jih vodi zavod. Zakon naj bi bil uskla-
jen s socialnimi partnerji, vendar pa državni svet opozarja, da je med
usklajevanjem preslišan predlog o oblikovanju posebnega seznama nepri-
jaznih delodajalcev, ki bi predstavljal varovalo pri sprejemanju ponujenih
služb. V primeru, da zavarovanec odkloni primerno delo (ki bi lahko bilo
tudi ponujeno delo slabega delodajalca - neplačnika), se mu denarno
nadomestilo za dva meseca zniža za 50 %. Tehtanje med izbiro službe, za
katero oseba ne bo dobila plačila, in med zavrnitvijo službe s posledico
prejemanja nižjega nadomestila postavlja zavarovanca v vsakem primeru v
slabši položaj.

Zakon bo omogočil več možnosti boja proti terorizmu
Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopol-

nitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Na
podlagi ZSOVA lahko v skladu z Ustavo RS agencija izjemoma za določeno
časovno omejeno obdobje poseže v posameznikovo pravico do komunika-
cijske zasebnosti tako, da pridobiva podatke tudi s kontrolo pisem in
drugih občil ter z nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij. SOVA je
eden od pomembnejših državnih organov, ki se ukvarjajo s protiteroristič-
no dejavnostjo, vendar ima na voljo po trditvah predlagatelja izredno ome-
jen nabor orodij, s katerimi se lahko sooča z grožnjo terorizma oziroma
sodeluje v ukrepih Evropske unije in zveze NATO proti terorizmu. Če želi
Republika Slovenija dejansko sodelovati v skupnem boju proti terorizmu,
mora z namenom učinkovitega pridobivanja podatkov spremeniti ZSOVA
tako, da se omogoči izvajanje zlasti nadzora in snemanja telekomunikacij
skozi daljše obdobje. S predlogom zakona se glede na veljavni ZSOVA
omogoča izvajanje nadzora in snemanja telekomunikacij skozi daljše ob-
dobje. Nadzor posebnih oblik pridobivanja podatkov se prilagaja tako, da
se pristojnost odrejanja uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov in
njenega vsakokratnega podaljšanja prenaša s predsednika pristojnega
okrožnega sodišča na predsednika Vrhovnega sodišča RS (oziroma v
njegovi odsotnosti podpredsednika Vrhovnega sodišča RS).

Pobude Marjana Maučeca, državnega
svetnika in obrazložitve na pobude
1. POBUDA Ministrstva za zdravje
Da se na ravni države (Ministrstva
za zdravje) zagotovi razvoj siste-
ma in kapacitet centrov za sveto-
vanje in podporo pri spreminja-
nju tveganih vedenj za ogrožene
skupine prebivalcev na lokalni
ravni/ na ravni obstoječih zdravs-
tvenih domov oziroma občin.

Obrazložitev k 1. pobudi:
Naloga primarnega (osnovnega)

zdravstvenega varstva je zagotavljati ce-
lovito skrb za zdravje ljudi z vidika pre-
prečevanja bolezni, zgodnjega odkriva-
nja ogroženih posameznikov za različ-
ne kronične bolezni in stanja ter izva-
janja ustreznih preventivnih progra-
mov za zmanjšanje teh ogroženosti ter
ohranjanje/izboljšanja zdravja različ-
nih skupin prebivalcev kot tudi seveda
tudi ustrezno, učinkovito, kakovostno
in celovito zdravljenje že zbolelih po-

sameznikov. Zagotavljanje ustreznih
programov za varovanje in krepitev
zdravja za skupine ogroženih ljudi, ki
še niso zboleli, vendar imajo tveganja,
da zbolijo, za že zbolele za različne kro-
nične bolezni, ki s spremembo življenj-
skega sloga lahko povrnejo zdravje, ga
izboljšajo ali vsaj preprečijo njegovo
poslabšanje, lahko bistveno doprinese-
jo k zagotavljanju izboljšanja javnega
zdravja v Sloveniji. Potrebni programi
za varovanje in krepitev zdravja so raz-
lične oblike podpornega svetovanja za >>>

iz svetniških klopi
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Pogled v dvorano,
za govornico mag.
Starman

zdravo prehrano, telesno dejavnost za
zdravje, opuščanje kajenja, zmanjšanje
tveganega pitja alkohola, vzgoja za
zdravo spolnost, zmanjšanje psihoso-
cialnega stresa in depresivnih stanj
…pri otrocih in mladostnikih, noseč-
nicah, otročnicah, odraslih z dejavni-
ki tveganja nezdravega življenja in bo-
leznimi srca in ožilja, sladkorno bolez-
nijo, rakom, debelostjo, mentalnimi
motnjami in drugih stanjih.

Zagotavljanje in izvajanje naštetih in
še drugih potrebnih programov je mož-
no le, če so zagotovljene ustrezne kapa-
citete: infrastruktura ter ljudje z ustrez-
nim znanjem, ki izvajajo te programe
kot del svoje dejavnosti ali kot svojo pri-
marno profesionalno dejavnost.

Zdravstveni domovi so v preteklosti
odigrali pomembno vlogo v zagotav-
ljanju ustrezne organizacije, infrastruk-
ture, programov in znanja, da so se us-
trezno odzivali na zdravstvene potre-
be z vidika ogrožanja javnega zdravja
različnih skupin prebivalcev (npr pro-
ti tuberkulozni dispanzerji v času, ko
je bila problem javnega zdravja tuber-
kuloza….).

Sodobne prevladujoče kronične bo-
lezni, ki so povezane z nezdravim tve-
ganim življenjskim slogom in imajo
značaj kroničnosti, zahtevajo drugač-
ne programe in pristope k ogroženim
populacijam, kot je bilo to pred 20 ali
30 leti. Za potrebe preprečevanja in ob-
vladovanja kroničnih bolezni moramo
zagotoviti na ravni države razvoj siste-
ma in kapacitet centrov za svetovanje
in podporo pri spreminjanju tveganih

vedenj, ki bodo skoncentrirali že ob-
stoječe strokovne kadre na ravni ob-
stoječih zdravstvenih domov ter jih do-
polnili z novimi sodobnimi programi,
koncepti in kadri, ki bodo s svojo de-
javnostjo in svojimi programi sposobni
pokrivati potrebe različnih, z vidika kro-
ničnih bolezni ogroženih skupin prebi-
valcev. Taki centri so lahko locirani zno-
traj zdravstvenega doma, če ta obstaja,
lahko pa je tudi zunaj njega, če zdravs-
tveni dom razpade zaradi procesa pri-
vatizacije. Vsekakor pa pokrivajo potre-
be skupin prebivalcev tako zdravnikov
zdravstvenih domov kot tudi koncesio-
narjev.

Centri bodo zagotovili dejavnost sve-
tovanja in podpore za spremembo živ-
ljenjskega sloga, brez katerega ne mo-
remo zagotoviti zmanjšanja bremena
kroničnih bolezni, zagotovili bodo
enotne, kakovostne in doktrinarne pro-
grame, katerih razvoj, kriteriji kakovo-
sti in nadzor se bo izvajal na nacional-
ni ravni, sami programi pa se bodo iz-
vajali na lokalni ravni, skladno s po-
trebami lokalnih ogroženih skupin pre-
bivalcev. Tako bo zagotovljen sistem
kakovosti in hkrati se zagotovijo pro-
grami varovanja in krepitve zdravja
vsem skupinam ljudi, ki programe po-
trebujejo.

V procesu privatizacije v osnovnem
zdravstvu obstaja namreč velika nevar-
nost, da se izgubijo tako interesi kot
tudi programi na področju javnega
zdravja in pokrivanja potreb ogroženih
skupin prebivalcev na lokalni ravni. Po-
samezni zdravnik namreč ne more iz-

vajati v okviru svojega dela celovitih
programov varovanja in krepitve zdrav-
ja zaradi številnih razlogov:
• zahteva preveč časa ob že obstoje-

čem pomanjkanju zdravnikov
• za delo svetovanja in podpore spre-

minjanju življenjskega sloga je pri-
meren in tudi ustreznejši drug ka-
der, ki ni zdravnik (medicinske se-
stre, fizioterapevti, psihologi, pro-
fesorji zdravstvene vzgoje…)

• individualno svetovanje (svetovanje
posamezniku) za spreminjanje živ-
ljenjskega sloga ni vedno najbolj ra-
cionalno

• svetovanje in podpora spreminjanju
življenjskega sloga v skupinah je v
večini primerov učinkovitejša in ce-
nejša

• spreminjanje življenjskega sloga je
dolgotrajen proces in zahteva us-
trezne strukturirane programe, ki
nudijo posamezniku ustrezno zna-
nje, usposobljenost in podporo za
uspešno trajnejšo spremembo, za
katero zdravnik posameznik nima
dovolj  znanja nitie časa

Ob načrtovani privatizaciji v osnov-
nem zdravstvu in tudi ob potrebni pre-
novi obstoječe organizacije in progra-
mov zdravstvenih domov zato dajemo
pobudo, da se na ravni države (Mini-
strstva za zdravje) zagotovi razvoj siste-
ma in kapacitet centrov za svetovanje
in podporo pri spreminjanju tveganih ve-
denj za ogrožene skupine prebivalcev na
lokalni ravni/ na ravni obstoječih zdravs-
tvenih domov ali občin.

2. POBUDA
Da se koncept »zdravje v vseh politi-

kah« ali z drugimi besedami koncept
»vlaganje za zdravje in razvoj« potreb-
no vgradi v državni razvojni program in
vse razvojne vladne in sektorske progra-
me in strategije kot osnovni, prioritetni
in enakovredni koncept za zagotavlja-
nje kakovosti življenja, socialno eko-
nomskega razvoja in odpravljanje raz-
lik v zdravju in razvoju.

Obrazložitev k 2. pobudi:

Dejstvo je, da družbene in gospodar-
ske razmere pomembno vplivajo na
zdravje in določajo kvaliteto našega živ-
ljenja. Obstaja namreč visoka stopnja
povezanosti med socialno - ekonomski-
mi kazalci ter stopnjo umrljivosti in pri-
čakovano življenjsko dobo ob rojstvu.
Z direktno povezavo socialno- ekonom-
skega razvoja in zdravstveno sliko po-
pulacije se srečujemo tudi v Sloveniji,
ki se glede na podatke o socialno-eko-
nomski razvitosti in »stopnji zdravja«,
v grobem deli vsaj na dva dela – zahod-
ni in vzhodni.

Tudi glede obolevnosti, umrljivosti in
dejavnikov nezdravega življenja veljajo
enaka pravila. Tisti ljudje, ki so najnižje
izobraženi in socialno šibki, ki so na
robu družbene lestvice, nezaposleni, iz-
ključeni iz odločanja in participiranja v
družbi, so tudi najslabšega zdravja, po-
gosteje obolevajo in umirajo za vsemi
sodobnimi boleznimi (srčno-žilnimi, ra-
kom, sladkorno boleznijo, debelostjo,
depresijo...), so pogosteje odsotni z dela,

Obnovljivi viri energije
18.4.2006 – Državni svet RS in Klub slovenskih podjetnikov sta v torek 18.
aprila organizirala posvet Obnovljivi viri energije. Sodelovali so: prof. dr.
Peter Novak, Energotech d.o.o. (Vloga obnovljivih virov energije po svetu in
pri nas), Borut Zakotnik, SeeBA Energiesysteme GmbH (Vetrna energija -
okolju prijazna vetrnica), Željko Kokolj, Hidroenergija d.o.o (Predstavitev
malih hidroelektrarn), Ivo Kreča, KIV Vransko d.d. (Projekt Toplarna Želez-
niki), Martin Pančur, Zarja- Kovis d.o.o. (Terme Snovik, toplotne črpalke in
sončni kolektorji.

Uvodoma je udeležence nagovoril
predsednik Državnega sveta RS Ja-
nez Sušnik: “Zaradi varne in raznoli-

ke preskrbe z energijo, varovanja oko-
lja ter socialne in gospodarske kohezi-
je je spodbujanje proizvodnje električ-

ne energije iz obnovljivih virov energije
ena izmed prednostnih nalog Evropske
unije, s tem pa tudi naše države, ki z
uresničevanjem zastavljenih ciljev na po-
dročju obnovljivih virov energije pripomo-
re k doseganju ciljev Evropske unije. Slo-
venija si je postavila za cilj, da bo do leta
2010 dvignila delež električne energije iz
obnovljivih virov energije na 33,6%. To
smo zapisali tudi v Resolucijo o nacional-
nem energetskem programu, ki predstav-
lja slovensko vizijo ravnanja z energijo v
širšem pomenu.

V državnem svetu se zavedamo po-
mena, ki ga ima iskanje novih virov
energije za okolje in gospodarski raz-
voj naše države, zato smo pripravljeni
podpreti vse tiste projekte, katerih cilj
je podpora trajnostnemu razvoju doma-
čega gospodarstva. Na tem mestu bi že-
lel poudariti, da je Komisija državnega
sveta za lokalno samoupravo in regio-
nalni razvoj pred dobrim mesecem pod-
prla izkoriščanje vetrne energije v Slo-
veniji, ob tem pa opozorila, da je treba
pri umeščanju vetrnih elektrarn v pro-
stor, ki lahko pripomorejo k zmanjša-
nju CO2, upoštevati okoljski, gospodar-
ski, socialni in razvojni vidik in v okvi-
ru tega iskati najbolj optimalne rešitve.
Po njenem mnenju je treba čim prej spre-

jeti strategijo o sprejemljivih lokacijah
za gradnjo vetrnih elektrarn na nivoju
države in o njihovi vključitvi v javno elek-
troenergetsko omrežje. K temu bi še do-
dal, da smo tudi v nacionalni energet-
ski program zapisali, da je treba glede
na naravne danosti in tehnične možno-
sti spodbujati uporabo vetrne energije
in ostalih obnovljivih virov energije - bio-
maso, sončno energijo, geotermalno
energijo in hidroenergijo.”

Mag. Marko Starman, državni se-
kretar na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, pa je spregovoril o državnih spod-
budah in programih za povečanje izra-
be obnovljivih virov energije v Slo-
veniji.

Predsednik Državnega sveta RS Janez Sušnik

>>>

(nadaljevanje na strani 50)
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Delo vladeDelo vlade
67. seja, 30. marec 2006
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izobraževanju odraslih

Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslem prebivalstvu je eden
ključnih ciljev v razvoju izobraževanja odraslih v naši državi. Ta cilj bo mož-
no doseči s številnimi ukrepi izobraževalne in socialne politike, med drugim
tudi z ukrepi, ki bodo odrasle spodbujali k vključevanju v izobraževanje za
dvig izobrazbene ravni in jim lajšali socialne stiske.

”Spremembe in dopolnitve Zakona o izobraževanju odraslih naj bi odpra-
vile diskriminiran položaj udeležencev izobraževanja odraslih, tako da bodo
imeli tisti, ki se izobražujejo po programih za pridobitev javno veljavne izo-
brazbe v osnovni šoli, nižjem ali srednjem poklicnem, srednjem strokovnem
ali gimnazijskem ter višješolskem izobraževanju, ki niso v delovnem razmer-
ju ali prijavljeni kot brezposelne osebe, smiselno enake socialne pravice kot
študenti, za katere se študij izvaja kot izredni študij in ki niso v delovnem
razmerju ali prijavljeni kot brezposelne osebe.

Zadeve s področja Ministrstva za javno upravo
Vlada RS je sprejela mnenje glede pobude za začetek postopka za oceno

ustavnosti zakona o sodniški službi, zakona o sistemu plač v javnem sektor-
ju in odloka o plačah funkcionarjev.

Na očitek, da so razmerja plač med poslanci in sodniki neustrezna, vlada
odgovarja, da odlok o plačah funkcionarjev razmerja izboljšuje v korist sod-
nikov. Tako se zvišuje plačni razred okrajnemu sodniku za dva plačna razre-
da, okrožnemu sodniku za dva plačna razreda, okrožnemu kazenskemu sod-
niku za dva plačna razreda in vrhovnemu sodniku za tri plačne razrede.

Na očitek, da gre za poseg v pridobljene pravice, vlada odgovarja, da se
povprečna sodniška plača ne znižuje, temveč ostaja enaka. Del plače posta-
ja variabilen in s tem odvisen od delovne uspešnosti. Pri sodnikih z nižjo
delovno uspešnostjo lahko pride do nižjega nominalnega izplačila, vendar
je Ustavno sodišče v dveh dosedanjih odločbah zavzelo stališče, da
konkretna višina izplačane plače ni varovana kot pridobljena pravica.
Tudi če bi šlo za pridobljeno pravico, je imel zakonodajalec tehtne
razloge za znižanje dodatka na vsako leto dopolnjene delovne dobe iz
0,5 na 0,3 %. Gre za odpravo privilegija funkcionarjev, ki po veljav-
nem sistemu prejemajo višji odstotek dodatka na delovno dobo kot
drugi zaposleni v javnem sektorju.

Soglasje na predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega
jamstvenega in preživninskega sklada RS za leto 2006

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS
opredeljuje temeljne usmeritve poslovanja za leto 2006, potrebna sreds-
tva za realizacijo z zakonom določenih obveznosti ter tekoče delova-
nje Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS. Letos je tako za
delovanje sklada predvideno nekaj manj kot dve milijardi tolarjev pro-
računskih sredstev.

Jamstveni sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz
naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. Poslans-
tvo jamstvenega sklada je tako pomagati delavcem, da uveljavijo svojo
temeljno pravico do plačila za delo, ko gre podjetje v stečaj ali posto-
pek prisilne poravnave. Sklad na tem področju svetuje delavcem in
sindikatom, pa tudi stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilnih

poravnav. Pravico do izplačila sredstev iz jamstvenega sklada v višini največ
4,5 minimalne plače imajo le tisti delavci, ki so izgubili delo zaradi začetka
stečajnega postopka, zaradi pravnomočno uvedenega postopka prisilne po-
ravnave ali zaradi izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra v skladu z
določili Zakona o finančnem poslovanju podjetij. Sicer pa želi biti jamstveni
sklad prepoznan kot strokovna institucija, ki v slovenskem družbenem pro-
storu deluje kot pobudnik za uveljavljanje pravic delavcev do prejemanja pla-
čila za delo v primerih stečajnega postopka ali prisilne poravnave podjetja.

Na drugi strani pa je preživninski sklad namenjen otrokom, ki jim s prav-
nomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za social-
no delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne pla-
čujejo. Pravica do nadomestila preživnine traja do otrokovega dopolnjenega
15. leta starosti oziroma 18. leta, če otrok ni v delovnem razmerju, višina
nadomestila pa se usklajuje skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin in
plač. Sklad želi dolgoročno skupaj z drugimi družbenimi dejavniki doseči
ozaveščenost, da je pravica do preživnine temeljna pravica otrok razvezanih
staršev. Prav tako si je za ključne naloge v letu 2006 zadal pospešeno izterja-

vo preživnin in terjatev, posodobitev organizacije dela in boljše sodelovanje s
centri za socialno delo.

Kmetijstvo
Vlada je sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o uravnava-

nju obsega vinogradniških površin. Uredba o uravnavanju obsega vinograd-
niških površin določa pogoje in postopke za dodeljevanje pravic za obnovo
vinogradov, dovolitev obnove vinogradov in podporo prestrukturiranju vino-
gradniških površin.

Zaradi natančnejše in jasnejše določitve postopkov pri dodeljevanju pod-
pore prestrukturiranja vinogradniških površin so bile potrebne manjše spre-
membe besedila uredbe. Tako se s spremembo uredbe natančneje določa na-
čin izračuna priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohod-
ka za čas, ko vinograd ne rodi, način oddaje vlog za odobritev podpore pre-
strukturiranja in obravnave teh vlog s strani Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (predvsem določbe v primeru pologa varščine). Dodana je
tudi možnost odpovedi delu podpore v primerih, ko opora v vinogradu še ni
postavljena. S spremembo uredbe se rok za vložitev programov prestrukturi-
ranja, izvedenega v vinskem letu 2006/2007, podaljša na 14. april 2006.

68. seja, 6. april 2006
Dva pripadnika Slovenske vojske na mirovno misijo v Kongo

Vlada RS je sprejela sklep o napotitvi dveh pripadnikov Slovenske vojske v
Poveljstvo sil operacije Evropske unije v podporo misiji Organizacije združe-
nih narodov “MONUC” v času med volitvami v Demokratični republiki Kon-
go junija 2006. Vojaška operacija EU v DR Kongo bo trajala 4 mesece. EU
bo v operaciji sodelovala z »bataljonom« (1200-1500 pripadnikov). Zanj pa
ne bodo osnova bojne skupine EU (EU Battle group) temveč sile, sestavljene
po konceptu nabora. Operativno poveljstvo operacije se bo nahajalo v Pots-
damu v Nemčiji, poveljstvo sil operacije pa v Kinšasi v DR Kongo.

delo vlade
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Dobrodošle novosti za
voznike in lastnike vozil

Vlada je 22. marca določila besedi-
lo predloga novele Zakona o varnosti
v cestnem prometu (ZVCP), ki podalj-
šuje rok, v katerem mora lastnik mo-
tornega vozila opraviti prvi tehnični
pregled po prvi registraciji. Po novem
bi se prvi tehnični pregled za vozila
opravil štiri leta po prvi registraciji (in
ne več tri leta), nato pa vsaki dve leti,
za vozila, ki niso starejša od osmih
let. Spremembe se nanašajo tudi na
dinamiko opravljanja tehničnih pre-
gledov za lahke priklopnike, za kate-
re bi se prvi tehnični pregled opravil
štiri leta po nakupu s strani prvega
dokončnega kupca, nato pa vsaka šti-
ri leta.

Predlagana sprememba ne posega
v dinamiko opravljanja tehničnih pre-
gledov skupine t.i. rizičnih vozil (to
so vozila za javni prevoz potnikov, pre-
voz nevarnega blaga, vozila s pred-
nostjo oziroma vozila za spremstvo,
avtobusi, vozila, ki se uporabljajo za
učenje vožnje v avtošolah) in ostalih
vozil, ki morajo opravljati tehnične
preglede najmanj enkrat letno. Spre-
memba se nanaša na nova oziroma
novejša vozila, ob tem pa je potrebno
poudariti tudi vlogo pooblaščenih ser-
visov, kjer se opravlja redne preglede
vozil. Prav tako je vsak voznik dolžan
skrbeti za tehnično brezhibnost svo-
jega motornega vozila, predpisano pa
je tudi, da mora imeti brezhibno de-
lujoče naprave in opremo.

Že izvedene poenostavitve za
posameznike in podjetja

Z vidika zagotavljanja kakovostne-
ga servisa za posameznike in podjet-
ja ter z vidika odprave administrativ-
nih ovir je vlada v prvem letu delo-
vanja na področju registracije in pro-
daje motornega vozila že izvedla bis-
tvene poenostavitve, ki prinašajo pri-
hranke časa in denarja:

1. ODPRAVA KRAJEVNE PRISTOJNOSTI
Januarja 2005 je bila z novelo uredbe
o upravnem poslovanju ukinjena kra-
jevna pristojnost pri registraciji vozil,
kar pomeni, da stranka lahko vozilo
registrira kjerkoli, ne le tam, kjer ima
prijavljeno stalno prebivališče. Regi-
stracijo motornih in priklopnih vozil
sedaj opravljajo registracijske organi-
zacije: upravne enote, pooblaščene or-
ganizacije, ki opravljajo tehnične pre-
glede vozil, pooblaščene gospodarske
družbe in samostojni podjetniki po-
samezniki, ki opravljajo dejavnost pro-
daje vozil.

2. ODPRAVA AVTOMOBILSKE NALEP-
KE
Aprila 2005 je bila s spremembami
in dopolnitvami zakona o varnosti
cestnega prometa odpravljena nalep-
ka za registracijo motornih vozil, ki
je povzročala zgolj dodatne stroške,
saj je že v prometnem dovoljenju iz-
kazano lastništvo vozila in rok regi-
stracije.

3. PRI PRODAJI AVTOMOBILA NI VEČ
POTREBNA NOTARSKA OVERITEV POD-
PISA PRODAJALCA
Uradna oseba upravne enote je na
zahtevo stranke dolžna opraviti uprav-
no overitev lastnoročnega podpisa, ki
je enakovredna notarski overitvi last-
noročnega podpisa in približno pet-
krat cenejša kot notarska overitev.
Upravna taksa za overitev podpisa
znaša zgolj 255,00 SIT.

4. PISNO OBVEŠČANJE STRANK O
POTEKU VELJAVNOSTI REGISTRACIJE
AVTOMOBILA in VOZNIŠKEGA DOVOL-
JENJA
Vse upravne enote od začetka leta
2005 z dopisom obveščajo stranke o
preteku veljavnosti registracije vozila,
v času, ko se le-ta lahko še podaljša.
Vsaj mesec dni pred potekom pa imet-
nike vozniških dovoljenj obveščajo
tudi o bližajočem se poteku tega do-
kumenta.

5. MOŽNOST PLAČILA VSEH TEH-
NIČNIH STORITEV IN CESTNIN S
»PLASTIČNIM DENARJEM«, BANČNI-
MI KARTICAMI NA UPRAVNIH ENOTAH
Takse in druge stroške se na uprav-
nih enotah lahko plačuje ne le z goto-
vino ali v taksnih vrednotnicah
(upravnih kolkih), temveč tudi s pla-
čilnimi karticami.

6. ODPRAVLJENA KRAJEVNA PRIS-
TOJNOST V POSTOPKIH ODMERE DAV-
KA NA PROMET RABLJENIH MOTOR-
NIH VOZIL
Z novelo uredbe o upravnem poslo-
vanju je od konca lanskega leta mo-
goče davek od prodaje rabljenega mo-
tornega vozila plačati na območju ce-
lotne države. Dotlej je stranka lahko
davek poravnala zgolj pri davčnem or-
ganu, pristojnem po kraju sedeža ozi-
roma stalnega prebivališča.

Pomladanska napoved
gospodarskih gibanj

Vlada je 6. aprila sprejela Pomla-
dansko napoved gospodarskih gibanj,
ki za letos znaša 4,2% in je tako višja
od jesenske (4,0%). Popravek napo-
vedi je predvsem posledica priča-
kovane višje rasti investicijske potroš-
nje, ki je posledica pospešene rasti in-
vesticij v infrastrukturo, pa tudi rast
investicij v osnovna sredstva bo pre-
segla lansko. Rast zasebne potrošnje
(3,3%) kljub še vedno okrepljenem za-
dolževanju prebivalstva, ki pa je pre-
težno dolgoročno (nakupi stanovanj),
ostaja v vzdržnih okvirih, pod realno
rastjo bruto domačega proizvoda. Ob
ugodnejših izgledih glede gospodar-
ske konjunkture v skoraj vseh pomem-
bnejših trgovinskih partnericah bo
tudi rast izvoza proizvodov in stori-
tev višja (8,2-odstotna), kot smo pri-
čakovali jeseni, vendar predvsem za-
radi umirjanja rasti proizvodnje cest-
nih vozil rahlo nižja kot v lanskem
letu.

Pomladanska napoved gospodar-
skih gibanj za obdobje do leta 2008
izhaja iz že uveljavljenih ukrepov eko-
nomskih politik in veljavnih proraču-
nov za leti 2006 in 2007. Med ukrepi,
ki so bili sprejeti v času od priprave
Jesenske napovedi 2005 in smo jih
upoštevali ob pripravi napovedi, ima-
jo pomemben vpliv na gibanje ma-
kroekonomskih agregatov zlasti že
uzakonjena postopna odprava davka
na izplačane plače ter spremembe na
področju investicijskih olajšav. Njiho-
vi učinki na gospodarsko rast in za-
poslenost bodo po pričakovanjih po-
zitivni. V napovedi pa niso upošteva-
ni učinki ukrepov v okviru načrtova-
nih reform, ki še niso bili sprejeti v
obliki zakonov ali drugih predpisov
in jih ob pripravi napovedi zato ni bilo
možno dovolj natančno kvantificira-
ti. Zato v prihodnjih letih pričakuje-
mo umirjanje gospodarskega cikla na
običajne stopnje rasti iz preteklih let.
Za doseganje ambicioznejših razvoj-
nih ciljev je zato potrebno sedanjo
ugodno gospodarsko konjunkturo iz-
koristiti za pripravo in izvedbo napo-
vedanih reform na gospodarskem, fi-
skalnem in socialnem področju.

V prihodnjih dveh letih bo gospo-
darska rast le rahlo nižja kot v letu
2006, v letu 2007 4-odstotna in v letu
2008 3,9-odstotna. V obeh letih bo
rast izvoza proizvodov in storitev zna-
šala okoli 8%. Domače povpraševanje

bo v obeh letih pomembno prispeva-
lo k rasti BDP. Pri tem v letu 2007
pričakujemo nekoliko višjo rast inve-
sticijske potrošnje, ko se bo nadalje-
vala visoka rast stanovanjske gradnje,
ki se bo z letom 2008, ko za nakup
stanovanja ne bo več veljala znižana
stopnja davka na dodano vrednost,
umirila. Po drugi strani ocenjujemo,
da se bo rast zasebne potrošnje v letu
2008 okrepila na 3,6%, na kar bodo
ob pozitivnih izgledih glede zaposlo-
vanja vplivali tudi nakupi trajnih in
poltrajnih dobrin, ki bodo sledili po-
večanim nakupom stanovanj v pred-
hodnem obdobju.

Pomladanska napoved rasti zapo-
slenosti je višja od jesenske, kar naj
bi poleg nadaljevanja ugodne gospo-
darske aktivnosti odražalo tudi razbre-
menjevanje stroškov zaposlovanja
podjetij zaradi postopnega ukinjanja
davka na izplačane plače. V letu 2006
tako pričakujemo, da bo rast zaposle-
nosti znašala 0,8% ter 0,6% oziroma
0,8% v prihodnjih dveh letih. Zaradi
večje stopnje aktivnosti prebivalstva,
ki se je povečala že leta 2004 in se
ohranja na visoki ravni, bo ob nadalj-
njem povečanju števila prebivalcev,
kot ga predvideva projekcija prebivals-
tva SURS, stopnja anketne brezposel-
nosti ostala na ravni nekoliko nad
6,5%, stopnja registrirane brezposel-
nosti pa se bo postopno znižala pod
9,5%. Hkrati se bo povečevala tudi
stopnja zaposlenosti, in sicer na 66%
letos ter na 66,2% in 66,6% v prihod-
njih dveh letih.

Inflacija v Sloveniji se je lani še na-
prej zniževala in v novembru prvič do-
segla raven maastrichtskega konver-
genčnega merila. Slovenija je merilo
izpolnjevala tudi marca letos, ko je
povprečna inflacija znašala 2,3%.
Pomladanska napoved predvideva ne-
koliko hitrejše znižanje inflacije v letu
2006 (kot smo pričakovali jeseni, kar
je predvsem posledica ugodnega gi-
banja inflacije ob koncu lanskega leta
in v prvih mesecih letos). Tako priča-
kujemo, da bo medletna inflacija ob
koncu leta 2006 znašala 2,0%, pov-
prečna pa 2,1%. Ob upoštevanju, da
je sedanje zniževanje inflacije dose-
ženo na vzdržen način, ocenjujemo,
da se bo inflacija pod konvergenčnim
kriterijem zadrževala tudi v prihodnje
in da je tveganje neizpolnjevanja kri-
terija nizko.
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           V S E B I N A

MARJAN PODOBNIK
PO 18 LETIH

POGOVOR Z IVANOM OMANOM
PRVENSTVA PRVE POVOJNE POLITIČNE STRANKE
SLOVENSKI KMEČKI ZVEZI NE MORE VZETI NOBENA
VLADA IN NOBEN ZGODOVINAR, KER JE TO
NEIZBRISNO ZGODOVINSKO DEJSTVO

POGOVOR Z DR. FRANCEM ZAGOŽNOM
PRI KMETIH V KMEČKI ZVEZI NI BILO POMISLEKOV,
KO SE JE BILO POTREBNO IZPOSTAVITI IN TVEGATI

DR. EMIL ERJAVEC
TO SO BILI ZARES PRELOMNI ČASI

POGOVOR Z IVANOM PUČNIKOM
KMEČKA ZVEZA JE OD PRVIH ZAMETKOV NAPREJ
DELOVALA POLITIČNO

PAVEL ŽAKELJ BEVEC
»ČAS JE BIL ZGOŠČEN OD ZRELOSTI ZA
UKREPANJE«

POGOVOR Z DR. MIRKOM LESKOVŠKOM
»NA ODER JE STOPIL NEK MLAD FANT IN REKEL,
DA SE MORA STVAR USTANOVITI TUKAJ IN
SEDAJ!«

MIHAELA LOGAR
UPALI SMO SI IN SMO USPELI

IVAN BUKOVEC
»VSAK SMETAR JE BIL TAKRAT BOLJ SPOŠTOVAN
OD KMETA«

STANKO ČURIN
KO SE VE, DA SE JE TREBA UPRETI

ANTON KOUS
»SLOVENSKI KMET, NE PUSTI SE!«

BRANE GRAD
»ZBRALI SMO SE TUKAJ IZ VSE SLOVENIJE, DA
USTANOVIMO KMEČKO ZVEZO – DANES!«

ALOJZ ŠTUHEC
»Z GROMKIM PLOSKANJEM, FORMALNO
SOGLASNO, BREZ ENEGA SAMEGA GLASU PROTI,…«

VABILO NA OBELEŽITEV 18. OBLETNICE
USTANOVITVE SKZ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po 18 letih
Več je razlogov za odločitev,

da o slovenski pomladi
1988 in o ustanovitvi prve

demokratične stranke Slovenske
kmečke zveze (skupaj z Zvezo slo-
venske kmečke mladine) malo šir-
še spregovorimo že zdaj, po 18
letih, in ne šele ob okrogli obletnici
čez dve leti. Prvi razlog je gotovo
poskus, da se v zavetrju velikih in
pomembnih projektov izpelje spre-
memba in prilagoditev nekaterih
zgodovinskih dejstev - da se SKZ
odvzame status prvoustanovljene
stranke, ki je orala ledino demokratizacije Slo-
venije. Kakršnikoli so že razlogi, bomo vsaj
udeleženci takratnih dogajanj naredili vse, da
se to prilagajanje zgodovine ne zgodi.

Drugi razlog je želja, da preko pogovorov z
nekaterimi pobudniki in ustanovitelji SKZ in
ZSKM sedanjim in prihodnjim članom in nosil-
cem različnih funkcij v SLS približamo takratne
čase ter pogum in vizionarstvo posameznikov.
Ne le zato, ker bi tega sedaj pri SLS manjkalo,
ampak zato, ker tega sedaj, vsaj v povprečju,
nasploh v politiki zelo zelo manjka.

Tretji razlog je povezan z drugim. Gre za
sprožitev vprašanja, komu je človek, v konkret-
nem primeru, politično aktiven posameznik,
najbolj odgovoren. Kristjani gotovo na prvo me-
sto postavljamo odgovornost do Boga. Za vsa-
kega odgovornega državljana sledi odgovor-
nost do države in naroda, nato pridejo na vrsto
odgovornost do izvrševanja zakonov, do poslu-
šnosti šefom, ipd.Če bi bil vrstni red obrnjen, bi
med drugim ne osamosvojili in demokratizirali
Slovenije, saj nam vsaj uradna interpretacija
zakonov tega ni omogočala. Prav tako ne bi
pripravljali ustanovitve SKZ in ZSKM.

Kaj pa danes? Niti slučajno ne zagovarjam
slikanja črno-belega prikazovanja stvari. Tudi
danes si mnogo posameznikov iskreno priza-
deva in želi delovati skladno z načeli, zaradi
katerih smo se ustanovili pred 18 leti, to so
obenem načela 116-letne SLS, pa tudi Sloven-
skih krščanskih demokratov, s katerimi smo se
združili v enotno Slovensko ljudsko stranko.
Toda veliko preveč je slabega pragmatizma,
prilagodljivosti in klečeplazenja, ki niti z načeli
116-letne niti 18-letne SLS nimajo nič skupne-
ga.

Pred kake pol leta smo na enem od organov
SLS razpravljali o prizadevanjih Joška Jorasa in
somišljenikov za ohranitev celovitosti Piranske-

ga zaliva, prostega dostopa na
odprto morje in slovenskih za-
selkov južno od Dragonje. Ni-
kogar ne želim žaliti, toda neka-
teri razpravljalci z ne tako nepo-
membnimi funkcijami v SLS so
razpravljali tako nedržavotvor-
no, da bi jim pokojna predhod-
nika Krek in Šuštaršič verjetno
ne dovolila niti lepiti plakatov za
SLS, kaj šele zastopati stranko
na katerem koli nivoju.

Ali danes za SLS res ni več
ključnega pomena, kako zago-

toviti prihodnost slovenskemu kmetu in po-
deželju, kako ohraniti strateško najpomem-
bnejša podjetja v slovenskih rokah, kako
zaščititi slovensko morje in ozemlje v Istri,
Prekmurju in še kje,  pred poseganjem s
strani sosednje Hrvaške… Ali se za te vred-
note stranka ni več pripravljena odločno in
nedvoumo izpostaviti, kar bi med drugim
olajšalo volilcem tudi odgovor na vprašanje,
zakaj voliti SLS? Ali je res vso odgovornost
do prihodnosti države, naroda in še poseb-
no nekaterih ogroženih slojev, nadomestilo
razmišljanje, kako ugajati edinemu vlada-
jočemu v državi. Če je ta še tako dober, je
dejstvo, da nihče ni popoln. Zato to ni prava
pot, ne za državo, ne za stranko.

Slovenija ima dobro vlado, dobrega pred-
sednika vlade, dobro koalicijsko pogodbo.
Žal se koalicijska pogodba marsikje ne iz-
vaja ustrezno in žal manjše vladne stranke
vlogo socialnega in državotvornega korekti-
va največji in vsaj po mojem mnenju odloč-
no preveč liberalno usmerjeni vladni stranki
ne izvajajo preveč uspešno. Premalo pa
poznam notranja razmerja v koaliciji, da bi
lahko objektivno presojal, zakaj je tako.

Naj bo tudi 18-letnica prve povojne demo-
kratične stranke SKZ razlog za spoštljiv po-
gled nazaj in odločen in samozavesten po-
gled naprej. Stranka je v svoji 116-letni zgo-
dovini dosegala rezultate čez 60 % in v zad-
njih 18-ih letih do 20 % in zato se ne more in
ne sme sprijazniti zgolj z obrobno vlogo. V
dolgi zgodovini smo naredili tudi precej na-
pak. Toda, če vse seštejemo, ugotovimo, da
je Slovenija v preteklosti kljub tem napakam
nujno rabila SLS in da jo bo očitno enako
potrebovala tudi v prihodnosti.

Marjan Podobnik
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Pogovor z Ivanom Omanom

Prvenstva prve povojne politične stranke
slovenski kmečki zvezi ne more vzeti
nobena vlada in noben zgodovinar, ker je
to neizbrisno zgodovinsko dejstvo
V pogovoru nam Ivan Oman, prvi predsednik Slovenske kmečke zveze ter eden najvidnejših in najzaslužnejših osamosvojiteljev, predstavlja za marsikoga
neznana zgodovinska dejstva in svoje poglede na čas, ko se je ustvarjala samostojna Slovenija.

Slovenski kmetje so se začeli organi-
zirati že v sedemdesetih letih

Spoštovani g. Oman, kdaj se je po va-
šem mnenju začel odpirati prostor, ko
je bila možna neka državljanska inicia-
tiva?

Kmetje smo se poskušali organizi-
rati že prej, ne šele leta 1988, ko smo
ustanovili Kmečko zvezo. V začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja
smo po Sloveniji ustanavljali kmečka
društva, ki so se v glavnem ukvarjala
z zavarovanjem živine. Z novo ustavo
v letu 1974 pa so morala biti vsa druš-
tva “požegnana” od SZDL (Sociali-
stične Zveze Delovnega Ljudstva) in
je bilo treba društva razpustiti. Dobro
se spomnim sestanka na SZDL, kjer
so nam – predstavnikom društev ves
čas očitali, da je to politično gibanje.

So ta društva delovala le lokalno ali je
bila tudi kakšna krovna organizacija
teh društev?

Delovali smo po celi Sloveniji in se
imenovali Zveza kmečkih društev Slo-
venije. Še posebej se spomnim občne-
ga zbora zveze v dvorani socialnega za-
varovanja na Miklošičevi v Ljubljani,
kjer je bilo prisotnih veliko kmetov. Tam
je govoril tudi, takrat še mladi, Ivan Puč-
nik. Bil je med tistimi petindvajsetimi,
ki so jih potem na silo utišali.

Kako so se pa društva financirala?

V sedemdesetih letih smo za kmeč-
ka društva plačevali članarino, prav-
zaprav zavarovalne premije, ki so se
plačevale od števila živali, ki jih je
imel kmet v hlevu. S tem so se pokri-
vali stroški, zdravljenje in odškodni-
ne za pogin.To so bila društva za za-
varovanje živine, politika je bila po-
stranska zadeva. To je bila solidar-
nostna organizacijo, vzajemna samo-
pomoč...

Koliko ljudi pa je bilo v teh društvih?

Precej. To se je ustanavljalo v okvi-
ru takratnih občin.

Vam je država pri tem kaj pomagala?

Ne, popolnoma samostojno in av-
tonomno smo to delali.

So društva za zavarovanje živine sode-
lovala z Zadružno zvezo ali ste se izogi-
bali stikov z njimi?

Je sodelovala. Kjerkoli je bilo le
možno koristno delati. Kot Janez
Evangelist Krek, on je delal in je ne-
kaj naredil, ne samo vpil. Socialistič-
na gibanja, ki naj bi bila za delavce,
so imela za vodilo: »Bomo rešili po-
tem, ko bomo prišli na oblast«. Med-
tem, recimo Krek, ni gledal na to, da
bo prišel na oblast, pač pa je delal stva-
ri, ki so bile ljudem koristne. Mi smo
počeli enako. Izkoristili smo vsako pri-
ložnost, da smo se borili za izboljša-
nje položaja.

So o Zvezi kmečkih društev Slovenije
mediji kaj pisali?

So, vedelo se je za to. Ni pa bilo
kakšne velike publicitete, razen v
Kmečkem glasu. Pri Kmečkem gla-
su je bil takrat urednik Jaka Bogataj.
Kot trinajstletni je bil partizanski ku-
rirček, potem je naredil srednjo kme-
tijsko šolo in bil nekaj časa v zadruž-
nih zvezah. Nazadnje je postal direk-
tor in glavni urednik Kmečkega gla-
sa. Bil pa nam je naklonjen; meni je
pisma, ki sem jih pisal v Kmečki glas,

objavljal ne kot pisma, ampak kot av-
torske članke.

Kmetje ste si v tistem času izborili tudi
pravico do zdravstvenega in pokojnin-
skega zavarovanja?

Tako je. To je bil velik dosežek in
zelo pomembno za socialni položaj
kmeta. Enkrat, tudi okrog sedemde-
setega, se je zastopstvo socialnega za-
varovanja iz vse Slovenije zbralo pri
predsedniku skupščine, ki je bil takrat
Sergej Kraigher. Zdelo se mi je, kot
da mu je prav vseeno, kaj govorimo.
Načel sem nekaj problemov, med dru-
gim tudi gozdarsko politiko, kjer smo
se zmeraj »tepli« z oblastjo, ker so
nam praktično gozdove pobrali. De
facto! Mi nismo mogli več sami gos-
podariti. To je bila vse neka stroka,
pri komunistih je bila zmeraj »stroka«,
ki je vse odrejala. Poleg mene je sedel
Nande Vode, ki je bil tistikrat pred-
sednik republiškega odbora, sicer
funkcionar SZDL, borec in ne vem
kaj še. In me je suval pod mizo, da
naj neham. »Če sem tukaj, bom pove-
dal, kar mislim!«, sem rekel.

Kaj pa kmet?

Nič. Imel si pravico sekati, oprav-
ljati dela v svojem gozdu in sicer ti-
sta, ki so jih določili oni. Jaz sem zah-
teval samoupravljanje. »Če je povsod
samoupravljanje, naj bo dano tudi
nam, da bomo sami upravljali v goz-
dovih!« In sem dosegel… zakon so pri-
redili tako, da je nastal svet lastnikov
gozdov, ki je imel praktično tako funk-
cijo kot delavski svet v podjetjih in se
je potem s tem upravljalo. To je bilo
doseženo na tem sestanku pri Kraig-
herju.

Kakšno funkcijo ste imeli pri social-
nem zavarovanju kmetov, ko ste šli h
Kraigherju?

To so šli predsedniki, pa še nekate-
ri iz lokalnih odborov kmečkega so-
cialnega zavarovanja. Imeli smo po-
krajinske odbore. Potem smo bili iz

pokrajin tudi v centralnem odboru.
Jaz sem bil predsednik v Kranju in
član republiškega.

Je imela partija svojo kmečko organi-
zacijo ali je bil to prazen prostor, kjer
se ni bilo treba boriti, da bi dobili člans-
tvo? V podjetjih so bili sindikati in de-
lavska organizacija ni bila možna zu-
naj sindikata...

Obstajale so zadruge in zadružna
zveza, kjer so gledali, da so stvari ob-
vladovali. Niso pa mogli vsega obvla-
dovati. Delavce je partija popolnoma
obvladovala, tukaj pa ni mogla, ker
niti ni imela svojih ljudi. Preprosto
med kmeti niso imeli zadosti ljudi za
to. Le nekaj so jih imeli.

Se pravi, da je po letu 1974 nastopilo
trdo obdobje in avtonomna društva niso
bila več mogoča?

Nekaj časa iniciativa kmetov ni bila
več mogoča. Leta 1980, prvo nedeljo
v novembru, sva pri nas v Zmincu s
še enim kolegom sklicala sestanek
kmetov iz takratnega loškega okraja.
Dvorana v zadružnem domu je bila
polna. Povabljeni so bili tudi predstav-
niki SZDL, pa ni bilo nikogar. Takrat
smo sklenili, da je treba začeti z orga-
niziranjem kmečkega sindikata.

No, potem sva bila pa oba s kole-
gom klicana - ne na UDBO, takrat je
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bilo to očitno nekoliko mileje - pač pa
na občinski SZDL. Tam so naju “pe-
glali”, da hočemo zakuhati krizo, ka-
kršna je bila na Poljskem. Zasliševala
sta naju predsednik občinske konfe-
rence SZDL in občinski predsednik
sindikata. Predsednik SZDL pa je bil
kmečki sin, prej je bil zadružnik. Na-
zadnje sem mu rekel: »Veš kaj, pamet-
no je, da držiš z nami, s kmeti. Če bo
kdaj kakšna sila, mi ti bomo jest dali,
ne partija.« S tem je bila debata kon-
čana in potem sva imela mir.

In po tem zaslišanju – je bilo konec s
pobudo?

Pozneje smo prišli tudi do Vinka
Hafnerja, ki je bil takrat republiški sin-
dikalni predsednik, da bi v okviru re-
publiškega sindikata organizirali še
kmečki sindikat. Na sestanku ni bilo
kakšnega nasprotovanja našemu sin-
dikatu. Potem sem poskušal pridobi-
ti ljudi, da bi začeli z organiziranjem.
Ampak ni bilo junakov! Pozval sem
nekaj ljudi po Sloveniji, s katerimi smo
se dobivali pred desetimi leti pri kmeč-
kih društvih, samo teh junakov ni bilo.
Obiskal sem tudi nekaj takih, za kate-
re sem računal, da bi morali pomaga-
ti. A so mi prav ti potem, ko smo osem
let pozneje ustanovili kmečko zvezo,
očitali, da sem premalo radikalno na-
stopil do partijskega režima. Dobro,
naj jim Bog odpusti, jaz sem jim tudi.

Snovanje kmečke zveze

Kdaj ste pa začeli razmišljati zunaj si-
stema, kdaj ste videli, da je komuni-
stični sistem ranljiv, da greste lahko
čez?

Začelo se je že z gibanjem »kmeč-
kih društev« okrog leta 1970. Druš-
tva so poleg zavarovalniške dejavno-
sti implicirala tudi misel na politično
gibanje. Tudi v tem, kar sem poskušal
leta 1980 s kmečkim sindikatom, sem
videl možnost širokega političnega,
predvsem pa demokratičnega gibanja.
Čeprav smo se tistikrat verjetno dr-
žali okvira, ki je bil takrat možen. Ime-
li smo nek normativ, kaj se lahko - ki

so se ga vsi sami zavedali, čeprav ni
bil nikjer napisan. Z ustanovitvijo
kmečke zveze 1988 je bilo pa jasno
vsem, tudi komunistom, da je to opo-
zicijsko politično gibanje, ne samo
kmečko sindikalistično.

Kako se je potem odvijalo naprej?

Aprila 1988 sem dal intervju za Te-
leks (ponatisnila sta ga tudi Kmečki
glas in Gorenjski glas), ki je bil takrat
prava senzacija. Kakšen dan za tem,
ko je bil ustanovljen iniciativni odbor
za ustanovitev kmečke zveze, sta priš-
la novinarja Vinko Vasle in Slava Part-
ljič. Onadva sta delala oba pri Kmeč-
kem glasu in za Teleks. To je bila revi-
ja, podobna Magu, močno opozicij-
ska. Po moje je bil bolj resen kot Mag,
ki poskuša posnemati Mladino in biti
“revolver cajtng”. Saj ima marsikaj v
redu, ampak… In sem jima dal interv-
ju, v katerem sem že marsikaj pove-
dal. Med ostalim sem rekel, da je za
nas Jugoslavija sprejemljiva edino kot
demokratična konfederacija ter tudi
to, da je potrebna slovenska vojska,
ker samo vojska lahko zagotavlja su-
verenost države.

To so bila povsem politična stališča!

Kdor je ta članek prebral, je moral
vedeti, da je to politična organizacija.
V naslednji številki je bilo med pismi
bralcev pismo, ki ga je napisala gos-
pa, menda je bila zaposlena na CK,
ki je namigovala na to, da je zadevo
napisal Vasle, ker en butast kmet pač
nima pojma o takih stvareh…

Znotraj nastajajočega gibanja se ni po-
javil kdo, ki bi rekel, da vi politizirate
kmečko gibanje, da ga skušate zlorabi-
ti za politične namene?

Ne, saj so vsi to želeli.

Ko ste bili predsednik iniciativnega od-
bora in ste govorili za tisti čas »nevar-
ne« stvari, ste pomislili, da se vam lah-
ko kaj zgodi. Ali ste ženi rekli, poslu-
šaj, lahko se zgodi, da me jutri ne bo?

V sosednji vasi je bil en ugleden
kmet. Ne vem, zakaj sem šel eno ti-
stih nedelj k njemu. Je rekel: »A se

nič ne bojiš? Te bo
avto povozil.«
»Vem, da se lahko
vse zgodi, bojim
se pa ne!« Sem re-
kel: »Če se bomo
bali, ne bomo nič
naredili.« Potem
sem imel, seveda
je bilo to leta
1988, iz Škofje
Loke obisk skoraj
do polnoči. Trije
so bili, nekdanji
borci, zelo visoko
v UDBI. Na vsak
način so hoteli do-
seči, da bom rekel,
da bo treba parti-
jo s silo spraviti z
oblasti. Pa sem jih
prepričeval, da je
partija toliko pa-
metna, da bo
sama pristala na
demokracijo. Potem je eden od tistih
treh še nekajkrat prišel kupit jajca, po-
tem ga pa ni bilo več.

Kaj bi se vam pa takrat lahko v naj-
slabšem primeru zgodilo, če bi se obr-
nile stvari proti vam? Takrat vas na Goli
otok ne bi več odpeljali....

Vsi so počakali, da so videli, da
Omana pa Zagožna niso zaprli, Bu-
čarja tudi ne. Potem so pa kmalu za-
čeli tudi drugi organizirati stranke.
Prva je bila pa Slovenska kmečka zve-
za (in Zveza slovenske kmečke mla-
dine) in tega prvenstva prve povojne
demokratične politične stranke Slo-
venski kmečki zvezi ne more vzeti no-
bena vlada in noben zgodovinar. To
je neizbrisno dejstvo.

Kako ste se pa začeli pogovarjati za us-
tanovitev kmečke zveze?

Pravzaprav smo se komaj kaj po-
govarjali, prišlo je kot strela z jasne-
ga. Pri tem ima vsekakor velike zaslu-
ge profesor dr. Franc Zagožen iz živi-
norejskega oddelka Biotehniške fakul-
tete. 29. februarja 1988 je bila v Žal-
cu organizirana problemska konferen-
ca o kmetijstvu v okviru Zveze socia-
listične mladine Slovenije (ZSMS).
Na njej je prišlo tudi do pobude za
ustanovitev Zveze kmečke mladine in
Slovenske kmečke zveze. Med pobud-
niki so bili Emil Erjavec, Marjan Po-
dobnik, Pavle Žakelj iz Šentjošta - ta
je pripeljal tudi Marijo Markeš, ki jo
je poznal iz veroučnih študentskih
skupin - in veliko drugih. Osebno ni-
sem bil tam, bila pa je ena od mojih
hčera. Dober teden kasneje, mislim
da 10. marca, je bil redni letni medza-
družni posvet v Murski Soboti. Takrat
sem bil predsednik zadružnega sveta
Škofje Loke. V Murski Soboti je bil
glavni govornik predsednik republiš-

ke konference SZDL Jože Smole. V
svojem govoru je napadel profesorja
dr. Franceta Bučarja in mu očital na-
rodno izdajo zaradi njegovega govo-
ra v evropskem parlamentu v Strass-
burgu, kjer je »napadel« jugoslovan-
ski komunistični režim in zato mu je
Smole očital narodno izdajo ter na-
povedal seveda, da ga je treba zapre-
ti.

Kako ste na to reagirali vi?

Takoj sem se prijavil k besedi. Še
pred mano pa je govoril profesor Za-
gožen in je med ostalim pobaral, kak-
šno bi bilo stališče Socialistične zve-
ze do ustanovitve kmečke zveze. Ko
je dr. Zagožen končal, sem jaz dobil
besedo. V svojem nastopu sem branil
dr. Bučarja in poudaril, da ima kot
enakopraven državljan enako pravico
do političnega razmišljanja, kot tisti,
ki predlagajo spremembo ustave. Na-
vezal sem se pri tem na potrebo po
legalni politični opoziciji in tukaj pou-
daril stališče Janeza Evangelista Kre-
ka, ki je dejal, da brez opozicije ni mo-
goče imeti reda v državi in celo v last-
ni stranki ne. Krek je rekel, da če bi
bila njegova stranka tako močna, da
bi vse druge stranke propadle, bi on
prvi ustanovil novo zato, da bi bila
opozicija. Jaz sem to zagovarjal. Na
to je postal pozoren dr. Zagožen in
čez nekaj dni se je pri meni oglasil
Pavle Žakelj iz Šentjošta, ki je bil ta-
krat študent na živinoreji. Povabil me
je, da bi prišel na nek sestanek, kjer
je bil tudi Emil Erjavec (tudi on je bil
takrat enkrat pri nas), takrat še štu-
dent, tik pred diplomo. Prav kmalu
za tem, aprila leta 1988, se je odvil
redni letni občni zbor zadružne zve-
ze v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Na njem je proti koncu do besede pri-
šel Emil Erjavec, ki se je zavzel za us-

Delo, 13. 5. 1988
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tanovitev kmečke zveze in predlagal
iniciativni odbor, kar je občni zbor z
aplavzom sprejel, hkrati pa me je Er-
javec predlagal še za predsednika ini-
ciativnega odbora za ustanovitev
kmečke zveze. O tem smo se sicer v
glavnem zmenili na prej omenjenem
sestanku. Erjavec, Žakelj, Marjan Po-
dobnik in dr. Zagožen pa so se o iz-
peljavi ideje že prej dogovorili.

Kako ste se pa znašli v vlogi predsedni-
ka iniciativnega odbora za ustanovitev
Slovenske kmečke zveze, saj ste to po-
stali precej na hitro, ob tem pa ste mo-
rali skrbeti tudi za družino in kmetijo?

Moram reči, da je bilo glavno bre-
me na Emilu Erjavcu in ostalih fan-
tih. Jaz takrat nisem kaj dosti delal,
imeli pa smo kar nekaj sestankov. Na
enem od teh sestankov smo se zme-
nili, da bomo na praznik vnebohoda,
12. maja 1988, najeli dvorano Union
v Ljubljani in sklicali javno tribuno.
Na tej javni tribuni je bila ustanovlje-
na Slovenska kmečka zveza.

Kako ste kmete nagovorili, da so se bili
pripravljeni angažirati in množično pri-
ti v Ljubljano? Kaj so bil kmečki prob-
lemi, ki so žulili kmeta, da je začutil
potrebo in nujnost, da se angažira v po-
litiki? Kaj je kmeta gnalo, da je prev-
zel iniciativo in dvignil glavo proti par-
tiji?

Mislim, da največ pove geslo, pod
katerim se je odvijal zbor v Unionu:
»Ali mora kmet res samo ubogati?«
Problemov je bilo nič koliko. Kmet je
bil v tistem režimu notranji sovražnik,
razredni sovražnik in to je kmet ob-
čutil vseskozi. Poleg tega je treba ne-
kaj vedeti: v kmetu je zmeraj nekaj
puntarskega. Še iz časov fevdalizma -
in to je ostalo v genih. Čim je začutil,
da je možno vsaj malo dvigniti glavo,
je to tudi naredil. Tudi do kmečkih
puntov je prišlo, če je bilo le preveč
krivic in če je kmet mislil, da ima upor
smisel. Kmalu po tistem, ko smo us-
tanovili Kmečko zvezo, je prišel k
meni iz Logatca Marcel Štefančič st.,
kasneje je bil državni svetnik. »Bomo
zrihtali pri nas v knjižnici en večer,«
je rekel ter predlagal, da bi prišla jaz
in Viktor Žakelj. Viktor Žakelj je bil
podpredsednik SZDL in je bil svoj čas
učitelj v Logatcu. Prišli so v glavnem
kmetje in tudi nekaj drugih. In je Ža-
kelj nekaj govoril, bi rekli - nakladal,
pa so mu rekli tisti, ki so ga imeli malo
pod kapo: »Pa mi nismo prišli tebe
poslušat, mi smo prišli sem zaradi
Omana«. To je bilo 1988. Kako smo
nagovorili kmete? Čakali so, čakali so
ljudje, da se nekaj zgane. Kmet je vi-
del, da je možno priti iz tistega zapo-
stavljenega položaja in se je pač to
zgodilo. To je postalo gibanje. Prišlo
je ljudi, da niso mogli vsi v dvorano.
Zagotovo jih je petsto ostalo zunaj.

Kje ste pa dobili denar, da ste najeli
Unionsko dvorano?

Za dvorano v Unionu je plačala
SZDL. Takrat je bil podpredsednik za
gospodarske zadeve Viktor Žakelj, za
družbene zadeve Ciril Zlobec, pred-
sednik je bil pa Jože Smole. Mi smo
predvsem vse hoteli delati legalno.
Kot iniciativni odbor smo imeli na-
men stvar pripraviti tako, kot določa
zakon. Ustanoviti društvo, sklicati
občni zbor, pripraviti pravila, statut,
vse regularno. In seveda, v okviru
SZDL, saj je bila to edina možnost
za legalno delovanje. Vsa društva so
morala biti v okviru SZDL. No, po-
tem je bilo na zboru v Unionu izreče-
nega zelo veliko in je prišlo do zahte-
ve, da se Kmečka zveza ustanovi ta-
koj. Ne spomnim se več, kdo je to po-
stavil, vem pa, da so bili zelo zavzeti
mladi kmetje iz Ljutomera.

Kako ste vabili na javno tribuno?

S plakati, ki jih je financirala ZSMS,
ter tudi z osebnim vabljenjem. Spom-
nim se, da je profesor Osterc študen-
tom naročil, da se gre tisti dan v
Union.

Ampak večina je bila pa kmetov?

Večinoma so bili kmetje, prišli pa
so tudi ljudje iz mesta.

Kaj pa naslednji dan? Javna tribuna je
odlično uspela, udeležilo se je je več kot
tisoč ljudi. Slovenska kmečka zveza in
Zveza slovenske kmečke mladine sta
bili ustanovljeni….

Društvo je bilo treba registrirati.
Preden smo prišli na notranje zade-
ve, so povedali: »Če hočete društvo
registrirati, mora biti ustanovljeno po
zakonu.« Pripravili smo statut in prof.
Zagožen je zapisal, da je to stanov-
sko politična organizacija kmetov. Jaz
sem vedel, da to ne bo šlo, ker je za-
kon prepovedoval politična društva.
Ampak so stvar vseeno nesli na no-

tranje zadeve. Tam so jim povedali,
da politično ne sme biti in da morajo
pač nekaj drugega napisati in so na-
pisali, da je to prostovoljna stanovska
organizacija. Potem smo morali na-
pisati zapisnik ustanovnega zbora, ki
mora imeti najmanj deset ustanovite-
ljev. V zapisnik smo napisali, če se ne
motim, dvanajst ustanoviteljev, potem
pa smo zelo hitro dobili registracijo.
Nato se je začelo delati. Pavle Žakelj
je pripeljal Marijo Markeš, ki je na-
stopila službo na republiški konferen-
ci ZSMS formalno kot sekretarka za
kmetijstvo, v resnici pa kot sekretar-
ka kmečke zveze.

Kaj pa je sledilo potem?

Potem smo začeli predvsem z or-
ganiziranjem po terenu. Jaz sem se,
ko smo ustanovili kmečko zvezo, za-
vedal, da bodo slej ko prej volitve in
da bo treba do tistikrat biti priprav-
ljen. Rekel sem: »Ne vem, kakšne vo-
litve bodo, ampak take ne bodo več,
kot so bile do zdaj. Moramo biti pri-
pravljeni.« V nekaj mesecih se je Slo-
venski kmečki zvezi pridružilo več kot
deset tisoč članov. To je bila organi-
zacija! Ljudje so komaj čakali. To, da
smo se tako dobro lokalno organizi-
rali daleč pred vsemi drugimi, je bila
za Slovensko kmečko zvezo še nekaj
let velika prednost. DEMOS je na vo-
litvah leta 1990 zmagal zelo verjetno
prav zato, ker smo se mi v 1988 letu
tako dobro lokalno organizirali. Slo-
venska kmečka zveza in njeni vidni
člani pa so ustanavljali tudi druge
stranke, ne le na državni, ampak tudi
na lokalni ravni.

Smo zopet priča poskusom sprevra-
čanja zgodovine?

Kako pa ocenjujete poskuse v zadnjem
času, da se Slovenski kmečki zvezi jem-
lje prvenstvo med slovenskimi demokra-
tičnimi strankami?

Slovenska kmečka zveza
(SKZ) je bila prva povojna de-
mokratična stranka. Gospod
Aleksander Zorn hoče dokaza-
ti, da to ni res. »Na podlagi raz-
položljive literature«, kot pravi,
pomanjkljivo in nepopolno na-
vaja nekatera dejstva o takrat-
nem dogajanju. Med drugim pi-
še, da se je SKZ odločila, da bo
delovala v okviru SZDL. Tako
so se »odločile« vse nove poli-
tične zveze, ker druge možno-
sti ni bilo, če so hotele legalno
delovati. Edino France Tomšič
se je upiral, da bi bili socialde-
mokrati pod »marelo« SZDL,
končno pa je tudi on moral po-
pustiti, ker so mu zagrozili, da
bodo sicer Socialdemokratsko
zvezo prepovedali.

Vendar pa tudi SKZ ni več dolgo potre-
bovala »okrilja« SZDL?

SKZ je bila edino priznana pravna
oseba, ker je bila registrirana po Za-
konu o društvih. Prav tako je edino
SKZ imela v pravilih določbo, da de-
luje avtonomno. Šele jeseni 1989 je
takratna Skupščina sprejela Zakon o
političnih organizacijah. Potem tudi
pravno »marela« SZDL ni bila več po-
trebna. V tem zakonu so bile naštete
že takrat obstoječe politične organi-
zacije, torej stranke, ki se jih avtoma-
tično vpiše v register. Med temi je bila
tudi SKZ. Ker je bila ustanovljena sko-
raj celo leto pred SDZ in seveda tudi
drugimi, je bila prva. Tega prvenstva
ji nihče ne more vzeti. Prav vsi, ki so
se takrat ukvarjali s političnim delom,
so ji dejansko priznavali položaj poli-
tične stranke: tako tisti iz novo nasta-
lih opozicijskih grupacij kot tudi ta-
kratna partijska oblast. Naj omenim
samo nastop v Cankarjevem domu ob
znamenitem »kosovskem štrajku«, pa
nato »Smoletove koordinacije« do
»okrogle mize«, na kateri smo se sku-
šali domeniti za način izvedbe demo-
kratičnih volitev. Potem, ko je okro-
gla miza propadla, se je stvar prenesla
v Skupščino. Tudi tu smo sodelovali
skupaj s SDZ, SDZS, Krščanskimi de-
mokrati ter kulturniki. Naj za konec
omenim že ob ustanovitvi SKZ, 12.
maja 1988, v Unionu jasno in glasno
izraženo zahtevo: »Hočemo svoje po-
slance v skupščini!« Imeti poslance v
parlamentu pa je ambicija politične
stranke in ne nekega malo pomem-
bnega kmečkega sindikata, kot se
SKZ hoče prikazati sedaj.

Hvala Vam za vaše besede in vaš čas.
Bog daj, da bi bili še dolgo zdravi in
polni življenjskih moči!

Aleš Primc

Kmečki glas, 27. 4. 1988
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Prof. dr. Franc Zagožen

Pri kmetih v kmečki zvezi ni
bilo pomislekov, ko se je bilo
potrebno izpostaviti in tvegati

Politična razprava je bila
prepovedana

Kako so tekle aktivnosti, ki so pripe-
ljale do ustanovitve Slovenske kmečke
zveze in Zveze slovenske kmečke mla-
dine?

Vprašanje kmetijske politike me je
mučilo že dolga leta, od dijaških in
študentskih let naprej. Večkrat sem
poskušal v strokovnih krogih načeti
to razpravo, vendar brez uspeha. Leta
1981 sem Raziskovalni skupnosti za
biotehniko predlagal, da namesto red-
nega znanstveno – tehnološkega pos-
veta organizira razpravo o kmetijski
politiki. Centralni komite ZK je tako
vsebino posveta prepovedal. V eno-
strankarskem sistemu je bila politič-
na razprava dopustna samo v Zvezi
komunistov in v okviru, ki ga je dolo-
čal CK.

Ampak poguma, kot kaže, vendarle ni-
ste izgubili, da predloga ne bi ponov-
no izpostavili….

Po petih letih, torej 1986, sem pred-
log ponovil. Za pokrovitelja posveta
smo zaprosili takratnega sekretarja za
kmetijstvo Milana Kneževiča, ki je
sprejel pokroviteljstvo in se strinjal s
predlagano tematiko. Po nekajmeseč-
nih zapletih, s tem se je očitno spet
ukvarjal CK, se je ta posvet na Brdu
pri Kranju dejansko zgodil. To je bila
po več desetletjih prva jasna razpra-
va o kmetijski politiki, ki je ušla nad-
zoru CK ZK. Takrat sem spoznal, da
stvari niso povsem brezupne in da se
totalitarnemu enostranskemu sistemu
čas izteka. Ker sem bil pobudnik in
uvodničar tega posveta, ki je povzro-
čil veliko hude krvi v CK, sem bil kako
leto povsem izločen iz vsake razpra-
ve. Leta 1987 pa so me vendar pova-
bili v skupino, ki naj bi argumentirala
potrebo po spremembi agrarnega
maksimuma, ki je bil z ustavo dolo-
čen na 10 ha in je bil glavna ovira za
strukturno prilagajanje kmetijstva ter
je povzročal drobljenje kmetijske po-
sesti in opuščanje kmetovanja. Jugo-

slavija se je namreč pripravljala na
spremembo ustave. Tudi to je bil znak,
da je Jugoslavija na razpotju.

Kmetje – šibek, a dovolj neodvisen sloj
v totalitarni državi
Na to so verjetno kazali tudi ostali zna-
ki?

Čas se je takrat zgostil. Jugoslavija
je tonila v krizo. V Beogradu so raz-
pravljali o skupnih jedrih, ki so se jim
najbolj uprli pisatelji v Sloveniji. Us-
tavne spremembe naj bi prinesle več-
jo centralizacijo države. Srbska Aka-
demija znanosti in umetnosti je izda-
la svoj memorandum, ki sem ga razu-
mel kot vojno napoved. Ob neki pri-
ložnosti mi je mlad asistent Beograj-
ske kmetijske fakultete, ki je zase trdil,
da izhaja iz »Čosićevega kroga«, razlo-
žil, česa se Srbi pravzaprav bojijo.

Demografska gibanja so kazala, da
bo na Balkanu kmalu več za vojsko
sposobnih Albancev kot Srbov. Torej
je zadnji čas, da se država preuredi v
skladu s srbskimi interesi. V Sloveniji
se je nezadržno odpiral prostor javni
politični razpravi, še posebej v Novi
reviji, reviji Mladina, pisateljskem
društvu in v Kmečkem glasu. Kermau-
ner je takrat zapisal, da lahko koreni-
te spremembe vodi le inteligenca, ker
Zveza komunistov samo pameti ni
mogla nacionalizirati. Jaz sem ocenil,
da bi tudi kmetje lahko kaj storili, saj
so bili edini sloj, ki je bil kljub eko-
nomski in socialni šibkosti dovolj
neodvisen. Tudi večina kmetijske zem-
lje je bila v Sloveniji, drugače kot v
večini drugih komunističnih državah,
v lasti kmetov, kar jim je dajalo mini-
malno socialno varnost. Tako je do-
zorela ideja o ustanovitvi Slovenske
kmečke zveze.

Kasneje je prišlo do priprav na prob-
lemsko konferenco v kmetijstvu, ki jo
je ZSMS organizirala v Žalcu. Na kak-
šen način Vam je uspelo študente in
bivše študente spodbuditi, da so šli pre-
ko predvidenih okvirov te konference?

Januarja 1988 sem za revijo Mladi-

na napisal članek, ki ga je takratni od-
govorni urednik Franci Zavrl objavil
v svojem slogu pod naslovom »Bila je
pšenica, bila je potica, zdaj raste ple-
vel« (Kuntnerjev verz). Z Mladino me
je povezala novinarka Kmečkega gla-
sa gospa Pancetova. V tem članku
sem predlagal ustanovitev Zveze slo-
venske kmečke mladine v okviru
ZSMS. Njena naloga naj bi bila med
drugim, da s pritiskom na SZDL omo-
goči ustanovitev Slovenske kmečke
zveze kot društva v okviru SZDL.
ZSMS je takrat pripravljala problem-
sko konferenco o kmetijstvu, zato je
bil čas primeren. Bilo mi je jasno, da
je zamisel mogoče uresničiti samo po
tej poti. ZSMS je bila dostopna za
take predloge. Pri SZDL smo kasne-
je naleteli na močan odpor, zlasti pri
predsedniku Smoletu. Hotel sem, da
ti kmečki organizaciji delujeta javno.
Taka organizacija pa je bila edina mo-
goča glede na takratno zakonodajo.

Brez registracije kot društvo bi bila
SKZ nelegalna in onemogočena

Ob lanskem dnevu samostojnosti je
bila v kronologiji dogajanja v času slo-
venske pomladi predstavljena kot prva
demokratična stranka SDZ. Argu-
ment, ki ga je potem navedel dr. Zorn je
bil, češ, da je bila Slovenska kmečka zve-
za organizirana znotraj SZDL in zato
ni bila prva demokratična stranka.

Neumnost. Kot stranke so se vse re-
gistrirale po uveljavitvi Zakona o po-
litičnih strankah pred prvimi demo-
kratičnimi volitvami. Drugače kot
društvo se Slovenska kmečka zveza
takrat ni mogla registrirati. Brez regi-
stracije bi bilo njeno delovanje takrat
nelegalno in onemogočeno. Pojavlja-
jo se tudi drugačna čudna mnenja, češ
da je bila ustanovitev Slovenske kmeč-
ke zveze projekt Kmečkega glasa ali
Zadružne zveze. Res je, da smo prire-
ditve Zadružne zveze ali njene občne
zbore izkoristili za politične nastope
že leta 1987 in potem seveda 1988,
kljub nasprotovanju vodstva. V Kmeč-

kem glasu so takrat delovali nekateri
novinarji, ki so bili zelo naklonjeni de-
mokratizaciji. Poleg Pancetove sta zla-
sti Vinko Vasle in Slava Partljič omo-
gočila, da smo lahko objavljali brez
vsake cenzure. Tako ima Kmečki glas
dejansko velike zasluge, da je bila us-
tanovitev Slovenske kmečke zveze
tako uspešna.

Ko je bila ideja za ustanovitev Zve-
ze slovenske kmečke mladine in Slo-
venske kmečke zveze že v javnosti, so
se stvari hitro odvijale. Emil Erjavec,
takrat moj študent, je bil aktiven v
ZSMS in odgovoren za pripravo prob-
lemske konference. Skupaj sva na-
men, da se ustanovi ZSKM, predsta-
vila Potočnikovi, ki je bila takrat mi-
slim da podpredsednica ZSMS. Naj-
bolj naklonjena je bila gospa Nada Kir-
nova, ki nam je tudi kasneje veliko po-
magala. Sicer pa si je vodstvo ZSMS s
Školjčem vred predstavljalo, da bosta
obe kmečki zvezi ostali pod vplivom
ZSMS, zato so dali podporo.

Moje študente je za zamisel dovolj
motiviral že omenjeni članek v Mla-
dini. Sami so me prosili za pomoč, za
sodelovanje in nasvete, kako naj rav-
najo. Na problemsko konferenco v
Žalcu, kjer je bila ustanovljena
ZSKM, so se temeljito pripravili. Po-
sebej zavzet je bil npr. Pavel Žakelj,
ki je kasneje predlagal zbor v Union-
ski dvorani, ki smo ga kasneje spre-
menili v občni zbor SKZ.

Politične posledice konference so bile
vidne takoj?

Konferenco v Žalcu je prišel poz-
dravit tudi Andrej Marinc, takrat kan-
didat za predsednika predsedstva
SRS. V pozdravnem nagovoru se je
opravičil, da bo zaradi drugih dolž-
nosti prisoten le kratek čas, da pa
bodo ostali njegovi sodelavci. Eden od
udeležencev ga je pozval, naj ostane
do konca, da bodo v CK ZKS vedeli,
kaj o obravnavanih problemih misli
kmečka mladina. Tako je Marinc os-
tal do večera. Še tisti večer je radio
objavil novico, da Marinc odstopa od
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kandidature za predsednika predseds-
tva republike. Mislim, da se je za od-
stop odločil tam, v Žalcu.

Torej lahko rečemo, da je bila ZSKM
ustanovljena v Žalcu?

Seveda. ZSKM je bila takrat v Žal-
cu, 29. februarja 1988 dejansko usta-
novljena – formalno je bila ustanovl-
jena 12. maja 1988 v Unionski dvora-
ni – in imenovan je bil odbor, ki se je
potem sestajal v prostorih ZSMS.
ZSMS je tudi omogočila zaposlitev se-
kretarke ZSKM, ki je postala Marija
Markeš. Prva naloga odbora je bila
priprava zbora v Unionski dvorani in
aktivnosti za ustanovitev SKZ.

Kakšno pa je bilo sicer takratno poli-
tično vzdušje v Sloveniji?

Politično vzdušje je bilo takrat v Slo-
veniji zelo napeto, ne le zaradi priti-
skov slovenskih oblasti, ampak zara-
di vedno resnejših groženj iz Beogra-
da, zlasti od JLA. V takem vzdušju
smo izkoristili vsako možnost, da pos-
pešimo ustanovitev SKZ. Na posve-
tu o zadružništvu marca v Murski So-
boti je slavnostni govornik, predsed-
nik SZDL Jože Smole, obsodil dr. Bu-
čarja veleizdaje zaradi njegovega go-
vora o političnem položaju v Strass-
bourgu. Z g. Omanom sva zahtevala
besedo in ga zavrnila. Na občnem
zboru Zadružne zveze smo izsilili raz-
pravo o ustanovitvi SKZ in dosegli,
da je občni zbor potrdil imenovanje
iniciativnega odbora za ustanovitev
SKZ. Emilu Erjavcu so poskušali s
silo odvzeti mikrofon, pa se ni dal. Če
bi nas onemogočili, bi občni zbor Za-
družne zveze razpadel. Za zbor v
Unionski dvorani smo imeli priprav-
ljen osnutek pravil, ki nam ga je po-
magal pripraviti dr. Bučar. Kot prav-
nik se je na to spoznal. Pravila so do-
ločala, da so lahko člani SKKZ kmet-
je in kmetice, vsi, ki delajo v kmetijs-
tvu in drugi somišljeniki. Tako so po-
stali člani SKZ tudi nekateri prihod-
nji člani Slovenske demokratične zve-
ze, mislim da oba Hribarja, Bučar,
Bavčar, Janša in morda še kdo.

Člani SKZ smo ustanavljali tudi SDZ
in ostalo opozicijo
Kasneje, po ustanovitvi SKZ, ko se je
januarja 1989 ustanavljala Slovenska
demokratična zveza (SDZ), ste bili ak-
tivni, sodelovali ste tudi na tem usta-
novnem zboru v Cankarjevem domu?

Da. Od SKZ smo v pripravah na
ustanovitev SDZ sodelovali Ivan
Oman, Ivan Pučnik in jaz. Ivan Oman
je bil tudi član izvršilnega odbora
SDZ. Kasneje sem ga na njegovo že-
ljo zamenjal jaz. Pravzaprav smo tež-
ko čakali, da dobimo družbo v orga-
nizirani opoziciji takratnemu režimu.
Tudi SDZ se je imenovala zveza kot
SKZ in ne stranka, ki jih takratna za-

konodaja ni dopuščala. Vsi pa smo se-
veda delovali kot »izvenparlamentar-
ne politične stranke v opoziciji« vla-
dajoči ZKS in SZDL. Skupaj smo se
tudi pogajali o spremembah sistema
na sedežu SZDL. Ker je bil politični
položaj v začetku leta 1989 že bistve-
no drugačen kot spomladi 1988, se
druge zveze niso registrirale kot druš-
tva, saj za to ni bilo več nobene potre-
be. Dejstvo pa je, da je bila SKZ kak-
šnih osem mesecev prej ustanovljena
kot druge stranke.

Zakaj je SKZ pomagala pri ustanav-
ljanju drugih zvez?

Ker nam je bilo jasno, da sama SKZ
še ne bo spremenila sistema v parla-
mentarno demokracijo. Ko smo že
imeli večstrankarski sistem in se pri-
pravljali na volitve, smo bili na tere-
nu še vedno hudo
osamljeni. SKZ je ime-
la leta 1989 svoje občin-
ske podružnice že po
vsej Sloveniji, ostale
stranke pa v glavnem le
centralno vodstvo. Izvr-
šilni odbor SKZ je zato
sprejel sklep, da naši
člani sodelujejo pri or-
ganizaciji občinskih od-
borov drugih strank
koalicije Demos.

V moji domači obči-
ni v Zgornji Savinjski dolini smo po-
družnico SKZ ustanovili junija 1988,
ni pa bilo nobene druge pobude. Jaz
sem jeseni 1989 začel iskati ljudi za
ustanovitev občinskega odbora SDZ,
ki smo ga ustanovili decembra 1989,
štiri mesece pred volitvami. Brez tega
ne bi mogli nastopiti na volitvah kot
koalicija Demos, sami pa bi imeli
manj možnosti za uspeh. Moral sem
prevzeti tudi funkcijo predsednika OO
SDZ in občinske koalicije Demos. Ta-
krat ni bilo še veliko ljudi, ki bi se bili
pripravljeni izpostaviti in tvegati. Dru-
ge stranke so v naši občini zelo zamu-
dile roke za predlaganje kandidatov.
Pri kmetih v kmečki zvezi ni bilo ta-
kih pomislekov.

»Potekala je borba za oblast na na-
čin, ki mi je tuj«
Kako kot nekdo, ki je nesporno eden
od ljudi, ki imajo velike zasluge za de-
mokratizacijo Slovenije, sedaj z neke
časovne razdalje gledate na to, da se
vam je tudi s strani dela programsko
sorodnih strank in ljudi zgodila nekak-
šna politična lustracija v smislu oma-
lovaževanja vsega, kar ste naredili v ča-
su svojega aktivnega političnega delo-
vanja?

Potekala je borba za oblast na na-
čin, ki mi je tuj. Ko se je pokazala mož-
nost za demokratizacijo in osamosvo-
jitev Slovenije, sem bil z veseljem ak-
tiven. Je pa bilo pričakovano, da bo

Demos, ko bo dosegel skupne cilje,
razpadel, in da bo tudi znotraj poteka-
la borba za prevlado. Nekateri pač ne
izbirajo sredstev. Meni ni žal, da se mi
tega ni treba več udeleževati in da lah-
ko malo bolj mirno živim. Škoda se mi
zdi, da veliko ljudi ne spregleda, kaj se
je dogajalo in kaj se dogaja.

Prav Slovenski kmečki zveze in ka-
snejši Slovenski ljudski stranki so ho-
teli pobrati volivce z vseh strani, pred-
vsem nekatere Demosove stranke. Na
prvih volitvah za družbeno – politič-
ni zbor je krščanska demokracija do-
bila pol odstotka več glasov in je zato
tudi imela predsednika vlade, čeprav
je bila SKZ zastopana v Demosovem
poslanskem klubu z največ poslanci,
ker je imela največ poslancev v zboru
občin in v zboru združenega dela. Bila
je dejansko najbolje organizirana

stranka pred prvimi vo-
litvami. To drugim, ki
so računali na zmago
znotraj Demosa, ni šlo
v račun.

Leta pa so prinesla
svoje. Nekateri so tudi
zamenjevali stranke.
Današnja SDS je na-
slednica SDZ, ki je izgi-
nila iz političnega prizo-
rišča. Današnja SDS je
naslednica tiste social-
demokratske stranke,

ki jo je ustanavljal Tomšič in jo je po-
tem vodil Pučnik in za njim Janša.
Ime je spremenila potem, ko ji ni us-
pelo, da bi se včlanila v Evropsko so-
cialistično internacionalo in se je zato
vključila v Evropsko ljudsko stranko.
Te stvari se kar pozabljajo.

Pogovori, kot je današnji, bodo morda
prispevali k objektivnejši obravnavi naj-
novejše zgodovine. Zanimivo je v učbe-
niku za 9. razred osnovne šole. Korekt-
no je naveden redosled dogodkov, toda
navedeno je, da je SKZ izšla iz Zadruž-
ne zveze. Torej popolnoma napačno …

Jaz upam, da bodo zgodovinarji po-
novno pregledali to tematiko. Saj je
večina akterjev še živih. Res je, da smo
izkoristili tudi zadružne sestanke za
politične nastope, toda še marsikate-
rega drugega. Takrat je pač čas dozo-
rel, da je bilo to mogoče. Dejstvo pa
je, da se je SKZ ustanovila prva in s
tem naredila odločilen korak. Potem
so drugi videli, da je to mogoče in so
na srečo dovolj zgodaj sledili.

Kako pa gledate na dejstvo, da je v vseh
obdobjih, tudi po demokratizaciji, po-
ložaj kmeta in podeželja tako v levo kot
desnosredinskih vladah bilo specifično
vprašanje in vedno smo bili priča nera-
zumevanju in neke vrste podcenjevanju
kmetov. Ohranja se vtis, da je tako os-
talo vse do današnjih dni.

Če pogledamo po Evropi, je jasno,
da imajo predvsem ljudske stranke in

krščanskodemokratske stranke bolj
naklonjen pogled na kmetijstvo in po-
deželje. Sicer pa je tak odnos do kme-
tov na žalost v vsej zgodovini. Včasih
je bil kmet podložnik. Stvar je danes
takšna, da je v razvitem svetu prob-
lem po mojem mnenju preobilje pri-
delkov, ki so zato razvrednoteni.

Boljši odnos je vzpostavila Zahod-
na Evropa po 2. svetovni vojni, ko je
zopet izkusila lakoto. Sedaj globaliza-
cija in preobilje pritiska na cene. Gle-
de na cene bi bila žita najcenejše kuri-
vo, le da bi jih hitro zmanjkalo. Zara-
di velike storilnosti v kmetijstvu in niz-
kih cen je delež kmetijstva v bruto do-
mačem produktu zanemarljiv. Liberal-
ni ekonomisti vidijo samo to.

Potrebno je samo jasno in odkrito go-
voriti

Kaj po vašem mnenju bi morala nare-
diti SKZ v okviru Slovenske ljudske
stranke?

Zelo jasno in odkrito bi morali go-
voriti, kar pa je pri nas velikokrat zelo
težko. Kadarkoli je SLS stvar jasno
postavila, je ostala osamljena in je
prišla navzkriž z drugimi strankami
in drugimi interesi. Pričakoval bi vso
podporo Nove Slovenije in seveda
tudi SDS, če je programsko res sorod-
na. Glede na to, da je članica Evrop-
ske ljudske stranke in kot najmočnej-
ša vladna stranka vodi ta resor, je tudi
najbolj odgovorna. Če ta koalicija ne
bo imela razumevanja, katera potem?
Žal se sedaj to ne kaže, če pomislim
samo na davčne spremembe, te, ki že
veljajo in tiste, ki jih z reformami ob-
ljubljajo. Če bo ljudska stranka osam-
ljena, bo spet, kot že velikokrat, črna
ovca v koaliciji. Obstoječe reforme bi
morale kmetijstvo obravnavati enako
odgovorno kot vsa druga področja, to
pa ne gre brez sodelovanja agrarnih
strokovnjakov in agrarnih ekonomi-
stov.

Kot sedaj kažejo stvari, bo morda
za SKZ še najučinkovitejše sredstvo,
da se obrača na Ustavno sodišče, ka-
dar gre za očitne diskriminacijske
ukrepe.

Glede na to, da v Sloveniji ni veliko
ljudi, ki so poznavalci te problematike
kmetijstva in podeželja, ali ste se pri-
pravljeni aktivno vključiti v izvajanje
neke take vizije, ki bi zagotavljala tudi
poseljeno slovensko podeželje, če bi se
za to pokazala politična volja?

Mislim, da ima Slovenija kar nekaj
ljudi, ki so poznavalci te problemati-
ke. Poleg tega je področje interdisci-
plinarno. Če bi mogel, bi že prispeval
svoj delež. Nisem pa se pripravljen bo-
riti z mlini na veter.

Hvala lepa prof. Zagožen za pogovor.
Želimo vam še veliko delovnih moči.

Rok Ravnikar

Kmečki glas, 11. 2. 1987

6



dr. Emil Erjavec

To so bili zares
prelomni časi

Prof. dr. Emil Erjavec danes predava agrarno eko-
nomiko in politiko na univerzah v Ljubljani, Maribo-
ru in na Dunaju. Sodeloval je pri številnih medna-
rodnih znanstvenih projektih na področju agrarne
ekonomike, kot član ožje pogajalske ekipe pa tudi v
pogajanjih za pristop Slovenije k Evropski uniji. Bil
je tudi prvi predsednik Zveze slovenske kmečke mla-
dine in eden najaktivnejših članov kmetskega giba-
nja konec osemdesetih.

12. maja bo minilo 18 let od ustanovi-
tve Slovenske kmečke zveze (SKZ).
Bili ste aktivni udeleženec ustanavlja-
nja tako Zveze slovenske kmečke mla-
dine (ZSKM) kot SKZ. Kako danes
vidite takratno dogajanje?

To so bili zares prelomni časi, na
katere imam še sedaj lepe spomine.
Pobudnik vsega je bil moj profesor dr.
Franc Zagožen, ki je pripravil zelo od-
meven članek za eno od januarskih
številk Mladine, v katerem je prika-
zal ideološki in krivičen odnos obla-
sti do kmetstva, ter pozval k organizi-
ranju stanovskih organizacij kmetov.
O tem me je navdušil ob naključnem
srečanju v podhodu Maksimarketa, ki
se je sprevrgel v pravo načrtovanje pri-
hodnjih aktivnosti. V tem času je ta-
kratna Zveza socialistične mladine
Slovenije (ZSMS) organizirala prob-
lemsko konferenco o kmetijstvu, kjer
naj bi kot organizator študentskih ra-
ziskovalnih taborov v kmetijstvu imel
enega uvodnih nagovorov. Dr. Zagož-
nu sem predlagal, da poskušamo stva-
ri speljati preko ZSMS, ki je bila ta-
krat zelo odprta do novih družbenih
gibanj ter je dejansko podpirala vse,
kar je organiziralo mlade v nekem no-
vem duhu - v povezavi s časnikom
Mladina. Profesor, pri katerem sem
takrat delal diplomsko nalogo, se je
seveda strinjal. Odšel sem k znancu
Jožefu Školjču, ki me je najprej na-
drl, če se zavedam, kaj počnem, ter
da to pomeni ustanavljanje stranke in
da to niso enostavne stvari, vendar je
potem drugi dan naredil vse, da smo
dobili vso podporo ZSMS. Naša glav-
na podpornica je postala Nada Kirn
Špolar, ki je idejo takoj prevzela, in
nam z organizacijo in taktičnimi nas-
veti v celoti pomagala. Skupaj s kole-
gi študenti ter predstavniki mladih za-
družnikov smo organizirali uvodne re-

ferate, tako da je izgledalo v celoti
spontano in zelo učinkovito. Ustano-
vili smo tudi inciativni odbor, ki sem
ga vodil, in v katerem so bili poleg
predstavnikov ZSMS tudi vsi izstopa-
joči govorci, med njimi tudi nadebud-
ni pospeševalec Marjan Podobnik.

Kako se je oblikoval »iniciativni odbor
za ustanovitev Slovenske kmečke zve-
ze«?

S profesorjem Zagožnom sva iska-
la primerne osebe in se takoj začela
odločati med takrat najbolj izpostav-
ljenima kmečkima upornikoma Iva-
nom Omanom in Ivanom Pučnikom.
Sam sem šel slučajno prej k Ivanu
Omanu, očetu mojega sošolca, tako
da je ta postal kandidat za vodjo ini-
ciativnega odbora. Vmes se je začelo
tudi izpraševanje z vseh mogočih stra-
ni. Bili smo na izpraševanju pri Jože-
tu Smoletu, takratnemu predsedniku.
Imeli smo tudi nekaj čudnih razgovo-
rov z ljudmi, ki smo jih kasneje evi-
dentirali kot predstavnike državne var-
nosti. Vendar stvari so šle naprej in
se jih ni dalo ustaviti. Pomemben za-
gon je nastal, ko je ZSMS na mesto
sekretarke za kmetijstvo zaposlila Ma-
rijo Markeš, ki je s svojo energijo in
neposrednostjo pričela graditi institu-
cionalno zgradbo nastajajočih zvez.
Iniciativni odbor SKZ smo morali
tudi uradno ustanoviti. Zato smo se z
Zagožnom in iniciativnim odborom
ZSKM - ti fantje in dekleta so v glav-
nem danes izven politike, pomembno
pa so prispevali k takratnim dogod-
kom - odločili, da to storimo na obč-
nem zboru Zadružne zveze. “Uradni
kmetje” so bili precej proti, med nji-
mi tudi nekateri kasnejši visoki funk-
cionarji SLS, vendar energije kmets-
tva in želje po spremembah ni bilo
mogoče ustaviti. Po odličnih govorih

Omana in drugih
sem izsilil nastop
in z aplavzom pri-
sotnih dobil pod-
poro, da se usta-
novi odbor, imena
pa smo dopolnili
na samem zboru.
Viktor Žakelj, ta-
kratni podpred-
sednik, ki nam je
bil sicer do neke
mere naklonjen,
je ves skrušen se-
del v preddverju

Cankarjevega doma in ni mogel ver-
jeti, da so stvari šle že tako daleč.

Kako so potekale priprave na shod v
Unionski dvorani?

Do 12. maja je bilo potrebno samo
dobiti dovolj promocije in veliko dvo-
rano, da stvari dozorijo. Pri tem je
imel veliko vlogo Kmečki glas, ki nas
je preko pokojne Slave Partljičeve in
Vinka Vasleta zelo podpiral in kmete
pogumno obveščal o vseh dogajanjih.
Precejšnjo vlogo je imela tudi ZSMS,
ki nam je dala svojo mrežo novinar-
jev, ki so z velikim odobravanjem sle-
dili in podpirali naša dejanja, najela
pa je tudi dvorano, krila stroške pro-
pagandnega materiala, ipd.

Je bila ustanovitev Kmečke zveze na-
povedana?

Na sami konferenci niti nismo vna-
prej želeli ustanoviti SKZ in ZSKM,
vendar je bil dogovor s SZDL, ki je
pod svoje okrilje tudi sprejela inicia-
tivni odbor za SKZ, da se preveri, ali
kmetje kaj takega sploh hočejo. Do-
bili smo se pri Omanu in se dogovori-
li, kdo bo imel uvodne nagovore. Zbor
sem ob pomoči Pučnika vodil sam, v
imenu mladih smo dali besedo Mar-
janu Podobniku. Posebej smo se do-
govorili z mediji, da nas pokrijejo. Po-
membno je bilo, da je prišla nacional-
na televizija.

»Zgodili so se jim kmetje«

Kaj se je dogajalo v dvorani?

Kar se je zgodilo, je poznano. 1500
udeležencev, zanosno vzdušje ter pro-
vokacija novinarja Vasleta, ki je nav-
dušil člana iniciativnega odbora
ZSKM, prleškega študenta in kmeta,
ime se mi je na žalost izgubilo, da je
šel k mikrofonu in zahteval takojšnjo
ustanovitev obeh zvez, kar je bilo
gromko sprejeto. Predstavniki tedanje
politične elite, ki so sedeli v prvi vrsti
in sem jim z odra Unionske dvorane
zrl v oči, niso vedeli kaj, zgodili so se
jim kmetje, proglasil sem ustanovitev
obeh zvez in začelo se je. Do jeseni
smo po zaslugi dobre terenske mreže
dobili več kot 25.000 članov... Bili so
časi, ko smo delali vse za ideale, ko
smo verjeli, da delamo dobro za slo-
venskega kmeta in podeželje. V majh-
ni skupini, ki je nosila ves proces, je
imel vsak svojo vlogo, bili smo močni
in neomajni. Brez študentov in njiho-

vega profesorja in pa splošne javne in
tudi politične podpore takratnih na-
prednejših politikov pa verjetno to
rojstvo ne bi bilo tako izrazito in tako
mogočno. Korenine, na katere smo po-
nosni vsi, ki smo bili zraven, ne glede
na to,da je strankarsko življenje kasne-
je precej teh idealov obrnilo sebi v prid.
Nam, ki smo bili zraven, tega ne more
nihče vzeti, tudi če je kasneje to zgo-
dovino kdo krojil malo po svoje...

Na eni od zadnjih državnih proslav je
bilo ob predstavitvi dogajanj v času slo-
venske pomladi predstavljeno na način,
iz katerega je bilo razumeti, da SKZ
ni orala ledine demokratizacije Slove-
nije, ampak je bilo to mesto pripisano
SDZ. Kakšno je vaše mnenje?

Tako, kot vse družbene elite, tudi
novodobna nima najbolj poštenega
odnosa do kmetstva. Dejstvo je, da je
bilo ustanavljanje kmečkih zvez, ki je
trajalo od februarja do maja 1988, po
Solidarnosti na Poljskem prvo mno-
žično družbeno gibanje v državah
Srednje in Vzhodne Evrope. V Slove-
niji so seveda bile posamezne akcije
razumnikov, vendar pred ustanavlja-
njem zvez ni bilo nobene pobude, ki
bi zbrala več kot nekaj deset udele-
žencev in bi imela tako politično ko-
notacijo. Res je, da so se zveze pro-
glašale kot stanovske in ne kot stran-
karske organizacije, vendar so imele
jasen političen značaj ter so odprle
prostor drugim političnim gibanjem.
Na žalost tega ni znala oceniti ne so-
dobna zgodovina niti nova družbena
elita, ki poudarja zgolj svojo vlogo in
pomen. Če bi bili pošteni, bi priznali,
da je imelo kmečko gibanje do usta-
novitve Bavčarjevega odbora za člo-
vekove pravice pomembno vlogo in
pomen. Dobro se spomnim takratnih
časov in s kakšnim spoštovanjem so
takrat z nami govorili sedanji elitni-
ki... Kmetstvo ima na žalost v tem pro-
storu slabšalni prizvok in se ga vse
ideologije izogibajo ali celo zavrača-
jo. Na žalost to počenja tudi SLS...

Hvala lepa za pogovor!

Rok Ravnikar
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Pogovor z Ivanom Pučnikom

Kmečka zveza je od prvih
zametkov naprej delovala
politično
Vloga Ivana Pučnika v Slovenski kmečki zvezi, Slovenski ljudski stranki in v DEMOS-u je bila ogromna. Nekaj delčkov
njegove bogate politične poti bomo razkrili tudi v tem pogovoru. Za Slovensko ljudsko stranko je eden največjih mož,
ne glede na to, da je kasneje iz stranke izstopil. Bil je in je še vedno pokončen mož, v SLS pa smo mu resnično
hvaležni za njegov prispevek.

Začetki: zavrnitev pritiskov po sovje-
tizaciji slovenskega kmetijstva

Spoštovani g. Pučnik, po vojni so bili
za kmeta težki časi. Kako je bilo tedaj
prevzeti kmetijo?

Ko sem se osemnajstleten leta 1945
demobiliziral iz partizanske vojske, so
se starši odločili, da bom kmetoval.
Takrat  so bili na pohodu razni poli-
tični ukrepi. Po eni strani nacionali-
zacija, po drugi strani pa kmetom niso
odpirali nobenih možnosti za razvoj.
Izvajali so se pritiski, da bi šli kmetje
v kmetijske obdelovalne zadruge po
sovjetskem konceptu. Sam sem to ka-
tegorično zavrnil. Lovili so me za be-
sedo, češ, da imam kmetijo, pa nočem
kmetovati v tej ustanovi, ki jo ustanav-
ljajo. Bilo je veliko problemov. Kmet-
je smo bili zapostavljeni, pa tudi kme-
tijstvo ni bilo toliko razvito, da bi omo-
gočalo znosen standard. Ko pa se je
v 70 – tih letih v Slovenski Bistrici us-
tanovila splošna - ne obdelovalna -
kmetijska zadruga, sem se tudi jaz od-
ločil sodelovati zraven. Pravzaprav
sem bil med pobudniki njene ustano-
vitve. Kmetijsko zadrugo smo usmer-
jali tako, da nam je pomagala z nas-
veti, posredovala pri odkupih, itn. Na-
ša družina je leta 1957 preorala vso
obdelovalno zemljo in smo
nato posadili jabolka in hruš-
ke, kasneje tudi ribez in bresk-
ve. Poleg dela na kmetiji sem
se takrat še začasno zaposlil.
Pozeba in toča sta nam veliko-
krat krojili življenje tako, da sta
nam nekajkrat zdesetkali pri-
delek. Začeli smo s petimi hek-
tarji, danes pridelujemo jabol-
ka na več kot petnajstih. Še v
tej zimi sta zet in hčerka posa-
dila 3,5 ha novega nasada.

Je bilo v vaših krajih podržav-
ljenih veliko kmetijskih povr-
šin?

Podržavljene so bile večje
doline in najboljše vinograd-
niške lege v okolici. Z raznimi
ukrepi so zemljo po neprimer-

no nizki ceni na silo odkupovali. Po
osamosvojitvi smo v čim večji meri te
krivice popravili z Zakonom o dena-
cionalizaciji. Ob vračanju smo si v lo-
kalni skupnosti prizadevali, da so se
prej razdrobljene površine v okviru
možnosti vračale v enem kosu, da bi
bila obdelava bolj racionalna.

Država je moralno odgovorna popra-
viti krivice
Bili ste eden ustanoviteljev Slovenske
kmečke zveze in njen starosta na Šta-
jerskem. Kdaj vas je začela zanimati
politika?

Šolal sem se v osnovni šoli na Čreš-
njevcu. Moj oče je bil v stari Jugosla-
viji krajevni funkcionar, član Sloven-
ske ljudske stranke. Vrsto let je vodil
prosvetno društvo, v katerem je bil ak-
tiven amaterski pevec in igralec. V ti-
stem času se je v vasi sezidal dom kul-
ture, ki še danes služi svojemu name-
nu. V bližnji okolici so ljudje očeta
zelo spoštovali. K nam je prihajalo do-
sti ljudi, pa sva se z bratom Jožetom
malo nalezla politike, kot rečemo.

Politika vam je bil položena v zibko.
Kdaj ste pa začeli aktivno politično de-
lovati?

V politično delovanje sem prvič za-
šel v petdesetih letih. Dva mandata
sem bil izvoljen za občinskega odbor-
nika. Od leta 1969 do 1974 sem bil
poslanec Republiškega zbora sloven-
ske skupščine. V tem obdobju sem bil
aktiven udeleženec “Akcije 25-ih po-
slancev”, kar je bil eden redkih poiz-
kusov za uveljavljanje več demokra-
cije v takratnem političnem sistemu.
Kljub lokalnim in državnim politič-
nim pritiskom sem ostal zvest svojim
stališčem in ravnanju. Leta 1988 sem
bil eden od ustanoviteljev Slovenske
kmečke zveze, kasneje Slovenske ljud-
ske stranke in eden podpredsednikov
stranke ter član njenega Izvršilnega
odbora. Od leta 1990 do 1992 sem
bil poslanec Družbeno političnega
zbora slovenske skupščine. Vodil sem
komisijo za denacionalizacijo. Menil
sem, da smo kot država moralno in
pravno odgovorni popraviti krivice -
žal mnogih ni več mogoče popraviti -
ki so bile storjene ljudem v povojnem
obdobju. Od leta 1991 do 1994 sem
bil župan Občine Slovenska Bistrica.
Od leta 2000 do 2004 sem bil član
Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije.

Od ustanovitve leta 1997 pa sem
član Komisije Vlade RS za popravo

krivic. Vse politično delo, vključno z
županovanjem, sem opravljal v celoti
nepoklicno.

Lahko kaj več poveste o akciji 25-ih po-
slancev?

Skupina 25-ih poslancev nas je iz-
koristila ustavne možnosti in predla-
gala, da bi tudi skupina poslancev ime-
la možnost predlagati kandidate v re-
publiške in zvezne organe in pa to, da
naj naši republiški funkcionarji uve-
ljavljajo naše - slovenske interese v
zveznih organih. To je bilo sprejeto
kot zlonamerno, potem pa obsojeno
kot politična diverzija; to besedo so
pogosto uporabljali. Mene so veliko
napadali – tudi politične organizacije
v občini. Predlagali so mi, naj odsto-
pim kot poslanec, na kar nisem pri-
stal. Temu je sledila t.i. cestna afera.
Potem so, zaradi tako imenovanega
liberalizma, zamenjali Kavčiča. Mi
smo takrat Kavčiča podpirali, čeprav
jaz nisem imel o njem dobrega mne-
nja, ko je bil še predsednik ideološke
komisije. Vztrajali smo, da se morajo
avtoceste delati v vseh republikah ne-
kaj, da ne bi Slovenija izpadla.

Kdo ste bili teh petindvajset po-
slancev?

To smo bili močna skupina
sorodno mislečih poslancev iz
vseh treh zborov skupščine.
Vse to je bila neumnost, ta
pregon, ki so ga zganjali proti
nam. Meni sicer niso nič na-
pravili, ker mi kaj dosti niso
mogli vzeti, saj nisem imel no-
bene dodatne funkcije v
skupščini in nisem bil član
Zveze komunistov. So pa ime-
li nekateri drugi velike težave.
Na primer Ceneta Matičiča iz
Domžal, znanega ekonomi-
sta, so takoj politično razreši-
li; on je bil že politično afir-
miran. Študent Tone Rejc je
imel družino in žena tudi ni
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imela službe. Prav meni je rekel:
»Ivan, če mi lahko nekaj daš, mi daj.
Jaz nimam za najosnovnejše.« Prej so
nekateri imeli svoje plače in politične
dolžnosti, potem so se pa znašli tako
rekoč na cesti.

Se pravi, da vas niso vrgli ven iz skupš-
čine?

Ne, tudi zaprli niso nobenega. So
bili že nekoliko bolj pametni kot leta
poprej. V tem času smo pa uspeli iz-
boriti še nekaj pomembnega – zdravs-
tveno in pokojninsko zavarovanje za
kmete. Ta možnost je bila za socialno
varnost kmetov velika stvar. Prej so
kmetje imeli sicer starostno penzijo,
ki pa je bila minimalna. Večina kme-
tov se je zavarovala. Nekaj let smo lah-
ko odkupili tudi za nazaj. Tudi midva
z ženo sva se zavarovala kot pridelo-
valca. Kljub temu je bilo veliko nesreč-
nih primerov, ko se kmetje niso bili
finančno sposobni zavarovati, kaj še-
le dokupiti let.

Naslednjič ste bili spet poslanec v ča-
su osamosvajanja…

Ja, bil sem izvoljen leta 1990 in sem
bil poslanec do sredine leta 1992. Takrat
sem bil neomahljiv pri uveljavljanju slo-
venske samostojnosti in državnosti.

Tri leta ste bili tudi župan v Slovenski
Bistrici?

DEMOS je takrat zmagal na voli-
tvah. Novo občinsko vodstvo je nare-
dilo kar nekaj večjih napak in je bilo
po enem letu razrešeno. Za njimi nih-
če ni želel prevzeti odgovornosti in
sem jaz - nekdo je pač moral biti - za
tri leta prevzel mesto župana.

Problemov je bilo v kmetijstvu toliko,
da sploh ni bil problem pridobiti ljudi

Kako pa je prišlo do ustanovitve kmeč-
ke zveze?

Iniciatorji so bili dr. Zagožen,
Oman – starosta kmetov, tako smo
mu rekli, in še nekateri.

Spomnim se sestanka, ko smo se
odločali za ime stranke. Seveda, prob-
lem je bil političen in zelo pomem-
ben. Dogovorili smo se za ime Kmeč-
ka zveza in to zaradi tega, ker stranke
po takratni ustavi niso bile dopustne.
Zato smo se ustanovili po Zakonu o
društvih, kar je bilo v tisti politični si-

tuaciji edino mogoče. Hodili smo tudi
po terenu in sklicevali sestanke, kjer
smo pojasnjevali, da bomo imeli svo-
jo organizacijo, preko katere bomo
uveljavljali naše upravičene interese.
Na ustanovnem sestanku v Unionski
dvorani sem bil delovni predsednik.
Dvorana je bila nabito polna, tudi zu-
naj so stali ljudje. Problemov je bilo v
kmetijstvu toliko, da sploh ni bil prob-
lem ljudi pridobiti, da se včlanijo. Ne-
kateri so bili kasneje seveda tudi ra-
zočarani, ker se marsikaj ni napravi-
lo, kar so pričakovali. Zdaj je dilema,
ali je bila Kmečka zveza politična
stranka. Od prvih zametkov naprej se
je zavzemala za razreševanje kmečke
problematike in je delovala politično.
Povsem jasno je, da je bila kmečka
zveza prva politična stranka. Vem, da
sem se peljal na vlaku, pa so se delav-
ci menili: »Kaj bomo sedaj mi s totim
sindikatom, kmetje imajo pa že svojo
stranko!« Zanimivo je bilo, da so ljudje
to hitro sprevideli. … Na prvih demo-
kratičnih volitvah smo izvolili precej
naših kandidatov; v občini več, v re-
publiki pa tudi kar nekaj.

Kaj pa je Kmečka zveza lahko naredi-
la za kmeta?

Imeli smo interese: s svojimi pred-
stavniki sodelovati in vplivati pri ob-
likovanju kmetijske politike v državi,
razvijati hranilno-kreditno službo,
strokovno podporo pri razvoju kme-
tijstva in pri nabavi kmetijske meha-
nizacije in drugih materialov, skrbeti
za socialni položaj kmetov, …

Če bi bile stranke formalno dopustne,
bi šli vi takoj na začetku formalno v
stranko?

Ja, seveda!

Bral sem zapisnik ustanovitvenega obč-
nega zbora kmečke zveze v Slovenski
Bistrici. Mislim, da je bilo to julija
1988. Prišlo je 400 ljudi...

Ja, polna dvorana je bila tudi tu pri
nas, tako kot unionska, samo da je ta
manjša. To je bil dokaz, da je bilo na
podeželju veliko problemov. Ljudem
je bilo dovolj zapostavljanja.

To je bil velik shod, vi pa glavna zvez-
da! Pa tudi po Štajerskem, kot sem bral
zapisnike, ste veliko sodelovali pri us-
tanavljanju podružnic.

V okviru možnosti sem z veseljem
deloval v bistriškem občinskem odbo-
ru in tudi v širši okolici. Za to delova-
nje sem bil zavezan tudi kot član Izvr-
šilnega odbora Kmečke zveze.

Ste videli, da je dr. Zorn pisal o tem,
da Slovenska kmečka zveza ni bila prva
stranka, da je bila SDZ prva stranka?

To sem prebral. Svoje mnenje o tem
sem že povedal. Sploh pa ni najpo-
membnejše, kdo se šteje za prvega.
Pomembno je bilo, da je takrat nasta-
lo več političnih skupin, ki so imele
enoten program, to je spremembo po-
litičnega sistema in osamosvojitev Slo-
venije ter da smo ga v okviru DEMO-
SA tudi uresničili.

Največje zlo je medsebojno obraču-
navanje
Kako pa gledate na trenutno stanje
duha pri nas?

Zelo me moti, da še nismo razčisti-
li hudih napak polpretekle zgodovi-
ne. To, kar se je dogajalo pri nas, da
so na Dolenjskem ubijali ljudi od leta
1942, je bila grozna reč. Tam je bil še
belogardizem zraven. Mi smo imeli na
Štajerskem grdega okupatorja – Nem-
ce – ampak toliko medsebojnega obra-
čunavanja ni bilo. A tudi tukaj so bili
narodno zavedni Slovenci izigrani po
koncu vojne in že prej. Saj smo brali,
ko je Kardelj pisal: »V četah postre-
ljajte študente, izobražence, duhovni-
ke, predvsem pa kulake in njihove si-
nove«. Ali veste, kaj se to reče? V last-
ni deželi se odločiti zločinsko pobiti
tiste, ki ne mislijo tako kot vi ali jaz.
To je grozno. Poglejte, še danes ima-

jo toliko vpliva, da mnogi ne upajo
povedati, da so to bili poboji. Čeprav
imamo sedaj že nekaj let svojo drža-
vo … To sodi med zločine, ki nikoli
ne zastarajo, in tudi ta ne bo.

Kako pa ocenjujete slovensko politiko?
Se vam zdi, da gre sedaj slovenska po-
litika v pravo smer?

Mislim, da gre v pravo smer in
upam, da jim bodo dali volivci dovolj
časa, da bodo svoj program lahko ure-
sničili. Zaupam Janši, je mlad, sposo-
ben in predan svojemu delu.

Pri tem je zelo pomembno sodelo-
vanje SLS in NSi. Cenim tudi Pahor-

jevo kritično podporo vladi. V tem je
ravno moč. Moje izhodišče je bilo ved-
no tako: najprej se moramo naučiti,
da bomo drug drugega spoštovali, da
bomo lahko skupaj delali. Če tega ne
moremo, je boljše, da smo vsak za
sebe. In še danes sem istega mnenja.

Kako sta se pa razumela vaš brat Jože
Pučnik in Janez Janša?

Jože ni bil nikoli sprt z Janšo. V kaki
debati sta imela različni stališči, to pa
je pravica vsakega. V resnici sta bila
zaupna sodelavca in sta spoštovala
drug drugega.

Jože je bil predan idealist in Janša
je čuteč človek; to je bogatilo njun od-
nos.

Kaj si je vaš brat mislil o Kmečki zvezi?

»Dobro«, je rekel, ko sem ga obiskal
med tem časom. »Bil sem tako srečen,
ko sem v nekem članku zasledil usta-
novitev Kmečke zveze. Čestitam! Do-
bro, da ste se kmetje okorajžili in sto-
pili skupaj.« Kmečko zvezo je pozi-
tivno ocenil, saj je bil to pomemben
korak, da je postala Slovenija demo-
kratična država.

Slovenska ljudska stranka ima pers-
pektivo

Kako pa vidite Slovensko ljudsko stranko?

Politično sem sodeloval v stranki do
pred nekaj leti, ko smo se nekako raz-
šli. SLS je v preteklosti naredila ne-
kaj napak. Iz stranke sem izstopil za-
radi stališč glede večinskega volilne-
ga sistema. Vedno sem bil nasprotnik
koalicije z liberalci. Motili so me tudi
nenehni napadi na socialdemokrate s

strani nekaterih. »Jaz se z vami ne bom
pričkal …« sem si rekel, napisal par stav-
kov in konec. Ostal pa sem član kmeč-
kega sindikata. Tudi revije imam naro-
čene, tudi Odmev. Meni je pri srcu ljud-
ska stranka, tudi moj oče je bil član,
ampak tisti prepiri med ljudmi … Moja
usmeritev je bila v okviru DEMOS-a.
Ima pa Slovenska ljudska stranka  v
tej državi perspektivo.

Hvala lepa gospod Pučnik, da ste nam
povedali toliko zanimivega. Želimo
vam zdravja in še veliko dobrih sadjar-
skih letin.

Aleš Primc

9



Pavel Žakelj Bevec

»Čas je bil zgoščen od
zrelosti za ukrepanje«
»K pobudi za Unionsko srečanje me
je spodbudil tako rekoč gost čas - čas,
ki je bil dobesedno zgoščen od zrelo-
sti za ukrepanje. Čudno se mi zdi, če
to ni bilo takrat jasno vsakomur. Mo-
goče pa je, da je bilo to spoznanje
nujnosti ukrepanja takrat dano le ne-
katerim.«

Delovali smo v skupni smeri in poti-
sočerili svoje moči

Kako ste doživljali takratno dogajanje?

Čas od začetka leta 1988 sem do-
življal tako intenzivno, da sem opu-
stil, zanemaril in ob strani pustil vse
druge stvari in se posvetil samo slo-
venski pomladi. Nekaj sem seveda po-
magal doma na kmetiji na Šentjoštu,
kjer sem živel takrat. Kot pa danes
jasno vidim nazaj, sem pa v tem letu
najbolj intenzivne slovenske pomladi
dokončno zapravil in opustil prizade-
vanje za dokončanje študija na Bio-

tehnični fakulteti, Oddelku za živino-
rejo. Naenkrat sem začutil, da bi mo-
ral obvladati množico najrazličnejših
- posebno družboslovnih znanj in sem
jih začel nekako hlastno, seveda tudi
provizorično pridobivati. Deloval sem
zelo intuitivno - malo za šalo, malo
zares lahko rečem tudi s krščanskim
izrazom: navdihnjeno. Hvala Bogu -
očitno sem se pustil voditi dobremu
duhu - sadovi potez iz tistega časa so
po mojem mnenju dobri. Vesel in za-
dovoljen sem, da sem odnehal takoj,
ko sem dobil pri kateri stvari slab ob-
čutek. Tako danes v politiki nisem ni-
komur nič dolžan, razen dobremu
Bogu; in imam na tisti milostni čas,
ko je bila tudi naši domovini dana ti-
sočletna priložnost za pokončno dr-
žo, res čudovit spomin, ko človeku ra-
dostno in prešerno zaigra v prsih. Slo-
vensko pomlad je pripravljalo precejš-
nje število ljudi na različnih področ-
jih. Ljudje smo si med seboj zelo raz-

Dr. Mirko Leskošek

»Na oder je stopil nek mlad fant in rekel,
da se mora stvar ustanoviti tukaj in sedaj!«
Leta 1988 je bil profesor na Biotehnični fakulteti in med pobudniki ustanovitve SKZ, bil pa je tudi govornik v Unionski dvorani.

lični in imamo zelo raz-
lične darove. Zelo prav
in dobro pa je, če lju-
dem, še posebno v tako
velikih in ključnih ča-
sih, kot je bila druga po-
lovica 80. - ih let 20. -
ega stoletja uspe delo-
vati v skupni smeri in
tako potisočeriti svoje
moči. Mislim, da je bilo
v glavnem vse dobro, kar se je doga-
jalo pri nas od Titove smrti naprej

Čas sam bo vse postavil na mesto

Kdo so bili po vašem mnenju ključni
ljudje, ustanove slovenske pomladi?

Vseskozi je veliko delala in tudi na-
redila slovenska Cerkev; potem so
zelo veliko naredili slovenski pisatelji
- posebej hočem omeniti v zadnjem
življenjskem obdobju velikega Bojana
Štiha; priznam, da je v 80. - ih letih
precej naredila revija Mladina in
ZSMS s svojimi družbenimi gibanji;
potem je prišel France Tomšič s svo-
jimi litostrojskimi delavci, ki so pre-
lomili tabu, da delavci ne smejo odpr-
to protestirati; prišel je začetek leta
1988 in smo nekateri začutili, da je
treba dovoliti javno spregovoriti kmeč-
kim očancem, koreninam, grčam, o
čemer je veliko govoril Bojan Štih;

hkrati se je zelo veliko tru-
dil in tudi naredil in pre-
maknil na svojem področ-
ju Janez Janša; SDZ je na-
pravila veliko dobrega, a
dejstvo je, da je začela for-
malno delovati januarja
1989. SKZ pa je bila us-
tanovljena že maja 1988 -
to je dejstvo in na sreča-
nju v Unionu je bilo tudi

polno ljudi od kasnejše SDZ – od Di-
mitrija Rupla do Janeza Janše.

Popolnoma brez veze se mi zdi ne-
kako umetno se “grebsti” za razna
prva mesta, tudi za prva mesta v slo-
venski narodni in nacionalni zgodo-
vini. Čas sam bo pokazal, koliko ka-
tera stvar, poteza, trud, šteje in bo vse
postavil na mesto, ki ga je namenila
Božja Previdnost. Sedaj lahko od bli-
zu in neposredno spremljamo in tudi
po svojih močeh sodelujemo, kako se
ruši v prah velik zgodovinski ponare-
dek polpreteklega časa; in Bog ne daj,
da še nas, ki smo se po svojih močeh
trudili za slovensko pomlad čas tako
temeljito ne postavi na laž in sramo-
to, kot je slovenske tovariše revolucio-
narje.

Hvala lepa za pogovor!
Rok Ravnikar

Družinske kmetije so bile uspešnejše
od kombinatov

Kakšno je bilo stanje v slovenskem
kmetijstvu v osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja?

Vladala je ideologija kombinatov:
velika posestva, veliki stroji, poceni
pridelava, delitev dela, strokovnjaki na
razpolago. Sam pa sem zaupal dru-
žinski kmetiji, ki izgleda, kot da je brez
kapitala, nima izobraženih ljudi, ima
premalo zemlje in ne more uporab-
ljati velikih strojev. Kmetijski inštitut,
ki je vodil ekonomsko bilanco, je na-
zadnje opazil, da veliko kmetov delu-
je bolj ekonomično kakor kombinati.
To pa je bilo takorekoč nepričakova-
no in nemogoče. To sem jaz napisal v
časopis, ker si noben drug ni upal. Ob-
javil sem podatke, ki so bili zbrani na
kmetijskem inštitutu, ta pa jih ni ho-
tel objaviti. Moje delo je bilo tako
predvsem razblinjati neuspešnost so-
cialističnega modela kmetijstva in boj
proti 10 hektarskemu maksimumu.

Kako se je, v vaših očeh, ustanavljala
Slovenska kmečka zveza?

Mladinska konferenca, ki je bila pred-
hodnica Unionske, je bila v Žalcu. Tam
je bila tudi ena naša profesorica Vadna-
lova, ki je bila velika partijska funkcio-
narka. Zagovarjala je družbeni sektor.
Sam pa sem zagovarjal kmeta. Seveda
sem jih »zabil«. Vedeti je treba, da so
kombinati imeli skupaj 13% obdeloval-
ne zemlje, ki so jo pridobili od Cerkve,
zemljiškega maksimuma in ostale na-
cionalizacije. Slovenija ima preveč hri-
bovitega ozemlja, preveč gozda in pre-
več dežja za takšen način obdelave kot
drugje. Vzeli pa so več vinogradov, okoli
30%. Mi smo se »šlepali« s to sekcijo
socialistične mladine, ker smo vedeli,
da so med njimi tudi takšni s podobni-
mi prepričanji.

Kako pa se spominjate dogodkov iz
Unionske dvorane?

V Unionski dvorani je imel kot pred-
stavnik SZDL govor Viktor Žakelj, ki
je sicer podpiral ustanovitev SKZ, am-

pak samo kot društvo v SZDL. Tedaj
je na oder stopil mlad fant, star kakih
20 let, in rekel, da se mora stvar usta-
noviti sedaj in tukaj! In potem smo to
ustanovili. Sedaj to nerad prizna kak-
šen slaven ustanovitelj kmečke zveze,
ker je bil on navaden kmet, izučen za
mehanika. Ta fant je bil Brane Grad
iz Savelj. On je dal tisto odločilno be-
sedo, da je stvar potrebno izpeljati se-
daj! Dvořák, jaz in Brane Grad smo
dostikrat hodili okoli, da bi pridobili
volivce. To je bilo za volitve leta 90
ali 92. Z Gradom sem dostikrat še
pozneje hodil okoli, še danes je član.

»SKZ je bila stranka, to so vedeli vsi!«
Ali ste takrat maja 1988 Kmečko zve-
zo videli bolj kot stanovsko organiza-
cijo ali bolj kot politično?

Seveda politično, kot stranko, to so
vedeli vsi. Smo pa mislili na SKZ kot
na kmečko stranko. Nekateri pa se niso
zavedali, da to ni dovolj. Tako smo šli
tudi v druge sloje prebivalstva. Sedaj
pa nekateri mislijo, da se je pri tem po-

zabilo na kmete! Delno je to tudi res.
Danes med kmeti še vedno prevladuje
prepričanje, da je boljše, če niso v stran-
ki. Ljudje ne vedo, da morajo biti v
stranki, če hočejo kaj doseči.

Kakšna se vam pri vsem tem zdi vloga
dr. Zagožna?

Govorili so, da je Zagožen izdaja-
lec. Zagožen se je zelo trudil v teh le- >>>
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tih, ko je bil tam zelo aktiven in je
omagal, to je moja ocena. Šel domov,
pustil vse. Jaz sem mu pisal in tudi
govoril, zakaj on tega ne pove ali pa
drugim pusti povedati, da on ni izda-
jalec. Ker je to škodilo naši stranki,
pravili so, poglejte - udinjajo se tem,
recimo LDS-ovcem, in ni bilo nikoli
razčiščeno. Drugo, kar ni bilo razčiš-
čeno, pa je, zakaj smo se mi po treh
dneh in po hudi borbi, da smo se zdru-
žili, razdružili. Formalnosti so eno,
drugo so pa pravi vzroki. Naj vam po-
vem svoj pogled: čeprav je bil za pod-
predsednika izvoljen Peterle, je bil pot-
lej on užaljen, ker ni bil predsednik.
Par mesecev po tistem, ko smo se
združili pri Gospodarskem razstaviš-
ču, smo šli spet narazen. In strankar-
ski ljudje so bili proti, vam povem.
Kot ste opazili, tukaj jaz nimam konč-
nega mišljenja, rekel sem, da bi člani
to morali vedeti. Kako se to lahko na-
redi, to sem tudi že povedal, ne da bi
se v bodočnosti naredilo kakšno do-
datno sovraštvo zaradi krivde enega
ali drugega, ampak jaz mislim, da je
to edina rešitev, da se sorodne stran-
ke združujejo.

»Kmetje so bili prvi in tudi najbolj ko-
rajžni«

Nekateri pravijo, da je bila kmečka zve-
za na začetku zgolj stanovska organi-
zacija, tako kot en sindikat, in da ni
imela zveze s politiko…

To je bila oblika borbe proti komu-
nistom ali proti prejšnji oblasti.

Ne samo, da so bili kmetje prvi,
imeli so tudi največ borbenosti. Bili
so tudi po značaju najbolj korajžni.
Saj so bili tudi pisatelji svobodni, am-
pak oni niso vsega naredili, kar bi lah-
ko. Glavna pomoč so bili tako kmet-
je. Preprosti ljudje imajo tako moralo
v sebi, da ne moreš verjeti. Jaz nisem
nikdar razočaran nad kmečkim člo-
vekom. Še vedno kmet zasluži naj-
manj od vsega prebivalstva.

Ste bili kdaj v organih stranke?

Jaz sem bil več let predsednik ljub-
ljanskega odbora in bili smo zelo »pi-
sana« družba. Ponosen sem bil, da ni-
sem šel nikdar v partijo. Biti v partiji
je pomenilo lažjo pot v vsakem oziru.
Kljub temu sem bil profesor. Včasih je
bila državljanska drža, da nisi šel v par-
tijo, ki je bila edina gospodarica. V za-
četku sprememb je pomenilo nekaj po-
zitivnega, da si šel v te stranke, in zdaj
je izgleda spet ena vrednota, če nisi v
nobeni stranki. Je pa tudi res, da o
strankah v časopisu piše najslabše. Kaj
je potlej bolj privlačno? Jaz seveda ni-
sem tak; imam prijatelje tukaj v SLS
in jaz vem, kar smo zmeraj vedeli vsi.

Hvala lepa za pogovor!
Rok Ravnikar

Mihaela Logar
Ustanovna članica SKZ in članica prvega UO SKZ;

Upali smo si in smo uspeli!
Bila je pomlad, prava politična slo-

venska pomlad. Vse se je začelo pre-
bujati, cvetele so ideje o novi podobi
Slovenije. Zato smo se lepega majske-
ga dne zbrali v Unionski dvorani sre-

Ivan Bukovec
Ivan (Janko) Bukovec je bil član prvega upravnega odbora SKZ in pobudnik za ustanavljanje zveze po Beli
Krajini. Do danes z enakim zagonom vztraja kot predstavnik SLS, državni svetnik in dolgoletni župan
občine Semič.

»Vsak smetar je bil takrat bolj
spoštovan od kmeta«
G. Bukovec, kako se spominjate začet-
kov SKZ?

Osemdeseta leta prejšnjega stolet-
ja so bila zelo pestra in politično re-
volucionarno obarvana.

V kmetijstvu in na podeželju je v
tistem času veljal tihi upor proti poli-
tiki »kmetavzarstva« in zaničevanju
kmeta in obrtnika kot sovražnika dr-
žave. Zaradi poniževanja podeželja,
predvsem zaradi mišljenja, da ja bil
vsak smetar bolj spoštovan od kme-
ta, ki je prideloval hrano in ohranjal
kulturno krajino, je prišla s strani dr.
Zagožna in somišljenikov pobuda za
reševanje naših problemov.

Kje ste izvedeli za ustanavljanje Kmeč-
ke zveze?

V mesecu februarju leta 1988 je bil
v časopisu objavljen poziv za člans-
tvo v novoustanovljeni Kmečki zvezi.
Moj sovaščan g. Derganc je zasledil
poziv v časopisu in se včlanil v no-
voustanovljeno Kmečko zvezo, ven-
dar pa je zaradi bolezni kot član za
Belo krajino odstopil in za namestni-
ka imenoval mene. Pred ustanovno

sejo zveze sem prejel vabilo na inicia-
tivni odbor, kjer smo sprejeli sklepe o
zadolžitvah za izvedbo ustanovnega
zbora, ki je bil 12. maja 1988 v Union-
ski dvorani. Zbor je bil, kolikor se
spomnim, posledica problemske kon-
ference o kmetijstvu v sklopu ZSMS
Slovenije v Krškem.

Kakšno je bilo vzdušje v Unionski dvo-
rani?

Na ustanovno sejo smo prišli neka-
teri radovedni, večina pa z zahtevo po
spoštovanju kmetovih pravic. Prek-
murski kmetje so na sejo prišli z avto-
busi. Na transparentih in letakih je
bilo zapisano »Za staro pravdo«. Uvo-
doma je dr. Zagožen pozdravil nav-
zoče in povedal, da ustanovitev prve
Kmečke zveze predstavlja začetek
strankarskega življenja. Med govorni-
ki so bili tudi: Jožef Školjč – kot pred-
stavnik ZSMS, Viktor Žakelj - pred-
sednik SZDL, Ivan Pučnik, dr. Le-
skovšek, g. Žampa, predstavniki raz-
nih zadrug,… Za njimi se je zvrstilo
veliko govornikov, po prijavi sem bil
65. govornik, vendar je že pri 40. go-

vorniku zmanjkalo časa in se je seja,
zaradi zasedenosti dvorane v popol-
danskem času, zaključila. Ustanovna
seja je pod vodstvom Emilijana Erjav-
ca izzvenela kot mogočen shod jez-
nih in ponižanih Slovencev. Vsi go-
vorniki pa so bili enega mnenja in si-
cer, da tako ne more več iti naprej, da
je čas za spremembe, za več pravic in
za konec političnega poneumljanja.
Na ustanovnem zboru so bila spreje-
ta temeljna pravila in vodstvo Sloven-
ske kmečke zveze s predsednikom >>>

di Ljubljane. Prišli smo iz vse Slove-
nije. Korajža velja, smo si rekli takrat.
Upali smo si in smo

uspeli. Zaorali smo do takrat nedo-
takljivo politično ledino. Odprli smo

pot tudi drugim. Shod v Unionski dvo-
rani je bilo odločilno in prelomno po-
litično dejanje v procesu nastajanja
nove samostojne Slovenije. Ob oblet-
nici shoda v Unionski dvorani ponov-
no čestitke vsem, ki ste si upali in bili
tam.
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Omanom in predsednikom mladih
Emilijanom Erjavcem. 12. 05. 1988
je po mojem mnenju zapisan kot dan
prvih političnih organiziranih več-
strankarskih dejavnosti, kajti v takrat-
ni Jugoslaviji smo dobili novo smer
političnega življenja.

SKZ je organizirala ostale Demosove
stranke
Kaj je sledilo po ustanovnem zboru?

Gibanje se je razmahnilo in tudi v
Semiču smo 22. 06. 1988 ustanovili
Kmečko zvezo za Belo krajino, kate-
re prvi delegat in predstavnik je bil
poslanec Boris Grabrijan, takrat štu-
dent pri dr. Zagožnu. Na prvem sho-
du v Semiču smo pridobili 65 članov,
v naslednjih mesecih pa se je številka
povzpela na 700 članov. Ljudje so
sami pristopali v Kmečko zvezo, saj
so imeli prvič po vojni možnost poli-
tične alternative. Država je dobila so-
govornika, dobili smo nekoga, ki je
brez dlake na jeziku obnavljal Kreko-
vo misel o delovnih in vernih Sloven-
cih, o različno svobodno mislečih.

Sam sem z veseljem pristopil in or-
ganiziral delovanje v Beli krajini, ka-
sneje pa tudi preko Gorjancev. Že je-
seni 1988 smo sprejeli obvezo, da po-
magamo organizirati ostale stranke,
kot je bila misel dr. Zagožna: »Organi-
zirati je potrebno več strank, jih pove-
zati in le tako bomo imeli na volitvah
večino proti komunistični partiji!« Ta
je praviloma obvladovala vse struktu-
re takratne oblasti. Tako sem pomagal
organizirati Demokratsko stranko Bele
krajine in Krščansko demokratsko
stranko, v katero sem predlagal 9 čla-
nov iz naše stranke (od 10 članov), da
so lahko normalno delovali, kasneje pa
se je iz teh strank organiziral belokranj-
ski DEMOS in ta politična skupnost
je še danes na vodilnih položajih v vseh
treh belokranjskih občinah.

Ste dolgoletni župan občine Semič. Kako
gledate na letošnje lokalne volitve?

Letošnje volitve so zopet preizkus
za našo stranko. Tam, kjer se je dela-
lo dobro, bomo deležni zaupanja, za
vse ostale bodo letošnje volitve še eno
razočaranje. Zaupanje podeželja v
stranko je padlo, vendar verjamem, da
smo na poti pozitivnega pristopa do
ljudi – volivcev, ki nam bodo zaupa-
nje tudi vrnili. Verjamem v boljše čase
za našo ljudsko stranko. Tudi sam sem
pred preizkušnjo, ali nadaljevati zastav-
ljeno in ponovno kandidirati na lokal-
nih volitvah, ali se umakniti in dati pri-
ložnost drugim. Izzivov je iz dneva v
dan več, prav tako tudi odgovornega
dela. Ugotavljam, da smo za naše po-
deželje in ne samo za našega kmeta edi-
na prava stranka za boljši jutri.

Hvala lepa za pogovor!
Rok Ravnikar

Stanko ČURIN
Bil je in ostal simbol uspešnega zasebnega vinogradnika v Sloveniji.
Bil je med pobudniki ustanovitve SKZ in z nami ostaja tudi danes.

Ko se ve, da se je
treba upreti

Po mojem mnenju je gospod Ivan
Oman najzaslužnejši človek, ki si je v
tistih časih, ko je prevladoval ostri so-
cializem, upal in zmogel dobili 15 is-
tomislečih sopodpisnikov, s katerimi
se je lahko ustanovila politična stran-
ka SKZ, ki se je pozneje preimenova-
la v SLS. Pozitiven odziv kmetov v
Cankarjevem domu je potrdil, da pri-

haja čas za prenovo.
Sedaj prihaja še pomembnejši čas,

ko se bo moral slovenski kmet junaš-
ko upreti proti nepravilni oziroma nes-
podbudni davčni politiki, ki bi nega-
tivno vplivala na razvoj kmetijstva in
podeželja. Bojim se, da bo po zamiš-
ljenih elementih takšne zakonodaje
kmet postal viničar.

Država je pozabila, da birokracija
zahteva mnogo dela in živcev, vse to
pa kmet potrebuje za obdelavo zem-
lje, ne pa, da troši svojo energijo in
čas za dokazovanje državi, kako je po-
sloval z izgubo, ki mu je ne bo nihče
pokril. Država naj davek pobira na os-
novi normalnega povišanja katastrske-
ga dohodka, morda za 100 ali več od-
stotkov, sicer pa je naša državna ad-
ministracija imela čas in podlago s po-
datki razmisliti o najenostavnejšem in
najpravičnejšem načinu obdavčitve
kmeta brez knjigovodskih poročil ti-
stih, ki so ustvarjeni za delo na zem-
lji, ne pa za sedenje pred računalni-
kom. Ugotavljam, da politika SLS nas-
protuje temu, zato jo pozdravljam.

Anton Kous
Bil je eden od članov 1. upravnega odbora SKZ. Z enako vztrajnostjo
kot nekoč v SKZ  se danes ukvarja s kmečkim turizmom v Kraščih na
Goričkem.

»Slovenski kmet, ne
pusti se!«

Ostal je žal bolj zamegljen spomin
na prvi Upravni odbor SKZ, katere-
ga član sem bil. Večkrat srečam v mi-
slih nepozabljene »soborke in sobor-
ce«, ki jih nekatere že kar dolgo ni-

sem videl. Včasih zopet slišim in sam
ponavljam tisto, kar smo takrat zah-
tevali in rekli: »Slovenski kmet, ne pu-
sti se!« in vzpodbudni Trstenjakov sta-
vek v zgodovinskem Unionu: »Kmet,

tvoje korenine segajo do pekla in nih-
če jih ne bo izruval!«

Žal se danes vsak dan bolj sušijo. S
ciljem po vse večji proizvodnji poce-
ni hrane je tradicionalni kmet in
kmetstvo vse bolj v napoto. Izguba ti-
sočih delovnih mest (negovalcev in
prebivalcev podeželja) odgovornim ne
pomeni nič. Ali ne vodi to v prav nas-
protno smer, kot si mislijo »načrtoval-
ci« prihodnosti? Danes bi bila potreb-
na še bolj močna in evropska kmečka
zveza kot takrat! Da bi izborila real-
ne cene kmetijske pridelave, subven-
cije na površino pa odklonila, ker je
to za kmete pogrebnina.

Brane Grad
Ustanovni član, kmet.

»Zbrali smo se tukaj iz vse
Slovenije, da ustanovimo kmečko
zvezo – danes!«

Dvorana je bila nabito polna. Me-
nim, da nas je bilo okrog 1000, veliko
ljudi pa je moralo ostati zunaj, saj so
prišli z avtobusi iz vse Slovenije. Var-
nostniki jih z izgovorom na požarno
varnost niso več spustili noter. Takrat-
ni predsednik SZDL Jože Smole je v
žerjavico po kostanj v to dvorano po-
slal Viktorja Žaklja kot predstavnika
oblasti z namenom, da se prepreči us-
tanovitev kmečke zveze. Kljub temu,
da je bila dvorana naelektrena, pa je
ob nastopu Viktorja Žaklja z njegovim
predlogom, da na ta dan še ne bi usta-
novili kmečke zveze, ampak da bi po
občinah vodili širše razprave in potem
nekje v jeseni ustanavljali kmečko zve-
zo, nastala popolna in mučna tišina.

Takrat sem šel na oder in pozval
zbor, da to absolutno ne pride v po-

štev, da smo se zbrali tukaj iz vse Slo-
venije z namenom, da ustanovimo
kmečko zvezo danes, 12. maja 1988.
Še dobro se spominjam, da sem de-
jal, da če zveze ne ustanovimo danes,
čez deset let »nečemo imati snage, da
krenemo još jednom«. S temi beseda-
mi pa zato, ker smo slutili, da če Slo-
venci ne gremo po neki lastni poti, nas
bo preplavil srbski centralizem. In v
dvorani je zadonel bučen aplavz. Po
tem aplavzu je iz dvorane odšel gost
Dragan Veselinov, ki je bil predstav-
nik kmetov iz Vojvodine, kjer je tudi
želel organizirati takšno zvezo. Ta moj
stavek je g. Veselinov narobe razumel
in je protestno zapustil dvorano, za
kar mi je bilo kasneje žal, ampak be-
sede niso letele osebno nanj. Kasneje
je bil tudi minister za kmetijstvo.

Ob tem uspelem zboru nas je prepla-
vila energija, da smo pokali po šivih. Ne-
kateri smo imeli v mislih bolj pošteno
državo, žal pa se vse naše sanje v samo-
stojni Sloveniji niso uresničile, kajti Slo-
venija ni šla po najboljši poti, kot bi lah-
ko šla. Kot narod nismo najbolj držali
skupaj, kar čutimo še danes.
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Slovenska ljudska stranka
Slovenska kmečka zveza pri SLS

VABITA
na obeležitev

18. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze in
Zveze slovenske kmečke mladine

v petek, 12. maja 2006 ob 18.00
v Viteško dvorano Biotehniške fakultete

Oddelka Zootehnika na Rodico pri Domžalah.

O zgodovinskem dogodku – ustanovitvi SKZ in ZSKM 12.
maja 1988 – bo spregovoril prof. dr. Franc Zagožen.

Veselilo nas bo, da boste skupaj z nami obeležili to, za
Slovensko ljudsko stranko tako pomembno obletnico.

Vabljeni.

Igor Hrovatič
 Predsednik

Slovenske kmečke zveze pri SLS

Janez Podobnik
Predsednik

Slovenske ljudske stranke

Spoštovani!
Tematska priloga tokratne

številke Odmeva z naslovom
»18 let SKZ – 12.5.1988« pri-
naša mnenja nekaterih ustano-
viteljev o okoliščinah nastanka,
duhu časa ter pomenu Sloven-
ske kmečke zveze za razvoj slo-
venske demokracije in vzposta-
vitev samostojne slovenske dr-
žave. Gre za pomembna in dra-
gocena pričevanja udeležencev
takratnih dogodkov. Za njiho-
ve prispevke, predvsem pa za
to, kar so naredili pred osem-
najstimi leti, jim gre iskrena
zahvala in priznanje.

Prispevkov niti udeleženci
niti uredništvo Odmeva niso us-
klajevali, tako, da se v nekate-
rih primerih izjave ne ujemajo
povsem. V določenih primerih
gre za različno videnje posa-
meznih dogodkov ali pa različ-
ne poudarke, pa tudi za to, da
so bili različni ljudje o stvareh
že v času takratnega dogajanja
različno obveščeni. Glede na to,
da se prispevki nanašajo na do-
godke, ki so odmaknjeni osem-
najst let, pa se je morda kakšna
podrobnost tudi že nekoliko po-
zabila, kar je povsem človeško
in naravno.

Podrobna analiza dogodkov
izpred osemnajstih let bo mo-
rala biti še narejena. Pričevanja
objavljena v tokratni prilogi
bodo nedvomno pomemben vir
za to analizo. Vsem bralcem že-
limo prijetno branje. Ob njem
bo verjetno marsikdo podoživel
svoje delovanje v tistem ob-
dobju. Vse bralce, ki bodo mor-
da ob tej ali kaki drugi prilož-
nosti začutili, da imajo v zvezi
z obravnavano tematiko tudi
sami kaj sporočiti, lepo prosi-
mo, da svoje misli in spomine
zapišete in jih pošljete na ured-
ništvo SLS Odmev, Beethovno-
va 4, 1000 Ljubljana. Vsi tisti, ki
pa menite, da bi vam bilo lažje,
če bi svoje povedali v obliki po-
govora, pa prosimo, da tudi to
sporočite na uredništvo SLS Od-
mev. Z veseljem se bomo odzva-
li povabilu na pogovor. Ta prilo-
ga namreč ni edina in zadnja te
vrste, ampak ji bodo sledile nove,
ko se bo nabralo oz. pripravilo
dodatno gradivo s to tematiko.

Aleš Primc

Alojz Štuhec
Ustanovni član SKZ in prvi predsednik prvoustanovljene podružnice Slovenske kmečke zveze v Sloveniji v
Ljutomeru. Sedaj je aktiven član SKZ pri SLS.

»Z gromkim ploskanjem, formalno
soglasno, brez enega samega
glasu proti,…«

Ponosen sem, da smo ravno v Lju-
tomeru le  teden dni po ustanovitvi
obeh zvez kot prvi  ustanovili tudi ob-
činsko  podružnico. To je bil množi-
čen zbor, česar žal kasneje nismo več
presegli. Prvi tajnik ljutomerske po-
družnice SKZ Roman Plohl se je
12.5.1988 skupaj z ljutomerskimi
kmeti udeležil zbora v Ljubljani; bil
je tudi tajnik ZSMS v Ljutomeru. Se-
daj pa po mojih informacijah živi v
Švici in žal z njim nimamo več stikov.

Kmečki glas 18.5.1988 navaja: »Tik
pred koncem javne tribune je Roman
Plohl iz Ljutomera predlagal, da se

javna kmečka tribuna preimenuje v us-
tanovni občni zbor obeh kmečkih
zvez, kar so kmetje najprej pozdravili
z močnim gromkim ploskanjem, po-
tem pa so še formalno soglasno, brez
enega samega glasu proti, potrdili to
odločitev. S tem sta bili Slovenska
kmečka zveza in Zveza slovenske
kmečke mladine formalno ustanovlje-
ni. Že ob prihodu v dvorano pa so se
kmetje množično vpisovali v obe or-
ganizaciji in tudi tako potrdili, da mi-
slijo resno. Zdaj je že več kot 1000
članov obeh zvez.«
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38 Odmev delo vlade

Za pokrajine dobili zeleno luč
Služba Vlade RS za lo-

kalno samoupravo in re-
gionalno politiko podpira
spremembe in dopolnitve
ustavnega člena o pokraji-
nah (143. člen), ki so ga
oblikovale poslanske sku-
pine po štirih posvetih pri
predsedniku državnega
zbora Francetu Cukjatiju.
Gre za spremembe, na
podlagi katerih so pokrajine samou-
pravne lokalne skupnosti, ki oprav-
ljajo lokalne zadeve širšega pomena
in z zakonom določene zadeve regio-
nalnega pomena. Ustanovijo se z za-
konom, s katerim se določi tudi nji-
hovo območje, sedež in ime, v postop-
ku sprejemanja zakona pa mora biti
zagotovljeno sodelovanje občin. Us-
tavna komisija je sprejela kompromi-
sni predlog vseh poslanskih skupin,
razen poslanske skupine SNS.

Služba Vlade RS za lokalno samou-

pravo in regionalno politiko
meni, da je potrebno v za-
konu, ki bo določal posto-
pek ustanovitve pokrajin,
dati ustrezno vlogo obči-
nam, prebivalci mejnih ob-
čin pa morajo dobiti mož-
nost, da se izrečejo, v kate-
ro izmed predlaganih pokra-
jin se želijo povezovati.

V postopku za spre-
membo ustave, glede na že opravlje-
no razpravo, bo predložen okviren
terminski program regionalizacije in
izhodišča za pripravo predvidene za-
konodaje tega področja. V pripravi
je že predlog zakona o pokrajinah
kot sistemski zakon, ki bi urejal funk-
cionalne, statusne, organizacijske in
druge pravne probleme pokrajin -
podobno, kot jih za občine ureja Za-
kon o lokalni samoupravi.

Franci Rokavec,
državni sekretar

Pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja

Vlada je 6. aprila sprejela predlog
zakona o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, ki izpol-
njuje zahteve iz sodbe Evropskega so-
dišča za človekove pravice v primeru
Lukenda v. Slovenija in iz odločbe Us-
tavnega sodišča. V navedenih odloč-
bah je bilo odločeno, da Republika
Slovenija na izvedbenem (zakon-
skem) nivoju ne zagotavlja strankam
sodnih postopkov varstva ustavne pra-
vice do sojenja brez nepotrebnega od-
lašanja oziroma konvencijske pravice
do sojenja v razumnem roku (v smi-
slu učinkovitega pravnega sredstva, s
katerim lahko stranka doseže pospe-
šitev konkretnega sodnega postopka),
ter ne ureja pravičnega zadoščenja
(denarne odškodnine) za zadeve, v ka-
terih je kršitev teh pravic prenehala
pred odločitvijo sodišča, kjer je bila
vložena tožba zaradi kršitve teh dveh
pravic.

V predlogu zakona je zato določen
sistem učinkovitih pravnih sredstev za
varstvo pravice do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja. V predlogu zako-
na so določena predvsem pospešitve-
na pravna sredstva - s katerim prav-
nim sredstvom naj pristojni sodni or-
gan (predsednik istega ali višjega so-
dišča ali poseben sodnik) doseže de-
jansko pospešitev reševanja zadeve,
glede katere se je stranka pritožila.
Urejeno je tudi vprašanje pravičnega
zadoščenja za kršitve pravice do soje-
nja brez nepotrebnega odlašanja - tako

odškodnine kot objavo sodbe.
Konkretni bistveni ukrepi po pred-

logu zakona za pospešitev reševanja
strankine zadeve na sodišču so: nad-
zorstvena pritožba, rokovni predlog in
pravično zadoščenje - odškodnina za
nepremoženjsko škodo.

Glede nadzorstvenih pritožb pred-
log zakona določa naslednje: če pred-
sednik sodišča, na katerem je obrav-
navana strankina zadeva, na podlagi
nadzorstvene pritožbe stranke ugoto-
vi, da sodišče nepotrebno odlaša z od-
ločanjem v zadevi, glede na stanje in
naravo zadeve s sklepom odredi rok
za opravo določenih postopkovnih de-
janj, lahko pa glede na okoliščine za-
deve odredi tudi njeno prednostno re-
ševanje. Če predsednik sodišča odre-
di, da mora sodnik opraviti ustrezna
postopkovna dejanja, določi tudi rok
za njihovo opravo, ki ne sme biti kraj-
ši od petnajstih dni in ne daljši od še-
stih mesecev, ter primeren rok, v ka-
terem mora sodnik poročati o oprav-
ljenih dejanjih.

Rokovni predlog je posebna pritož-
ba stranke zoper odločitev predsed-
nika sodišča po postopku nadzorstve-
ne pritožbe. Predsednik nadrejenega
sodišča ali sodnik po njegovem poob-
lastilu (torej ne gre več za sodišče, kjer
se obravnava strankina zadeva!) od-
loči smiselno enako glede pospešitve
reševanja zadeve kot pri nadzorstve-
ni pritožbi. Bistvena “dodana vred-
nost” rokovnega predloga je to, da

strankin predlog
za pospešitev re-
ševanja zadeve ne
rešuje več sodiš-
če, na katerem se
njena zadeva
(domnevno pre-
počasi) obravna-
va.

Odškodnina za
nepremoženjsko
škodo, ki je nasta-
la stranki sodne-
ga postopka zara-
di kršitve pravice
do sojenja brez
nepotrebnega od-
lašanja, je po
predlogu zakona
limitirana (ome-
jena) od 300 eu-
rov (EUR) - t.j.
približno 71.892
slovenskih tolarjev
(SIT) do največ
5000 eurov - t.j.
približno 1.198.200
slovenskih tolarjev

Sprejeta Uredba o
regionalnih
razvojnih programih
Vlada Republike Slovenije je na svoji
redni seji, 16. marca, sprejela Ured-
bo o regionalnih razvojnih programih.

Z omenjeno uredbo je Vlada RS, v
skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja in na
predlog ministra, pristojnega za po-
dročje lokalne samouprave in regio-
nalne politike dr. Ivana Žagarja, do-
ločila vsebino in strukturo, postopek
priprave in izvedbe ter način sprem-
ljanja in vrednotenja učinkov regional-
nega razvojnega programa. Uredba o
regionalnih razvojnih programih nado-
mešča Navodilo o minimalni obvezni
vsebini in metodologiji priprave ter na-
činu spremljanja in vrednotenja regio-
nalnega razvojnega programa.

Uredba tudi daje možnost sofinan-
ciranja območnih razvojnih partner-
stev tako, da lahko manj razvite obči-
ne v okviru bolj razvitih razvojnih re-
gij, skladno z rešitvami, ki jih je pri-
nesel novi Zakon o spodbujanju sklad-
nega regionalnega razvoja, uveljavijo
poseben status in si na osnovi razvoj-
nega partnerstva zagotovijo bolj us-
merjeno reševanje specifičnih razvoj-
nih vprašanj. Priprava skupnih razvoj-
nih projektov hkrati izboljšuje mož-
nosti za sofinanciranje s strani evrop-
skega regionalnega sklada, ki bo v na-
slednjih sedmih letih lahko bistveno
prispeval k hitrejšemu in enakomer-
nejšemu regionalnemu razvoju.
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Škropilni program za vinsko trto

Nashi - azijska hruška

Program varstva za oreh in lesko

Škropilni program za hruške

(SIT), v tem okviru bodo morala so-
dišča oblikovati sodno prakso. Viši-
na je opredeljena v sorazmerju do od-
škodnin za “običajno nepremoženjsko
škodo”, ki jo prisodijo slovenska so-
dišča strankam, s tem, da je maksi-
mum celo nekoliko nižji, kot ga je
9.3.2006 priznalo Evropsko sodišče
za človekove pravice v primeru Euco-
ne d.o.o. v. Slovenija, prisojena je bila
odškodnina v višini 8.000 eurov.

V postopkih glede pravičnega za-
doščenja (določitve odškodnine za ne-
premoženjsko škodo) bo delovalo tudi
Državno pravobranilstvo - postopek
predhodne prijateljske poravnave kot
procesna predpostavka za morebitno
tožbo zoper Republiko Slovenijo za-
radi odškodnine.

Stranka, ki je vložila nadzorstveno
pritožbo ali rokovni predlog in je bilo
le-temu ugodeno, se bo morala pred-
hodno sporazumeti z Državnim pra-
vobranilstvom. Stranka torej na Dr-
žavno pravobranilstvo vloži predlog
za poravnavo, da se z njim sporazu-
me o vrsti oziroma višini pravičnega
zadoščenja (praviloma o denarni od-
škodnini). Stranka lahko predlog vlo-
ži v devetih mesecih po prenehanju
kršitve pravice do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja. Državno pravo-
branilstvo je o predlogu dolžno odlo-
čiti čimprej, najpozneje pa v treh me-
secih. Do poteka navedenega roka
stranka ne sme vložiti tožbe na sodiš-
če, s katero bi zahtevala pravično za-
doščenje.
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Minister Janez Podobnik: »Za izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih letos namenjeno nekaj več kot 300 milijonov tolarjev«

Slovenija o nameri na Muri obvestila Avstrijo,
Hrvaško in Madžarsko

Preučitev možnosti energetske
izrabe mejnega odseka Mure
V četrtek, 13. aprila, je Ministrstvo za okolje in prostor podalo pobudo, da
se dnevni red naslednjega rednega zasedanja Stalne slovensko-avstrijske
komisije za Muro razširi s točko: Preučitev možnosti energetske izrabe
mejnega odseka Mure. Skladno z že dogovorjenim bodo Dravske elektrarne
Maribor do srede maja posredovale svoj program in vizijo, ki jo bo sloven-
ska stran kot izhodišče za začetek oziroma določitev postopka pred komisi-
jo predložila na pripravljalnem sestanku.

Ministrstvo za okolje in prostor je ko-
nec marca in v začetku aprila objavi-
lo dva javna razpisa za gospodinjs-
tva, in sicer:

1. javni razpis za finančne spodbu-
de investicijskim ukrepom za energet-
sko izrabo lesne biomase v skupni vi-
šini 100 milijonov tolarjev. Nepovrat-
na sredstva se dodeljujejo za vgrad-
njo specialnih kurilnih naprav za cen-
tralno ogrevanje na lesno biomaso, in
sicer na polena, pelete ali sekance. Na
razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva, ki so že vgradila kuril-
no napravo in je le ta v funkciji delo-
vanja po 1. maju 2005, kar se doka-

zuje z datumom računa za vgradnjo
oz. montažo kurilne naprave.

Višina nepovratnih sredstev znaša
40% cene vitalnih elementov posa-
meznega sistema, vendar:
• pri kurilnih napravah na polena z

ustreznim hranilnikom toplote naj-
več 300.000 tolarjev,

• pri kurilnih napravah na pelete s
podajalnikom največ 400.000 to-
larjev ter

• pri kurilnih napravah na sekance
s podajalnikom največ 500.000 to-
larjev.

Prvo odpiranje vlog je bilo 20. apri-
la. Naslednja odpiranja, ki se bodo iz-
vajala do porabe sredstev, bodo 1. ju-

nija, 24. avgusta in 5. oktobra 2006.
2. javni razpis za finančne spodbu-

de investicijskim ukrepom za izrabo
obnovljivih virov energije v skupni vi-
šini 205 milijonov tolarjev. Nepovrat-
na sredstva se dodeljujejo za vgrad-
njo solarnih sistemov za ogrevanje
vode, toplotnih črpalk za centralno
ogrevanje prostorov ter fotovoltaičnih
sistemov za proizvodnjo elektrike. Na
razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva, ki so izvedla enega ali
več ukrepov, ki so predmet razpisa.
Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala za izvedene ukrepe, ki so v funk-
ciji delovanja od 1. aprila 2005 naprej,
kar se dokazuje z datumom računa

za vgradnjo oz. montažo posamezne-
ga ukrepa.

Posamezna višina sredstev za posa-
mezne ukrepe je različna, je pa za vsak
posamezen ukrep največji možni zne-
sek 500.000 tolarjev. Prvo odpiranje
vlog bo 4. maja. Naslednja odpiranja,
ki se bodo izvajala do porabe sredstev,
bodo 6. julija in 7. septembra 2006.

Obe razpisni dokumentaciji sta ob-
javljeni tudi na spletni strani ministrs-
tva: www.gov.si/aure. Dodatne infor-
macije so na voljo na tel. št.: 01/300
69 90 vsak ponedeljek in sredo od 9.
do 12. ure. djg

ekološke stanja voda ter temu podre-
jene morebitne energetske izrabe dela
vodnega telesa Mure na odseku od
Sladkega vrha do Veržeja v soglasju z
Republiko Avstrijo.

O morebitnem začetku formalnih
postopkov pa bosta Republika Hrvaš-
ka in Republika Madžarska v celoti
informirani skladno z meddržavnimi
pogodbami, vsemi mednarodnimi
konvencijami, dobro prakso in v ok-
viru Savske komisije in njenih teles ter
meddržavnih komisij za področje
upravljanja z vodami.

Zavedajoč se trenutnega stanja, slo-
venska stran zagovarja stališče, da je
potrebno izvesti določene ukrepe za
izboljšanje ekološkega stanja Mure,
skladno z določili vodne direktive EU.
Ena od možnih rešitev za prepreče-
vanje nadaljnjega poglabljanja dna
mejnega odseka je podana v načelni
vodnogospodarski zasnovi za mejno
Muro. Druga možna rešitev pa je iz-
vedba določenih tehničnih ukrepov za
preprečevanje poglabljanja dna in zni-
ževanja gladine podtalnice, ki lahko
služijo tudi energetski rabi Mure.

Vodni režim mejnega odseka Mure
in širše odseka od Sladkega vrha do

Veržeja je zaradi prekinjenega doto-
ka plavin, ki je posledica delovanja hi-
droelektrarn na avstrijski strani, pod-
vržen spremembam, ki so zaradi izra-
zitega poglabljanja dna struge nega-
tivne. Študije kažejo na to, da se je
dno Mure na mejnem odseku z Re-
publiko Avstrijo poglobilo v zadnjih
letih tudi do 1,30 m. Vzporedno, stro-
kovne službe opažajo tudi naglo zni-
ževanje gladine podtalnice vzdolž
omenjenega odseka Mure.

Na mejnem odseku Mure na loka-
ciji v Ceršaku imajo vodno pravico za
energetsko izrabo Mure, Dravske elek-
trarne Maribor - DEM. Vodna pravi-
ca na tej lokaciji obstoja že okoli 80
let. V okviru načrtovane obnove jezu

O energetskih interesih tako slo-
venske kot tudi avstrijske strani se je
komisija seznanila na zadnjem 14.
zasedanju Stalne slovensko-avstrijske
komisije za Muro. V tem smislu je
nosilec, Dravske elektrarne Maribor,
vodne pravice na Muri v Ceršaku po-
sredoval slovenski strani pobudo za
preučitev možnosti energetske izra-
be mejnega odseka Mure oziroma
širše odseka od Sladkega vrha do
Veržeja. Dravskim elektrarnam je
bilo naloženo, da pripravi in predlo-
ži svoj program in vizijo, ki bo služil
kot dokumentacija za uvrstitev te
točke na dnevni red komisije.

Hrvaški in madžarski opazovalci
bodo prisotni na vseh zasedanjih ko-
misije.

Hkrati je Ministrstvo za okolje in
prostor na predsednika hrvaške stra-
ni v Stalni slovensko-hrvaški komi-
siji za vodno gospodarstvo in pred-
sednika madžarske strani v Stalni
slovensko-madžarski komisiji za vod-
no gospodarstvo naslovilo pismo, v
katerem ju že v tej analitični fazi ob-
veščamo o nameri slovenske strani,
da začenja s preučevanjem možno-
sti sanacije in vzpostavitve dobrega

in strojne opreme na mali hidroelek-
trarni so DEM kot nosilec vodne
pravice sprožile pobudo za preuči-
tev možnosti energetske izrabe dela
vodnega telesa Mure na odseku od
Sladkega vrha do Veržeja. Republi-
ka Slovenija je to pobudo sprejela
in se odločila, da preuči, ali obstoji
možnost sanacije in vzpostavitve do-
brega ekološke stanja voda ter temu
podrejene morebitne energetske
izrabe Mure na omenjenem odseku.
Morebitni ukrepi bodo podrejeni do-
seganju pozitivnih efektov, izboljša-
nju ekološkega stanja voda Mure in
ne bodo vplivali na vodni režim
Mure v Republiki Hrvaški in Repub-
liki Madžarski. djg
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Ministrstvo za okolje in prostor
pod vodstvom ministra Janeza Po-
dobnika je 12. aprila v sodelova-
nju s Slovensko turistično organi-
zacijo v prostorih uprave Regijske-
ga parka Škocjanske jame organi-
ziralo srečanje z direktorji sloven-
skih parkov. Tema srečanja je bila
vpliv zavarovanih območij na mož-
nosti turističnega razvoja.

djg

Srečanje ministra Janeza Podobnika in direktorice STO Barbare
Gunčar z direktorji slovenskih parkov

Vpliv zavarovanih območij na
možnosti turističnega razvoja

Med 5. in 7. aprilom je bilo v Sloveni-
ji, ki predseduje Mediteranskemu ak-
cijskemu načrtu (MAP), prvo zaseda-
nje biroja Barcelonske konvencije v
Sloveniji. Predsedoval mu je minister
za okolje in prostor Janez Podobnik.

Biro sprejema poudarke in strateš-
ke odločitve za izvajanje Sredozem-
skega akcijskega načrta za ohranitev
morskega in obalnega okolja v času
med rednim zasedanjem pogodbenic
konvencije - naslednje bo v Španiji no-
vembra 2007.

Biro je, med drugim, sprejel odlo-
čitve, da:
- pozdravljajo preselitev Sekretarita

MAP v nove sodobne prostore v
Atenah, in za to odobreno finanč-
no pomoč grške vlade,

Tonski posnetek izjave za
javnost o plinskem terminalu
v Tržaškem zalivu

Tonsko izjavo ministra za okolje
in prostor Janeza Podobnika ter dr-
žavnega sekretarja mag. Marka
Starmana 5. aprila v zvezi s plin-
skim terminalom v Tržaškem zali-
vu lahko poslušate na spletnih stra-
neh ministrstva: http://www.si-
gov.si/mop/, rubrika Oglasna deska
– Sporočila za javnost. djg

Sprejet Program
odprave posledic
poplav in drugih
škodljivih poplavnih
posledic neurja iz
oktobra 2004

Vlada RS se je na seji 9. marca
seznanila s korekcijami ocenjene
škode zaradi posledic poplav in
drugih škodljivih poplavnih posle-
dic neurja 9. in 10. ter 31. oktobra
2004 in sprejela Program odprave
posledic poplav in drugih škodlji-
vih poplavnih posledic neurja 9. in
10. ter 31. oktobra 2004.

Vlada RS je na pobudo Ministrs-
tva za okolje in prostor zagotovila
sredstva proračunske rezerve za iz-
vedbo Programa v letu 2006 v viši-
ni 500 milijonov tolarjev, in sicer za:
• obnovo stavb v lasti oseb zaseb-

nega prava: 6.840.000,00 tolar-
jev;

• obnovo kmetijskih zemljišč v
lasti oseb zasebnega prava:
14.930.000,00 tolarjev;

• obnovo objektov lokalne infra-
strukture: 462.730.000,00 tolar-
jev;

• pripravo projektne dokumenta-
cije: 13.841.050,00 tolarjev;

• sredstva v zvezi z upravnimi
spori: 1.658.950,00 tolarjev.

Ministrstvo za okolje in prostor
bo program realiziralo do 30. no-
vembra letos. djg

- povabi Evropsko okolj-
sko agencijo (EEA) k še
bolj dejavnem sodelova-
nju z MAP pri harmonizaciji po-
ročevalskega sistema za stanje mor-
skega okolja Sredozemlja,

- pogodbenice upoštevajo programe
zmanjševanja onesnaževanja oko-
lja pri pripravi oziroma izvajanju
bilateralnih sporazumov,

- so za izvajanje Protokola o biološki
raznovrstnosti pridobljena sredstva
GEF; pogodbenice naj za njihovo us-
pešno koriščenje izboljšajo koordina-
cijo pri pripravi izvedbenih progra-
mov v regiji oz. ekoregiji,

- za pripravo nacionalnih progra-
mov, strateškega programa in iz-
vedbo ciljev Obzorje 2020 pogod-
benice v celoti upoštevajo že dolo-

čene regionalne cilje,
- pogodbenice sodelujejo pri pripra-

vi besedila protokola o Integralnem
upravljanju z obalo (ICZM),

- bo izredni sestanek nacionalnih
koordinatorjev za izvajanje Sredo-
zemskega akcijskega programa no-
vembra letos v Grčiji - na podlagi
evaluacijskega poročila bo obravna-
val in predlagal izboljšano struktu-
ro delovanja MAP, ki naj bi ga po-
godbenice sprejele na rednem za-
sedanju novembra 2007 v Španiji,

- zaprosi in pooblašča predsedujoče-
ga biroja Barcelonske konvencije mi-
nistra za okolje in prostor Janeza Po-
dobnika za srečanje z evropskim ko-

misarjem za okolje Stavrosom Dima-
som, z namenom pospešitve sodelo-
vanja Mediteranskega akcijskega na-
črta (MAP) pri izvajanju EU pobude
Obzorje 2020 (“EU - mediteransko
partnerstvo za zmanjšanje onesnaže-
vanja Sredozemlja do leta 2020). djg

V ponedeljek, 3. aprila, sta minister
za okolje in prostor Janez Podobnik ter
minister za promet mag. Janez Božičo-
biskala občino Ig, kjer sta se srečala s
tamkajšnjim županom Janezom Cim-
permanom in njegovimi sodelavci.

Na delovnem sestanku so sprego-

vorili o prostorski umestitvi obvozni-
ce Škofljica, državnih cestah v obči-
ni, kanalizacijskem sistemu v občini
in vodarni Brest.

Po delovnem sestanku so župan in
ministra podali tudi izjavo za medije.

djg

O prostorski umestitvi obvoznice Škofljica,
državnih cestah v občini, kanalizacijskem
sistemu v občini in vodarni Brest

Ministra Janez
Podobnik in mag.
Janez Božič na
delovnem obisku
v občini Ig

Končano prvo zasedanje biroja
Barcelonske konvencije v Sloveniji
pod vodstvom ministra Podobnika

delo vlade
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Razvoj regij bo tesno povezan tudi
z gradnjo verige HE na spodnji Savi.
Minister za finance dr. Andrej Ba-
juk, minister za promet mag. Janez
Božič ter minister za okolje in pro-
stor Janez Podobnik so si v sprems-
tvu župana Občine Sevnica, direk-
torja skupnega podviga pri HSE
Bogdana Barbiča in direktorice In-
fre Ane Gračner z minibusom ogle-
dali gradnjo energetskih in infra-
strukturnih objektov HE Blanca in
Boštanj. Ob tej priložnosti smo se
uskladili glede pogledov o financi-
ranju infrastrukture, tako da bo lah-
ko Vlada tudi formalno sprejela do-
govor o tem. Minister Bajuk se je zav-
zel za pospešitev gradnje savske ve-
rige in predlagal, da bi bilo smisel-
no gradnjo petih hidroelektrarn na
spodnji Savi pospešiti, tako da bi z
gradnjo vsake naslednje predvidene
v verigi začeli leto po začetku prejš-
nje. Vlada je sprejela tudi večino zah-
tev Občine Sevnica za sočasno ure-
ditev infrastrukturnih ureditev ob iz-
gradnji HE Blanca.

V okviru obiska Vlade RS v Po-
savju je bila na sevniškem gradu no-
vinarska konferenca predsednika
vlade Janeza Janše in ministra za
gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka.
Predsednik vlade je poudaril, da je
Posavje zaradi številnih razvojnih
priložnosti med perspektivnejšimi
slovenskimi regijami. Glede na lego,
razvojne potenciale in nekatera vpra-

šanja je Posavje, bo besedah predsed-
nika vlade, ena pomembnejših regij.
Splošni kazalci razvitosti postavljajo
Posavje v približno takšno razmerje
do slovenskega povprečja, kot ga zav-
zema Slovenija po stopnji razvitosti v
odnosu do Evropske unije. Minister
Vizjak je izpostavil tri ključne projek-
te za razvoj regije: dokončanje dolenj-
skega avtocestnega kraka, tretjo raz-
vojno os, ki je pomembna predvsem
za Sevnico, ter modernizacijo letališ-
ča Cerklje ob Krki, ki naj bi ga upo-
rabljali tudi v gospodarske namene.
Poudaril pa je tudi pomen nastajajo-
če posavske gospodarske platforme,
ki bo vključevala poslovne cone, fa-
kultete in letališča.

Predsednik vlade Janez Janša si je
v Sevnici skupaj z ministrom za gos-
podarstvo mag. Andrejem Vizjakom
ogledal podjetje Lisca. Dr. Lovro
Šturm, minister za pravosodje, je obi-
skal okrajno sodišče v Sevnici, dr. Di-
mitrij Rupel, minister za zunanje za-
deve pa podjetje Stiles. Mag. Janez
Drobnič, minister za delo, družino in
socialne zadeve, je bil gost Varstveno
delovnega centra v Sevnici, Marija Lu-
kačič, ministrica za kmetijstvo, pa si
je ogledala sirarno na Studencu. Dr.
Milan Zver, minister za šolstvo, se je
srečal z ravnatelji posavskih šol. Ja-
nez Podobnik, minister za okolje in
prostor, dr. Andrej Bajuk, minister za
finance in mag. Janez Božič, minister
za promet, pa so si skupaj ogledali

Vse tri posavske občine so 28. in 29. marca obiskali predsednik Vlade RS
Janez Janša in vsi ministri. Ta pomemben dogodek smo izkoristili tudi pred-
stavniki občin, saj smo ministrom na posameznih lokacijah in skupnih sre-
čanjih predstavili pomembne projekte, pri katerih pričakujemo sodelovanje
države in njihovo finančno soudeležbo. Po državnem obisku Posavja je vlada
presodila, da ima ena najmanjših regij v državi največje možnosti za razvoj
v energetiki, turizmu in logistiki. Regija naj bi ohranila status energetskega
bazena.

Obisk vlade RS v Posavju

Ministrom predstavili pomembne projekte, pri katerih
pričakujejo sodelovanje države in njihovo finančno soudeležbo

gradnjo HE Blanca in Boštanj. Mini-
ster dr. Ivan Žagar, zadolžen za lokal-
no samoupravo in regionalni razvoj,
se je na delovnem srečanju z župani
in gospodarstveniki Posavja seznanil
z okoljsko, prostorsko in regionalno
problematiko, se seznanil s projektom
Gospodarska platforma Posavja in si
tudi ogledal lokacije objektov ter se
sestal na delovnem sestanku z vods-
tvom Regionalne razvojne agencije
Posavje.

Ob zaključnem srečanju s predsed-
nikom vlade in vsemi ministri s po-
savskimi gospodarstveniki ter ostali-
mi nosilci razvoja je predsednik za-
ključil, da je Posavje zaradi naravne
lege in dobrega geostrateškega polo-
žaja tudi pomembno logistično središ-
če. V razvoju gospodarstva je po nje-
govem mnenju še vedno veliko pro-
stora za razvoj malih in srednje veli-
kih podjetij, vendar se lahko ta seg-
ment okrepi le s podjetniško bolj
ugodnim okoljem. Prav na tem delu
gospodarstva je že ob omenjenem tu-
rizmu in logistiki možno odpreti naj-
več novih delovnih mest in zaposliti

mlade, ki zaključujejo šolanje ter pre-
zaposliti tiste, ki izgubljajo delovna
mesta v tradicionalnih industrijskih
panogah, je menil predsednik ob za-
ključku obiska v Posavju.
Kristijan JANC, župan Občine Sevnica

in poslanec SLS DZ RS

delo vlade
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V okviru obiska Janeza Podobnika, ministra za okolje in prostor v občini Bohinj organizirana dobro
obiskana tematska konferenca

Razvojne možnosti lokalne skupnosti v
okviru Triglavskega narodnega parka

V svojem petindvajsetletnem ob-
dobju je imel narodni park vodilno
vlogo pri ustvarjanju parkovne politi-
ke v državi. V skladu z njegovimi iz-
kušnjami, ki so izhajale iz prizadevanj
za uravnovešenje varstvenih in razvoj-
nih interesov, so bili postavljeni tudi
nekateri temelji za sodobnejši način
ohranjanja narave v Sloveniji. Tako so
Zakon o ohranjanju narave in neka-
teri drugi akti o ustanovitvi zavarova-
nih območij, črpali svoje rešitve iz po-
zitivnih izkušenj in primerov izvaja-
nja Zakona o TNP.

V preteklosti so se pokazali tudi
problemi, kot npr. pomanjkanje fi-
nančnih vzpodbud za podporo in raz-
voj dejavnosti, ki so tradicionalne v
tem prostoru in s tem pomembne za
življenje lokalnega prebivalstva, zara-
di česar je mnogokrat prišlo do nera-
zumevanja namena in pomena narod-
nega parka.

Usmeritev vlade je nedvomno v na-
daljevanje varstva narave v okviru za-
varovanih območij, v smeri varovanja
biotske in pokrajinske raznolikosti
Slovenije ter ohranjanja avtentične
krajinske identitete poselitvenih in
krajinskih značilnosti, seveda ob upo-
števanju mednarodnih varstvenih
standardov in kriterijev.

Sedaj veljavni zakon je bil sprejet
pred 25 leti, nekatere njegove določ-
be so zastarele, saj so se medtem spre-
menile razmere v družbi. Sprejeta je
bila nova zakonodaja, z uveljavitvijo
Zakona o ohranjanju narave je bil
vzpostavljen nov sistem ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva na-
ravnih vrednot ter upravljanja zava-
rovanih območij.

Minister Janez Podobnik je na kon-
ferenci poudaril, da namen novega za-
kona ni samo prilagoditev zakona na
družbeno-politične spremembe, am-
pak tudi posodobitev in nadgradnja
pravnih rešitev, hkrati pa določitev
takšnih razvojnih in varstvenih reži-
mov ter usmeritev, ki bodo varovali
naravne vrednote in ohranjali visoko
biotsko raznovrstnost na eni strani, na
drugi pa zagotavljali in dopuščali raz-
vojne možnosti prebivalstva v parku
in spodbujali trajnostni razvoj.

Ljudem, ki živijo v parku in s par-
kom, mora novi zakon zagotoviti pod-
poro in razvoj ter kvaliteto življenja.
Zagotoviti je potrebno vpetost razvoj-
nih usmeritev v državne in regionalne
razvojne programe. Le te morajo omo-
gočati trajnostno naravnan razvoj kme-
tijstva in gozdarstva ter turizma ob upo-
števanju specifičnih razmer v posamez-
nih delih parka.

“Nove zakonske rešitve bomo zato
poiskali skupaj s prebivalci – saj vars-
tvo narave, predvsem pa kulturne kra-
jine lahko ohranjajo, vzdržujejo in za-
gotavljajo prebivalci, ki stalno žive in
delajo v parku”, je na omenjeni konfe-
renci poudaril minister Janez Podob-
nik.

Razvojne usmeritve v narodnem
parku se nanašajo le na ukrepe v zve-
zi s projekti in investicijami v narod-
nem parku in v njegovem vplivnem
območju, ki niso v nasprotju z name-
ni parka in omogočajo razvojne pri-
ložnosti za prebivalce narodnega par-
ka, predvsem v turizmu in kmetijstvu
ter gozdarstvu.

Z razvojnimi usmeritvami se spod-
buja trajnostni razvoj, prilagojen zna-
čilnostim in naravnim vrednotam na-
rodnega parka, ki se uresničujejo zla-
sti:
• z razvojem podeželja, izboljšanjem

kmetijske infrastrukture, z ureja-
njem prostora in obnovo naselij ob
upoštevanju krajinske in arhitektur-
ne identitete in varstva kulturne de-
diščine, spodbujanjem dopolnilnih
dejavnosti in oblik kmetovanja, ki
je povezano z ekološkim pridelo-
vanjem kulturnih rastlin in goje-

njem avtohtonih pasem domačih
živali kot tudi njihovih produktov
z geografsko označbo ali z geograf-
skim poreklom ali z razvojem bla-
govne znamke;

• z izboljševanjem komunalne infra-
strukture;

• s spodbujanjem dejavnosti doma-
če in umetne obrti, povezanih z
izročilom v narodnem parku;

• z naravnim vrednotam in kulturni
dediščini prijaznim turizmom in re-
kreacijo;

• z ohranjanjem biotske raznovrst-
nosti in krajinske pestrosti;

• z ohranjanjem naravnih vrednot in
varstvom kulturne dediščine.

Razvojne usmeritve se podrobneje
določijo v skupnem razvojnem pro-
gramu območja narodnega parka, ki
se ob upoštevanju načrta upravljanja
pripravi skladno s predpisi o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja.
- Skupni razvojni program je ena iz-

med podlag za pripravo regional-
ne zasnove prostorskega razvoja
območja narodnega parka.

- Skupni razvojni program območ-
ja narodnega parka se kot celota
umesti v regionalna razvojna pro-
grama.

- Skupni razvojni program se uskla-
juje z razvojnim programom go-
renjske in goriške statistične regi-
je. V programskih odborih za pri-
pravo razvojnih programov gorenj-
ske in goriške statistične regije je
zastopan tudi predstavnik uprav-
ljavca.

Razvojni ukrepi se uresničujejo z
dodeljevanjem spodbud ali sofinanci-
ranjem projektov in investicij na ob-
močju narodnega parka in njegovem
vplivnem območju, ki so v skladu z
določili in načrtom upravljanja parka
določeni skupnemu razvojnemu pro-
gramu območja narodnega parka iz
prejšnjega člena in ki se dodeljujejo:
• na področju turizma,
• na področju ohranjanja in varova-

nja kulturnih in naravnih vrednot,
• na področju kulturne dediščine,
• na področju krajinske pestrosti,
• na področju infrastrukture,
• na področju kmetijstva in gozdars-

tva ter urejanja prostora,
• na področju prometa,
• na področju obrti,
• na področju izobraževanja in razi-

skovanja.
djg

Okrogle mize so se poleg ministra Podobnika udeležili še Evgenija Kegl Koro-
šec, županja občine Bohinj; predsednik OO SLS Bohinj Slavko Ličef; dr. Marija
Markeš, direktorica Triglavskega narodnega parka; dr. Darij Krajčič, direktor
Zavoda za varstvo narave; Janez Bizjak, član Strokovne komisije za pripravo
Zakona o TNP; Marjeta Keršič-Svetel, Koalicija nevladnih organizacij za TNP
ter Jernej Stritih, nevladna organizacija CIPRA.

S podpisom p
Minister, pristojen za področje lokal-
ne samouprave in regionalne politike
dr. Ivan Žagar je skupaj s predstavni-
koma Nove Kreditne banke Maribor d.d.
(NKBM) in Abanke Vipa d.d., na sede-
žu službe z vodstvom francoskega
podjetja Transmontagne podpisal po-
godbo o odkupu terjatev družbe ATC
Kanin Bovec d.o.o. v skupni višini
750.000 eurov. Transmontagne bo
tako delež v ATC Kanin povečal s se-
danjih 14 na okoli 52 odstotkov.

Vlada Republike Slovenije je na svo-
ji redni seji, 23. februarja, sprejela
predlog komisije o izboru najugodnej-
šega ponudnika - Transmontagne

Slovenija in Maked
izzivi pri lokalni sa
Minister, pristojen za področje lo-
kalne samouprave in regionalne po-
litike, dr. Ivan Žagar je na tri dnev-
nem obisku v Republiki Sloveniji go-
stil ministra za lokalno samoupravo
Republike Makedonije Rizvana Su-
lejmanija. Beseda je bila namenje-
na predstavitvi reform lokalne sa-
mouprave v Sloveniji, razvoju občin
ter procesu decentralizacije oziro-
ma vzpostavitve drugega nivoja lo-
kalne samouprave - pokrajin.

Ministra sta izmenjala poglede na
področje lokalne samouprave ter
ugotovila, da je problematika držav
glede na specifiko prostora zelo po-
dobna. Strinjala sta se, da je bilo sre-
čanje zelo koristno in se zavzela za
nadaljevanje in poglobitev sodelova-
nja. Ugotovila sta, da se Slovenija in

Makedonija srečujeta s podobnimi
izzivi pri lokalni samoupravi.

Minister dr. Ivan Žagar je make-
donskemu kolegu predstavil aktivno-
sti, ki potekajo na področju poveče-
vanja splošne in finančne avtonomi-
je občin, cilje na področju decentra-
lizacije z uvedbo pokrajin, področje
regionalnega razvoja in možnosti čr-
panja sredstev evropskih skladov.

Slovenska stran se je seznanila z
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ogodbe do novih razvojnih možnosti na Bovškem
S.A.S., 17 rue Louis Guerin, 69100
Villeurbanne, Francija. Za prodajo
terjatve Republike Slovenije do druž-
be Alpski turistični center KANIN
Bovec d.o.o. in za podpis pogodbe o
prodaji terjatve je v imenu Republike
Slovenije pooblastila dr. Ivana Žagar-
ja, ministra brez resorja, odgovorne-
ga za lokalno samoupravo in regional-
no politiko.

Minister dr. Ivan Žagar je dejal, da
podpis pogodbe s strateškim

vlagateljem predstavlja velik korak
naprej pri razvoju smučarskega središ-
ča Kanin, občine Bovec in celotnega
območja. Občina Bovec in okoliške

onija s podobnimi
moupravi

modelom decentralizacije v Make-
doniji, ki po besedah ministra Re-
publike Makedonije Rizvana Sulej-
manija predstavlja dober pogoj za
razvoj v regijah in je, kot je povedal
Sulejmani, tudi po ocenah Evropske
komisije, zelo dober. “Je nek politič-
ni izdelek, ki ga lahko tržimo, saj
predstavlja dobro osnovo za to, kako
graditi multietnično državo,” je de-
jal makedonski minister.

Sulejmani, ki je slovenskega mini-
stra dr. Ivana Žagarja tudi povabil
na obisk v Makedonijo, je izrazil upa-
nje, da bo sodelovanje dolgoročno,
lahko pa bi ga institucionalizirali tudi
s posebnim memorandumom. Bese-
da je tekla tudi o možnosti, da bi slo-
venski strokovnjaki v Makedoniji v
predavanjih predstavili svoje videnje
in izkušnje, državi pa bi sodelovali
tako na ravni občin kot ministrstev
oz. države.

Marina Rojko

občine imajo pripravljenih še več pro-
jektov, za katere je minister dr. Ivan
Žagar izrazil upanje, da bodo poiska-
ni primerni strateški partnerji.

Terjatev je bila prodana z namenom
pridobitve novega upnika, ki bo v bo-
doče prevzel tudi vlogo strateškega
partnerja ATC Kanin in predstavlja
ukrep v smeri spodbujanja razvoja v
regiji. Podpis pogodbe o prodaji ter-
jatev pomeni pomemben prispevek dr-
žave pri zagotavljanju pogojev za us-
pešen

turizem v tem delu regije oziroma
lokalni skupnosti, saj turizem

predstavlja eno od razvojnih pers-

pektiv Slovenije, takšne možnosti pa
pomenijo tudi nova delovna mesta.
Občina Bovec in okoliške občine ima-
jo pripravljenih veliko projektov, za
katere bodo lahko poiskali primerne
strateške partnerje, po ministrovih be-
sedah se bo odprla tudi možnost do-
datnih regionalnih pobud s črpanjem
evropskih sredstev v naslednjem ob-
dobju.

Smučarski center Kanin je za Bovš-
ko področje infrastrukturni objekt, po-
memben za celotni razvoj območja,
zato je deležen podpore regije in

lokalne skupnosti, saj je sodobna in-
frastruktura (žičnice, proge,

gostinska ponudba, prenočišča)
prvi pogoj za delovanje smučarskih

središč. Ponudbi infrastrukture na
smučiščih mora slediti tudi ostala tu-
ristična ponudba, kot so sodobna pre-
nočišča z bazeni, savno, fitness cen-
tri, programi za otroke, gostinski lo-
kali…itd. Le s celovito ponudbo bo na-
mreč možno tržiti sodobno infrastruk-
turo smučišča Kanin.

Podpis pogodbe o prodaji terjatev
pomeni pomemben prispevek države
pri zagotavljanju pogojev za uspešen
turizem v tem delu regije oz. lokalni
skupnosti.

Marina Rojko

Evropska komisarka za regionalni
razvoj Danuta Huebner potrdila
uspešnost Republike Slovenije na
področju regionalnega razvoja
Evropska komisarka za regionalni razvoj Danuta Huebner in slovenski minister za lokalno samoupravo in regionalno
politiko dr. Ivan Žagar sta na delovnem srečanju v Mariboru osrednjo pozornost namenila poteku črpanja sredstev iz
tekoče finančne perspektive Evropske unije ter pripravam na črpanje v obdobju 2007-2013.

Minister dr. Ivan Žagar je komisar-
ko seznanil s trenutnim stanjem v Slo-
veniji in zagotovil, da bo država izkuš-
nje iz obstoječe perspektive uporabi-
la pri še bolj učinkovitem delu v pri-
hodnje. S komisarko Huebnerjevo sta
govorila tudi o predsedovanju Slove-
nije Evropski uniji v prvi polovici leta
2008, beseda je tekla tudi o pripra-
vah na predsedovanje in o čezmejnem
sodelovanju.

V zvezi z delitvijo Slovenije na dve
regiji v naslednji finančni perspektivi
je minister dr. Ivan Žagar dejal, da so
podporo Bruslja pričakovali. Predlog,
ki je pred časom v Sloveniji sprožil
obširno politično debato, je bil korek-
ten in pomemben tudi v smislu sklad-
nega regionalnega razvoja.

Glede oblikovanja pokrajin, ki po-
menijo pravi premik k regionalnemu
oblikovanju Slovenije, je bil prav tako
storjen korak naprej, saj v državnem
zboru že poteka razprava o ustavnih
spremembah, ki bi olajšale ustanovi-
tev pokrajin. Dosežen je že bil kon-
senz o ustavnih spremembah, tako da
služba že pripravlja paket zakonskih
sprememb, ki bo prinesel prenos ne-
katerih pristojnosti skupaj s finančni-
mi viri na pokrajine. Ob tem je komi-
sarka Hubnerjeva ministru Žagarju
podala priznanje.

“Ne želimo dodatno krepiti javne-
ga sektorja, pač pa ravno obratno,
hkrati pa pripravljajo tudi spremem-
be Zakona o lokalni samoupravi, da
bi pravo pozicijo dobile tudi občine,”
je dejal minister dr. Ivan Žagar, ki o
številu teh pokrajin še ne more govo-
riti, verjetno pa se bo njihovo število
vrtelo okoli števila sedanjih statistič-
nih regij. Vse potrebno za začetek de-

janske regionalizacije bi lahko pripra-
vili do konca letošnjega ali do začet-
ka naslednjega leta, je še dejal mini-
ster.

Služba Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko je na
področju programiranja za naslednjo
finančno perspektivo vložila precej
naporov, izhodišča pa že predala v
prvi delovni verziji. Predlog je bil pri-

Podpis pogodbe o prodaji terjatve Slovenije do družbe ATC Kanin Bovec. Predsednik francoske
družbe Transmontagne Philippe Gausset, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ivan Žagar, pomočnik izvršilnega direktorja NKBM Peter Budin in direktorica sektorja
poslovanja v Abanki Vipa Zvonka Črmelj.

>>>

delo vlade



44 Odmev

pravljen v predvidenih časovnih ok-
virih, operativni programi, ki so izved-
beni del nacionalnega strateškega re-
ferenčnega okvira, pa naj bi bili pri-
pravljeni do poletja. Do konca nasled-
njega leta bodo pripravljeni vsi doku-
menti, tako da bo Slovenija lahko ne-
moteno vstopila v sistem črpanja v na-
slednjem obdobju.

Evropska komisarka je povedala, da
sta se z ministrom dr. Ivanom Žagar-
jem pogovarjala o sedanji finančni
perspektivi in izrazila zadovoljstvo
nad tem, kar je Slovenija doslej uspe-
la pridobiti iz strukturnih skladov. Kot
je dejala, bo Sloveniji v naslednjih sed-
mih letih na voljo še precej več finanč-
nih virov kot zdaj.

“Moje zadovoljstvo ob prihodu je
še toliko večje, ker bo Slovenija prva
nova članica Evropske unije, ki bo po
vsej verjetnosti z novim letom prev-
zela euro in to je velik izziv za vse, saj
bo Slovenija s tem dokazala, da so
tudi nove članice lahko vključene v eu-
vro območje,” je dejala Huebnerjeva.

Komisarka je komentirala tudi šte-
vilo regij v Sloveniji in ob tem dejala,
da je notranja razdelitev države na po-
krajine povsem notranja zadeva po-
sameznih držav članic. Sicer pa se je
Slovenija potem, ko je v sedanji fi-
nančni perspektivi predstavljala eno
samo regijo, zdaj odločila za delitev
na dve in to po njenih besedah ustre-
za kriterijem Evropske unije.

Sicer pa je opozorila, da je posto-
pek v zvezi s tem zelo dolg in po urad-
nem predlogu Slovenije konec lanske-
ga leta lahko Evropska komisija to
uradno potrdi šele v drugi polovici
leta 2006, v veljavo pa bo dejansko
stopilo šele v letu 2008. “Tako bo Slo-
venija za naslednjo perspektivo že pri-
pravljena na novo regionalno delitev
in po moje je za vašo državo takšna

Vlada soglaša s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti Slovenskega podeželja za leto 2006
Načrt spodbud ter njihovih virov v letu 2006 opredeljuje obseg predvidenih spodbud v skupni višini 4.180,0 mio tolarjev.

delitev pametna,” je še dodala Danu-
ta Huebner. Vsekakor pa je ministru
dr. Ivanu Žagarju podala izrecno priz-
nanje glede uspešnega črpanja sred-
stev iz strukturnih skladov, kjer se Slo-
venija uvršča med najuspešnejše
»nove« države članice.

Obisk v Sloveniji je komisarka skle-
nila v Celju, kjer se je udeležila slove-
snosti na začetku tretje faze projekta
čistilne naprave, ki ga je sofinancirala
EU.

Na področju črpanja
strukturnih skladov se
Slovenija uvršča med
najuspešnejše »nove«
države članice

Uspešnost na področju črpanja je
plod prizadevanja ministra dr. Ivana
Žagarja in njegove ekipe. Številke go-
vorijo same zase, saj je stanje po po-
datkih resornih ministrstev na dan 31.
marec zelo uspešno:
- razpisanih 77,9 mrd tolarjev ali

98,7% razpoložljivih sredstev, opre-
deljenih z EPD (leta 2004: 45,5
mrd tolarjev ali 57,7%; leta 2005:
67,5 mrd tolarjev ali 85,6%)

- dodeljenih s sklepi programskega
sveta oz. s programi 72,3 mrd to-
larjev ali 91,7% razpoložljivih sred-
stev, opredeljenih z EPD (leta
2004: 28,7 mrd tolarjev ali 36,4%;
leta 2005: 63,1 mrd tolarjev ali
80,0%)

- podpisanih pogodb za 53,8 mrd to-
larjev ali 68,3% razpoložljivih sred-
stev, opredeljenih z EPD (leta
2004: 8,3 mrd tolarjev ali 10,5%;
leta 2005: 45,8 mrd tolarjev ali
58,1%) - do 15. marca naj bi bile
podpisane vse »stare« pogodbe, do
30. aprila pa tudi pogodbe na os-

novi dodatnih pravic porabe
- v kumulativi iz proračuna izplača-

nih (SLO in EU del) 26,9 mrd to-
larjev ali 34,0% razpoložljivih sred-
stev, opredeljenih z EPD (leta
2004: 5,4 mrd tolarjev ali 6,8%; leta
2005: 23,5 mrd tolarjev ali 29,7%)

- zahtevkov za povračilo, posredo-
vanih na plačilni organ (EU del),
za 16,1 mrd tolarjev ali 27,2% raz-
položljivih sredstev, opredeljenih z

EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 11,8
mrd tolarjev ali 19,9%)

Primerjava črpanja sredstev struktur-
nih skladov po prednostnih nalogah in
letih je razvidna iz TABELE 1:

 Iz SLIKE 1 je razvidno, da so se
aktivnosti pri izvajanju EPD intenzi-
virale predvsem po sprejetju paketov
vladnih sklepov v začetku marca in
konec julija 2005 ter januarja 2006.

Marina Rojko

TABELA 1: ČRPANJE SREDSTEV STRUKTURNIH SKLADOV - primerjava 2004-2006

SLIKA 1: Črpanje sredstev strukturnih skladov – dinamika na nivoju celotnega EPD (v %)

Opomba: Pri razpisanih in dodeljenih sredstvih se pojavljajo določena nihanja, ki izhajajo iz razveljavljenih razpisov, kar je
pogosto tudi posledica določil zakonodaje na področju javnega naročanja.

Viri za izvajanje spodbud bo javni
sklad v letu 2006 oblikoval iz:
• sredstev Službe Vlade RS za lokal-

no samoupravo in regionalno politi-
ko, namenjenih za povečanje namen-
skega premoženja javnega sklada;

• vračil posojil, odobrenih v prejš-
njih letih in iz prostih sredstev jav-
nega sklada;

• črpanja sredstev po kreditni pogod-
bi pri Evropski investicijski banki.

Načrtovana sredstva so v letu 2006
namenjene sofinanciranju:
• investicijskih projektov podjetniš-

kega značaja;

• projektov lokalne in re-
gionalne infrastrukture;

• projektov prestrukturi-
ranja živilsko predelo-
valne industrije ter sa-
nacije kmetij in pre-
strukturiranja kmetij-
skih gospodarstev;

• projektov spodbujanja
razvoja turističnih de-
stinacij iz Enotnega
programskega doku-
menta – Prednostna na-
loga št. 1.

Sredstva bodo dodelje-

na na podlagi javnih razpisov v obliki
ugodnih posojil in nepovratnih sred-
stev. Dodelitev nepovratnih sredstev
je načrtovana za sofinanciranje pro-
jektov za povečanje gospodarske os-
nove na območjih avtohtonih narod-
nih skupnostih.

Javni sklad intenzivno
pripravlja javne razpise.
Prvi javni razpis načrtuje
objaviti še v mesecu aprilu
in sicer za projekte spod-
bujanja razvoja turističnih
destinacij, za katere je po
Poslovnem in finančnem
načrtu za leto 2006 pred-
videnih 800,0 mio tolarjev.
Naslednji javni razpis bo
objavljen za investicijske
projekte podjetniškega
značaja, kjer je na razpo-
lago 1.100,0 tolarjev ugod-
nih posojil. m.r.

delo vlade
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Imamo kaj pokazati
Med nedavnim delovnim obiskom vlade v goriški statistični regiji sem ugo-
tavljal, da se Ministrstvo za promet s tem območjem intenzivno ukvarja in da
imamo kaj pokazati.

Avtoceste, načrtovane
v nacionalnem progra-
mu, so na Goriškem
zgrajene in predane pro-
metu. Pri povezavah te
regije z osrednjo Sloveni-
jo pa je v gradnji le še od-
sek Rebernice kot del hi-
tre ceste med Razdrtim
in Vipavo, ki zaradi iz-
jemno zahtevne geologi-
je predstavlja enega izmed gradbeno
zahtevnejših odsekov na slovenskem
avtocestnem omrežju. Trenutno sta v
teku dva razpisa. Za oba je bilo odpi-
ranje ponudb že izvedeno, izbor na-
jugodnejšega ponudnika pa zaradi
zahtevkov neizbranih ponudnikov za
revizijo še ni pravnomočno zaključen.
En razpis se nanaša na gradnjo pre-
dorov Barnica in Tabor, drugi na grad-
njo viaduktov Boršt in Polance.

V kratkem bo izveden še zadnji jav-
ni razpis, in sicer za izvedbo elektro-
strojne opreme predorov Barnica in
Tabor ter obeh pokritih vkopov.

Investicijska vrednost celotnega od-
seka Razdrto – Vipava v dolžini sko-
raj 11 kilometrov znaša dobrih 200
milijonov eurov (natančneje: 201,4
mio eurov). Prometu bo v celoti pre-
dan predvidoma konec leta 2007. Na
ta način bo goriška regija dobila so-
dobno povezavo z osrednjo Sloveni-
jo, hkrati pa drugo navezavo na itali-
jansko avtocestno omrežje.

Na tem območju so v teku tudi šte-
vilne investicije na državnem cestnem
omrežju. Naj začnem z obvoznicami:
• Novembra letos načrtujemo za-

ključek del pri gradnji obvoznice
Kobarid (investicijska vrednost
znaša dobre pol milijarde tolarjev),
ki bo staro mestno jedro razbreme-
nila večjega dela prometa med Bov-
cem in Tolminom.

• Februarja letos smo podpisali pro-
tokol z občinama Miren–Kostanje-
vica in Šempeter–Vrtojba, ki ureja
medsebojna razmerja pri izgradnji
obvoznice Vrtojba. V protokolu je
med drugim predvideno, da bo
druga faza izgradnje obvoznice, ka-
tere ocenjena vrednost znaša do-
bre pol milijarde tolarjev, zaključe-
na v letu 2006, tretja faza, vredna
300 milijonov tolarjev, pa v letu
2007.

• In naposled solkanska obvoznica:
Ministrstvo za promet si prizade-
va za kontinuirano izgradnjo sol-
kanske obvoznice, katere soinvesti-
tor je Mestna občina Nova Gori-
ca. Zaradi pritožbe neizbranega iz-

vajalca je razpis za ze-
meljska dela in oporne
konstrukcije na delu tra-
se v postopku na držav-
ni revizijski komisiji. Pri-
čakujemo, da bo posto-
pek zaključen še v tem
mesecu. Dokumentacija
za izvedbo javnega naro-
čila za vsa preostala dela
pa je že pripravljena,

tako da predvidevamo, da bo ob-
voznica v celoti zgrajena do konca
leta 2007.

Da ne bom predolg, naj dodam le
še nekaj zbirnih podatkov. Za najraz-
ličnejše ukrepe na državnem cestnem
omrežju v vseh 12 občinah tega območ-
ja je Ministrstvo za promet lani pora-
bilo skoraj 1,3 milijarde tolarjev. Sreds-
tva, predvidena za investicije in vzdr-
ževanje državnih cest v letošnjem letu,
znašajo 2,7 milijarde tolarjev, v letu
2007 pa je predvidenih 4,8 milijarde
tolarjev. Kaj bomo gradili s tem denar-
jem, naštevam v posebnem okvirčku.

S cest na železnice – konkretno na

Predvidene investicij na državnih cestah na območju Goriške:
• gradnja nadomestnega mostu čez

Sočo na regionalni cesti Trenta –
Bovec (gradnja je predvidena v le-
tih 2007 in 2008)

• sanacija zidu in cestišča skozi kraj
Soča na regionalni cesti Trenta –
Bovec (gradnja je predvidena v
letu 2007)

• rekonstrukcija odseka regionalne
ceste Gonjače – Šmartno (grad-
nja je predvidena v letu 2007)

• gradnja nadomestnega propusta
čez potok Log v Dobrovem (grad-
nja je predvidena v letu 2009)

• gradnja cestne povezave Trebija
– Želin (marca letos je bila na Di-
rektorat za ceste posredovana po-
buda za izdelavo državnega loka-
cijskega načrta, v okviru katere-
ga bo izbrana tudi najprimernej-
ša varianta)

• sanacija plazov in brežin na od-
seku Novaki - Cerkno (v letoš-
njem letu bo naročen projekt za
izvedbo, finančna sredstva je po-
trebno zagotoviti v naslednjem
proračunu)

• modernizacija odseka Dolenja
Trebuša – Spodnja Idrija (grad-
nja bo izvedena v okviru razpo-
ložljivih finančnih sredstev v pri-
hodnjih letih)

• sanacija plazu na cesti Marof –

Žiri (projektna dokumentacija je
izdelana, sredstva za izvedbo je po-
trebno zagotoviti v naslednjem pro-
račq unu)

• sanacija plazu na odseku Staro
selo – Breginj (izdelana je projekt-
na dokumentacija, gradnja je pred-
videna v letu 2007)

• ureditev ceste kozi naselje Bilje
(pričetek del je predviden v letu
2007)

• gradnja nadomestnega propusta
čez potok Vitovšek v Šempasu
(gradnja je predvidena v letu 2009)

• gradnja mostu čez Vipavo v Dorn-
berku (gradnja je predvidena v le-
tih 2008 in 2009)

• rekonstrukcija križišč za Poljubinj
in Žabče v občini Tolmin (predvi-
dena je izdelava državnega lokacij-
skega načrta)

• ureditev križišča Bača na cesti Ba-
ča – Kneža (v letošnjem letu je
predvidena izvedba projekta za iz-
vedbo in projekta za gradbeno do-
voljenje)

• nadaljevanje del pri modernizaciji
ceste Volče – Solarji

• rekonstrukcija odseka Bača – Kne-
ža (gradnja je predvidena v letu
2007)

• rekonstrukcija oz. preložitev ceste
na območju plazu Slano blato (v

teku je izdelava državnega loka-
cijskega načrta)

• ureditev ceste skozi Batuje (obči-
na Ajdovščina je v letu 2006 za-
gotovila sredstva za izvedbo raz-
pisa in pričetek del jeseni 2006;
za dokončanje del v letu 2007 bi
bilo potrebno zagotoviti več sred-
stev za leto 2007 in 2008)

• rekonstrukcija mostu čez Korit-
nico v Koritnici (gradnja je pred-
videna v letih 2009 in 2010)

• rekonstrukcija mostu čez potok
v Kuku (gradnja je predvidena v
letih 2009 in 2010)

• rekonstrukcija mostu čez Sopo-
to v Klavžah (gradnja je predvi-
dena v letih 2009 in 2010)

• rekonstrukcija mostu čez Idrijco
v Dolenji Trebuši (gradnja je
predvidena v letih 2008 in 2009)

• sanacija brežine nad cesto Kne-
ža – Podbrdo (dela so predvide-
na v letih 2007 in 2008)

• sanacija skalnatega podora na ce-
sti Kneža – Podbrdo (trenutno sta
v pripravi dva predloga za zača-
sno sanacijo – izvedba galerije
(začasna sanacija) ter odminira-
nje previsa)

• ureditev ceste skozi Vipavo (pred-
videna je novelacija projekta, iz-
delanega leta 2000)

Nova Gorica

regionalno progo Jesenice–Nova Go-
rica–Sežana, ki je v zelo slabem sta-
nju. Zato sem županom, gospodars-
tvenikom in prek kratke tiskovne kon-
ference tudi širši javnosti ob tej pri-
ložnosti z veseljem sporočil, da je Jav-
na agencija za železniški promet
(AŽP) v predlogu Programa dela in
finančnega načrta za leti 2006 in
2007 planirala nekatere nujne investi-
cije na tej progi. Naj jih naštejem:
• Položitev progovnega in optič·

nega kabla - investicija se bo izva-
jala v letih 2006 do 2008; letos je
predvidena izvedba prve faze.

• Obnova štirih železniških postaj na
progi Jesenice–Nova Gorica, in si-
cer: Nova Gorica, Most na Soči,
Bled in Jesenice. Prva faze obnove,
to je ureditev fasad in okolja, bo po-
tekala že v prvi polovici letošnjega
leta. V drugi polovici leta pa je pred-
videna druga faza obnove zgradb,
ki obsega menjavo stavbnega pohiš-
tva in sanacijo streh.

• Nadgradnja oziroma zavarovanje
štirih nivojskih prehodov
V letu 2006 je predvideno zavaro-
vanje štirih obstoječih nivojskih
prehodov na progi Jesenice–Nova
Gorica–Sežana, in sicer:

- Nivojski prehod Ložice (občina Ka-
nal ob Soči) je sedaj zavarovan z
mehanskimi zapornicami. Predvi-

deno je avtomatsko zavarovanje ni-
vojskega prehoda s polzapornicami.

- Nivojski prehod Saksid v občini
Nova Gorica je sedaj zavarovan z
Andrejevim križem. Letos se bo iz-
vedlo avtomatsko zavarovanje nivoj-
skega prehoda s polzapornicami.

- Nivojski prehod Rafut je sedaj za-
varovan z avtomatskim cestnim sig-
nalom. Letos bo vgrajena naprava
za avtomatsko zavarovanje s pol-
zapornicami.

- Nivojski prehod na postaji Nova
Gorica (smer Vrtojba) je zavaro-
van z avtomatskim cestnim signa-
lom. Letos je predvideno zavaro-
vanje nivojskega prehoda z avto-
matskimi polzapornicami.

Z vsem naštetim sem vas najbrž pre-
pričal, da se s tem območjem inten-
zivno ukvarjamo. In da bomo v do-
glednem času imeli pokazati še kaj več
kot tokrat.
mag. Janez Božič, minister za promet

delo vlade
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Slovenci v Braziliji
Leta 1890 (dve leti po odpravi suž-

njelastništva v tej državi) je Brazilija
z Italijo sklenila pogodbo o priselje-
vanju italijanskih delavcev in že tega
leta je prišlo tja več kot 150.000 Itali-
janov, med njimi številni primorski
Slovenci. Glavnina Slovencev se je v
to državo priselila konec 19. stoletja
ali na prehodu v 20.. Do leta 1904
naj bi po podatkih kranjske deželne
vlade v Brazilijo odšlo 1.024 Sloven-
cev samo s Kranjske, avstroogrski
Lloyd pa je že leta 1888 organiziral
prevoz 1.111 slovenskih izseljencev v
to državo. Po najbolj optimističnih
ocenah naj bi pred začetkom 2. sve-
tovne vojne v Braziliji živelo celo do
20.000 Slovencev. Drugi večji val pri-
seljencev iz Slovenije je prišel med
obema vojnama, manjša in še danes
dejavna skupina pa je prišla še v 50.
letih 20. stoletja.

Največ Slovencev se je naselilo na
območju države Săo Paulo, najgoste-
je naseljenega in industrijsko najrazvi-
tejšega območja v državi, veliko pa jih
je bilo tudi v notranjosti. Dobršen del
izseljencev se je vrnil v domovino, pri
tistih, ki so ostali, pa je asimilacija na-
redila svoje in danes je o teh izseljen-
cih komaj še mogoče ujeti kakšno

sled.
Od leta 1931 do 1936 je delovalo

Jugoslovensko podporno udruženje
(JPU), v katerem so poleg Hrvatov,
Nemcev, Banatskih Židov in nekaj Sr-
bov sodelovali tudi Slovenci.

V času po drugi svetovni vojni ima-
mo podatke o društvu SAJUG (So-
ciedad amigo do Jugoslavia – Druš-
tvo prijateljev Jugoslavije), v katerem
so dolgo sodelovali številni Slovenci,
a je po razpadu SFRJ razpadlo. Veli-
ka škoda je, da se o delovanju Sloven-
cev v tem obdobju ni ohranilo ravno
veliko arhivskega gradiva.

Skupina slovenskih izseljencev je iz
obdobja 50. in 60. let 20. stoletja ne-
kaj mesecev pred razglasitvijo samo-
stojne RS pri Janezu Hlebanji usta-
novila Zvezo Slovencev Brazilije.
Društvo nima svojih prostorov, središ-
če dogajanja pa je bila vedno hiša Ja-
neza Hlebanje. Predsednik društva je
Peter Slavec, ki občasno izdaja glasi-
lo Novice pod lipo. Glavna dejavnost
društva je sprejemanje gostov iz Slo-
venije, pomoč pri nudenju prenočišč,
organizaciji kulturnih in drugih gosto-
vanj, itd. Člani se redno dobivajo dva-
krat letno, za božič in ob obletnici slo-
venske osamosvojitve konec junija.
Gre predvsem za pripadnike prve ge-
neracije, večinoma razmeroma dobro

situirane in izobražene rojake, ki se
jim postopoma pridružujejo tudi mla-
di. Zveza Slovencev Brazilije organi-
zira tečaj slovenskega jezika, za kate-
rega velja veliko zanimanje, vodi ga
študent iz Slovenije Simon Plestenjak.

Število Slovencev v Braziliji je prak-
tično nemogoče natančneje opredeli-
ti. Govorimo lahko o nekaj sto ose-
bah, ki občasno kontaktirajo z druš-
tvom ali organi RS, ter o najmanj
1.000 osebah slovenskega porekla
(mešani zakoni, 3., 4. generacija).

Slovenci v Urugvaju
Prvi Slovenci so se v Urugvaj izseli-

li konec 19. stoletja, velika večina pa
med svetovnima vojnama. Gre pred-
vsem za Prekmurce in deloma za Pri-
morce. Velika večina jih živi v Mon-
tevideu, prišli pa so predvsem iz eko-
nomskih razlogov in deloma zaradi
fašizma v domačih krajih. V Monte-
video je sicer prišlo zelo veliko
izseljencev, a so v glavnem nadaljeva-
li pot v bližnji Buenos Aires.

Skupnost je v letu 1935 štela okoli
1.500 razmeroma stalno naseljenih ro-
jakov, okoli 500 Prekmurcev pa je tega
leta ustanovilo Prvo slovensko prek-
mursko društvo (Primera sociedad
Eslovena Transmurana). To obstaja

tudi danes in velja za
najstarejše še delujoče
društvo v Južni Ame-
riki. Že v začetku so
imeli moški in meša-
ni pevski zbor, mladin-
ski orkester ter radij-
sko oddajo. Poleg
prekmurskega društva
sta delovali še dve slo-
venski društvi, levičar-
sko Ivan Cankar in de-
sničarsko Slavče. Ti
sta se leta 1937 zdru-
žili v Slovenski kro-
žek, ki se je kasneje za-
radi upadanja članstva

pridružil jugoslovanskemu društvu
Bratstvo. Ocenjuje se, da je Sloven-
cev in njihovih potomcev v Urugvaju
okoli 2000.

V društvu je včlanjenih okoli 130
ljudi. Združujejo se v klubu, ki ima
veliko in malo dvorano, kegljišče, zu-
nanje igrišče, sejno sobo in eno sta-
novanje. Prireditev ali proslav se ude-

ležuje 100 do 300 oseb, največ v pri-
meru “kolin”.V tej skupnosti slovenš-
čine skorajda ne zasledimo več, po-
dobno je tudi s prekmurščino. Komu-
nikacija poteka skoraj izključno v
španščini. Kljub temu so gostovanja
različnih slovenskih kulturnih skupin
redna in dobrodošla. Organiziran je
sobotni pouk slovenskega jezika, za
katerega velja veliko zanimanje.

Slovenci v Argentini
Po ocenah strokovnjakov živi v Ar-

gentini okoli 30.000 Slovencev oziro-
ma njihovih potomcev. Prvi so s slo-
venskega etničnega ozemlja prišli v
70. letih 19. stoletja. Manjša skupina
se je priselila v začetku 20. stoletja,
največ v obdobju med I. in II. svetov-

no vojno, predvsem s Primorske in iz
Prekmurja, skupno približno 25.000
oseb. Gre za pretežno ekonomsko
emigracijo, ki se je izselila zaradi fa-
šizma.

»Predvojni« izseljenci imajo svoje
klube v Rosariu (Triglav) in v Buenos
Airesu (Triglav, Bernal). Večina ne go-
vori slovensko, velik del mlajše gene-
racije je asimiliran. Primorsko-prek-
murska skupnost v Bernalu ima svo-
jo radijsko oddajo Slovenija,...moja

Delegacija Komisije za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu je bila na uradnem obisku
pri naših rojakih v Braziliji, Argentini in Urugvaju

Simbol doma v San Justo Argentina –
posekana lipa s pogankom;

Srečanje v Slovenskem
domu San Justo in OŠ
Franceta Balantiča –
Argentina
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ljubezen (Eslovenia,...mi amor), ki jo
vodi Eduardo Kovačič. Odkar je Slo-
venija postala suverena država, je ču-
titi večje zanimanje za Slovenijo in slo-
venščino (še posebej prekmurščino),
pa tudi za slovenska državljanstva.
Najbolj potrebujejo pomoč pri ohra-
njanju jezika in pri povezanosti z do-
movino. Socialno stanje je po nasto-
pu krize v Argentini zadnja leta tudi
med našimi rojaki bolj slabo. Kot ve-
čina Argentincev tudi ti ljudje živijo
težko in le redki si lahko privoščijo
obisk v Slovenijo. V zadnjih letih so
postali bolj pogosti obiski gledaliških
in pevskih skupin iz Slovenije.

Podobno velja tudi za Slovensko
podporno društvo Triglav, ki združuje
predvsem Primorce. Na njihove pri-
reditve pride tudi preko 200 ljudi, kul-
turno in umetniško življenje v veliki
meri pokrivajo gostje iz Slovenije. Po-
dobno, kot pri prekmurskih izseljen-
cih, je socialno stanje slabo. Veliko
manjših podjetnikov je obubožalo,
zato je tudi vzdrževanje kluba proble-

matično. Rešitev iščejo z oddajanjem
v najem in članstvom Neslovencev.
Opaziti je izrazito nedejavnost pripad-
nikov mlajših generacij, med starejši-
mi pa prihaja do medsebojnih neso-
glasij.

Večja skupina Primorcev živi v Ro-
sariu, 300 km oddaljenem od Buenos
Airesa. Tamkajšnji klub, ki se prav
tako imenuje Triglav, v zadnjih letih
izrazito napreduje v vseh pogledih.
Slovenski rojaki si prizadevajo za
vzpostavitev gospodarske povezave
med Rosariom in Koprom ter s Slo-
venijo nasploh, tesne pa so postale
tudi vezi z društvom iz San Justa (Bue-
nos Aires). Tudi v tem društvu v Ro-
sariu, kjer se zbira okrog 130 ljudi, je
čutiti vse večje zanimanje za Sloveni-
jo.

V vrsto klubov Triglav spada tudi
slovensko društvo v Cordobi, 800 km
oddaljeni od Buenos Airesa. Imajo ve-
lik, a ne preveč opremljen dom, kjer
se občasno zbira okrog 80 ljudi vseh
starosti. Mnogi med njimi sploh ne

znajo slovensko, kar je izrazito zlasti
pri mlajših. Kaže pa se velika želja po
izobraževanju v slovenščini, in po več-
jih stikih s Slovenijo, ki jo nekateri več-
krat tudi obiščejo. Socialno stanje je
prav tako težko. Politično prepričanje
članov je različno, ker pa je število
majhno, jih slovenstvo druži brez več-
jih težav.

Slovenska politična
emigracija

Najmočnejša slovenska skupnost v
Argentini je skupnost povojnih begun-
cev, ki so se v svojo novo domovino,
pretežno na območje Velikega Buenos
Airesa odselili med leti 1947 in 1949
ter 1954 in 1955 (gre za okoli 6.000
oseb). Močni skupini sta še v Bariloc-
hah, 1700 km južneje, in v Mendozi,
1200 km zahodno od Buenos Airesa.
Za slovensko politično emigracijo je
značilno, da je prišla v strnjeni skupi-
ni, z zelo velikim številom izobražen-
cev in duhovnikov, že iz begunskih ta-

borišč v Avstriji in Italiji izoblikova-
nim osnutkom šolskega in družbene-
ga podsistema, prihajale so cele dru-
žine. Ob prihodu so se hitro znašli in
si opomogli ter z lastnimi sredstvi
zgradili domove zase in za celotno
skupnost. Ustanovili so slovenske šo-
le, pevske zbore, gledališke skupine,
umetniške skupine, srednješolski te-
čaj, športna igrišča, sakralne objekte,
itd.

Osrednja kulturna ustanova Sloven-
ska kulturna akcija izdaja številne knji-
ge (že več kot 200), prireja razstave
ipd. Krovna organizacija se imenuje
Zedinjena Slovenija in je prek Medor-
ganizacijskega odbora povezana s kra-
jevnimi domovi in številnimi organi-
zacijami. Osrednje glasilo je politični
tednik Svobodna Slovenija (Eslovenia
Libre). Slovensko dušno pastirstvo iz-
daja tednik Oznanilo. Tudi skupnosti
v Barilochah in Mendozi imata svoja
domova in dobro organizacijo, ki skr-
bi za ohranitev slovenstva in krščan-
skega duha v skupnosti. Gre za izra-

Srečanje s Friderikom Hlebanjo – eden od mecenov Slovenske
skupnosti v Braziliji;

Pevski zbor Slovenske skupnosti v Braziliji; Srečanje s prekmurskim društvom v Urugvaju;

Kulturno društvo Triglav v Argentini;

Sprejem pri predsedniku
in članih skupnosti
Zedinjena Slovenija v
Argentini

Srečanje s Slovenskim planinskim društvom v Bariločah – Argentina Srečanje s predsednikom za mednarodne
odnose v Argentinskem kongresu

>>>
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zito katoliško usmerjeno slovensko
skupnost, ki politično izhaja iz pred-
vojne Slovenske ljudske stranke.

Domovi, kjer se na prireditvah zbi-
ra po več sto ljudi, imajo svoje dvora-
ne, ki so priložnostno tudi kapele, ob
sobotah pa tam poteka pouk sloven-
ske osnovne šole, vodene s prostovolj-
ci. Imajo svojo kreditno zadrugo »Slo-
ga«, gospodarsko zbornico, zavetišče
za ostarele, počitniški dom, športna
igrišča, pevske zbore, gledališke sku-
pine, ki na zelo dostojen način prire-
jajo pogoste gledališke predstave in
koncerte. Poleg že naštetih velja ome-
niti še organizacije kot na primer Zve-
za mater in žena, Fantovska zveza,
Dekliška zveza itd.

V Mendozi živi okoli 600 Sloven-
cev. Gre tako za predvojno ekonom-
sko kakor tudi za povojno politično
emigracijo. Slovence povezuje Druš-
tvo Slovencev v Mendozi, ki ima v svo-
jem domu občasno različne priredi-
tve, redno slovensko šolo, slovensko
bogoslužje in druge oblike delovanja
in povezovanja, kakor jih ima Zedi-
njena Slovenija v Buenos Airesu. Med
Slovenci v Mendozi je sorazmerno ve-
liko izobražencev in nekaj uglednih
gospodarstvenikov. Zelo se zanimajo
za Slovenijo, s katero imajo dobre sti-
ke, kar je značilno zlasti za mlajše. Za
to skupnost je značilno, da kljub veli-
kemu številu narodnostno mešanih
zakonov uspeva ohranjati številčno
članstvo v društvu.

V kraju San Carlos de Bariloche
(krajše Bariloche) živi okoli 350 Slo-
vencev in njihovih potomcev. Iz Bue-
nos Airesa so se preselili zaradi pod-
nebja, podobnega alpskemu. Ta skupi-

na se zbira v slovenskem planinskem
društvu in je svojemu novemu okolju
prinesla evropske poglede in izkušnje
v zimskih športih, alpinizmu in turiz-
mu. Gre za zelo uspešne in cenjene lju-
di, ki imajo še vedno stike s Slovenijo.
Med mladimi se je dvignila stopnja izo-
brazbe, težave pa so pri ohranjanju slo-
venskega jezika (slovensko jih govori
le še polovica). Težave se kažejo pred-
vsem med otroki mešanih zakonov. Ne
gre za homogeno skupnost kakor npr.
na področju Buenos Airesa.

Slovenska skupnost v Miramaru,
450 km južno od Buenos Airesa, je
sicer majhna, a zelo aktivna, čeprav

prihajajo na srečanja predvsem starej-
ši ljudje. Ta skupnost zaživi v polet-
nih mesecih, ko pride veliko rojakov
na počitnice, saj imajo mnogi tu svo-
je počitniške hiše.

V Argentini je še vrsta manjših skupin
in posameznikov, ki bolj ali manj uspe-
vajo ohranjati svoje slovenstvo (San Mar-
tin de los Andes, Tucuman, San Luis).

Odnosi med Prekmurci in Primor-
ci na eni strani ter povojnimi izseljen-
ci na drugi so v zadnjem desetletju
korektni in kooperativni, razen posa-
meznih izkazov nezaupljivosti in raz-
hajanj v nekaterih pogledih. Sloven-
ska skupnost je bila najbolj enotna v
času boja za slovensko samostojnost
in mednarodno priznanje.

Poleg radijske oddaje v Bernalu de-
lujejo v Buenos Airesu še: radijska ter
televizijska oddaja Slovenski kotiček,
radijska oddaja Okence v Slovenijo in
mladinska športno obarvana radijska
oddaja v San Martinu.

Ob izbruhu najhujše krize v Argen-
tini v zadnjem obdobju se je zelo po-
večalo zanimanje za preselitev v Slo-
venijo. Tak interes je od novembra
2001 do konca februarja 2002 izrazi-
lo več kot 100 kandidatov, v glavnem
gre za mlade, izobražene slovenske za-
konske pare, ki govorijo slovensko, ter
njihove otroke – večinoma imajo že
pridobljeno slovensko državljanstvo.
Veliko večje je neuradno povpraševa-
nje po možnostih pridobitve sloven-
skega državljanstva, predvsem s stra-
ni potomcev predvojnih izseljencev,
ki bi s slovenskim potnim listom radi
na delo v države Evropske unije.

Vsa srečanja z našimi rojaki v Bra-
ziliji, Urugvaju in Argentini so bila
pristna, prisrčna in za nas zelo pouč-
na. Za naše pojme velike družine v
Argentini, ki štejejo tudi do šest otrok,
ohranjajo slovenski jezik in slovensko
kulturo na zelo visoki ravni. To poč-
nejo v zavedanju velike narodne zave-
sti z minimalno pomočjo slovenske dr-
žave v zadnjem obdobju. Zasluge za
to plemenito delo imajo zagotovo tudi
duhovniki Slovenske katoliške misije.

Prepričan sem, da bi morala sloven-
ska država tem rojakom dati priznanje
tudi na deklarativni ravni. Rešiti mo-
ramo tudi odprta vprašanja glede pri-
dobivanja slovenskega državljanstva.
Zagotovo ni prav, celo nespodobno je,
da se morajo posamezni naši rojaki za
pridobitev slovenskega državljanstva
posluževati zakonskega določila izred-
ne naturalizacije, ki jih postavlja v po-
ložaj kot Neslovence. Ob tako visoki
narodni zavesti, kot jo imajo naši roja-
ki v Južni Ameriki, ni bojazni za ohra-
njanje Slovenstva, dolžnost naše drža-
ve pa je, da jim v zavedanju tega dela
po svojih močeh pomagamo.

Predsednik Komisije za
Slovence v zamejstvu in po svetu:

mag. Janez Kramberger

>>>

Srečanje v Slovenskem domu za ostarele –
Argentina

OBČNI ZBOR SLS LITIJA

Uspešno delo OO SLS
Litija v preteklem letu
V nedeljo, 2. aprila, smo v Občinskem odboru Slovenske ljudske stranke Litija
pripravili letni občni zbor članov SLS Litija, ki se ga je udeležil tudi pred-
sednik Državnega sveta Republike Slovenije Janez Sušnik z ženo.

Člani smo pregledali delo v prete-
klem letu, ki je bilo, glede na to, da je
stranka v Občinskem svetu v opozici-
ji, uspešno. To je razvidno tudi iz po-
ročil predsednika Občinskega odbo-
ra SLS Litija Gvida Kresa, vodje svet-
niške skupine SLS Litija Francija Ro-
kavca in blagajnika Jožeta Permeta.

Na zboru smo še enkrat spregovo-
rili o lanskoletnem obisku predsedni-
ka Slovenske ljudske stranke in mini-
stra Janeza Podobnika v Litiji in
Šmartnem pri Litiji. Z obiskom in re-
zultati obiska smo zadovoljni in želi-
mo si, da se še srečamo v naših kra-
jih, kajti tem za pogovore imamo več
kot dovolj.

Po uvodnih besedah in prebranih
poročilih se je razvila burna debata
na temo življenja in dela na podeže-
lju. S strani članstva smo bili opozor-
jeni na vse slabši gospodarski položaj
v kmetijstvu. Kot da vseh težav že tako
ali tako ni dovolj, se sedaj zaostruje
še davčna politika do kmetijske dejav-
nosti.

Nič boljše se ne godi delavcu. Stal-
ni strah pred izgubo delovnega mesta
prav gotovo negativno vpliva na do-
bro delovno klimo, večjo učinkovitost
in osebno zadovoljstvo.

S strani upokojencev je bilo tudi ve-
liko povedanega. Strah pred zmanjša-
njem pokojnin in socialne varnosti je
vse večji.

Smo si pa bili enotni, da za zagoto-
vitev in rešitev vseh skrbi in proble-
mov potrebujemo močno gospodars-
tvo v vsej državi, ki bo sposobno še
naprej financirati vse potrebe. Potreb-
no pa bo tudi poceniti državno upra-
vo, kajti vse naprtiti gospodarstvu ni
mogoče.

Naš glavni letošnji cilj je uspešen
nastop na lokalnih volitvah z izbolj-
šanjem rezultata volitev za občinski
svet in volitev za župana.

Ad1

OZ SLS Litija sprejema poročilo o
delu in finančno poročilo za leto
2005.

Ad2

OZ SLS Litija sprejema program o
delu Občinskega odbora SLS Litija za
leto 2006.

Ad3

OZ SLS Litija zahteva, da Ministrs-
tvo za okolje in prostor RS čimprej
sprejme odločitev, s katero bo odpra-
vila krivico, ki jo je s sprejetjem Ured-
be o okoljski dajatvi podeželanom sto-
rila odhajajoča Ropova vlada novem-
bra 2004.

Ad4

OZ SLS Litija poziva vodstvo SLS,
da v koaliciji zahteva spremembo do-
hodninske zakonodaje, ki omogoča
dvakratno obdavčenje kmetov. Za iz-
plačevanje subvencij pa naj država
tudi zase določi rok, ki mora biti znan
že ob izpolnjevanju vlog.

Ad5

OZ SLS Litija z zadovoljstvom ugo-
tavlja, da je pobuda o območnem raz-
vojnem partnerstvu »padla na plod-
na tla«, zato Občinske odbore SLS
Kamnik, Lukovica, Moravče, Dol pri
Ljubljani, Zagorje, Ivančna Gorica in
Šmartno pri Litiji poziva, da v Občin-
skih svetih glasujejo za Pogodbo o us-
tanovitvi Območnega razvojnega part-
nerstva.

Ad6

OZ SLS Litija apelira na občino Li-
tija, da se, glede na dodatna sredstva,
ki jih bo Občina prejela iz naslova
Službe Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, sprejme
rebalans proračuna, kjer naj se zago-
tovijo dodatna sredstva za popravilo
in modernizacijo lokalnih cest in jav-
nih poti, kot je svetniška skupina že
predlagala.

Ad7

Ponovno predlagamo izpolnjevanje
odloka, ki ga župan Mirko Kaplja za-
vestno krši. Poleg tega predlagamo
tudi spremembo Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča
in da se zbrana sredstva namensko vr-
nejo v KS in MS.

Ad8

Občina naj skupaj z Direkcijo za ce-
ste pristopi k izbiranju najboljše ob-
vozne rešitve prometa v mestu Litija.
Prav tako naj Občina z Direkcijo za
ceste in SKP Litija pristopi k sanaciji
infrastrukture v mestu, posebno vo-

SL(S)avni
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… in v Slovenj
Gradcu

2. aprila se je ustanovil tudi občin-
ski odbor Nove generacije v Slovenj
Gradcu, za predsednico pa je bila iz-
voljena Karolina Gaber.

Čestitke mamicam v porodnišnicah
ob materinskem dnevu

Nova generacija, podmladek Slo-
venske ljudske stranke, je tudi ob le-
tošnjem materinskem dnevu s poseb-
no akcijo čestitala mamicam, ki so
oz. bodo rodile v dneh okoli tega
praznika. Vsem štirinajstim sloven-
skim porodnišnicam tako že od leta
2002 pošiljamo ročno izdelane voš-
čilnice, ki jih v tednu pred prazni-
kom izdelajo predšolski otroci sku-
paj z animatorji na posebnih delav-
nicah v Ljubljani in na Sveti Ani v
Slovenskih Goricah.

V voščilo smo zapisali: »Naj Vam
bo danes še posebej lepo, da boste
vse dni, ki prihajajo, iz tega črpali
energijo in ljubezen za Vašega otro-

ka. Želimo Vam obilo sonca in vese-
lja! Otroku pa naj Slovenija nudi vse
najboljše, da se bo lahko vsak dan, ko
bo vse bolj in bolj vstopal v življenje,
počutil varnega in bo imel možnosti,
da zajame življenje v vsej njegovi pol-
nosti.«

V Novi generaciji SLS ob tem pou-
darjamo, da bo Slovenija predvsem z
ustrezno promocijo družinskega živ-
ljenja, stimulativno davčno zakonoda-
jo, prijaznim delovnim okoljem in
dostopnejšimi stanovanji postala dru-
žinam prijazno okolje, v katerem se
nam za padanje rodnosti ne bo bati.

Petra Kapl

dovodne infrastrukture (azbestne
cevi) ter državnih in občinskih cest v
mestu Litija.

Ad9

OZ SLS Litija nasprotuje popolne-
mu razbitju ZIK-a in predlaga, da se
v stari litijski šoli pristopi k ureditvi
prostorov za litijski muzej.

Ad10

OZ SLS Litija daje poslancu SLS
DZ RS Stanislavu Brenčiču vso pod-
poro za sprejetje Zakona o zapiranju
rudnika Sitarjevec.

Ad11

OZ SLS Litija ponovno apelira na
občino Litija, da za končno odloča-
nje pripravi Odlok o pristojnostih in
financiranju KS in MS, v katerem
bodo zagotovljeni pogoji za njihovo
delovanje. MS naj se obravnava loče-
no od KS, ker so aktivnosti v KS po-
polnoma drugačne kot v MS.

Ad12

OZ SLS Litija z zadovoljstvom ugo-
tavlja, da je bil projekt čistilne napra-
ve Litija-Šmartno-Zagorje, vložen Ko-
hezijskemu skladu v Bruslju za sofi-
nanciranje, ki bo v letih 2007-2009
omogočilo izgradnjo celotnega kana-
lizacijskega sistema s čistilno napra-
vo.

Ad13

OZ SLS predlaga občini Litija in
Mestni skupnosti Litija, da se vzpo-
stavijo pogoji za nemoteno delovanje
gasilske intervencijske skupine.

Ad14

OZ SLS Litija apelira na župana ob-
čine Litija, da sredstva iz naslova ko-
munalnega prispevka v največji mož-
ni meri nameni področjem, kjer so se
sredstva zbrala. Prav tako naj se pod-
jetnikom za določen čas odpiše nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljiš-
ča in lokalni prispevek za nova vlaga-
nja v želji po pridobitvi novih delov-
nih mest.

Ad15

OZ SLS Litija predlaga, da se pri
Občinskem odboru ustanovi iniciativ-
ni odbor za ustanovitev Upokojenske
zveze.

Gvido Kres

Ustanovitev Nove generacije
v občini Vransko

Čas pomladi je čas prebujanja ter
čas,da si naberemo nove energije -
in seveda čas, da storimo nekaj drug
za drugega in za občino Vransko, kot
smo si rekli mladi v Vranskem. Pri-
četi je treba z majhnim, kajti iz majh-
nega raste veliko in iz velikega še več-
je. Prav to je bil moto nas mladih, ki
nas je povezoval v naših odločitvah,
prepričanjih in nas znova in znova
navdajal z dobro voljo.

Seveda ideje in želje še niso dovolj,
zato smo se odločili, da bomo 19.
marca vse skupaj spravili še na for-
malno raven in tako organizirali us-

tanovni občni zbor Nove gene-
racije SLS. Pri sami organizaci-
ji nam je zelo pomagal naš pred-
sednik OO SLS Vransko Andrej
Pečovnik. Za delovnega pred-
sednika smo izbrali Domna Ko-
rošca, na naše veselje pa so se
ustanovitve udeležili tudi podpredsed-
nik NG Janez Tomšič, glavni tajnik
Andrej Napast in tajnik sveta Bor
Zgonc.

Že pred samo ustanovitvijo so se sli-
šale razne ideje mladih, kako bi se lah-
ko vključevali v družbeno politični pro-
stor, povezovali mlade v naši občini z

raznimi zanimivimi projekti in se slož-
no zavzemali za program Nove Gene-
racije SLS, hkrati pa po svojih najbolj-
ših močeh pomagali našim starejšim
prijateljem uresničiti njihove ideje. Ide-
je pa komaj čakajo, da jih uresničimo!

Mitja Zupan,
predsednik OO NG SLS

Nova generacija tudi v občini Kozje
V soboto, 8. aprila, smo v občini

Kozje ustanovili podmladek SLS-a,
Novo generacijo. Dobili smo se na
Kužnerjevi domačiji, na Pokleku. Se-
stanka se je udeležil tudi predsednik
Nove generacije SLS Rok Ravnikar,
ki nam je na kratko razložil delova-
nje podmladka in kaj se pod njego-
vim okriljem sploh dogaja. Delovni
predsednik ustanovitve je
bil Domen Korošec. Za
predsednico podmladka
SLS občine Kozje smo iz-
volili Petro Kužner, za pod-
presednico Anjo Polšak in
za tajnico Marjano Klav-
žar. Po končanem uradnem
delu smo še malce pokle-
petali ob potici in narezku
ter kapljici domačega vina.

Petra Kužner

Družini Kužner se v imenu
Nove generacije SLS resnično
zahvaljujem za izkazano gosto-
ljubje; uživali smo tako streho kot
nadvse okusno postrežbo, še
predvsem pa nepozaben Petrin
marmorni kolač.

Rok Ravnikar

Litija

zveze, klubi, gibanja, podmladek - NG pri SLS
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O demokraciji v češkem Brnu Konferenca v Moldovi
Štirje člani Nove generacije smo se

6. aprila odpravili na pot proti Češki.
Odzvali smo se povabilu Mladih krš-
čanskih demokratov iz Brna, ki so or-
ganizirali seminar »Democracy in Eu-
rope – Demokracija v Evropi«. Že ta-

koj po prihodu v mesto in študentski
dom, kjer smo preživeli pet čudovitih
dni, smo lahko ugotovili, da nam vse-
kakor ne bo dolgčas.

Ob prvi skupni večerji ter dobri hra-
ni in kapljici pristnega češkega piva
so se naši jeziki kaj hitro razvezali, da
smo takoj pričeli s spoznavanjem svo-
jih sosedov pri mizi. Jutro potem smo
pričeli s t.i. »Ice breaking Games«. To
so igre, s katerimi smo prebili led in
spoznali imena udeležencev ter drža-
ve, od koder smo prihajali udeležen-
ci. Lahko smo ugotovili, da smo An-
drej, Boštjan, Alenka Purger in jaz v
družbi Poljakov, Fincev, Čehov, Av-
strijcev, Ircev, Slovakov, sodelovali pa
so tudi mladi iz Malte in iz Irske. Ta-
koj po igrah je vodja seminarja Marc
povedal, da začnemo naslednji dan
uvajati »Time Manager«, kar pa nas
je prisililo k temu, da smo na semi-
narje hodili točno, brez zamujanja.

Vsi udeleženci smo morali na list-

ke tudi napisati, kaj pričakujemo v teh
dneh, ki jih bomo preživeli skupaj, na-
kar smo vse to nalepili na steno in se
čimbolj poskušali držati poti, ki je vo-
dila k dosegu teh ciljev. Zvečer je sle-
dil internacionalni večer, kjer smo se
vse države, razen organizatorjev (Av-
strija in Češka), predstavile drugim
soudeležencem. Našo državo so »za-
stopali« medica, borovničevec, vino
ter potica. Seveda pa ni smelo manj-
kati niti slovenske polke, ki je utrudi-
la marsikaterega plesalca iz tujih dr-
žav.

V soboto je sledil seminar, kjer smo
udeleženci poskušali skozi igro ter
skozi različne delavnice ugotoviti, kaj
sploh pomeni demokracija, kako se
lotiti različnih problemov, kako je po-
trebno delovati na določenih področ-
jih. Bilo je zelo zanimivo poslušati
mnenja iz drugih dežel, saj smo tako
lahko slišali marsikaj zanimivega. Se-
veda pa takšen seminar ne more mi-
niti, ne da bi si ogledali znamenitosti
države, v kateri smo bili nastanjeni.
In tako smo sončno in prijetno toplo
nedeljo izkoristili za oglede Brna in
okolice. Ogledali smo si gradove, boj-
na polja, dan pa smo zaključili v vin-
ski kleti. V ponedeljek nas je v mestni
hiši sprejela še županja Brna ter nas v
pičlih petih minutah pozdravila, po-
tem pa je predstavitev in vodenje og-
ledov mestne hiše prepustila svoji po-
močnici.

V prihodnosti nas čaka še »after
party«, ker smo si udeleženci seminar-
ja obljubili, da bomo ostali v stiku še
vnaprej. Seminar v Brnu je bilo čudo-
vito doživetje - izvedeli smo marsikaj,
spletla pa so se tudi mnoga nova pri-
jateljstva.

Alenka Petrovič

Mladinski svet Slove-
nije je v sodelovanju s
partnerskimi organiza-
cijami iz Moldove,
Ukrajine in Nizozem-
ske pripravil konferenco
o možnostih mladih na
evropskih trgih zaposli-
tve. Namen projekta je
bil združiti mlade, ki
imajo slabe perspektive
na trgu delovne sile in
jim predstaviti priložno-
sti, ki jih imajo doma in
v ostalih državah Evro-
pe. »Iskalci priložnosti«
je bil glavni moto kon-
ference, ki je potekala v treh glavnih
delih: moj položaj, moje sanje, moja
prihodnost. Vsakemu izmed delov je
bil posvečen del usposabljanja, vmes
pa se je našel čas za zabavo in dva
izleta po Moldovi.

Udeležencev je bilo okoli 40 iz vseh
držav partneric. Udeleženci smo mo-
rali prej poiskati nekatere podatke o
zaposlenosti v svoji državi, kar smo
na konferenci tudi predstavili. Znanje
angleškega jezika je bilo nujno in ude-
leženci so morali biti mlajši od 26 let.

Slovenci smo se na pot podali kar
z vlakom. Iz Ljubljane smo šli do Bu-
dimpešte, kjer smo prestopili na vlak
za Bukarešto. Na tamkajšnjem leta-
lišču so nas dočakali soudeleženci Ni-
zozemci; ko smo jim povedali, da je
za nami že 27 urna vožnja z vlakom,
so nas le debelo gledali in se čudili,
saj smo bili videti spočiti in polni ener-
gije. Iz Bukarešte je bil organiziran av-
tobusni prevoz v Moldovo, kamor
smo prispeli v nedeljo okrog poldne-
va. Prvi vtisi o državi so bili dokaj kla-
vrni. Vsem voznikom priporočam, naj
se s svojimi jeklenimi konjički nikar

ne lotijo tamkajšnjih cest. Ne da se z
besedami opisati ogromnih lukenj, ki
se jih tamkajšnji vozniki dokaj uspe-
šno izogibajo.

Seminar je bil poučen in tudi zaba-
ven, saj je delo potekalo skupinsko,
kar je pripomoglo k temu, da smo ude-
leženci hitreje navezali stike in s tem
spletli nova prijateljstva. Glavno me-
sto Kišinjev je ogromna prestolnica,
ki smo jo dokaj hitro vzeli za svojo.Žal
pa je mesto na moje veliko razočara-
nje zelo umazano, bolje rečeno blat-
no. Prevladovala je sivina. Ljudje do
turistov ne kažejo simpatij in znanje
angleščine med prebivalci je komaj-
da zaznati, kar pa za nas ni predstav-
ljajo velikih ovir. Domov sem se ven-
darle vrnila s prelepimi spomini no-
rih doživetij in zelo sem vesela, da smo
se v skupini odlično ujeli in prepriča-
na sem, da smo Slovenijo predstavili
v dobri luči.

Aleksandra Jahić

mi pogoji omogočil pri-
dobitev želene izobraz-
be. Če je v okviru celovi-
te rešitve za uspešen visokošolski si-
stem potrebna zagotovitev brezplač-
nega javnega prevoza, v Novi gene-
raciji podpiramo tudi to zahtevo štu-
dentov, pričakujemo pa odgovorno
ravnanje vseh pristojnih, tudi študen-
tov, pri urejanju visokošolske prob-
lematike v Sloveniji. V Novi genera-
ciji SLS ocenjujemo, da je pomanj-
kanje dialoga oz. pripravljenost zanj
ključni problem, ki je pripeljal do ra-
dikalizacije odnosa med vlado in

ŠOS ter napove-
danega protesta
študentov. Zato
obe strani pozi-
vamo, da po-
novno pričneta
s pogovori in is-
kanjem možno-

sti za rešitve in končni dogovor.
Nova generacija SLS se zaveda vlo-

ge znanja kot ključnega pogoja za us-
pešen razvoj Slovenije v prihodno-
sti. Prepričani smo, da mora država
omogočiti posamezniku dostopen in
kakovosten študij. Znanje je tako jav-
na kot zasebna dobrina in zato je po-
leg države tudi vsak posameznik od-
govoren za študij in znanje.

Janez Tomšič

Kljub temu nekatere točke izraža-
jo realne probleme na področju štu-
dija v Sloveniji, zato Nova generaci-
ja SLS pričakuje od odgovornih, da

se v Sloveniji vzpostavi kvaliteten vi-
sokošolski sistem, ki bo spodbujal na-
darjene in pridne študente in ne bo-
gatih, in ki bo vsakomur pod enaki-

Nujna je celovita in sistemska rešitev
za področje visokega šolstva
V Novi generaciji SLS, podmladku Slovenske ljudske stranke, pričakujemo
od Vlade RS in pristojnih ministrstev, da čim prej pripravijo celovito in si-
stemsko rešitev področja visokega šolstva v Slovenji v skladu z bolonjskimi
smernicami. Ob tem naših pričakovanj ne omejujemo s konkretnimi števil-
kami glede novih štipendij in študentskih postelj in ne zahtevamo brezpo-
gojne ohranitve študentskega dela po sedaj uveljavljenem modelu. V Novi
generaciji SLS razumemo trinajst študentskih zahtev o študiju in položaju
študentov v Sloveniji, ki jih je Študentska organizacija Slovenije predstavila
pred tednom dni, predvsem kot zahteve, ki imajo velik propagandni namen
in gledano kot celota ne predstavljajo osnove za resno vsebinsko diskusijo.
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Vsebina sporazuma
V duhu skupnih vrednot in hote-

nja za boljšo prihodnost Slovenije; v
času pomembnih gospodarskih in
družbenih izzivov Slovenije; v želji
po povečanju človekove blaginje in
kakovosti življenja Slovenije; v luči
Strategije razvoja Slovenije Mlada
Slovenija, Nova generacija SLS in
Slovenska demokratska mladina
ugotavljamo, da bomo sodelovali na
naslednjih področjih:
- aktivno bomo sodelovali in javno

zastopali in zagovarjali ukrepe iz
Strategije razvoja Slovenije, še
zlasti na področju reforme viso-
kega šolstva, učinkovite uporabe
znanja in inovativnosti, povezova-
nja gospodarstva z univerzami in
štipendiranja mladih;

- skupno bomo oblikovali stališča
in se zavzemali za pripravo in
sprejem Zakona o mladini;

- zavzemali se bomo za večjo vlo-
go mladih na vseh družbenih po-
dročjih, še posebno v strukturah
odločanja in pri sprejemanju za-
konodaje;

- vzpodbujali bomo mlade za aktiv-
no udejstvovanje v politiki in več-
jo kulturo dialoga;

- zavzemali se bomo za večjo vlo-
go civilne družbe;

- usklajeno bomo nastopali v med-
narodnih strukturah in zastopali
interese Slovenije;

- zavzemali se bomo za še bolj raz-
poznavno vlogo Slovenije v Evrop-
ski uniji in Natu;

- aktivno se bomo vključili v razpra-
ve o izzivih evropske mladine, še
zlasti v času predsedovanja Slo-
venije Evropski uniji;

- prizadevali si bomo za udejanja-
nje človekovega dostojanstva,
pravne države, tržnega gospo-
darstva, socialne pravičnosti in
enakih možnosti.

Ob podpisu je predsednik Nove ge-
neracije SLS Rok Ravnikar med dru-
gim povedal:

“V Sloveniji je v starostni skupini od
0 do 29 let več kot 700.000 ali 35% dr-
žavljank in državljanov; če se osredoto-
čim na generacije, ki jih pokrivamo
podmladki: od 15. do 29. let nas je sko-
raj 420.000 oz 21% - a vendar nimamo
praktično nobenega vpliva na odloča-
nje v naši državi. Prihodnost sicer res
pripada nam, mladim – a tudi mi živi-

mo že tukaj in sedaj. Mladi smo tema
sedanjosti; ne samo zato, ker si mora-
mo še vse zgraditi, ampak tudi zato, ker
družba od nas pričakuje nov preboj. Naš
cilj je zgraditi zaupanje, da smo politič-
ni podmladki zastopniki interesov mla-
dih. Le z aktivnim udejstvovanjem mla-
dih na vseh ravneh – tako v civilni druž-
bi, kot tudi konec koncev v politiki –

bomo uspeli vplivati tudi na družbena,
zakonodajna in medgeneracijska raz-
merja. Ustvarjamo novo generacijo po-
litikov, ki gradi na odličnosti in vredno-
tah – pač različnih. Usposabljamo se
za vodenje in poleg tega pridobivamo
veščine za vladanje. Ni vladanja brez
vodenja. Vladanje ve kako, a vodenje
ve – KAM!

Mi se civilne družbe ne bojimo. Veči-
na nas, mladih politikov, je prvenstve-
no bila oz. je še vključena v eno izmed
oblik civilne družbe, pa najsi gre za
športno ali kulturno društvo ali organi-
zacijo prostovoljcev. Politika in civilna
družba se dopolnjujeta, ne izključujeta.
Svetovni trendi kažejo, da se bo aktiv-
nost in udeležba državljanov, tudi mla-
dih, v organizacijah civilne družbe ve-
čala, v političnih strankah pa manjša-
la. Zato bo toliko pomembnejše, da se
bodo interesi in zavzemanja civilne
družbe na ustrezen način – v sodelova-
nju in izmenjavi informacij – preobli-
kovala v ustrezna politična stališča in
gibanja.

Slovenija naj na zunaj govori en je-
zik. Nova generacija SLS je že polno-
pravna članica Podmladka evropske
ljudske stranke, v manj kot letu dni bodo
enak status imele vse tri organizacije,
ki danes podpisujejo ta sporazum. Iz-
kušnje in zgodovina so pokazale, kak-
šen ugled in uspeh imajo organizacije,
ki hočejo politično merjenje moči ali
pranje umazanega perila z domačega
dvorišča prenesti na mednarodno raven
– nikakršnega. Zato z današnjim do-
govorom jasno odpiramo možnosti za
oblikovanje skupnih stališč, pobud in
tudi kadrovskih projektov, ki bodo ime-
le na mednarodni ravni nedvomno veli-
ko večjo težo in uspeh. Nova generacija
se veseli tega sodelovanja!”

Podpis sporazuma smo nato z ude-
leženci, številnimi člani iz vseh treh
podmladkov slovesno proslavili še v
enem izmed ljubljanskih lokalov.

Andrej Napast

Podpisan dopolnjen sporazum
o sodelovanju
desnosredinskih
podmladkov 3P

V torek, 21. marca, so predsedniki podmlad-
kov Mlade Slovenije – podmladka NSi Robert
Ilc, Nove Generacije SLS Rok Ravnikar in Slo-
venske demokratske mladine Nikolaj Oblak v
prostorih Jazz kluba Gajo v Ljubljani podpisali
nov sporazum o sodelovanju podmladkov. Pod-
pisa sporazuma so se udeležili tudi vsi trije
predsedniki matičnih strank: dr.Andrej Bajuk,
predsednik NSi, Janez Janša, predsednik SDS
in Janez Podobnik, predsednik SLS.
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Piše: Aleš Primc

ZGODOVINSKI
PREGLED DELOVANJA
SLOVENSKE LJUDSKE
STRANKE 6. del

Politični dvojec brez primere

Zgodovina je polna zgodb o velikih
osebnostih, precej redkejše pa so
zgodbe o velikih političnih dvojcih.
Enega takega imamo mi. Dva velika
moža Slovenske ljudske stranke sta
namreč združila moči in zgradila naj-
večjo navezo v dosedanji slovenski po-
litični zgodovini: dr. Janez Evangelist
Krek in dr. Ivan Šusteršič. Ta dvojec
je katoliško politično gibanje, Sloven-
sko ljudsko stranko oz. njene pred-
hodnice in slovenski narod z velikimi
koraki in samozavestno popeljal v
dvajseto stoletje.

Oba sta bila rojena v deželi suhe
robe. Dr. Krek v Sodražici (27.11.1865)
in dr. Šusteršič v Ribnici (29.5.1863).
Po gimnaziji se je dr. Šusteršič odločil
za študij prava na Dunaju, ki ga je za-
ključil 1885, nato pa še doktoriral v
Gradcu leta 1889. Dr. Krek je v Ljub-
ljani doštudiral teologijo, kmalu po
končanem študiju in duhovniškem pos-
večenju leta 1888 pa ga je dr. Jakob
Missija, ljubljanski knezoškof, poslal na
nadaljevanje teoloških študij na Dunaj,
ki jih je zaključil z doktoratom.

Prvič sta oba močno javno opozo-
rila nase na I. slovenskem katoliškem
shodu. Dr. Šusteršič je sicer bil usta-

novni član Katoliškega političnega
društva, zanj je kot mlad doktor pra-
va celo spisal Pravila, vendar pa leto
1890 še ni bil čas, ko bi 27 letni od-
vetniški pripravnik lahko stopil v os-
predje. V letu I. slov. katoliškega sho-
da se je to že precej spremenilo. Dr.
Šusteršič je bil imenovan v priprav-
ljalni odbor in sicer na zelo pomem-
bno mesto poročevalca, danes bi re-
kli tiskovnega predstavnika. V tem od-
boru pa je imel še mnogo večjo vlo-
go, kot je bila njegova, sicer pomem-
bna funkcija. V pripravah na shod se
je namreč pokazal njegov imeniten
smisel za organizacijo, ki so ga, pose-
bej starejši ugledni gospodje v priprav-
ljalnem odboru, znali s pridom izko-
ristiti. Za to jim gre seveda velika zah-
vala. Ni namreč lahko, tudi danes ne,
naprej spustiti mlade ljudi, pa četudi
so sposobni. Ob pripravah in izvedbi
shoda je dr. Šusteršič, kljub še ne do-
polnjenemu tridesetemu letu blestel
in si pridobil velik ugled. Suvereno je
nastopal v nekaterih najbolj občutlji-
vih in kritičnih vprašanjih (npr. izlo-
čitev preveč liberalnega predstavnika
pomembne cerkvene ustanove iz sezna-
ma govorcev na shodu). Poleg same or-
ganizacije se je na shodu izkazal s pred-
stavitvijo resolucije o narodni organiza-
ciji. V njej je predstavil vizijo krovne ka-
toliške vseslovenske organizacije.

Dr. Krek v času ustanavljanja Ka-
toliškega političnega društva, pa tudi
priprav na I. slovenski katoliški shod
v javnosti še ni prodrl v ospredje. Na
shodu zanj ni bila predvidena zelo iz-
postavljena vloga, zaupano mu je bilo
(le) mesto zapisnikarja na odseku za
socialne zadeve. Drugi dan shoda je
Slovenec objavil njegovo pozdravno
pesem Slovenskemu katoliškemu sho-
du. Vendar pa se je na shodu najbolj
proslavil z znamenito izjavo v razpra-
vi o delavskem vprašanju: »Predstav-
ljati si moramo, da ne delimo delavcem
milosti, ampak pravico…Človek ima
dolžnost priti v nebesa, zatorej ima tudi
pravico priti v nebesa. Pravico ima tudi,
da živi v materialnem blagostanju. Člo-
veku je treba vrniti to, kar je človek, in
denarju to, kar je denar…«1

Dr. Janez in dr. Ivan sta bila po zna-
čaju precej različna. Dr. Krek je imel
veliko intelektualno in čustveno širi-
no, bil je družaben in pripravljen na-
vezovati stike z najrazličnejšimi ljud-
mi in skupinami. Bil je odprt za raz-
lične poglede, ideje in ljudi. Znan je
bil po tem, da je bil vedno poln raz-
ličnih idej, zamisli in načrtov. Zaradi
množice stvari, ki jih je nosil v glavi

in srcu, je morda nekoliko celo trpela
njegova natančnost in sistematičnost.

Dr. Šusteršič je bil tudi izredno inte-
lektualno močan človek, sicer pa velik
sistematik in nasploh natančen človek.
Bil je izjemen taktik, z izostrenim ob-
čutkom za iskanje poti za dosego ci-
ljev tako v politiki, kakor na drugih po-
dročjih, kjer je deloval. Lahko bi rekli,
da je bil izjemno zvit politik, vendar
hkrati tudi časten. Svojim načrtom je
bil zelo predan in je naredil vse, da bi
jih izpolnil. Je pa imel, to je treba priz-
nati, posebej v primerjavi z dr. Krekom,
manj smisla za človeško osebno noto
ter bil tudi manj družaben.

Oba moža sta bila garaška delavca,
odlična govornika in izredna organi-
zatorja. Zanimivo, da sta imela kot od-
lična organizatorja v tem pogledu ne-
koliko različna pristopa. Dr. Krek je
znal za ideje, v katere je verjel, nav-
duševati množice, da so mu sledile.
In ne le to, pripravil jih je, da so sami
poprijeli za delo. V tem se z dr. Kre-
kom takrat in do današnjih dni ne
more primerjati nihče. (Morda mu je
v tem pogledu v sodobnem času še
najbližji Marjan Podobnik). Seveda je
tudi dr. Šusteršič znal motivirati lju-
di, vendar pa je bila njegova največja
vrlina v tem, da je znal tako, kot nih-
če drug, vzpostaviti dobro delujoče or-
ganizacijske strukture in jih tudi vo-
diti. V tem mu ni bilo para, gotovo
mu je bilo pri tem v pomoč tudi nje-
govo odlično pravno znanje.

Sklepe I. slov. katoliškega shoda sta
oba vzela zelo zares. Verjela sta, da je
organizacijsko delo najboljša pot za iz-
vedbo na shodu začrtanega socialnega
in narodnega programa, zato sta se z
vsemi močmi zagnala v delo. Dr. Krek
se je lotil domala vseh področij katoliš-
kega političnega gibanja: kmečkega, de-
lavskega, izobraževalnega, kulturnega,
gospodarskega, protialkoholnega, stavb-
nega in seveda tudi političnega. Na vsa-
kem od njih je s svojo karizmo, delav-
nostjo in predanostjo pustil neizbrisen
pečat. Zanimivo je, da je povsod, če se
je le dalo, za vodje pripravil in postavil
druge, ne sebe. Delokrog dr. Šusteršiča
ni bil tako enormno širok. Je pa na vseh
področjih, ki se jih je lotil, deloval iz-
jemno zavzeto, načrtno in požrtvoval-
no. Povsod, kjer je deloval, je zato tudi
slej ko prej postal vodja. Na začetku se
je posvetil zadružništvu, nato še gospo-
darski organizaciji kot njenemu logič-
nemu nadaljevanju ter seveda predvsem
tudi politiki.

Oba velmoža sta se zavedala, da je
politika krona javnega delovanja, ki
ni sama sebi namen in rabi močno
podporo med ljudmi. Preden sta se

sploh lotila politike v ožjem pomenu,
sta šla med ljudi in delala za ljudi. Na
ta način sta pripravila prvovrstno pod-
lago za kasnejše politično delo. Ne-
posreden stik z ljudmi preko različ-
nih organizacij katoliškega gibanja sta
ohranjala in krepila tudi potem, ko sta
bila že uveljavljena politika, poslanca
v državnem in deželnem zboru. Dr.
Šusteršič je celo, da bi ustvaril moč-
no gospodarsko organizacijo, aprila
1898 odložil mandat poslanca dunaj-
skega parlamenta. Tudi dr. Krek se je
»proslavil« s podobno potezo, le da
on leta 1901 sploh ni hotel kandidira-
ti na volitvah v dunajski parlament.
Škoda mu je bilo izgubljati čas na Du-
naju v brezplodnih debatah, ob tem,
da je videl veliko dela doma.

Tako kot sta oba veliko delala, pa
so bili veliki tudi rezultati. Podrobne-
je bomo o njih pisali še v naslednjih
številkah, zgolj za predstavo o razsež-
nosti njunega dela morda le na za-
družnem področju, naj navedem ne-
kaj številk. V dobrih desetih letih je
nastalo 285 zadrug, povezanih v Za-
družno zvezo. Te zadruge so skupaj
štele več kot 65.000 članov. Samo mi-
slimo si lahko, koliko ljudi se zaradi
njunega dela ni izselilo v tujino in ko-
likšen je bil ta prispevek za vzpostavi-
tev gospodarske in finančne neodvi-
snosti slovenskega prebivalstva.

Glede na odlično podlago, ki sta si
jo ustvarila s svojim organizacijskim
delom, ni čudno, da sta praviloma na
volitvah oba dosegala odlične rezul-
tate. Še posebej je impresivna volilna
kartoteka dr. Kreka. Izvoljen je bil na
vseh volitvah, na katerih je v dvajse-
tih letih političnega dela nastopil!

Kje so razlogi njunega uspešnega
sodelovanja? Eden je gotovo ta, da si
po svojih interesih nista bila konku-
renta in sta si to znala priznati. Drugi
razlog je ta, da sta se vzajemno zelo
spoštovala in imela tudi »rešpekt«
eden pred drugim. Tretji razlog je, da
dr. Krek ni silil na najvišje položaje
in v ospredje tam, kjer je videl, da ima
interes dr. Šusteršič, ampak je imel to-
liko drugih izzivov, da je bil še vesel,
da mu vsaj tistega, kar je delal dr. Šu-
steršič, ni bilo treba delati. Naslednji
razlog je, da sta se, če je prišlo do si-
tuacij, v katerih bi lahko prišlo do spo-
ra, znala eden ali drugi pravočasno
umakniti. No, do sporov je prišlo, za
nekatere, celo zelo zgodnje npr. leta
1896, se ve, vendar sta zamere v viš-
jem interesu, če ne drugače, morala
pozabiti. Pri njunem sodelovanju in
glajenju sporov so bili v veliko pomoč
vplivni skupni znanci dr. Jakob Mis-
sia, dr. Anton Bonaventura Jeglič, An-

1 pripravljalnega odbora o I. slov. katoliškem
shodu, Ljubljana 1893, str. 100-101
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Mednarodna organizacija za delo
(ILO) je pred kratkim objavila raziska-
vo o zaposlenosti žensk v starih in
novih državah Evropske unije. Podat-
ki kažejo, da je delež zaposlenih žensk
v Evropi visok, saj predstavljajo kar
57% delovne sile.

Obenem raziska-
va pokaže, da z
leti ni opaziti bis-
tvenih razlik v
spremembi struk-
ture zaposlenosti
žensk. Znano je
namreč, da so

ženske še do nedavnega predstavljale
večinoma manj kvalificirano delovno
silo. Delež žensk, ki zasedajo bolj od-
govorna in vplivna delovna mesta v
gospodarstvu, politiki ali npr. v zna-
nosti, sicer postopoma narašča, a je
še vedno neuravnotežen. V Nemčiji
znaša npr. delež žensk na pomembnej-
ših funkcijah le 27%, na Švedskem
28%, v Veliki Britaniji 33%, v Italiji
pa le 18%. Splošna ugotovitev razi-
skave je, da so ženske sicer bolje izo-
bražene kot v preteklosti, da imajo
boljše možnosti za zaposlitev, a še ved-
no opravljajo manj zahtevna in zato
tudi slabše plačana dela. Ženske tudi
težje napredujejo na karierni lestvici,
pri sprejemanju pomembnih razvoj-
nih usmeritev pa ostajajo v ozadju in
praktično brez vpliva.

Snovalci evropskih razvojnih stra-
tegij vendarle niso več tako ravnodu-
šni do vprašanja zastopanosti žensk
na višjih kariernih nivojih in s tem na
družbeno odgovornejših položajih.
Vse bolj se namreč zavedajo, da so
lahko ženske pomemben vir ustvarjal-
nih idej, saj Evropa v tem trenutku za
doseganje ciljev potrebuje vse razpo-
ložljive kadrovske potenciale. Izobra-
žene ženske, ki se po študiju ne more-
jo zaposliti na področjih, za katera so
se usposobile, so svojevrstna nacional-
na gospodarska škoda in zagotovo
neke vrste slaba investicija. Ogromna

sredstva, vložena v izobraževanje
žensk, se torej ne vračajo nazaj v gos-
podarstvo v obliki dodane vrednosti.
Očitno je šele goli matematični izra-
čun nosilce družbene in politične mo-
či prepričal, da ne gre pri vprašanju
vključevanja žensk le za vprašanje pra-
vičnosti, temveč da je diskriminacija
celo škodljiva za celotno ekonomijo.

V letošnjem poročilu o enakih mož-
nostih žensk in moških Evropska komi-
sija ugotavlja, da kar ľ novih delovnih
mest, ki so bila ustvarjena v zadnjih pe-
tih letih na območju EU, zasedajo žen-
ske. EU je sprejela več direktiv in akcij-
skih načrtov, s katerimi je želela prispe-
vati k večji enakosti med spoloma na
področju zaposlovanja in družinske po-
litike. Čeprav delež zaposlenih žensk ne-
nehno raste, se te še vedno večinoma
zaposlujejo v že tradicionalno “ženskih”
poklicih (izobraževanje, vzgoja, social-
no varstvo); obstaja tudi velika razlika
med zaposlenimi materami in samski-
mi ženskami. Razlika v plačilu za isto
delo po približnih izračunih znaša vsaj
15% v korist moških. Čeprav študentke
na fakultetah številčno prevladujejo
(59%), njihovo število na znanstveni ka-
rierni lestvici upada. Med doktoranti je
še 43% žensk, med rednimi profesorji
pa le 15%. Delež žensk v znanstvenih
in tehničnih disciplinah ostaja še ved-
no nizek.

Evropska komisija izraža zaskrblje-
nost tudi zaradi nizkega deleža žensk
v nacionalnih parlamentih držav čla-
nic. Povprečje zastopanosti žensk je
23%, pri čemer so razmere še pose-
bej zaskrbljujoče v novih državah čla-
nicah. Več poslank imajo skandinav-
ske države (povprečno 30%), še ved-
no pa je več držav, kjer je delež žensk
v parlamentu pod 15% (Grčija, Irska,
Italija Madžarska in Malta). Sloveni-
ja se z najnižjim deležem med novi-
mi članicami uvršča na zadnje mesto.

V delovnih telesih Evropske unije je
delež žensk približno 30%, podobno je
tudi v Svetu ministrov ter v Evropski
komisiji (25%), medtem ko je delež

Enake možnosti žensk in moških
- mit ali resničnost?

>>>

drej Kalan, Fran Povše, idr. Skrbela
sta za javno podobo popolnega soglas-
ja in složnosti med njima. V javnosti
sta vedno, dokler ni prišlo med njima
do dokončnega preloma, kazala slož-
nost in se podpirala ob javnih napa-
dih na enega ali drugega. Pogosto sta
drug drugega predlagala za položaje,
kar je seveda tudi bil zunanji dokaz
njunega dobrega sodelovanja. Tako je
npr. dr. Krek predlagal dr. Šusteršiča
po preimenovanju Katoliško narodne
stranke v Slovensko ljudsko stranko
za načelnika stranke.

Tako, kot je po navadi vsega lepega
enkrat konec, se je zgodilo tudi v od-
nosih med dr. Krekom in dr. Šusterši-
čem. Današnja zgodovina krivdo za
dokončen prelom med njima bolj pri-
pisuje dr. Šusteršiču. Gotovo so bila
vsebinska razhajanja v tem, da se je
dr. Šusteršič bolj nagibal k ohranitvi
reformirane Avstrije, medtem, ko so
drugi najvidnejši politiki SLS v letu
1917 že bili precej usmerjeni v iska-
nje možnosti vzpostavitve države z
južnoslovanskimi narodi. Dr. Šuster-
šič naj bi z leti tudi postajal preveč
pokroviteljski v odnosu do svojih so-
delavcev, sprejemal pomembne odlo-
čitve sam ali pa v ožjem krogu svojih
zaupnikov, predvsem pa so mu očita-
li tudi to, da je v svoji osebi kopičil
veliko najpomembnejših funkcij: na-
čelnik Slovenske ljudske stranke, na-
čelnik Vseslovenske ljudske stranke,
načelnik poslanske skupine v dunaj-
skem parlamentu, predsednik gospo-
darske zveze, po letu 1912 tudi kranj-
ski deželni glavar… Prevzem slednje
funkcije, predvsem pa način, na kate-
rega je izpeljal stvari, je menda bila
kaplja čez rob. In kdo je bil tisti, ki je
»povzročil« zaton politične kariere dr.
Šusteršiča? V veliki meri dr. Krek. Če
bi mu on stal ob strani, se dr. Šuster-
šičeva politična kariera ne bi mogla v
nekaj letih tako zelo sesuti, kot se je.

Kmalu po prelomu z dr. Šusterši-
čem je dr. Krek, 8. oktobra 1917 umrl.
Po njegovi smrti se je dr. Šusteršič do-
končno razšel tudi s stranko in usta-
novil novo, ki pa ni imela uspeha, nas-
protno, klavrno je propadla in z njo
tudi njegov ugled. V nekaj letih je iz
politično najmočnejšega Slovenca po-
stal nezaželen begunec, ki se je mo-
ral po prvi svetovni vojni pred grožnjo

z umorom za ne-
kaj časa celo zate-
či v tujino. Stran-
ka, ki jo je usta-
navljal in dolga
leta uspešno vo-
dil, mu v tistem
času ni prav nič
pomagala, celo
ovirala ga je. Priz-
nati moramo, da
to, kar je naredila
stranka z dr. Šu-

steršičem po prvi svetovni vojni, ni
bilo korektno. Prav tako ni prav, da
je tako velik politik v našem zgodo-
vinskem spominu tako zelo izbrisan.
To je v veliki meri, tudi to moramo
priznati, naredila sama Slovenska
ljudska stranka v času vodenja dr. An-
tona Korošca. Čas je, da te krivice
začnemo popravljati.

Dr. Krek je umrl takorekoč sredi
dela, sicer zaskrbljen nad razvojem
svetovnih dogodkov in tudi nad raz-
merami v stranki. Vendar je dal ja-
sne smernice: prihodnost Slovencev
po prvi svetovni vojni je videl v te-
snejšem povezovanju z južnoslovan-
skimi narodi, v stranki pa je posta-
vil vodjo za naslednjih več kot tride-
set let. Dr. Krek je bil najbolj znan,
slaven in spoštovan človek svojega ča-
sa. Bil je takorekoč živa legenda. To
se je pokazalo tudi na njegovem po-
grebu, ki se ga je udeležila neizmer-
na množica. Dr. Krek je bil že za živ-
ljenja simbol pokončnega Slovenca,
katoliškega političnega gibanja in Slo-
venske ljudske stranke. Tako je osta-
lo še dolgo po njegovi smrti.

Pomen dr. Kreka in dr. Šusteršiča
za Slovensko ljudsko stranko? Neiz-
meren. To, kar danes poznamo kot
predvojno Slovensko ljudsko stranko,
t.j. največjo demokratično politično
silo dvajsetega stoletja na Sloven-
skem, je v največji meri njuno delo.
Stranka je tudi po njuni smrti (dr.
Krek je umrl 1917, dr. Šusteršič pa
1925) moč črpala iz njunih idej in
njunega dela. Stranki sta dala vizijo,
program in strukturo ter jo petind-
vajset let vodila. Človek skoraj ne
more razumeti, da so se ta dejstva
tako izgubila iz narodnega spomina,
žal tudi iz spomina politične opcije,
ki sta jo ustanovila. Dr. Janez Evan-
gelist Krek in dr. Ivan Šusteršič sta
osrednji politični osebnosti petindvaj-
setih let slovenske zgodovine v obdob-
ju 1892 -1917. Za slovenski narod, Ka-
toliško politično gibanje in Slovensko
ljudsko stranko sta naredila mnogo
več, kot bi smeli pričakovati od dveh
ljudi. Slovenija bi danes brez njune-
ga izgorevanja izgledala zelo druga-
če. Za ves njun trud, prizadevanje in
izjemen prispevek, zaslužita najbolj
častno mesto v zgodovini našega na-
roda in naše stranke.

dr. Ivan Šusteršič dr. Janez Evangelist Krek
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žensk na vodilnih položajih v parlamen-
tarnih odborih še nekoliko nižji (18%).

Vsekakor deklaracije in dobri name-
ni EU na področju zaposlovanja in
enakih možnosti spolov vzpodbujajo
države članice k upoštevanju predla-
ganih ukrepov. Ključni problem pa
vendarle ostaja ta, da Evropska unija
sama nima pooblastil za delovanje na
nacionalni ravni. Države članice di-
rektive EU zelo neenotno implemen-
tirajo v nacionalne zakonodaje. Pri us-
klajevanju zakonodaje z evropskimi
priporočili prihaja do velikih razlik
med državami. Koliko bo posamezna
država uskladila zakonodajo s pripo-
ročili in katere ukrepe bo izvajala, je
posledica različne tradicije v razume-
vanju vloge spolov v teh državah, še
posebej v razumevanju vloge ženske.

Ob koncu naj poudarim, da žensk
sicer neposredno nihče več ne sili “k
štedilniku in rojevanju otrok”. Res pa
je, da se je zaradi togosti predpisov in
trga dela, na katerem sicer ženska lah-
ko enakopravno nastopa, večkrat pri-
siljena umakniti z njega. Trg dela, s
svojimi pravili in ritmom, ki je prila-
gojen predvsem moškim, nikakor ni
dovolj realna podlaga, da bi lahko go-
vorili o kakršnikoli svobodni izbiri
med poklicem in skrbjo za družino.
Ženska si običajno kot svoj življenj-
ski cilj ne “izbere”, da bo ostala doma
ter opravljala neplačano gospodinjsko
delo, temveč jo v to prisilijo nemogo-
če razmere, ki ji preprečujejo usklaje-
vanje zaposlenosti in skrbi za druži-
no. Zato se dogaja obratno in seveda
ni naključje, da narašča število sam-
skih zaposlenih žensk, ki so se v celo-
ti prilagodile zahtevam trga delovne
sile. Predvsem pa je treba vedno zno-
va opozarjati, da se zelo motijo vsi ti-
sti, ki izrivanje žensk iz trga delovne
sile opravičujejo z argumentom, da bo
s tem rešen problem nezaposlenosti
moških! Dejstvo je, da smo vsi ljudje
enkratni in razpolagamo z znanji in
talenti, ki so prav tako enkratni in jih
pogosto ne more nihče nadomestiti.
To pa je tisti izgubljeni ustvarjalni ka-
pital, ki lahko pripomore k uresničitvi
ne le posameznika ali posameznice,
temveč resnično celotnih narodovih us-
tvarjalnih virov. Tisto, kar lahko stori
država je, da nikoli ne omaga pri iska-
nju načinov, kako bi olajšala ali prev-
zela nase del bremena skrbi za druži-
no. S tem bi staršem, predvsem pa žen-
skam, omogočila obstanek in konku-
renčnost ter vrnitev na trg dela tudi še
po tem, ko bi večina bremena za otro-
ke in družino že odpadla.

Na podlagi teh ugotovitev bi mora-
lo postati vključevanje žensk v proi-
zvodnjo, znanost in v politiko, prav-
zaprav ena od razvojnih prioritet vseh
evropskih držav, tudi Slovenije.

MARJETA TRATNIK VOLASKO
Slovenska ženska zveza Ljubljana

Ogledi kmetij, obratov, združenj in dobra organizacija obiskov tako na slo-
venski kot na avstrijski strani so prinesli mnogo odgovorov na odprta vpra-
šanja. Tovrstna čezmejna srečanja omogočajo ne le spoznavanje in približe-
vanje, temveč poživijo in spodbudijo posameznike, da svoje ideje, ki jih imajo
glede razvoja lastne kmetije, lažje in bolj korajžno začnejo tudi uresničevati.

Slovenska ženska zveza in Zveza
žena na avstrijskem Štajerskem sta po-
skrbeli za potrebno organizacijo, da
je projekt lahko nemoteno tekel. Po-
tekal je v okviru programa INTER-
REG Avstrija – Slovenija. Kmečkim
ženskam in posameznim kmetijam ali
obrtnikom je omogočil, da so se pred-
stavili in izmenjali izkušnje. Kmetij-
ski strokovnjaki obeh kmetijsko goz-
darskih zbornic ter nekateri vidni
predstavniki iz politike so dali s svojo
prisotnostjo podporo tovrstnim priza-
devanjem. Predvsem je tekla beseda
o predpisih, ki urejajo proizvodnjo ali
predelavo na kmetijah. Spoznali smo
prednosti in priložnosti, ki jih sreču-
jejo tamkajšnji kmetovalci. Posebej
pomembno pa je spoznanje, da bi mo-
rala biti zakonodaja in predpisi ved-
no pisana na kožo tako proizvajalca
kot tudi v korist potrošnika. To po-
meni, da mora kmetovalcu omogoči-
ti, da razvija svojo dejavnost na kme-
tiji in mu poenostavi reševanje dolo-
čenih problemov, ki so vezani na
samo tehnologijo pridelave ali prede-

lave mesa, mleka, sadja in drugih pri-
delkov in mu olajšati pot do potrošni-
ka.

V okviru projekta smo organizirale
štiri take ekskurzije. En obisk je bil v
Sloveniji, dva obiska sta bila v Avstri-
ji in eden v Italiji. O prvem obisku sem
že poročala. O zaključkih bom poro-
čala v naslednjih Odmevih, danes pa
nekaj o obisku v Gradcu.

Na obisku v Gradcu in okolici smo
se naprej 19. maja lani ustavili na kme-
tiji družine Wyss, ki se ukvarja s ple-

mensko rejo prašičev in ovac.
Pred tridesetimi leti je družina

Wyss, ki je francoskega porekla, priš-
la iz Švice. V kraju St. Johann in Sag-
gau so kupili kmetijo s tridesetimi hek-
tarji zemlje in s starimi poslopji.

Kot je povedala gospa Wyss / na
sliki v ospredju/ je za njihovo druži-
no značilno, da so razkropljeni po
vsem svetu, vsako leto pa se večina
sorodnikov zbere na skupnem sreča-
nju. V življenje tukajšnjega kraja so
se lepo vživeli. Gospa je med tem po-
stala okrajna kmetica v Lipnici in
predsednica društva kmečkih žena. Je
tudi zelo verna ženska in odlična pev-
ka. Pogostila nas je z zajtrkom in nam
razkazala svojo kmetijo.

Ogledali smo si še več povezanih
kmetij na turistični poti.
Med potjo od ene do
druge nam je sam oseb-
no, župan Reinhold El-
snig, razložil nastanek,
način financiranja in raz-
voj teh poti.

Med sabo so se pove-
zali različni obrtniki, go-
stilne, kmetije z nepo-
sredno prodajo izdelkov,
oddajo sob na kmetijah,
pekarna in podobni. Po-
vezali in uredili so spre-V ospredju na sliki gospa Wyss

Uspešno čezmejno izmenjavanje izkušenj v kmetijstvu

Čezmejno sodelovanje
lahko vzpodbudno vpliva na
razvoj podeželja v Sloveniji
Sodelovanje kmečkih žena iz Slovenskih goric z ženami mesta Gradec v Avstriji
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hajalne poti od kmetije do kmetije in
na tak način povečali prodajo svojih
izdelkov in storitev.

Seveda začetki niso bili lahki, bilo
je veliko dvomov in ovir. Leta 1997
so projekt začeli s podporo sredstev
iz evropskih skladov, od koder so do-
bili 40% sredstev. Vložiti so torej mo-
rali kar 60% lastnih sredstev. Občina
jim je pomagala z ureditvijo spreha-
jalnih poti in z izvedbo odvodnjava-
nja (kar sofinancira tudi Evropska
unija, zvezna država in dežela).

Tako so leta 1997 s projektom »die
Glanzer Hoftour« najprej povezali 10
kmetij.

Mreža poti se stalno dograjuje, vsaki
dve do tri 3 leta vključijo nekaj novega.
S tem da ponudijo nove možnosti, vzdr-
žujejo zanimanje za njihovo ponudbo.

Seveda je najprej potrebna volja in
interes kmetij in podjetnikov, da je tak
projekt možno sploh začeti in ga uspe-
šno izpeljati. Za motivacijo prebival-
cev je pomembno, da se čutijo vklju-
čeni v skupen projekt. Zato so v obči-
ni Glanz s 1400 prebivalci, ki se razte-
za na skupni površini 24 km2, izdelali
skupno karto oziroma zemljevid.

Na avstrijskem štajerskem je skup-
no 4000 ha vinogradov. Od tega pride-
lajo 70 % belega vina, 14% Schilcher-
ja (domorodnica) in 11 % rdečega
vina. Občina Glanz je s svojimi 400
ha vinogradniških površin druga naj-
večja vinogradniška občina na Spod-
nji Štajerski, ki je prav po znanem vin-
skem škandalu zaživela še z raznovrst-
nejšo ponudbo vin in turističnih poti.
Vinogradniki so pred tem posamez-
no prodajali vina, šele po škandalu in
pa z ustanovitvijo kmetijske šole za
vinogradništvo so postali prepoznav-
ni in uspešnejši. Posvetili so se izobra-
ževanju mladih vinogradnikov, istoča-
sno se je začel razvijati turizem, pred-
vsem turizem na kmetijah. Približno
35 kmetij skupaj ponuja 370 postelj s
25.000 nočitvami letno. K temu so do-
dali še raznovrstno dodatno ponudbo.

Na vinogradniški kmetiji Muster na
primer, ki deluje kot družinski obrat,
predelajo lastno grozdje, nekaj ga do-
kupijo, prodaja pa teče v obliki nepo-
sredne prodaje ter z neposredno do-
stavo do drugih podobnih obratov.
Kot dodatna ponudba tej glavni de-
javnosti je na kmetiji še turistična de-
javnost z oddajo sob.

Druga družina Proneg, ki ima tudi
turistično kmetijo, sedaj na primer ši-
ri svojo ponudbo z wellnes kopališ-
čem ob že delujoči jedilnici. Preusme-
rili so se že pred več kot dvajsetimi
leti, oddajajo sobe in počitniške apart-
maje. Vse so dograjevali postopoma.
V glavnem imajo goste iz Avstrije in
Nemčije. Vse, kar pridelajo doma,
tudi predelajo. Prodajajo lastne soko-
ve, marmelade, vina in likerje ter se-
veda tudi sveže sadje. Zanimiva je pre-

delava sadja v marmelado, saj sadje
najprej globoko zamrznejo in tega
nato po potrebi sproti predelajo v sve-
žo marmelado.

Vredna ogleda je bila tudi kmetija,
ki je iz simentalske pasme goveda
prešla na indijsko, po svoji teži in ve-
likosti precej manjše govedo. Kmeti-
ja spada med gorsko-višinske kmeti-
je. Zato, ker je običajno govedo pre-
več porušilo strukturo tal in travno
rušo, so iskali drugo, alternativno re-
šitev. Po vzreji indijske govedi se kme-
tija imenuje Zebu Hof.

Svoje govedo lahko zakoljejo na svo-
ji kmetiji. Vendar morajo v skladu s
predpisi avstrijski kmetje najkasneje
v tridesetih minutah meso nato pre-
peljati na kmetijo, ki ima klavnico
oziroma prostore za predelavo mesa.
Meso nato tam zori različno dolgo,
odvisno od tega, v kakšne specialite-
te ga bodo predelali. Npr.: klobase pre-
delajo v ene z nitrati, druge brez, tako
lahko sam kupec izbira med izdelki,
pridelanimi na dva različna načina
predelave.

Na tretji ekskurziji nas je vseskozi
spremljala Renata Kren, svetovalka in
strokovnjakinja Bezirkskammer za ne-
posredno trženje kmetij.

Slovenske kmečke žene smo si želele
slišati odgovore na naslednja vprašanja:

Kako poteka prodaja gostiščem in
hotelom? Ali so za to oblikovane po-
sebne oblike kooperacije in kako tak-
šno prodajo organizirajo kmetje sami
v okolici Gradca, kadar želijo proda-
jati svoje izdelke (mleko, sire, meso,
sadje in sokove)?

Izvedeli smo, da za to obstajata dva
načina: samostojna in organizirana
oblika prodaje izdelkov in storitev.

Pri prvi se kmetovalec sam obrne
na gostišče ali hotel. Dogovor sklene
neposredno in se sam dogovori o na-
činu in roku plačila, o pogojih doba-
ve in o cenah.

Obstaja pa tudi organizirana obli-
ka trženja, namenjena neposredni pro-
daji kmetovalcev, gostiščem ali hote-

lom. Ta možnost je dana pod poseb-
no blagovno znamko »Echt steirisch
Wirte«.Vanjo so vključeni kmetoval-
ci, ki ponujajo izdelke in jedi, pridela-
ne v regiji. Kmetovalec se mora prija-
viti pri odgovorni osebi, še prej pa si
pridobi potrebna potrdila. Njegova
kmetija, način proizvodnje ali pre-
delava pa se nato vključijo v redno kon-
trolo. Ko je kmetovalec vključen v bla-
govno znamko, so s tem seznanjeni vsi
bližnji obrati. O vrsti proizvoda, ceni
in dobavnih pogojih se dogovorita kme-
tovalec in kupec neposredno.

Vrsta proizvodov, ki jih prodajajo
neposredno s kmetij, je odvisna od na-
čina prodaje in tehnologije proizvod-
nje. Obstaja kar nekaj kmetij, ki ponu-
jajo oboje, tako meso kot tudi razno-
vrstne izdelke iz moke.

Na voljo je nekaj oblik prodaje. To
so: neposredna prodaja na kmetiji, tr-
govina na lastni kmetiji, kmečka trgo-
vina in prodaja v trgovinah.

Pri neposredni prodaji na kmetiji
gre za prodajo le na lastni kmetiji pri-
delanih ali proizvedenih proizvodov,

večinoma z lastnim prodajnim prosto-
rom, brez točno določenega odpiral-
nega ali obratovalnega časa.

Trgovina na lastni kmetiji omogo-

ča kmetovalcu, da v za ta namen po-
sebnih prodajnih prostorih prodaja
tudi proizvode okoliških kmetov. Proi-
zvode okoliških kmetov prodaja v ime-
nu in na račun kmeta proizvajalca. Ve-
činoma je v takih trgovinah določen
odpiralni čas.

V kmečki trgovini je vključenih več
kmetov, ki se organizirajo v obliki koo-
peracije ali društva oz. združenja in
prodajajo svoje proizvode v skupni tr-
govini. Večinoma gre za eno trgovino
v centru mesta ali občine. Prodajajo
izključno le proizvode iz kmetij, za-
poslujejo prodajalce in imajo točno
določen odpiralni čas. Za pokrivanje
stroškov obratovanja in osebja (pro-
dajalka) jim je od zasluženega dohod-
ka priznanih 10 do 30% stroškov.

V obstoječih trgovinah (blagovnem
centru, zadružnih trgovinah) določijo
poseben prostor, ki je nato namenjen
prodaji proizvodov iz kmetij, ki ima-
jo dovoljenje za neposredno prodajo.
Kmetje ustanovijo društvo ali združe-
nje, vsi proizvodi pa se prodajajo na
ime in na račun proizvajalca - kmeto-
valca. Obračun stroškov in plačil se
vrši preko združenja. Od dohodka se
odšteva določen delež stroškov za po-
krivanje stroškov za pomožno osebo,
ki skrbi za založenost prodajnih po-
lic in za naročanje blaga. Odvisno od
proizvoda do proizvoda se za ta na-
men odbije 20,8%, 25,8 % ali 30,8%
stroškov od dohodka. V franšizno cen-
tralo, ki skrbi za poslovanje take trgo-
vine in širitev tovrstne prodajne obli-
ke se odvaja 0,8% dohodka. Kupec
plača sicer blago pri redni blagajni tr-
govine, vendar le ta posreduje sredst-
va združenju.

Nekaj navedenih nazornih primerov
iz sosednje države nam lahko služi kot
primerjava z načini prodaje izdelkov v
Sloveniji. Prihodnjič bom napisala ne-
kaj o prodaji izdelkov na tržnici v Grad-
cu, o prodaji preko interneta, kako po-
teka invalidsko pokojninsko zavarova-
nje za kmete v Avstriji in še kaj.

Mira Rotman,
podpredsednica SŽZ pri SLS

V občini Glanz na Spodnjem Štajerskem: ogled sprehajalne poti med kmetijami ob »največjem
grozdu sveta«.

28.

zveze, klubi, gibanja, podmladek - SŽZ pri SLS
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Obisk članov IO SLS MO Kranj
pri Slovencih v Zagrebu
Podpora Slovencem v Zagrebu

MO SLS Kranj na obisku v Škocjanu

SLS povezuje Slovenijo

Po dogovoru med predsednikom
Zveze društev Slovencev na Hrvaš-
kem Darkom Šoncem in Izvršnim od-
borom Slovenske ljudske stranke v
Mestni občini Kranj smo obiskali Slo-

vence na Hrvaškem. O njih pravza-
prav nismo vedeli takorekoč nič, med-
tem ko smo zelo dobro seznanjeni z
zamejci na Avstrijskem, Madžarskem
in v Italiji. Našo skupino članov SLS
in simpatizerjev so v Slovenskem
domu sprejeli podpredsednik Zveze
DS Franc Strašek in kar veliko članic
in članov Zveze – Slovencev iz Zagre-

ba. Bili smo prijetno presenečeni in
ob tej priliki predstavnikom Sloven-
cev podarili nekaj knjižnih daril Kra-
nja in Gorenjske – in seveda poudari-
li Kranj kot Prešernovo mesto. Stra-

šek je razložil, kako živijo Slovenci v
Zagrebu in na Hrvaškem in kako so
povezani z matično domovino. Zelo
so aktivni in dejavni ter svoj status že-
lijo še izboljšati. Seveda ima prednost
kulturna dejavnost (koncerti, priredi-
tve, izobraževanje, družabni večeri, iz-
menjave, razne delavnice, ipd.), skrat-
ka vse, kar prinaša nov zagon in pou-

Člani in simpatizerji SLS Kranj smo
po obisku Slovenskega društva v Zagre-
bu v popoldanskih urah obiskali še Ob-
čino Škocjan. Sprejel nas je župan Škoc-
jana Anton Zupet skupaj s svojim si-
nom Martinom. Najprej smo se na dvo-
rišču gostilne Marinčič osvežili z odlič-
nim cvičkom, gospod župan nam je
medtem slikovito opisal razvoj Občine
Škocjan. Slišali smo, kako veliko pozor-
nost posveča družinski politiki, vzpod-

buja (tudi s svojim zgledom) mlade dru-
žine za več otrok in kako temeljito so v
Občini Škocjan pripravili strategijo raz-
voja, ki jo ob tako delovnem in sposob-
nem županu tudi odlično izvajajo.

Podrobnejšo predstavo o občini
smo spoznali v občinskih prostorih.
Sledil je ogled prenovljene OŠ Frana
Metelka. S prenovitvijo nudijo svojim
varovancem odlične pogoje dela (to
kot šolnik z lahkoto trdim) in lahko

Na sliki od leve proti desni: podpredsednik MO SLS Kranj Janez Porenta, župan Anton Zupet,
Martin Zupet, predsednik MO SLS Kranj Franc Rozman in svetnik SLS v MS Kranj Andrej Tavčar

darek slovenstvu. Veliko je tudi izme-
njav umetnikov iz Slovenije in obrat-
no. Izdajajo tudi revijo Novi odmevi,
ki je zelo bogato vsebinsko oblikova-
na. Sedaj so tudi vključeni v koordi-
nacijo Slovencev v zamejstvu in so bili
pred kratkim v Bruslju skupaj s Slo-
venci v Avstriji, Italiji in na Ma-
džarskem.

Povedali so tudi, da se matična do-
movina sedaj bolj trudi, kot v prejš-

njem obdobju. Gostujejo v Slo-
venskem Domu v centru Zagre-
ba v Masarykovi ulici in želijo te
prostore tudi odkupiti in to s po-
močjo slovenske ter hrvaške vla-
de in donatorjev.

Veliko je bilo še prijateljskih
kramljanj, kako živijo in kako na-
prej, občutilo se je, da so opti-
misti, seveda pa nismo mogli
mimo tega, da jih v njihovih na-
prezanjih ne bi podpirali - ne
samo kot člani Slovenske ljudske

stranke, ki ima v programu zapisano
tudi pomoč Slovencem kjerkoli po
svetu - ampak tudi kot posamezniki.

Na koncu smo jim zaželeli obilo us-
pehov pri njihovem delu ter jih pova-
bili v Kranj - v središče Gorenjske.

Andrej Tavčar

smo verjeli, da občina zna preprečiti
odhajanje mladih družin drugam, še
več, marsikatera mlada družina se bo
v občino tudi naselila. O tem smo se
še posebej prepričali, ko nam je rav-
natelj Anton Zupet s svoje pisarne raz-
kazal predvidena zemljišča za novo-
gradnje. Osupnila nas je tako izredna
lega kot cena zemljišč. Med razgle-
dom šole sva z ravnateljevim sinom
izkoristila nepozornost njegovega oče-
ta in na hitro v ravnateljevi pisarni odi-
grala končnico šahovske partije.

Na koncu je prišlo na vrsto pozno
kosilo v odlični gostilni Marinčič.
Lastnik Janez Leskovar nas je podu-
čil, da delajo drugačne štruklje kot v
gostilni pri Ančki sedaj v Šenčurju in
da upa, da nam bodo vseeno všeč. In
res so nam bili in vse drugo tudi. Z
gospodom Zupetom smo v gostilni re-
kli še marsikaj in naredili tudi nekaj
primerjav med Mestno občino Kranj
in občino Škocjan.

Ker pa v večernih urah delo župa-
na in ravnatelja še ni končano, se je
Anton Zupet od nas poslovil in odšel
na prireditev v šolo. Tudi mi nismo
metali časa stran, odborniki smo se
presedli in izbrali delegate in kandi-
date za funkcije za volilni Občni zbor
Kmečke zveze pri SLS. S tem smo za-
ključili naš izlet delovne, izobraževal-
ne in razvedrilne narave.

mag. Franc Rozman,
predsednik MO SLS Kranj

Občni zbor OO
SLS Trebnje

24. marca je bil na Račjem selu
občni zbor OO SLS Trebnje. Obč-
ni zbor je gostil mag. Janeza Boži-
ča, ministra za promet, Antona Zu-
peta, župana občine Škocjan in
predsednika kluba županov pri
SLS, mag. Slavka Turka, predsed-
nika regijskega odbora za Dolenj-
sko in Belo krajino in predstavnike

Nove generacije pri SLS. Na obč-
nem zboru je bilo podano poroči-
lo o delu in poslovanju OO SLS
Trebnje in svetniške skupine SLS v
letu 2005. Sprejet je bil program
dela za leto 2006, glavni poudarek
je bil na prihajajočih jesenskih lo-
kalnih volitvah. Izpostavljena je bila
problematika gradnje avtoceste
mimo Trebnjega in gradnje lokal-
nih priključkov na avtocesto. Mag.
Janez Božič je poudaril svoja pri-
zadevanja, da postane izgradnja
priključka na bodočo avtocesto pri
nakupovalnem centru Mercator se-
stavni del lokacijskega načrta avto-
ceste mimo Trebnjega, kar pomeni
izgradnjo in financiranje priključ-
ka s strani DARS-a, istočasno z av-
tocesto. Prizadevanja so se izkaza-
la za uspešna, saj je bil predlog spre-
jet na ministrstvu za promet. Raz-
prava se je dotaknila problematike
plačevanja vrtcev za otroke staršev,
ki kmetujejo, saj jih je nova davčna
zakonodaja zaradi povečanih pris-
pevkov močno prizadela. Delo svet-
niške skupine je bilo ocenjeno kot
zelo uspešno in konstruktivno. Us-
tanovitev Nove generacije so ude-
leženci občnega zbora sprejeli z za-
dovoljstvom, saj je vključevanje
mladih na tem področju nuja. Pou-
darek je bil tudi na problematiki po-
deželja, kmetijstva, komunale in
šolstva.

Anton Zaletel,
predsednik OO SLS Trebnje

aktualno
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Utrip iz Velenja
V velenjskem Mestnem odboru

SLS smo se na volilni občni zbor, ki
smo ga sklicali za 3. marec, temeljito
pripravili. Uradni del je vodil Herman
Arlič, ki se je zahvalil dosedanjemu od-
boru in vsem nosilcem funkcij v stran-
ki ter dolgoletnim članicam SLS, ki so
poskrbele za prigrizek in slaščice in čla-
nom, ki so prinesli vinsko kapljico.

Marko Jeraj, predsednik Mestnega
odbore Velenje, je predstavil nekate-
re najbolj odmevne aktivnosti v mi-
nulem letu: v Škalah je bilo ob 130.
obletnici rudarjenja v Šaleški dolini
posvetovanje na temo škode, ki je bila
povzročena z rudarjenjem in še ni po-
vrnjena, obisk Janeza Podobnika v
Škalah na temo okoljevarstvenih prob-
lemov, uspešno miklavževanje s čast-
no gostjo, podpredsednico SLS in
predsednico Ženske zveze SLS Nado
Skuk. SLS Velenje se je udeležila tudi
piknika ob prazniku Dneva samostoj-

nosti, ki ga je organiziral odbor SLS
iz Šoštanja. V preteklem letu je pote-
kalo tudi veliko pogovorov o sodelo-
vanju na prihajajočih volitvah, ki pa
niso uspeli zaradi prevelikih razhajanj
in različnih mnenj. Napisana je bila
tudi štirideseta številka Ljudskih no-
vic, ki izhajajo že od leta 1998.

Janez Podobnik se je udeležil tudi
razprave o začetku gradnje centralne
čistilne naprave za odpadne vode v Ša-
leški dolini, organizirali smo še ekskur-
zijo na Bled in Višarje z 52 udeleženci
ter sodelovali pri organizaciji TABO-
RA v Mozirskem gaju.

Dani Gradišnik, predsednik NG

Podmladek velenjske SLSDelovno predsedstvo OO Velenje

SLS Velenje, je predstavil delovanje
podmladka SLS v preteklem letu, ki
so ga začeli s srečanjem NG SLS v
Velenju, nadaljevali z zelo uspešno do-
brodelno akcijo zbiranja igrač za ma-
terinske domove v Sloveniji in se ude-
ležili strokovne ekskurzije v Bruslju.
Monika Krušnik je predstavila načrt
dela NG SLS v prihodnjem letu, ki
bo potekalo predvsem v sodelovanju
s tajništvom podmladka v Ljubljani,
udeleževali se bodo prireditev in sre-
čanj ter ponovno organizirali oz. so-
delovali na dobrodelnih akcijah.

Marko Jeraj

Regijski odbor SLS Prlekija –
delovni sestanek s predsednikom stranke
Člani RO Prlekija so predsednika stranke Janeza Podobnika med drugim opozorili tudi na neenakopraven položaj
lastnikov zemljišč pri obračunavanju prispevka za vrtce.

Priložnost ob obisku predsednika
SLS in ministra Janeza Podobnika na
19. mednarodnem sejmu gradbeništva
in gradbenih materialov MEGRA v
Gornji Radgoni (sejem je minister tudi
odprl) smo člani in predsedniki občin-

skih odborov RO Prlekija v popoldan-
skem času izkoristili za delovno sreča-
nje, ki je potekalo v Črešnjevcih. Dru-
ženje s predsednikom je potekalo v pri-
jetnem vzdušju Turistične kmetije Bor-
ko, ki je pred nedavnim odprla vrata
tudi s pomočjo sredstev SAPARD.

Predsednik je okoli 30 prisotnih sez-
nanil z aktualnimi političnimi dogod-
ki. V nadaljevanju srečanja je tekla be-
seda o pripravah na lokalne volitve.
Mnenje prisotnih je bilo, da so lokal-
ne volitve predvsem priložnost, da lah-
ko svoje dosedanje dobro delo in us-
pehe predstavimo, da stopimo pred
volivce samozavestno, z novimi ide-
jami in prepričljivo vizijo. Ugotavlja-

mo pa, da v nekaterih občinah pri žu-
panskem kandidatu velja razmisliti o
povezavah z drugimi strankami, saj je
tako večja možnost, da se uvrstimo v
drugi krog. Prisotni so bili tudi pred-
stavniki novoustanovljene Občine

Apače (sedaj osme občine s področ-
ja RO Prlekija), ki bodo v kratkem us-
tanovili tudi svoj občinski odbor SLS.

Sicer pa so člani opozorili predsed-
nika stranke Janeza Podobnika o ne-
katerih odprtih problemih, ki so na
področju RO Prlekija, kot izrazito
kmetijskem območju, še posebej ak-
tualni. Vodstvo stranke pozivamo, da
v okviru koalicije na državni ravni us-
meri svojo pozornost na:
- neenakopraven položaj kmetov

(tudi obrtnikov), v katerem so se
znašli v začetku letošnjega leta kot
zavezanci za plačilo katastrskega
dohodka. V veljavo je namreč sto-
pil nov Pravilnik o plačilih za pro-

grame v vrtcih, ki na neprimeren
način vključuje katastrski dohodek
(KD) v obračun prispevk, saj v svo-
jem 4. a členu postavlja kmete v
neenakopraven položaj z ostalimi
državljani. Omenjeni pravilnik ne
obravnava pravilno pojma katastr-
ski dohodek, sicer pa KD tudi ni
realni dokaz dejanske ekonomske
situacije na kmetiji. Posledica ta-
kega pristopa je, da starši, ki so do-
bili odločbe o plačilu v štiri krat
višjih zneskih kot doslej, izpisuje-
jo svoje otroke iz vrtcev. S tem so
otroci prikrajšani za programe
vzgoje in izobraževanja. Menimo
pa, da je s tem storjena škoda in
krivica zavezancem za plačilo KD,
med katerimi je veliko mladih kme-
tov, prav tako pa se tako ne vzpod-
buja prevzemanja kmetij s strani
mladih in odpiranje novih delov-
nih mest na podeželju. Želimo, da
se ponovno opozori ministra za
šolstvo in šport, da se razreši nasta-
li položaj in izenači možnosti za
otroke lastnikov zemljišč z ostalimi.

- nevzdržno finančno stanje na kmeti-
jah, saj le-te še niso prejele neposred-
nih plačil (subvencij) od Agencije za
kmetijske trge za leto 2005. Kmetje
bi denar nujno potrebovali za spom-
ladanska dela in setev na poljih.

- neprimeren predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zako-

Prijazna gospodinja nam je v pozdrav ponudila
kozarček odličnega prleškega vina.

Predsednik s člani RO Prlekija

na o dohodnini, ki predvideva, da
se za določitev davčne osnove za
proizvodnjo vina upošteva katastr-
ski dohodek vinograda, povečan »
za trikrat«. Menimo, če se v davč-
ni osnovi za dohodnino upošteva
tudi ta katastrski dohodek, potem
naj se upošteva v višini, kot je tre-
nutno v veljavi.

Srečanje smo zaključili, po prleški
navadi, z dobro kapljico in prigriz-
kom. Za pomoč pri organizaciji
srečanja se zahvaljujem Mateji iz »cen-
trale« ter Branku, predsedniku SLS
Gornja Radgona.

Tomi Nemec

Seja SLS RO
Kras

V sredo, 12. aprila, je bila v vasi Slo-
pe pri Damjanu na Turistični kmetiji v
organizaciji članov SLS OO Hrpelje -
Kozina redna seja SLS RO KRAS. Kot
vedno so se seje udeležili poleg pred-
sednikov SLS OO Kraško notranjske

regije tudi poslanec SLS DZ RS Josip
Bajc in župan občine Pivka Robert
Smrdelj. Prisotni so od predsednika
SLS RO KRAS Valterja Sčuke dobili
informacije o delovanju stranke na re-
gionalni ravni, medtem ko je Josip Bajc
podal informacijo o trenutnem politič-
nem stanju stranke, delovanje stranke
v državnem zboru in odnose med koa-
licijskimi partnerji. Župan občine Piv-
ka Robert Smrdelj je predstavil že
opravljeno delo in delo, ki ga bo po-
trebno še opraviti na področju lokalne
samouprave in regijskega preoblikova-
nja. Za vse je bila pomembna tudi ugo-
tovitev, da se naša stranka kot koalicij-
ski partner aktivno vključuje v vse pore
tako gospodarskega kot političnega de-
lovanja države Slovenije. Beseda je te-
kla tudi o načinu umika države iz gos-
podarstva, saj se je SLS do sedaj ved-
no zavzemala za postopen in pregle-
den umik države iz gospodarstva, do-
slej pa je tudi uspešno preprečevala raz-
prodajo najkvalitetnejšega slovenskega
premoženja. Člani SLS RO KRAS so
dobili tudi informacijo o lastniških pre-
mikih v Novi ljubljanski banki, pred-
stavitvi sporazuma partnerstva za raz-
voj, reformah, ……

Prisotni so potrdili na seji dano po- >>>

aktualno
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se veliko bolj tvegano vedejo kot bolj izo-
braženi in ekonomsko premožnejši.

Zdravje, ekonomski in družbeni raz-
voj sta tako soodvisna. Koncept »vla-
ganje za zdravje in razvoj«, ki ga zago-
varja Svetovna zdravstvena organiza-
cija, temelji na zgoraj opisanih splošno
sprejetih spoznanjih ter na dejstvu, da
je »makro podoba« zdravja populacije
le v relativno majhni meri odvisna od
zdravstvenega sistema samega. Takšna
ugotovitev seveda ne zmanjšuje pome-
na dostopnega, kakovostnega in učin-
kovitega zdravstvenega sistema (prav-
zaprav je učinkovit sistem zdravstve-
nega varstva do neke mere tudi odraz
dobrega socialno-ekonomskega stanja),
ampak širi odgovornost za zdravje in
nudi možnosti za izboljševanje zdrav-
ja praktično vsem družbenim sektor-
jem na različnih ravneh.

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstve-
no stanje prebivalstva, so v okoli 80%
izven zdravstva (medicine) in same or-
ganizacije zdravstvenega sistema. Po-
rajajo se torej vprašanja:
• Kateri sektorji v družbi imajo naj-

večji vpliv na zdravje? Kje se zdrav-
je ljudi ohranja, pospešuje ali krepi?

• Katera vlaganja in strategije pome-
nijo največje “dobičke” za zdravje
prebivalcev?

• Katera vlaganja in strategije pomaga-

jo zmanjševati neenakosti v zdravju?
Izziv je identificirati tiste razvojne

možnosti, ki hkrati prispevajo tudi k
boljši “mikro” in »makro« sliki zdravja
ljudi. Namen prizadevanj in razmišljanj
o naložbah v zdravje je v tem, da skuša
identificirati in se dotakniti korenin »sla-
bega zdravja« na kredibilen, učinkovit in
etičen način. Uporaba termina naložba
ali vlaganje pa ne implicira le material-
nih vlaganj. Naložbe za zdravje so lahko
tudi učinkovita raba različnih družbenih
virov: ljudi, socialnih mrež in skupnosti,
v katere se le ti povezujejo.

Potrebujemo proces učinkovitega na-
črtovanja naložb (vlaganj) na lokalni/
regionalni/državni ravni, ki bo omogo-
čal optimalni razvoj determinant
zdravja (določevalcev/pogojev za raz-
voj in ohranjanje zdravja), prinašal vza-
jemne pozitivne učinke na ekonom-
skem in socialnem področju ter na
zdravju in kvaliteti življenja ljudi. De-
terminante zdravja, ki omogočajo raz-
voj in ohranjanje zdravja so ustrezni eko-
nomski pogoji za življenje, ustrezna izo-
brazba, ustrezni bivalni in delovni po-
goji, dostopnost do zdrave prehrane in
podporna okolja za zdrav življenjski
slog, socialne mreže in možnost vklju-
čevanja in participiranja v družbi… Z
zdravjem je najtesneje povezan ekonom-
ski status in izobrazba ljudi. Revščina
je največji sovražnik zdravja.

V okviru pilotnega programa »Vla-
ganje za zdravje in razvoj v Pomurju -
MURA« v obdobju 2001- 2005 so se
razvili koncept, pristopi, številna orod-
ja in programi ter dobre prakse, ki so

prispevale k izboljšanju življenjskega
sloga Pomurcev, kot je pokazala razi-
skava CINDI leta 2001 in 2004. Med-
sektorsko prizadevanje za izboljšanje
zdravja tako na lokalnem, regionalnem
in nacionalnem nivoju je ves čas sprem-
ljala Svetovna zdravstvena organizaci-
ja in regijo Pomurje povabila v mrežo
pilotnih regij, ki razvijajo in implemen-
tirajo koncept »vlaganje za zdravje in
razvoj« oziroma vključujejo interese
zdravja v politike in programe ostalih
sektorjev.

Bolna populacija nima potencialov
produktivnosti in konkurenčnosti in
predstavlja neposredni (zdravstveni) in
posredni (odsotnost z dela) strošek za
državo. Izračuni so pokazali, da pre-
stavljajo kronične bolezni za Evropo,
ki jih ima med vsemi regijami SZO v
svetu največji delež, s svojo visoko in
zgodnjo obolevnostjo, invalidnostjo in
umrljivostjo pomembno razvojno ovi-
ro. Zato se tako EU kot tudi čedalje
več držav v Evropi zaveda, kako po-
membno je medsektorsko načrtovanje
politik za razvoj zdravja (zdravje v vse
sektorske politike). Zagotavljanje op-
timalnega zdravja predstavlja hkrati os-
novo kot tudi naložbo v socialno eko-
nomski razvoj. Zato tudi ni naključje,
da je Finska kot osrednjo temo svoje-
ga predsedstva izbrala »Zdravje v vseh
politikah«. S tem želi opozoriti kako
pomemben je medsektorski pristop
»vlaganje za zdravje in razvoj« v današ-
nji Evropi, ko se vse več zdravstvenih
sistemov sooča s problemom financi-
ranja posledic slabega zdravja, ki ga ne

obvlada več in so marsikje zdravstveni
sistemi in nacionalna gospodarstva za-
radi tega pred sesutjem. Ob starajoči
se populaciji in velikem deležu kronič-
nih bolezni v sodobnih družbah pred-
stavlja razvoj in implementacija kon-
cepta »zdravje v vseh sektorskih poli-
tikah« najučinkovitejši pristop za zmanj-
šanje bremena kroničnih bolezni in hkra-
ti zagotavljanja največjih razvojnih po-
tencialov. Švedska ima že dolgoletno tra-
dicijo medsektorskega pristopa pri načr-
tovanju zdravstvene politike. Sledi ji tudi
Anglija. Regionalni razvojni programi za
zdravje so v angleških regijah nekaj po-
vsem normalnega. Ocena vplivov na
zdravje ali tako imenovan Health Impact
Assesment je del integralne ocene vpli-
vov na zdravje in okolje.

Za državo je pomembno, da izkori-
sti že vzpostavljene mehanizme, doka-
zane pristope, dobre prakse in izkuš-
nje pilotnega razvojnega programa
MURA kot tudi na dokazih temelječe
prakse iz drugih držav ter jih sistema-
tično uporabi za nadaljni razvoj kon-
cepta medsektorskega načrtovanja za-
gotavljanja zdravja za prebivalce RS.

Zato predlagamo, da se koncept
»zdravje v vseh politikah« ali z drugimi
besedami koncept »vlaganje za zdravje
in razvoj« vključi v državni razvojni pro-
gram in vse razvojne vladne in sektor-
ske programe in strategije kot osnovni,
prioritetni in enakovredni koncept za za-
gotavljanje kakovosti življenja, socialno
ekonomskega razvoja in odpravljanje
razlik v zdravju in razvoju.

Koncert ob materinskem dnevu
Vzel je kruh, se zahvalil ……, vzel je vino, se spet zahvalil ….

budo s strani predsednika OO Pivka
Milana Mozetiča. Predlagal je spre-
membo pravilnika o izračunu prispev-
kov staršev za ceno vrtca za kmečke
starše in starše obrtnike.

Župan občine Pivka Robert Smrdelj
in predsednik SLS OO Ilirska Bistrica

Vladimir Čeligoj
sta ugotavljala, da
je potrebno čim-
prej urediti tudi so-
dobnejšo cestno
povezavo med
mejnim preho-
dom Jelšane in av-

tocesto v Postojni, saj obstoječa cesta
postaja preobremenjena in nevarna.

Člani SLS RO KRAS so na seji
izoblikovali skupno velikonočno voš-
čilo, ki se glasi

Vstali Zveličar naj nam da vsem ob-
čutiti srečo in radost Velike noči. Os-
tajamo povezani z vami in vam želi-
mo blagoslovljene velikonočne praz-
nike. Občankam in občanom občin
Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Di-
vača, Sežana in Hrpelje – Kozina, Ko-
men želijo: poslanec SLS DZ RS Jo-
sip Bajc, župan občine Pivka Robert
Smrdelj in Občinski odbori SLS Slo-
venske ljudske stranke.

Tonjo Janežič

Vsak dan na različ-
nih delih sveta se to
osrednje daritveno spo-
ročilo prenaša ljudem
dobre volje. Hvaležnost
je krepost, ki je tesno
povezana z podarja-
njem. S podobnimi mi-
slimi predvsem pa z že-
ljo izraziti hvaležnost
našim materam se je
precej vernikov v nede-
ljo, 26. marca 2006,
prijazno odzvalo povabilu poslanca
DZ Josipa Bajca, ki je ob podpori
SLS OO Pivka in predsednika Mila-
na Mozetiča, organiziral v župnijski
cerkvi v Dolnji Košani koncert pos-
večen materam ob materinskem dne-
vu. Po sveti maši, katero je daroval
domači župnik č.g. Zdenko Štrukelj
je sledil koncert v katerem so nasto-
pile pevke Mojca Benedikt – sopran,
Nataša Kranjc – sopran, ob sprem-
ljavi Martina Dukarič –na trobenti
in Mateja Voje – orglah.

Materinski dan je poseben dan v

letu. Je dan, ko lahko pokažemo in
izrečemo, koliko nam pomenijo naše
drage mame. Je tudi dan, ko se jim
lahko zahvalimo za vse, kar so za nas
delale oziroma naredijo za nas sleher-
ni dan. V mislih lahko preletimo ce-
lotno njihovo žrtvovanje. Mame so ne-
kaj posebnega. Prav gotovo si zaslu-
žijo dan, kot je ta, da jim lahko poka-
žemo, koliko nam pomenijo in se jim
tudi zahvalimo.

Vse matere so si globoko v sebi zelo
podobne. Brezpogojno nas ljubijo,
skrbijo za nas in so z nami v dobrem

in slabem povezane vse življenje.
Rad praznujem ta materinski dan,

saj je to dan, ko lahko svoji mami še
posebej lahko pokažem, koliko mi
pomeni, čeprav mi tudi med letom
velikokrat zajadrajo misli k njej in
ugotavljam, kako pomembna je
mama zame, saj mi je podarila živ-
ljenje, me je vzgajala, je ob meni tre-
petala ob bolezni, me naredila tak-
šnega, kakršen sem, za veliko stvari
se ji moram zahvaliti. Sama čeprav
je že izčrpana od dela, v letih in bo-
lehna izkazuje še vedno veliko mero
skrbi zame in vso ostalo družino.

Koncert ob materinskem dnevu,
s katerim se je Josip Bajc spomnil
vseh mater in jih tudi bogato obda-
ril, se je izkazal kot uvertura v pre-
čudovite spomine na delo in skrb na-
ših mam.

Letos je koncert zadonel še prijet-
nejše, saj smo glasbenikom prisluh-
nili številni verniki.

Poslancu DZ Josipu Bajcu in pred-
sedniku SLS OO Pivka se v imenu
vseh obiskovalcev zahvaljujem. Lah-
ko pa tudi ugotovim, da je prijetno
biti obdarovan, še lepše pa je obda-
rovali.

Tonjo Janežič

(nadaljevanje s strani 16)

Pobude Marjana Maučeca,
državnega svetnika in
obrazložitve na pobude

aktualno
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Sestal se je občinski odbor Slovenske
ljudske stranke Dravograd
V soboto, 1. aprila, je bil občni zbor OO SLS Dravograd v gostišču pri Kašma-
nu na Boštajnu pri Dravogradu.

Aktivno Društvo mladih Železniki
V Železnikih smo člani Društva mladih Občine Železniki v mesecu marcu
pripravil dva koncerta: ob 40. letnici Alpskega kvinteta z gosti – športna
dvorana Železniki in skupine Kingston – kulturni dom Železniki, s pomočjo
katerih smo želeli zbrati dovolj denarja za nakup prireditvenega šotora. Delu-
jemo pod okriljem Mladinskega sveta Železniki, katerega članica je tudi
Nove generacija - OO Železniki.

Mladinski svet Železniki želi s kon-
certi in sponzorji zagotoviti priredi-
tveni šotor za vse prireditve v občini.
V letošnjem letu nas čaka kup akcij,
saj smo se prijavili na razpis za sofi-
nanciranje mladinskih dejavnosti, raz-
pis Urada za mladino RS, razpis Ura-
da vlade za informiranje. Organizira-
li bomo spletni portal z različnimi pri-
reditvami in kot sem že omenil, zbi-
rali sredstva za nakup prireditvenega
šotora. Najem šotora je izredno drag
med 250 do 700 tisoč tolarjev. Prav
zato so bile nekatere prireditve v rde-
čih številkah, to pa mladim jemlje vo-
ljo do nadaljnjega dela. Prireditveni
šotor bodo lahko uporabljali prioritet-

no vsi prireditelji v občini Železniki
po ugodni ceni, ob prostih vikendih
pa bi ga posojali tudi v druge občine.

Zahvaljujem se Alpskemu kvintetu,
Janezu Peru ter vsem nastopajočim.

Marko Gasser,
podpredsednik mladinskega sveta

Železniki

Na zboru so pregledali dosedanje
delovanje stranke in si zadali smerni-
ce za bodoče delovanje.
Zbora se je udeležila tudi
županja Marijana Cigala,
ki je tudi članica Sloven-
ske ljudske stranke in obe-
nem kandidatka za nove
lokalne volitve za župana
v Dravogradu. Občinski
odbor ji je h kandidaturi
podal soglasje.

Navzoče je pozdravil predsednik
OO SLS Dravograd Jože Kladnik. V
imenu stranke je spregovoril predsed-
nik Regionalnega odbora SLS Koroš-

ka Mirko Vošner, ki je obenem prina-
šal pozdrave iz glavnega štaba iz pre-

stolnice. Žal se pa zbora ni
uspel udeležiti nihče iz
vodstva stranke.

Vendar je kljub temu
prevevalo vzdušje dobre
volje, za kar je poskrbel s
krajšo humoristično črtico
član Vančy. Posebej pa je
še navdušil harmonikaški
ansambel Šempetrski šo-

pek, katerih vesela pesem je odmeva-
la še pozno v noč.

Jože Kladnik,
OO SLS Dravograd

Koncert ob 40. letnici Alpskega kvinteta v Železnikih
Alpski kvintet je svojo 40. letnico delovanja ovekovečil v nedeljo 19. marca

v Železnikih, kjer so nastopili z Veselimi Gorenjci, pa Slovenskim pozdra-
vom, ki obstaja komaj dva meseca, zaigrali so tudi prvaki v igranju na diato-
nično harmoniko.

Kvintetu je čestital tudi podokničar, ki se je glede na zanimive obiskovalce
prireditve v prvi vrsti pošalil tudi na račun politikov in županov. m.g.

SLS ponovno v Bohinju
2. aprila je bil v Bohinju ustanovni zbor občinskega odbora Sloven-

ske ljudske stranke Bohinj. Tam je po sicer uspešnem delovanju v
zgodnjih devetdesetih letih kasneje občinski odbor SLS zamrl, novi
predsednik Slavko Ličef pa skupaj z novim članstvom obljublja, da bo
poslej drugače. r.r.

Obisk 22 korentov
s Ptuja

Obisk 22 korentov
s Ptuja

Program je bil namenjen mladim
ter prebivalcem bližnjih in oddaljenih
krajev. Prireditve se je udeležilo okoli
150 predšolskih in osnovnošolskih
otrok.

Obisk dvaindvajsetih Korentov iz
Ptuja in njihova predstavitev v Želez-
nikih se je v letošnjem letu organizi-
rala prvič.

Korenti s svojim skakanjem prega-
njajo zimo, kar je letos še posebej po-
trebno, saj nam je dobro pokazala
zobe. Skupina korentov je bila razde-
ljena na polovico, obiskovala je kraje
po pripravljenem urniku. Prva skupi-
na je obiskala Dašnico, druga pa se

Društvo mladih Občine
Železniki je v sodelova-
nju z občino Škofja
Loka, organiziralo
OBISK KORENTOV v
Železnikih. Prireditev je
bila v četrtek, 23.
februarja     po ulicah
Železnikov ter v kino
dvorani na Češnjici v
Železnikih.

je odpravila proti staremu delu in
jedru Železnikov, kjer je v sprems-
tvu organizatorja obiskala domove
od Plavža do Racovnika. Zaključek
korentovega plesa je bil v kinodvo-
rani na Češnjici, kjer je bil priprav-
ljen krajši kulturni program.

Marko Gasser,
predsednik društva mladih Občine

Železniki

V Ljubljani 2000 ljudi
letno obišče zdravnika za-
radi ugriza ali udarca psa.
Pokončali so srne, druge
domače živali, raztrgali otro-
ka - k sreči (še) ne v Ljub-
ljani. V ZDA ocenjujejo
število ugrizov (v 18 letih 304
smrtne žrtve) na skoraj 5 milijonov, ško-
do pa na 1 milijardo dolarjev letno. Žr-
tve so večinoma otroci. Svetniška vpra-
šanja in pobude SLS na to temo si
oglejte na www.ljubljana.sls.si.

Da bi zmanjšali število ugrizov in
preprečili smrtne primere, strah in
drugo škodo, je treba storiti kaj več,
kot sprožiti postopek proti lastnici
psov, ki so marca napadli človeka. Pri
tem mora nekaj dela opraviti občina,
nekaj država, ničesar pa ne bo brez

odločne pobude občanov.
17. maja ob 18. uri bomo v Ljublja-
ni pripravili javno tribuno, na kateri
bodo lastniki psov, strokovnjaki,
predstavniki državnih in lokalnih
oblasti, policije in drugi sprego-

vorili o možnostih reševanja tega
problema od medijskih in vzgojnih
ukrepov preko dopolnitve zakonodaje.
Ta tribuna naj pripomore k sprejetju
učinkovitih, tudi preventivnih, državnih
in občinskih ukrepov za zaščito varno-
sti, zdravja in življenja občanov in k
njihovemu učinkovitemu izvajanju. Če
bi sodelovali ali želite biti pisno obveš-
čeni o natančni lokaciji in poteku, spo-
ročite svoj naslov in predloge na mate-
ja.bizjan@sls.si.)

dr. Drago Čepar,
mestni svetnik SLS

Pse na vrvice?!Pse na vrvice?!O B V E S T I L O


