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20. Tabor SLS
sobota, 3. septembra 2016, v Velenju od 10. ure

brezplačen obrok za vse udeležence
- tekmovanja v kmečkih igrah za vse generacije

- za zabavo bo poskrbela skupina Donačka
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- prireditev bo pod šotorom in v vsakem vremenu
- več na www.sls.si in facebook.sls.si

Dobrodošli v Velenju!
V Mestnem odboru SLS Velenje smo zelo počaščeni, da nam je bila zaupana organizacija letošnjega 
tabora. To je za naš odbor velik izziv hkrati pa tudi priložnost, da vam predstavimo naše mesto.
O Velenju ste zagotovo že veliko slišali, sedaj pa imate odlično priložnost, da ga tudi začutite 
in spoznate. 

Na temeljih rudarstva in industrije je zraslo zeleno mesto, ki s svojo svežino in urejenostjo 
prebivalcem in turistom nudi široko paleto možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Velenje s svojo okolico in prenovljenim mestnim jedrom ponuja nešteto možnosti za ljubitelje 
narave, kulture in prireditev. S prenovo promenade je mesto dobilo sodoben in privlačen prostor 
za sprehode, srečevanja in druženja.  Na strmem griču stoji mogočen Velenjski grad, v katerem 
domuje Muzej Velenje. V zgodovino rudarstva vas bodo popeljali v Muzeju premogovništva 
Slovenije, kjer obiskovalcem omogočajo doživetje izkušnje rudarjev, ki so se desetletja spuščali 
160 metrov globoko pod zemljo, da bi na površje spravili »črno zlato«. Muzej hiše mineralov pa 
predstavlja geološko zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko mineralov z območja Slovenije. 

Ob Velenjskem jezeru je čudovita Velenjska plaža, ki poleg lesenih tribun in ležalnikov za 
sončenje ponuja tudi vso zabavo, ki jo lahko pričakujete od poletnih dni na plaži; od bližnjih 
travnatih površin za igre za prosti čas in igrišč za razne športne aktivnosti.

Člani MO SLS Velenje vas prisrčno vabimo, da se udeležite 20. Tabora SLS ob Velenjskem 
jezeru, kjer bo obilo priložnosti za zabavo, sprostitev in srečanja s prijatelji. Ob tem pa boste še 
spoznali mesto, ki si zagotovo zasluži vašo pozornost.

Dani Gradišnik, predsednik MO SLS Velenje
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Slovenec
Letnik I, št. II, 10. avgust 2016

Slovenec je brezplačno glasilo Slovenske 
ljudske stranke

Izdaja: Inštitut dr. Antona Korošca, Prule 7, 
Ljubljana

Kontakt: info@slovenec.org, 01 241 88 20

Uredniški odbor: Matjaž Žbogar, Tadeja 
Romih in Maja Godeša

Avtorstvo neoznačenih fotografij: arhiv 
SLS in Nejc Trpin

Naklada: 8.500 izvodov

Tisk: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, 
Tiskarsko središče

Na naslovnici: mag. Monika Kirbiš Rojs, 
avtor fotografije: Jernej Prelac

Uvodnik

Spoštovani bralci Slovenca,
naša država Slovenija je lepa in zanimiva dežela v soseski uspešnih evropskih držav. 
Zato je vsaj neobičajno, da svojih potencialov ni razvila tolikšni v meri, kot so ji na-
povedovali pred 25 leti.

Ob življenjskih mejnikih, kot je bila 25. obletnica samostojne Republike Slovenije, 
si vsi želimo verjeti oz. slišati zagotovila,  da bo odslej vse drugače. Mladi želimo slišati, 
da za nas obstaja prostor pod soncem, ki bo lahko le naš, da si zgradimo lasten dom 
in ustvarimo družino. Starejši želijo slišati, da bodo pokojnine zvišali, ali da bodo lahko 
vsaj obdržali tisto, kar je od njih še ostalo. Delavci pa si želijo za celodnevno garanje 
v službi dobiti pošteno plačilo.

Realnost je, da so bili zadnjih 25 let politiki v Sloveniji le glas ljudstva. Bili so znanilci, 
ne pa tudi izvajalci sprememb. Pred volitvami so ljudem povedali, kar so želeli slišati, 
po volitvah pa so to še enkrat ponovili. Kdo od njih bi si upal svojo zaupnico vezati na 
realne kazalce? Na povprečno plačo, na višino davkov, prag revščine, na konkurenčnost 
gospodarstva in stopnjo brezposelnosti? Na kazalce, ki so merljivi in kažejo blaginjo 
naroda? Žal slovenska politika, kot jo poznamo, tega niti sanjah ne bi upala narediti.

Težko si predstavljam, da Slovenija pod vodstvom starih obrazov, zapakiranih v 
nove stranke, postane uspešna. Težko si predstavljam, da se bodo udejanile nujne 
spremembe, ko pa novim obrazom agresivno svetujejo stari strici iz ozadja. Če res 
želimo, da bo vse drugače, moramo takšne prakse prekiniti in vse, ki so Slovencem 
ukradli prihodnost, poklicati na odgovornost. Slovenija ima prihodnost le z neod-
visnimi voditelji, ki lahko pokažejo pozitivne pretekle rezultate svojega dela, imajo 
vizijo za prihodnost in so bili po možnosti deležni redkega blagoslova: sposobnosti 
razmišljanja s svojo glavo.

Verjamem, da je težko sprejeti odgovornost za propad kmetije, podjetja, kaj šele 
države, vendar je greh tistih, ki se zavestno odločijo, da ne bodo dobri gospodarji, še 
večji. Ti so pripravljeni žrtvovati delovna mesta drugih ljudi ter, seveda razen lastnih, 
ogroziti tudi otroke, družine in državo. Vse v interesu lastne požrešnosti. Vzeli so 
nam možnost predčasnega upokojevanja, brez vesti plenijo vse, kar so s trdim delom 
ustvarile pretekle generacije. Samo pri dokapitalizaciji NKMB leta 2013 smo Slovenci 
plačali 870 milijonov evrov za banko, ki je bila dve leti kasneje prodana za četrtino te 
vrednosti. Vsak Slovenec je tako plačal 422 evrov, da so si pred enim mesecem novi 
lastniki te banke lahko izplačali 16,7 milijonov evrov dividend. Za nadaljevanje ple-
njenja so pod pretvezo pomoči ustvarili Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) 
in Slovenski državni holding (SDH), sedaj pa po ustanovitvi državnega podjetja za 
gozdove podobna usoda očitno čaka tudi slovenske državne gozdove. Ustanovljen 
je bil Nacionalni preiskovalni urad, izvoljen je bil najbolj moralen premier. Za nas, 
delovne Slovence, pa se ni prav nič spremenilo. 

In s čim se ukvarja ta samooklicana vlada visokih moralnih načel? Po tragičnih 
dogodkih v zadnjem mesecu smo Slovenci želeli slišati, da je izrecno prepovedano 
fizično kaznovanje otrok. Navijanje ušes, klečanje na koruzi in drugi »tradicionalni« 
vzgojni postopki so po novem kaznivi. Pravzaprav pa bi Sloveniji v tem trenutku precej 
bolj koristil zakon, ki bi na primer izrecno nalagal fizično kaznovanje nekaterih, na 
primer tistih, ki že leta plenijo našo državo. Tem bi moral nekdo naviti ušesa in jih 
poslati v kot, da se pokesajo. Ko bi za začetek vsaj nekdo z močnim moralnim čutom 
zbral pogum, da bi jim plenjenje dokazal.

V Slovencu ne boste brali le tistega, kar želite slišati. Za vas smo pripravili prispevke, 
ki so pomembni za duhovni razvoj, krepitev vrednot, razjasnitev preteklosti in razvoj 
naše države. Torej mnogo tistega, kar bi bilo treba povedati in narediti že v zadnjih 25 
letih. Želim vam prijetno branje.

Primož Jelševar, direktor
Inštituta dr. Antona Korošca
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Kazalo

Bodite del vseslovenske dobrodelne in okoljevarstvene 
akcije, s katero vsako leto ob 1. novembru zbiramo 
sredstva, ki rešujejo življenja, obenem pa pomagamo 
zmanjševati pretirano okraševanje grobov. Prijave 
sprejemamo do 15. 9. 2016. Vabljene organizacije in 
prostovoljci!
Kontakt 041 354 029 / info@manjsveck-manjgrobov.si / 
www.manjsveck-manjgrobov.si

Znižanje DDV bo pomagalo revnejšim
stran 6
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je konec 
maja pozval slovensko vlado, naj stopnjo DDV s 
trenutne 22 in 9,5 odstotne zniža nazaj na 20 in 
8,5 odstotno, kot je veljala od leta 2002 do 2013.

Spremembe družinske zakonodaje
stran 8
Konec julija se je izteklo dvomesečno obdobje, v ka-
terem je bil v javni obravnavi nov predlog Družinske-
ga zakonika. Ker gre za urejanje odnosov v osnovni 
celici družbe, bi se o tem moralo več govoriti.

Slovenski vinarji, dobri gospodarji 
stran 10
Slovenija je vinorodna država; kljub svoji 
majhnosti ima tri vinorodne dežele, ki so razdelje-
ne na devet vinorodnih okolišev. Slovenci imamo 
svoje vino radi, vse bolj kakovost slovenskih vin 
prepoznavajo tudi tujci.

Pomembna vloga Nove generacije SLS 
stran 17
Nova generacija SLS je junija dobila novo vodstvo. 
V prihodnosti se obetajo družbene spremembe, 
pri katerih bo Nova generacija SLS odigrala po-
membno vlogo. 



Slovenec | 5 

Premislek

Dajmo stranki priložnost, 
da zadiha s polnimi pljuči 
Verjamem v Slovensko ljudsko stranko. Verjamem v srčnost in 

poštenost članov stranke. Verjamem v demokracijo. Kljub nekaterim, 
ki v javnosti izražajo drugačna mnenja, verjamem, da bomo ponovno 

uspešni, ko bomo enotni. Slovenska ljudska stranka je s svojimi 
člani sposobna doseči uspeh, kakršnega si zasluži stranka, ki deluje v 
skladu z demokratičnimi načeli in je zaslužna za zgodovinski začetek 

demokratizacije slovenske družbe. 

Za Slovensko ljudsko stranko je znova 
napočil čas, da pokaže, česa se je nauči-
la v svoji bogati zgodovini, in da mlajši 
generaciji priložnost nadaljevati … a tega 
ne more storiti razdrobljena. Ne more-
mo si privoščiti zakulisnega delovanja 
in spodkopavanja skupnih naporov. Vse 
dobro opravljeno delo bo na tak način 
onemogočeno in ves trud bo šel v nič.

Mnogi od vas gotovo veste, kako 
je, ko začneta vajeti v hiši prevzemati 
»mlada«. Morda ste vi tisti, ki začenjate 
v vodenje domačije vključevati nasled-
njo generacijo, ali pa ste na drugi strani 
in ste dobili priložnost, da s pomočjo 
mladostne zagnanosti pokažete, kaj 
zmorete. Ponavadi želi starejša gener-
acija kljub dogovoru ohraniti popoln 

nadzor nad dogajanjem, saj je bilo to v 
njihovih časih nujno in je tega vajena. 
Vendar, kot lahko vidimo tudi v naši da-
našnji slovenski družbi, je mladim treba 
dati priložnost, da se postavijo na svoje 
noge in sprejemajo odločitve na osnovi 
privzgojenih vrednot in vsega, česar so 
se doslej naučili. 

Mlajši generaciji je treba v tem času 
pokazati zaupanje v to, da so se do tega 
trenutka že veliko naučili, tako iz do-
brih zgledov kot tudi iz preteklih napak. 
Treba jim je tudi dati priložnost, da se 
dokažejo, saj v nasprotnem primeru 
zagnanost zvodeni, zaradi notranjih 
nesoglasij zastane delo in tako ni no-
benega napredka.

Stranka ni last nikogar. Nihče nima 

mag. Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke

v demokraciji doživljenjske pravice do 
nečesa. To je naravna evolucija in prenos 
znanja na nove in nove generacije. V 
demokratični stranki ni prostora za 
zakulisno delovanje. Vendar izkušnje žal 
kažejo, da bodo na ta način kljub vsem 
velikim besedam še vedno delali tisti, ki 
se v ključnih trenutkih niso odločili sto-
piti v ospredje in prevzeti odgovornost. 

Bodimo odločnejši in boljši od tistih, 
ki bodo venomer igrali dvojno igro, svoje 
pretekle napake prekrivali z dimnimi 
zavesami, da bi bilo njihovo delovanje 
videti dobronamerno, ter rušili ljudi, da 
bi zakrili lastno odgovornost. To delajo 
šibki ljudje, ki niso voditelji, ampak so in 
ostajajo ujetniki lastnega ega in ambicij.

Ko je bila stranka na dnu, sem si 
upal prevzeti odgovornost. Stranko sem 
prevzel v slabem stanju in že od prvega 
trenutka na prvo mesto postavljam delo 
za dobro Slovenske ljudske stranke in 
Slovenije. Z majhno ekipo smo vložili 
veliko truda v to, da je SLS do danes 
dosegla finančno stabilnost. S srčnimi 
ljudmi, ki jih med člani SLS najdemo 
po vsej Sloveniji, smo uspeli doseči tudi 
notranjo enotnost. Ta se kaže v tem, 
da je na naš 20. tradicionalni Tabor SLS 
prijavljenih že več kot dva tisoč ljudi! 

Dajmo stranki priložnost, da za-
diha s polnimi pljuči. Namesto da se 
ukvarjamo z notranjimi nesoglasji, vse 
moči Slovenske ljudske stranke končno 
poenoteno osredotočimo na reševan-
je Slovenije iz primeža neodločnosti, 
slabega vodenja in nakopičenih težav, s 
katerimi se morajo (žal tako kot vedno) 
najbolj ukvarjati običajni ljudje. Rešitve 
imamo. Zapisali smo jih v Program SLS. 
Zapisane imamo učinkovite celostne 
rešitve za celo vrsto vprašanj, ki državl-
janom povzročajo skrbi in jim ponoči ne 
pustijo spati, saj jih tare, kako bodo jutri 
plačali položnice, kje bodo našli službo, 
kako bodo nahranili svoje družine.  

Verjamem v Slovensko ljudsko stran-
ko. Verjemite skupaj z mano! Skupaj po-
kažimo, kaj lahko dosežemo in svoje 
sile skupaj usmerimo v isto smer – in 
stopimo enotni v boljši jutri za Slov-
ensko ljudsko stranko in za Slovenijo.
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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je konec maja pozval slovensko 
vlado, naj stopnjo DDV s trenutne 22 in 9,5 odstotne zniža nazaj na 20 in 
8,5 odstotno, kot je veljala od leta 2002 do 2013. 

19. maja letos je Evropska komisija spo-
ročila, da je Slovenija uspešno naslovila 
presežni javnofinančni primanjkljaj, ki se 
je v 2015 znižal pod 3 %. Ob tem je Dušan 
Mramor, takrat še minister za finance, 
pohvalil delo vlade Mira Cerarja. Ta naj 
bi bila s svojim delom v minulih dveh 
letih zaslužna za gospodarsko okrevanje 
in nižanje nezaposlenosti, s čimer se je 
pohvalil tudi sam premier na programski 
konferenci Stranke modernega centra.

»Ohranjanje stopnje DDV na 22 in 9,5 od-
stotka je v času gospodarskega okrevanja in 
pozitivnih kazalcev zaposlovanja, s katerima 
se hvalita premier Cerar in minister Mramor, 
neupravičen kot trajen ukrep in diskrimi-
natoren do najbolj ranljivih državljanov, ki 
zaradi revščine živijo na robu socialnega dna. 
Teh je v Sloveniji že 15 odstotkov. Torej naj-
manj 300 tisoč razlogov več, da se Slovenija 
in njeni državljani davčno razbremenimo. 
Skrajni čas je, da država stori nekaj tudi za 
svoje državljane, ne le državljani zanjo, zato 
v SLS zahtevamo znižanje stopnje nazaj na 
20 in 8,5 odstotno,« je v svojem pozivu dejal 
predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

DDV povišala Alenka Bratušek
V Sloveniji DDV plačujemo od 1. julija 
1999, stopnji sta bili sprva 19 in 8 odsto-
tni. Prvič se je stopnja dvignila leta 2002 
na 20 oz. 8,5 odstotka. Drugo povišanje, 
na 22 oziroma 9,5 odstotka, se je zgodilo 
maja 2013, ko je vlada Alenke Bratušek, 
kljub nasprotovanju socialnih partnerjev, 
opozicije in celo dela koalicije v paketu 
protikriznih ukrepov predlagala tudi po-
višanje stopnje DDV. Učinek paketa naj bi 
bil 540 milijonov evrov na leto več v dr-
žavnem proračunu, od tega 250 milijonov 

zaradi višjega DDV. Ob tem je Ministrstvo 
za finance RS sporočilo, da se zasebna po-
trošnja ne bo pretirano zmanjšala, saj bi 
za povprečno družino povišan DDV po-
menil slabih 30 evrov izdatkov na leto več.

Vlada je ob tem tudi napovedala, da 
povišanje prihodkov proračuna pomeni 
le tretjino ukrepov, dve tretjini pa bodo 
predstavljali ukrepi na odhodkovni strani 
proračuna, ki naj bi bili sprejeti do konca 
leta 2013. Ti ukrepi, ki bi znižali javno po-
rabo, do danes še niso bili sprejeti. 

V letu 2014 je država, tako kot je bilo 
napovedano, res pobrala skoraj 250 mili-
jonov evrov več z naslova DDV kot v letu 
2012, ko so nazadnje celo leto veljale stare 
stopnje. Vendar to pomeni le 8 odstotkov 
pobranega davka več, medtem ko se je 
stopnja povišala za približno 10 odstot-
kov. Poleg tega je bila potrošnja zasebnega 
sektorja v letu 2012 zaradi manj ugodnih 
gospodarskih razmer bistveno nižja kot 
leta 2014, ko so se stvari že začele obračati 
na bolje. Dvig stopnje DDV je povzročil 
višje cene blaga in storitev, kar je povišalo 
inflacijo. Ti podatki kažejo, da sta se zaseb-
na potrošnja in z njo življenjski standard 
državljanov zaradi dviga DDV nedvomno 
zmanjšala. V Španiji so ob dvigu DDV za tri 
odstotne točke izračunali, da je povprečno 
družino to stalo 420 evrov na leto. Podob-
no oceno lahko podamo tudi za Slovenijo 
– ljudje so bili torej prizadeti več kot deset-
krat bolj, kot je napovedovalo ministrstvo.

Pozitivni učinki znižanja DDV
Povprečna najvišja stopnja DDV v Evropski 
uniji je sicer okrog 20 odstotkov, od naših 
sosednjih držav ima tako stopnjo Avstrija, 
ki pa ima nižjo stopnjo pri 10 odstotkih. V 

Z znižanjem DDV bomo 
pomagali socialno 

najšibkejšim

Davek na dodano vrednost

Italiji je stopnja 22-odstotna, na Hrvaškem 
25, na Madžarskem pa celo najvišja pri 27 
odstotkih. Zadnje tri države so stopnjo 
dvignile v času reševanja finančne krize. 
Je pa Velika Britanija ob začetku finančne 
krize šla v nasprotno smer in leta 2008 z 
namenom spodbujanja potrošnje stopnjo 
znižala za 2,5 odstotne točke. 

Ker je Slovenija majhno odprto go-
spodarstvo na robu srednje Evrope, bi 
nižja stopnja DDV od sosednjih držav za-
radi nižjih cen lahko pomenila tudi višji 
delež potrošnje tujcev pri nas, predvsem 
v obmejnem pasu ter pri tranzitnem in 
nakupovalnem turizmu.

Najpomembnejše pa je, da bi znižanje 
stopnje DDV nazaj na predkrizno raven 
najbolj ugodno vplivala na socialno naj-
šibkejše prebivalce. Znižan DDV bi namreč 
pomenil nižje cene blaga in storitev, s či-
mer bi prebivalci imeli večje razpoložljive 
dohodke. Visok DDV bolj prizadene rev-
nejše, saj ti večji delež svojega dohodka, če 
ne kar ves dohodek, porabijo za takojšnjo 
potrošnjo. Poenostavljeno – za nekoga z 
mesečno plačo 3.000 evrov tako na mesec 
30 evrov večji račun v trgovini pomeni 1 
odstotek, medtem ko za nekoga z mini-
malno plačo to pomeni okrog 5 odstotkov. 
Velika verjetnost je, da bo nekdo z nižjimi 
dohodki »dodatni« denar porabil za ka-
kovostnejšo hrano, obleko in obutev ali 
si preprosto privoščil kakšen izlet ali dan 
dopusta več. Znižanje stopnje DDV je tako 
izrazito socialni ukrep.

Kje so ukrepi za znižanje državnega 
trošenja?

Znižanje DDV bi za državni proračun 
seveda pomenil določen izpad dohodka, 
ki ga je treba nadomestiti bodisi z doda-

Aktualno

 Povprečno družino je dvig DDV 
prikrajšal za več kot 360 evrov na leto.
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Aktualno

Z znižanjem stopnje DDV se zviša razpoložljivi dohodek prebivalstva, ki lahko zato 
kupi boljšo hrano, obleko ali pa si privošči kakšen dan dopusta več. 

tnimi prihodki – davki ali z nižjimi od-
hodki. Leta 2013 obljubljeni ukrepi, ki bi 
za skoraj milijardo evrov znižali odhodke 
države, niso bili nikoli sprejeti.  Tako os-
taja edini konkretnejši vladni ukrep, ki je 
pripomogel k manjšemu trošenju države, 
leta 2012 sprejet Zakon o uravnoteževanju 
javnih financ (ZUJF), ko je SLS bila v vladi. 

Vse naslednje vlade ukrepe iz tega zakona 
večinoma ohranjajo, same pa niso izpe-
ljale dodatnih reform, ki bi javno porabo 
konkretneje omejile.

Pri zmanjšanju trošenja države zato 
ostaja na razpolago veliko manevrskega 
prostora. Odpuščanja in nižanja plač jav-
nih uslužbencev niso nujno edina rešitev, 

saj je drugje še dovolj prostora za racio-
nalizacijo javnega sektorja. 

Ker je trenutna vlada doslej sprejela le 
nekaj manjših izboljšav davčne zakonoda-
je, je predsednik SLS mag. Zidanšek jasen: 
»Po dveh letih je skrajni čas, da koalicija 
sprejme konkretno reformo, ki jo bodo ljudje 
dejansko občutili.«

Kadrovsko lomastenje 
v državnih podjetjih

Državno premoženje

Minevata dve leti, odkar je premierski položaj zasedel dr. Miro Cerar, 
ki se je na oblast zavihtel tudi z obljubama »zmanjševanja političnega 

vpliva na kadrovanje in izboljšanja korporativnega upravljanja v 
državnih podjetjih«. Žal pa je že nekaj časa jasno, da tudi njegova 

vlada noče ali pa ne more prekiniti stalne prakse političnega in 
tovarišijskega kadrovanja. 

V začetku letošnjega poletja je v Luki 
Koper izbruhnil »ljudski upor«, za kate-
rega so bile povod napovedane menja-
ve v vodstvu družbe. In čeprav vpogled 
v situacijo kaže, da so protesti dejansko 
rezultat boja med različnimi interesni-
mi skupinami, ki se napajajo iz denarja 
davkoplačevalcev in državnih podjetij, pa 
dogajanje odraža bedo trenutnega nači-
na imenovanj nadzornih svetov in uprav 
slovenskih državnih podjetij.

Neposredna posledica dogajanja v 
Luki Koper je bil odstop Marka Jazbeca, 
predsednika uprave Slovenskega državne-
ga holdinga (SDH), ki razpolaga z 12 mi-
lijardami evrov državnega premoženja. 
Jazbec je bil pred tem tudi član uprave 
NLB v letih, ko je ta pridelala veliko izgu-
bo. Na vrhu SDH ga je začasno nasledila 
Lidia Glavina, zamejska »podjetnica«, ki 
ima pomanjkljive reference za vodenje 

tako velike družbe, o njej pa je v javnosti 
zelo malo znanega.

Slabo delovanje nadzornih 
svetov
Vprašamo se lahko, ali so taki posamezni-
ki brez ustreznih izkušenj in referenc v 
mednarodno primerljivem okolju, pri ne-
katerih pa je sporno tudi njihovo ozadje, 
sposobni in pripravljeni zasledovati glavne 
cilje SDH, ki so izboljšati upravljanje z dr-
žavnim premoženjem in narediti obseg 
državnega premoženja primerljiv z go-
spodarsko uspešnimi državami. Letos bi 
se morala stopnja donosnosti podjetij v 
državni lasti povišati na 6,3 %, realnost pa 
je praktično ničelna donosnost. V letnem 
poročilu o konkurenčnosti držav švicarske 
poslovne šole IMD je Slovenija na zadnjih 
mestih po učinkovitosti delovanja nad-
zornih svetov in uporabi sodobnih uprav-

ljavskih orodij, kar veliko pove. 
Nekdanji minister in upokojeni pro-

fesor dr. Andrej Umek primerja način 
kadrovanja v razvitejših in uspešnejših 
tržnih ekonomijah ter pri nas: »Članstvo 
v nadzornem svetu ali upravi osebi omogoča, 
da sprejema odločitve po svoji presoji. Ker 
ima toliko večjo svobodo od ostalih zapo-
slenih, je tudi njegova odgovornost toliko 
večja. Če je krivda za poslovni neuspeh oči-
tna, lahko lastniki zahtevajo odškodninsko 
odgovornost, če krivda ni tako jasna, pa je 
poslovni neuspeh razlog za razrešitev. Takim 
posameznikom odgovorni lastniki ne zaupajo 
več svojega premoženja v upravljanje. Pri 
nas tak sistem, sicer normalen za družbeno 
odgovorno tržno ekonomijo, žal ne deluje. 
Tipičen primer je imenovanje oseb, sokrivih 
za velikanske izgube v bančnih sistemih, na 
še bolj odgovorne položaje. Ti seveda naprej 
kadrujejo po istem principu – »bolje naši 
nesposobneži, kot nenaši uveljavljeni stro-
kovnjaki«. Vzrok za to anomalijo je v držav-
nem lastništvu. Za vlado kot lastnika je bolj 
pomembna pripadnost kot sposobnost, saj to 
individualno nikogar nič ne stane.«

Potrebujemo izkušene in 
neodvisne strokovnjake
Ker imenovana vodstva večkrat zasledujejo 
lastne ali interese skupin, katerim imeno-
vani pripadajo, lahko prihaja do neposre-
dne škode za premoženje družb. Poleg tega 
pa so stalne menjave nadzornih svetov 
in uprav državnih podjetij škodljive tudi 
zaradi destabilizacije poslovanja, kar ima 
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za posledico povprečno ničelno donosnost 
državnih podjetij. SDH je bil ustanovljen 
z namenom izboljšanja poslovanja in po-
večanja donosnosti, vendar to zaenkrat ni 
prekinilo kadrovanja odgovornih oseb po 
načelu politične in interesne primernosti. 
Dober primer je iz letošnje pomladi, ko je 
SDH v NLB imenoval tri nadzornike, ki niso 
izpolnjevali pogojev za pridobitev licence 
Evropske centralne banke o ustreznosti in 
primernosti. Vsi trije so odstopili, preden 
je ECB o tem odločila.

Izboljšanje kadrovanja se da doseči 
z uporabo transparentih kadrovskih po-
stopkov, ki jih uporabljajo najuspešnejša 
zasebna podjetja in nekatere tuje države, 
predvsem pa z zavestno odločitvijo, da po-
litika ne sme več lomastiti po državnem 
premoženju. »Za konkurenčnost državnih 
podjetij, da bi ta zagotavljala zadosten priliv 
v državni proračun za normalno delovanje 
racionaliziranega javnega sektorja, je treba 
postaviti mednarodno primerljivo strukturo 
organov nadzora in upravljanja strateških 
državnih podjetij. Njihovi vodstveni kadri 
morajo biti mednarodno konkurenčni, ime-
novani pa s pomočjo uglednih mednarodnih 
kadrovskih agencij s povabilom – t. i. »execu-
tive search«. Začeti bi bilo treba z nadzornim 
svetom in upravo SDH ter tja imenovati iz-

kušene in neodvisne posameznike z medna-
rodnimi referencami s tega področja,« meni 
Miro Germ iz Slovenskega združenja za 
kakovost in odličnost.

Slabo prakso lahko prekine 
dober gospodar
Privabiti take posameznike, domače ali 
tuje v primeru pomanjkanja domačih stro-
kovnjakov, pa bo težko zaradi tako imeno-
vanega Lahovnikovega zakona, s katerim 
je politika pred leti omejila višino plač 
direktorjev javnih podjetij, tudi in pred-
vsem, ko gre za nagrajevanje. Slovenija 
tekmuje na svetovnem trgu, kjer so plače 
vodstev največjih državnih podjetij lahko 
nekajkrat višje. A ker je bil Lahovnikov za-
kon sprejet prav zaradi anomalij, ki so se 
pojavile zaradi domačijskega kadrovanja, 
bi bilo pred odpravo tega zakona treba 

pošteno spremeniti postopke imenovanj 
v nadzorne svete in uprave, sicer bi bilo 
vodilnim še naprej omogočeno slabo delo, 
hkrati pa bi bili za to slabo delo deležni 
celo višjih prejemkov. 

Gre za začaran krog, ki ga bo lahko 
prekinila le vlada, neodvisna od zakulisnih 
interesov, ki bo delala v skladu z načelom 
dobrega gospodarja. Vlada, ki bo dober 
gospodar, bo z izbiro ustreznih kadrov in 
uporabo sodobnih pristopov upravljanja 
povečala donosnost državnih podjetij, s 
tem se bodo povečali prilivi v proračun, 
posledično pa se bodo lahko znižali davki 
in prispevki ter trajnostno zagotovilo ob-
stoječa in odpiralo nova delovna mesta, kar 
bo državljanom zagotovilo višji življenjski 
standard. A veliko vprašanje je, če je tre-
nutna politična izbira v Državnem zboru 
RS zmožna tako ravnati.

 Slovenija je na zadnjih mestih po učinkovitosti delovanja 
nadzornih svetov in uporabi sodobnih upravljavskih orodij.

Večja vloga namenjena skrbi za 
otroke, manjša zakonski zvezi

Nova družinska zakonodaja

Konec julija se je izteklo dvomesečno obdobje, v katerem je bil v javni obravnavi nov predlog 
Družinskega zakonika. In čeprav gre za kočljivo področje, v zvezi s katerim so bili v zadnjih letih izvedeni 

trije uspešni referendumi, je v javnosti o predlogu le malo govora, ne oglašajo se niti najglasnejši 
zagovorniki otrok in družin.

Obstoječi Zakon o zakonski zvezi in dru-
žinskih razmerjih (ZZZDR), ki celovito ureja 
družinsko področje, je iz leta 1976 in je 
že zaradi svoje starosti in družbenega sis-
tema, v katerem je bil sprejet, potreben 
temeljite prenove. Zakonik, ki bi bil zelo 
podoben trenutnemu predlogu, bi lahko 
bil sprejet že leta 2011, če se takratna vla-
dajoča politika na vsak način ne bi tru-
dila vsiliti za Slovence nesprejemljivega 

izenačevanja istospolnih partnerskih zvez 
z raznospolnimi. To so ljudje dali jasno 
vedeti tudi na lanskem referendumu, je 
pa očitno, da se levi politični opciji pri nas 
očitno zdijo pomembnejše želje manjše 
družbene skupine istospolno usmerjenih, 
kot korist otrok in urejanje najbolj perečih 
družinskih tem, kot so visoko število ločitev 
in stranpoti pri vzgoji in varstvu otrok.

Ministrstvi za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti ter za pravo-
sodje, ki sta predlog Družinskega zakonika 
dali v javno obravnavo, kot glavne spre-
membe navajata uvajanje starševske skrbi 
namesto starševske pravice, večji pomen 
načela koristi otroka, prenos pristojnosti 
odločanja o nenujnih ukrepih s centrov za 
socialno delo na okrožna sodišča, uvajanje 
družinske mediacije, poenostavitve pri raz-
vezi zakonske zveze ter uvedbo možnosti 

Aktualno



Slovenec | 9 

Širi se definicija družine, ki ni več 
življenjska skupnost staršev in 

otrok, ampak skupnost z enim ali 
obema od staršev ali z drugo odraslo 

osebo, če ta skrbi za otroka.

sklenitve predporočne pogodbe. 
Predlog ne ureja istospolnih partner-

skih zvez in prepovedi telesnega kaznova-
nja, ki sta bili najbolj pereči temi v starem 
predlogu, saj to področje urejata Zakon o 
partnerski zvezi in Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini. Prinaša pa novi zakonik 
nekaj pomembnih sprememb, na katere 
predlagatelji javnosti niso opozorili.

Spremenjena definicija družine
Spreminja se definicija družine, ki je širša 
kot v ZZZDR. Osnovni pogoj za družino je 
otrok, vendar družina ni več samo življenj-
ska skupnost otroka z roditelji ali posvoji-
telji, ampak tudi druge skupnosti, v katerih 
živi otrok skupaj z odraslimi in imajo ti 
po pravu določene pravice in obveznosti 
do otroka. Predlagatelj jasno določa, da je 
družina najprimernejše okolje za razvoj 
otroka. Na enem od posvetov pa je bilo 
kar široko sprejeto mnenje, da je potreb-
na strokovna razprava na temo skupnega 
starševstva kot pravila, kar lahko namiguje 
na to, da za normalen razvoj otroka nista 
potrebna dva starša.

Zunajzakonska zveza še bolj 
izenačena z zakonsko
Zakonska zveza ni več definirana kot na-
menjena zasnovanju družine, zunajza-
konska zveza pa je v predlogu simbolno 
umeščena takoj za definicijo zakonske 
zveze. Da se zunajzakonsko zvezo še bolj 
izenačuje z zakonsko, je jasno v določbi, da 
lahko otroka posvojita tudi zunajzakonska 
partnerja. Čeprav se zdi drugače, večina 
zahodnih držav zunajzakonske zveze ne 
izenačuje z zakonsko v taki meri, kot je to 
pri nas. Nasprotno, v večini primerov ima 
pravne posledice samo zakonska, ne pa 
tudi zunajzakonska zveza.

Lažje sklepanje zakonske zveze 
in predporočna pogodba
Način sklenitve zakonske zveze bo bolj pre-
puščen bodočima zakoncema, saj bo lažje 
skleniti zvezo izven uradnih prostorov, lah-
ko bo sklenjena tudi brez prisotnosti prič 
in le z matičarjem, brez  načelnika uprav-
ne enote. Prenos pooblastila za sklepanje 
zveze na predstavnika verskih skupnosti še 
vedno ni mogoč, tako da za verujoče ostaja 
potreba po »dvojni poroki«, pred državo in 
pred Bogom.

Doslej je veljala stroga zakonska ure-
ditev skupnega premoženja zakoncev. 
Taka ureditev ostaja v veljavi, vendar le, 
če se zakonca ne sporazumeta drugače in 
sprejmeta pogodbo o ureditvi premoženj-
sko pravnih razmerij – tako imenovano 
predporočno pogodbo, ki jo zakonca lahko 
sprejmeta tudi po sklenitvi zakonske zveze. 

Stari starši so lahko 
posvojitelji, dve obliki 
skrbništva
Otroka bosta lahko posvojila tudi stara 
starša, če otrok ne bo imel več živih star-
šev, a so bili v javni razpravi že izraženi 
veliki pomisleki nad tem, predvsem zaradi 
dednopravnih posledic in težav pri dolo-
čanju, kateri par starih staršev bo otroka 
posvojil. V izjemnih primerih bo otroka 
lahko posvojila tudi ena oseba, pri čemer 
ni jasno, kateri so ti izjemni primeri. 

Skrbništvo je v uvodu določeno kot 
skrbništvo nad otrokom, torej mladole-
tno osebo, ne pa več tudi nad polnoletno 

Sklenitev zakonske zveze bo lahko bolj 
formalna, zakonca bosta lahko sklenila 

tudi t. i. predporočno pogodbo.

z omejeno pravnoposlovno sposobnostjo. 
V nadaljevanju pa zakonik ureja tudi po-
dročje postavitve odrasle osebe pod skrb-
ništvo. V obrazložitvi predlagatelj poudarja 
tudi, da bo država bolje, predvsem finanč-
no poskrbela za take osebe, ki so sedaj ve-
činoma na plečih staršev, vendar zakonik 
ne daje pravne podlage za to.

CSD svetovalec, sodišče 
odločevalec
Centri za socialno delo (CSD), ki so doslej 
imeli velike pristojnosti pri odločanju v 
zvezi s koristmi otrok, bodo odslej odlo-
čali le v nujnih primerih, za vse ostale za-
časne in trajne ukrepe pa bodo pristojna 
okrožna (in ne okrajna) sodišča. Predlaga-
telj obljublja ustanovitev specializiranih 
družinskih oddelkov, ki bodo v nujnih pri-
merih sposobni hitrega odločanja, vendar 
bo treba podlago za to zagotoviti v drugih 
zakonih. CSD pa bo prevzel svojo »naravno« 
funkcijo, to je strokovno delo. 

Veliko prostora se v predlogu namenja 
obveznemu posvetu zakoncev ali staršev 
na CSD pred vsako razvezo ali odločanjem 
o koristi njihovih otrok. Uvaja se tudi dru-
žinska mediacija, ki bo zakoncema oziroma 
staršema ponujena pred vsakim sodnim 
odločanjem. V teoriji se to sliši dobro, v pra-
ksi pa bo to lahko pomenilo še podaljšanje 
časa obravnav in še manj možnosti podrob-
ne poglobitve v vsak primer. Poleg tega je 
področje izvajanja svetovalne dejavnosti v 
Sloveniji zelo slabo urejeno, strokovnost 
svetovalcev in mediatorjev pa vprašljiva.

Na družinskem področju se 
dogajajo velike spremembe
Sistemske spremembe gredo tako v pravo 
smer, o nekaterih načelnih vsebinah, ki 
spreminjajo definicijo in pomen tradicio-
nalnih družinskih institutov pa je v javnosti 
premalo govora. Javni obravnavi sedaj sledi 
zakonodajni postopek, Družinski zakonik 
pa bi lahko bil sprejet do konca leta ali v 
začetku naslednjega leta. Hkrati se spreje-
majo pomembne spremembe, povezane 
z družinsko zakonodajo, kot so Zakon o 
partnerski zvezi, Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini in posamezne določbe 
kazenskega zakonika. Ker gre za urejanje 
odnosov v osnovni celici družbe, bi se o 
tem moralo več govoriti.

Aktualno
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Slovenija

Slovenski vinarji, 
dobri gospodarji

Vinogradništvo in vinarstvo

Slovenija je vinorodna država; kljub svoji majhnosti ima tri vino-
rodne dežele, ki so razdeljene na devet vinorodnih okolišev. Slo-
venci imamo svoje vino radi in smo mu zvesti. Vse bolj kakovost 
slovenskih vin prepoznavajo tudi tujci, Slovenija pa tudi turistič-
no postaja vse bolj vinska destinacija. Kultura pitja vina se izbolj-
šuje, in če je bilo vino včasih sinonim za pijančevanje, bi se danes 
moral izraz vinjenost v novinarskem in strokovnem besednjaku 

prenehati uporabljati kot sopomenka za alkoholiziranost.
Slovenci pridelamo dovolj 
vina za samooskrbo
Vinogradništvo je pomembna panoga 
v slovenskem kmetijstvu, kar 35 % vseh 
slovenskih kmetij ima vpisane vinograde 
v državni Register pridelovalcev grozdja in 
vina (RPGV). Vinogradniki skrbijo za ob-
delanost kulturne krajine. Več kot se jih 
z vinom lahko preživlja, bolj se ohranja 
poseljenost in obdelanost slovenskega 
podeželja.

Žal ni vse rožnato, še pred 15 leti smo 
imeli okrog 24.000 hektarjev vinogra-
dov, danes jih je še dobrih 19.000. Do 
opuščanja prihaja predvsem tam, kjer je 
posest razdrobljena, povprečna površina 
na pridelovalca pa majhna. To je značilno 
za Prekmurje, Dolenjsko in  Belo krajino, 
kjer ima več kot 90 % pridelovalcev v ob-
delavi manj kot 0,5 ha vinogradov. Dru-
gače je na Primorskem, kjer ima skoraj 
vsak vinogradnik povprečno skoraj 1,5 ha 

vinogradov, skupna površina vinogradov 
pa se je v zadnjih 15 letih celo povečala. 
Le 1 % vseh slovenskih vinogradnikov ob-
deluje več kot 5 ha vinogradov, v Goriških 
brdih je takih več kot 15 %.

Na leto je v Sloveniji pridelanih med 
80 do 90 milijonov litrov vina, pri čemer 
naj bi ga bilo 30–40 % za lastno porabo, 
zato ni prijavljeno v RPGV. Več je pride-
lanih belih vin, predvsem v vzhodnem 
delu Slovenije, med njimi z 20 % deležem 
izstopa laški rizling. Rdeča vina so bolj 
značilna za Primorsko, kjer kraljuje refošk 
z 21 % deležem. Izvozimo od 5–7 % pri-
delanega vina, uvoz je podoben, stopnja 
samooskrbe z vinom bi tako lahko bila 
stoodstotna.

Vremenske razmere zelo vplivajo na 
nihanje med letinami. Po treh slabših 
letih, je bilo lani na primer pridelanega 
za 14 % več grozdja kot leta 2014. Letošnji 
letnik je bil izredno obetaven, žal pa je 

nekatera področja močno prizadela poze-
ba v zadnjem tednu aprila, zato ponekod, 
recimo v ozkem severnem delu ob meji z 
Avstrijo pridelka sploh ne bo. Drugje na 
Štajerskem bo pridelka nekoliko manj, 
v drugih vinorodnih okoliših pa letina 
kaže dobro. 

Zadruge pomembne zlasti za 
manjše pridelovalce
Pomembno vlogo v slovenskem vino-
gradništvu in vinarstvu imajo, tako kot 
nasploh v slovenskem kmetijstvu, zadru-
ge. Letno pridelajo od 10 do 11 milijonov 
litrov vina, kar je osmina vse pridelave. 
Grozdje v veliki večini odkupijo od svo-
jih članov, nekaj ga pridelajo tudi same. 
Zaradi tega so pomembne predvsem za 
manjše pridelovalce, ki jim omogočajo 
povezovanje in s tem konkurenčnejši 
nastop na trgu, reden odkup in plačilo 
ter oskrbo z repromaterialom. 

Zadruge so imele odločilno vlogo 
tudi pri razvoju panoge, tako ob začetku 
svojega razvoja še v Avstro-Ogrski kot v 
novejši zgodovini. Leta 1894 so vipavski 
vinogradniki ustanovili Vipavsko vinarsko 
zadrugo, prvo vinsko klet na Slovenskem. 
Agroind Vipava, ki je bil pred desetletji 
med najuspešnejšimi slovenskimi živil-
skimi podjetji, danes žal preživlja burne 
čase, v katere so jih pripeljali neuspeš-
ni dogovori glede razvoja kleti ter slabe 
odločitve lastnikov in vodstev, ki so se 
pogosto menjala.

Je pa v Sloveniji kar nekaj zelo uspe-
šnih zadružnih vinskih kleti. Vinska klet 
Goriška Brda je največja klet v Sloveniji in 
povezuje preko 400 vinogradniških dru-
žin, svoja vina pa izvaža v 26 držav. Vinska 
klet Metlika se ponaša z več kot stoletno 
tradicijo in pridelavo prepoznavnih vin 
Belokranjec PTP in Metliška črnina PTP. 
Kmečka zadruga Krško je največji pride-
lovalec Cvička PTP v Sloveniji. Vinakras 
Sežana je znana po pridelavi kraškega 
terana, svojo ponudbo pa širi tudi na tu-
ristično dejavnost. Grozdje za predelavo 

Bele sorte so v Sloveniji bolj zastopane. 
Na Štajerskem so hit aromatična in 
polaromatična vina, kot je traminec.
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in vino od svojih članov, zlasti manjših 
pridelovalcev, odkupujejo tudi nekatere 
druge zadruge in ga prodajajo vinskim 
kletem v lasti drugih zadrug ali podjetij. 

Pomembna je tudi povezanost med 
samimi zadrugami, tako je na primer po 
prenehanju KZ Ormož Kmetijska zadruga 
Ptuj prevzela odkup grozdja od ormoških 
vinogradnikov in s tem prispevala k oh-
ranitvi vinogradništva na tem območju.

Kdor se zna prilagoditi trgu, 
lahko preživi sam
Nekateri družinski vinogradniki in vinarji 
imajo sami dovolj vinogradov in pridelajo 
dovolj vina, poleg tega znajo uporabljati 
sodobne trženjske pristope, zato na trgu 
lahko nastopajo in preživijo tudi sami. 

Kljub temu pa tudi oni ne morejo 
brez sodelovanja, predvsem promocija 
in sodelovanje pri sprejemanju predpi-
sov sta področji, na katerih je povezanost 
zelo koristna. Tudi zato so se nekateri 
družinski vinogradniki oziroma vinarji 
pred leti združili v Združenje družinskih 
vinogradnikov – vinarjev Slovenije, za 
aktivnosti katerega skrbi koordinator 
Bruno Gaberšek, dober poznavalec 
vsega, kar je povezano z vinom. Pravi, 
da čeprav družinski vinarji letno pride-
lajo manj vina kot zadruge in družbe, so 
bolj prodorni na tujih trgih, njihova vina 
pa so avtorska, osebna, kar prinaša tudi 
boljše cene. 

Prav družinske vinogradniške kmeti-
je v Goriških brdih so, tudi zaradi svoje 
bližine gurmanskim Italijanom, pred 
dvema desetletjema začele orati ledino 
Sloveniji kot vinski turistični destinaciji. 
Niso pa Brda več edina, ki navdušujejo s 
svojo ponudbo. Na Štajerskem so aroma-
tična in polaromatična vina aduti, ki jih 
izkorišča vse več vinarjev in s ponudbo 
na domu pišejo lepe zgodbe v vinskem 
turizmu. V dolenjskem okolišu je dobro 
zaživela turistična ponudba v zidanicah, 
ki so značilne le za ta okoliš.

Na katerih področjih se slovenski vin-
ski turizem lahko najbolj razvija? »Pred-
vsem gre za bela vina, za vina iz okolja, ki 
je precej neonesnaženo in seveda za tradici-
onalne, tudi avtohtone in prilagojene sorte, 
ki so značilne za naše vinorodne okoliše oz. 

vinorodne dežele. To so trije apostoli, na 
katerih se mora po našem mišljenju gra-
diti podoba Slovenije kot vinske destinaci-
je,« Gaberšek povzema stališče vinarjev 
Združenja.

Še kar precej bo treba postoriti na po-
dročju promocije, ki je najpomembnejši 
dejavnik pri izvozu in turizmu. Država 
sicer to področje, tudi s pomočjo pred-
pisov Evropske unije, zakonsko že ureja, 
vendar je na tem področju kljub temu 
veliko drobljenja. Promocije se loteva 
ogromen spekter oseb, vendar niso nujno 
vse primerne za to. Velik korak naprej 
bi bila ustanovitev nekega telesa, ki bi 
se celovito v povezavi z vsemi deležniki 
ukvarjalo s tem področjem. 

Po desetih letih bo treba 
spremeniti Zakon o vinu
Vsi, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in 
pridelavo vina, ne glede na to, ali gre za 
družbe, zadruge ali posameznike, opo-
zarjajo, da je 10 let star Zakon o vinu 
potreben sprememb. Kljub spremembi 
zakonodaje, ki je pred leti omejila toče-
nje odprtih vin, je še vedno velika težava 
sivi trg. V povprečju se več kot tretjina 
predelanega vina ne registrira v RPGV in 
nemogoče je, da bi bilo vse to vino na-
menjeno le za lastno porabo. To vino še 
vedno najde pot na trg, s tem pa odžira 
zaslužek tistim, ki delajo po pravilih in 
praviloma živijo le od vina.

V Zadružni zvezi Slovenije opozarjajo 
na neenako obravnavo pri davčni zakono-
daji, saj so davki in dajatve za zadruge in 

družbe drugačne kot za družinske kme-
tije, razmere na trgu pa so za vse enake. 
Opozarjajo tudi na neverodostojne evi-
dence o dejanski pridelavi in prodaji vina, 
zaradi česar je težko nadzirati sivi trg.

Poleg generičnega telesa po vzoru so-
sednjih držav, ki bi krmarilo vinsko barko 
v smeri enotne in sistemsko urejene pro-
mocije države kot vinske destinacije izven 
meja, si v Združenju družinskih vinograd-
nikov – vinarjev želijo tudi sprememb 
na področju geografskih zaščit. Zaradi 
promocije in velikih razlik v značilno-
stih posameznih vinorodnih okolišev bi 
morala zaščita potekati na nivoju oko-
liša in ne države. Pri prepoznavnosti je 
namreč tako, da je najbolj prepoznavna 
hišna blagovna znamka, nato okoliš, šele 
nazadnje pa celotna država. Zakonsko bo 
treba urediti tudi ekološko kletarjenje, ki 
je sedaj urejeno v podzakonskih aktih. 
Za zelo težavno pa bi se lahko izkazala 
uveljavitev poimenovanja penečih vin 
glede na ostanek nepovretega sladkorja 
z mednarodno uveljavljenimi izrazi, saj 
je obvezna uporaba slovenskega jezika 
pri nas močno zaščitena. 

Manjšo zmago so nevladne organiza-
cije s področja kmetijstva, tudi vinarstva, 
pred kratkim že dosegle s tem, ko se Za-
kon o dohodnini ni spremenil v smer 
obveznega vodenja dvojnega knjigovod-
stva za kmetije, ki obsegajo več kot 5 ha. 
Bitka, v kateri se borijo proti povišanju 
davčnega bremena za kmete, še zdaleč ni 
dobljena, zavzemanje za spremembe na 
boljše pa je tako ali tako nenehna vojna.

Vsak vinar ima svoj stil vin, ki je povezan z njegovo zgodbo.
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mag. Monika Kirbiš Rojs

Kdaj bi morali pogledati čez 
planke pa bi ugotovili, zakaj 
zaostajamo za drugimi
Monika Kirbiš Rojs se je po letih delovanja v vladnih službah odločila za vrnitev v 
domačo Slovensko Bistrico, kjer je direktorica Razvojno informacijskega centra. S 
svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami na področju lokalne samouprave, 
regionalne in evropske kohezijske politike zdaj s konkretnimi ukrepi pomaga razvijati 
lokalno okolje, še vedno pa kot strokovnjakinja s področja regionalne politike in 
črpanja evropskih sredstev sodeluje tudi z Evropsko komisijo in Združenimi narodi.

Ponosna je na uspešne projekte, ki so jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. 
Prebivalci občine Slovenska Bistrica in širše v regiji imajo zato danes zagotovljeno 
oskrbo s pitno vodo, regijski center za ravnanje z odpadki in kanalizacijo s čistilno 
napravo, obnovljene ceste in energetsko prenovljene stavbe, pa tudi mnoge projekte 
s področja kulture in podjetništva.

Zdi se, da ji pri uspešnem krmarjenju po birokratskih vodah pridobivanja in 
koriščenja evropskih sredstev pomaga tudi ljubezen do morja in jadranja, kjer se je 
naučila ohraniti mirno glavo in jasen cilj tudi sredi močnih vetrov in visokih valov.

V svoji karieri ste delali na mnogih strokovnih pozicijah, med 
drugim kot direktorica Urada za kohezijsko politiko Vlade RS 
in državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS, v Mestni občini Maribor kot vodja projektne 
pisarne Službe za razvojne projekte in investicije ter vodja 
Oddelka za gospodarstvo. Sedaj ste direktorica Razvojno 
informacijskega centra (RIC) v Slovenski Bistrici ... Kdaj in 
kaj vas je zaneslo v politiko in Slovensko ljudsko stranko?
Na področju evropske kohezijske politike delam pravzaprav 
že od vsega začetka poklicne poti. Začela sem leta 2003 kot 
pripravnica na Ministrstvu za finance, ko smo se ukvarjali s 
predpristopnimi pomočmi in pripravljali na vstop v EU. Nato 
sem krajše obdobje delala na povsem drugem, davčnem po-
dročju v Novi Ljubljanski banki, od koder me je v svoj kabinet 
povabil takratni minister za regionalni razvoj in lokalno sa-
moupravo dr. Ivan Žagar. On me je kasneje tudi predlagal za 
državno sekretarko Vlade RS za področje kohezijske politike, kjer 
smo odlično sodelovali z ministroma Radovanom Žerjavom in 
Francijem Bogovičem. Tako se je pravzaprav vse skupaj začelo 
in nadaljevalo v tej smeri.  

Po letih službovanja v Ljubljani in Mariboru ste se vrnili 
domov v Slovensko Bistrico, postali ste direktorica RIC Slo-
venska Bistrica. Zakaj ste se odločili za to in kako se je bilo 
tudi delovno vrniti v domače okolje?
Čeprav nisem politik, sem v Ljubljani opravljala »politično« 
funkcijo in ta seveda ni trajna. Služba in odlična ekipa ljudi me 
je sicer čakala v projektni pisarni v Mariboru, kjer pa so bila 

ravno takrat množična zborovanja, demonstracije ter predča-
sne volitve, torej vse v znamenju politike, in takrat enostavno 
nisem imela energije za delo v takšnem okolju, zato sem se 
odločila, da poskusim doma. Sprememba je bila velika, je pa 
po drugi strani lepo, če lahko z izkušnjami kakorkoli prispevaš 
k razvoju okolja, kjer živiš. Pa tudi to, da se mi je dnevna vožnja 
skrajšala s skoraj treh ur na petnajst minut, ni zanemarljivo.  

Prihajate iz občine, kjer je SLS zelo uspešna, njen dolgoletni 
župan dr. Ivan Žagar je naš član, ki je že vrsto let zelo aktiven 
na področjih, ki se dotikajo lokalne samouprave. Tudi vi ste 
se nekaj let ukvarjali s tem področjem. V Sloveniji so pogos-
te kritike, da imamo preveč občin, da bi z zmanjševanjem 
njihovega števila znižali javno porabo. Kako gledate na to?
Bolj kot zmanjševanje števila občin se mi z razvojnega vidika 
zdi pomembno, da bi se nekoč končno vzpostavile pokrajine. 
Dr. Ivan Žagar si je za to iskreno prizadeval cel svoj ministrski 
mandat, a žal na koncu do njihove uvedbe ni prišlo. Resnična 
škoda. O zniževanju porabe in stroškov občin se res veliko 
govori, ampak dlje od populizma ne pridemo. Najlažje je reči, 
da boš nekaj ukinil, reorganiziral, kot da je to rešitev vseh 
naših problemov. Tako se že od nekdaj ukinjajo in ponovno 
vzpostavljajo agencije, javni zavodi ipd., javna poraba pa se kljub 
temu ne znižuje. Nenazadnje je tudi vladni projekt zniževanja 
stroškov občin pokazal, da teh ni možno drastično znižati, ne 
ob zakonodaji, ki jo imamo v Sloveniji. Mogoče bi morali kdaj 
pogledati čez planke in opraviti temeljit vsebinski razmislek pa 
bi ugotovili, zakaj zaostajamo za drugimi. Tega očitno nismo 

Monika Kirbiš Rojs kot 
strokovnjakinja s področja 
regionalne politike in črpanja 
evropskih sredstev sodeluje tudi z 
Evropsko komisijo in Združenimi 
narodi.
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sposobni ali pa nočemo.
Če bi imeli pokrajine, bi bili konkurenčnejši sosednjim dr-

žavam, lažje bi tudi sodelovali v večjih evropskih projektih, iz 
katerih smo sedaj odrinjeni. Na ta način bi se bolj enakomerno 
razvijala celotna Slovenija in zmanjševale regionalne razlike, 
pa tudi sodelovanje med državno in regionalno oz. lokalno 
ravnjo bi bilo enostavnejše in bolj učinkovito, posledično pa 
bi se verjetno znižali tudi stroški oz. javna poraba.  

Kakšen pa se vam zdi odnos trenutne državne oblasti do 
občin? Župani so s tem zelo nezadovoljni, v veliki večini so 
celo podpisali zahtevo za odstop takratnega finančnega mi-
nistra Mramorja. Zdi se, da trenutna vlada zagovarja zelo 
centralistično politiko in zanemarja regionalni razvoj, se s 
tem strinjate?
Da, se popolnoma strinjam. Občine imajo denar le še za za-
gotavljanje zakonsko predpisanih nalog, razvojnih sredstev pa 
praktično za občine ni več na voljo. Iz kohezijske politike so jih 
skoraj dobesedno izbrisali. Tudi to, da se župane označuje kot 
»šerife«, ni primerno niti ne vem, komu to koristi. Občin in 
ljudi, ki tam živijo, enostavno ne moreš izbrisati in ne moremo 
niti nočemo vsi delati in živeti v Ljubljani.

Ste strokovnjakinja za kohezijsko politiko, to je po domače 
črpanje evropskih sredstev. Kakšna je vaša ocena trenutnega 
stanja v Sloveniji na tem področju? Katere težave po vašem 
mnenju Sloveniji zmanjšujejo uspešnost črpanja evrop-
skih sredstev ob vseh možnostih za pridobivanje dodatnih 
sredstev Evropske unije za projekte kohezijske politike in 
regionalnega razvoja?

Če gledam s svojega vidika, ne morem biti zadovoljna. Denarja 
za področje, na katerem delam trenutno, praktično ni, saj so 
namreč razpisi, na katere se lahko prijavimo občine oziro-
ma javne institucije, zelo redki. Poleg tega se z razpisovanjem 
sredstev glede na napovedi zamuja, roki za oddajo vlog pa so 
potem kratki in vsebine pogosto nedorečene. Govori se eno, 
dela drugo. Na primer, na programu Slovenija–Hrvaška je šlo 
uspešno čez administrativno preverjanje le 27 od 91 projektov, 
64 jih je romalo v koš. Večina zaradi resnično minimalnih ad-
ministrativnih napak in brez da bi bili pozvani k dopolnitvam, 
kot je bila predhodna praksa. Skratka, vedno več birokracije 
in nesmislov.

Občine in razvojne agencije tarnajo, da v trenutni perspektivi 
težko zaprosijo in dobijo evropska sredstva. Kje so težave? V 
občinah, razvojnih agencijah, ministrstvih? Morda v slabo 
pripravljenem Operativnem programu za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ali v tem, da 
se ga ne izvaja?
Težave so v slabo pripravljenem Operativnem programu za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in 
njegovem izvajanju, saj infrastruktura in programi, koristni 
za občine, ne igrajo ravno pomembne vloge. V času priprave 
operativnega programa se je nekdo v Sloveniji po kratkem raz-
misleku in brez resnih pogajanj z Evropsko komisijo odločil, da 
infrastrukture ne bo več, ker je bilo v nizu kadrovskih menjav 
tako najbolj enostavno in to se je žal prijelo in ostalo. Z več 
volje in znanja bi se lahko boljše pogajali z Evropsko komisijo, 
je pa res, da je tudi ta vlaganja v veliki meri preusmerila z 
infrastrukture na »mehke« vsebine.  
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Slovenija lahko v perspektivi 2014-2020 iz Evropskih strukturnih in infrastrukturnih skladov (ESIF) pridobi dobre 3,5 
milijarde evrov, kar je manj kot 1 % vseh sredstev. Za primerjavo, Latvija ima na razpolago 8, Hrvaška 11, Slovaška 
16, Češka pa 24 milijard evrov.
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V enem vaših intervjuju smo zasledili, da ste dejali, da v nas-
lednji perspektivi ne smemo ponavljati istih napak. Smo se 
od takrat kaj popravili?
Se bojim, da ne. Še vedno se srečujemo z vsebinskimi nesmisli, 
zamudami in dolgim čakanjem na akcije z državne strani ter 
gorami papirjev.

Se je po vašem mnenju vloga skladov ESIF pri upravljanju s 
posledicami migrantske in begunske krize izkazala za dovolj 
učinkovito? Pomagali naj bi predvsem pri zagotavljanju po-
gojev za varno zatočišče in hitro integracijo tistih, ki jim bo 
odobrena prošnja za azil. Je Slovenija dovolj dobro izkoristila 
sredstva ESS, ESRR in Sklada za azil, migracije in vključe-
vanje (AMIF), ki so namenjena soočanju s težavami na tem 
področju? Kje in na kakšen način bi morala Vlada RS narediti 
več? Kje so še priložnosti, predvsem, katere priložnosti lahko 
Slovenija še izkoristi v primeru povratnega vala migrantov 
iz npr. Nemčije?
To področje premalo poznam, da bi lahko podala realen odgo-
vor. Zdi se, kot da vedno zvonimo po toči. Zdi se, kot da se je že 
precej časa vedelo, da bo migrantska in begunska kriza nastala, 
pa se Evropa nanjo ni dobro pripravila niti predvidela posledic 
in ukrepov za njihovo reševanje. Slovenija pa se kot najmanjša 
članica EU še posebej težko sooča s tovrstnimi problemi in ne 
vem, če bodo lahko evropski skladi pri tem kaj dosti v pomoč.

Pri uspešnem krmarjenju po birokratskih vodah 
pridobivanja in koriščenja evropskih sredstev ji pomaga 
tudi ljubezen do morja in jadranja, kjer se je naučila 
ohraniti mirno glavo in jasen cilj tudi sredi močnih 
vetrov in visokih valov.

V Evropski uniji je opaziti porast evroskepticizma, Velika 
Britanija je celo izglasovala izstop, tudi pri nas se vse glasneje 
sliši, da EU ne rabimo. Povejte, kaj bi pomenil izstop Slovenije 
iz EU z vidika, da ne bi več prejemali sredstev iz evropskih 
skladov? Kako bi občine, ki so doslej prav zaradi evropskih 
sredstev v zadnjih letih ogromno investirale v razvoj lokalne 
javne infrastrukture to lahko še naprej razvijale?
Evropa se v zadnjih letih sooča s precejšnjimi izzivi (migracije 
in demografija, varnostna vprašanja, trg dela in zaposlovanje 
…) in prav zaradi tega je evroskepticizem v porastu. Vsekakor se 
je z EU sredstvi v Sloveniji do danes naredilo ogromno, čeprav 
so nenazadnje to le sredstva, ki jih država mesečno vplačuje v 
evropski proračun in jih potem skozi razvojne projekte »črpa« 
nazaj. Očitno EU pravila le niso tako slaba, saj smo ravno zaradi 
discipline in upoštevanja teh pravil s tem denarjem naredili 
bistveno več in bolje, kot to počnemo z denarjem iz domačih 
proračunov.  

Kakšne so vaše izkušnje z medobčinskim, medregionalnim in 
čezmejnim sodelovanjem?
Dobre. Tako v Mariboru kot v Slovenski Bistrici smo veliko so-
delovali z drugimi občinami v regiji in širše, prav tako v šte-
vilnih čezmejnih programih z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. 
Nekateri od naših projektov so postali tudi primeri dobrih 
praks v okviru teh programov. Še vedno je zelo aktualno tudi 
pobratenje mest oz. občin, ki se prav tako spodbuja v okviru 
nekaterih programov, npr. Evrope za državljane. 

Večkrat slišimo, da so razvojne agencije oz. zavodi neučin-
koviti, sami sebi namen, se ne ukvarjajo s projekti, ki bi 
ljudem zagotovili delovna mesta. Kako pa vi vidite vlogo 
takih razvojnih centrov? Jo dobro opravljajo in kakšni so 
njihovi učinki?
Ta trditev je zelo posplošena. Poznam razvojne agencije in cen-
tre, ki delajo odlično in poznam takšne, ki so daleč od tega. To 
je odvisno od več dejavnikov, v prvi vrsti od vodstva in ekipe, ki 
dela v agenciji, potem od politike in okolja, v katerem delujejo 
ter podpore, ki jim jo ta nudi, in nenazadnje, kar pa je skoraj 
najbolj pomembno, od vloge, ki jim jo daje država. Če jih ta 
vidi kot odvečne in neučinkovite ter to na tak način še razlaga 
v javnosti, verjetno takšne slej kot prej žal tudi postanejo. Ne-
davno smo si s sodelavci ogledali Vulkanland na avstrijskem 
Štajerskem, takoj za mejo, ki velja za popolnoma samooskrbno 
regijo. Tudi tam imajo regionalne agencije, vendar v povprečju 
le s tremi zaposlenimi. Ti sicer ne pišejo projektov, ampak 
nastopajo bolj v vlogi svetovalcev pri pripravi projektov tistim, 
ki želijo nekaj narediti v praksi, v okolju (podjetniki, kmetje …) 
ter skrbijo za vizijo in promocijo regije. Vsi skupaj kot celota 
so zelo uspešni in učinkoviti, imajo tudi ustrezno podporo 
politike. Definitivno dober zgled.    

Intervju je opravila Maja Godeša.

Intervju
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Poslanec EP

Koalicija je pozabila na 
tiste, ki delajo in ustvarjajo 
dodano vrednost

Franc Bogovič o aktualnih temah

EU se v zadnjem obdobju sooča z zelo 
kompleksnimi in večplastnimi izzivi. 
Eden takšnih je nedavni Brexit oz. refe-
rendumska odločitev državljanov Zdru-
ženega kraljestva o izstopu iz EU. Kaj ta 
odločitev pomeni za prihodnost EU?
Izid Brexita je jasen primer, kako lahko 
populistična in demagoška politika dobi 
večino tudi v demokraciji s takšno tradi-
cijo, kot je britanska. Referendumski raz-
plet obžalujem, saj bo pustil negativne 
posledice predvsem za mlade Britance in 
državljane preostalih 27 držav članic EU. 
Britanci so s svojo odločitvijo dali rdeč 
karton tako svoji nacionalni kot evropski 
politiki, kar moramo ne le vzeti na zna-
nje, temveč tudi razumeti to sporočilo in 
vzroke, ki so do takšne odločitve pripeljali. 
Sedaj je ključno, da se postopek ločitve 
začne in izvaja mirno ter preudarno. 

Obenem pa moramo v EU najti od-
govore in rešitve za naraščajoči evro-
skepticizem znotraj posameznih držav, 
tako da bodo Evropejci videli prihodnost 
v jutrišnjem dnevu znotraj EU. Vsi se 
moramo potruditi, da bomo ljudem na 
pošten in objektiven način pokazali, kako 
smo vpeti v EU, kaj so prednosti EU in 
da so naša delovna mesta ter prihodnost 
odvisna od sposobnosti sobivanja, med-
sebojnega razumevanja ob spoštovanju 
naših raznolikih kultur znotraj Evrope ter 
ustvarjanja skupne prihodnosti znotraj 
združene Evrope. Intenzivno moramo 
delati na tem, da se bo vsak posameznik 

počutil varnega znotraj EU v času aktu-
alnih terorističnih groženj ter sedanjih in 
bodočih migracijskih tokov, ki so posledica 
tako konfliktnih žarišč kot tudi svetovnih 
demografskih trendov. 

Na eni strani se torej država članica od-
loči za izstop iz EU, na drugi strani pa je v 
čakalnici za vstop v EU kar nekaj držav, 
kot so denimo države Zahodnega Balka-
na: Srbija, Črna Gora, Bosna in Herce-
govina, Makedonija, Kosovo, Albanija. 
Tukaj je tudi Turčija, ki pa pravkar pre-
življa notranje pretrese s spodletelim vo-
jaškim udarom in posledičnimi čistkami 
s strani oblasti, nemirno je še vedno tudi 
v Ukrajini. Vidite v teh okoliščinah še 
vedno realno možnost prihodnje širitve 
EU na področje Zahodnega Balkana?  
Prepričan sem, da odločitev Britancev za 
izstop iz EU ne bo bistveno vplivala na 
proces prihodnje širitve EU na področje 
Zahodnega Balkana in da se kvečjemu 
krepi zavedanje, da potrebujemo še več 
Evrope. To so pokazale tudi javnomnenj-
ske ankete. Zadnja raziskava javnega mne-
nja v EU, ki jo izvaja Evropski parlament 
(Eurobarometer), kaže, da ljudje vidijo tri 
najpomembnejše naloge, ki se jim mora-
mo posvečati v EU: boj proti terorizmu, 
ukrepanje proti brezposelnosti in prepre-
čevanje davčnih goljufij. Raziskava je po-
kazala tudi, da ljudje pričakujejo ukrepe 
pri priseljevanju, zaščiti zunanjih meja 
EU in varovanju okolja. 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v Evropskem parlamentu 
član Odbora za regionalni razvoj (REGI) in Delegacije pri stabilizacijsko-
pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija, namestnik v 
Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) ter Delegaciji pri 
skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija. Je tudi podpredsednik 
Skupine za podeželska, gorska in odmaknjena območja. Dodatno zaseda še 
podpredsedniško mesto v neformalni skupini evropskih poslancev »Prijatelji 
Srbije« ter je član neformalne skupine evropskih poslancev »Prijatelji Turčije«. 

Evropska politika mora vsekakor iz-
polnjevati pričakovanja državljanov EU, 
hkrati pa tudi pomagati pri razvoju dr-
žavam Zahodnega Balkana, ki ga okrog 
in okrog obkroža EU. Seveda bo proces 
prihodnje širitve na to območje odvisen 
predvsem od tega, kako hitro in uspešno 
bodo te države izvajale nujne reforme v 
smeri prilagajanja svoje zakonodaje za-
konodaji EU ter kakšen napredek bodo 
naredile na več segmentih svoje družbe.  

Evropsko-turški odnosi bodo še nap-
rej kompleksen izziv za EU, potrebne bo 
veliko preudarnosti in modrosti, kar pri-
čakujem od pristojnih za zunanjo politiko 
EU tudi glede ukrajinskega vprašanja ter 
odnosov z Rusijo. Za začetek bi morali pre-
nehati z nekaterimi gospodarskimi sank-
cijami, ki jih je EU uvedla proti Rusiji, od-
prta vprašanja pa reševati na diplomatski 
ravni, kajti ruski embargo na uvoz hrane 
iz EU je izjemno prizadel evropske kmete. 
EU in Rusija morata postati in ostati stra-
teška partnerja. Samo vprašanje časa je, 
kdaj se bosta na eni in drugi strani našla 
tako modra politika, kot sta bila Helmut 
Kohl in Mihail Gorbačov v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja.

Terorizem v zadnjem času pretresa Evro-
po, predvsem v Franciji, Belgiji in Nem-
čiji. Omenili ste raziskavo, ki jasno kaže, 
da ljudje v EU pričakujemo učinkovito 
ukrepanje proti terorizmu, pa tudi pri 
priseljevanju in varovanju zunanjih 
meja EU. Kako se mora Evropa soočiti 
s temi izzivi?
Ti skrajni in povsem nesprejemljivi brutal-
ni napadi, kot so bili denimo v Nici, Parizu, 
Bruslju, so pretresljivi. Pričakujem, in k 
temu sem večkrat tudi pozval, da si vodilni 
v EU prenehajo zatiskati oči in začno ukre-
pati tudi drugače, ne le s klasičnimi ukrepi 
za boj proti terorizmu, saj se ti ne kažejo 
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kot dovolj učinkoviti v aktualnih primerih. 
Pogrešam bolj temeljit razmislek v EU o 
vzrokih za te ekstremistične napade – zakaj 
toliko mladih, večinoma v Evropi rojenih 
posameznikov iz priseljenskih družin, za-
ide v tako radikalna in uničujoča dejanja. 
Po drugi strani pa je treba tudi temeljito 
premisliti o vzročno-posledičnih dejavnikih 
evropske zunanje politike ter zunanjepo-
litične vloge posameznih držav v EU na 
Bližnjem vzhodu.  

Pred Evropo je velik izziv, kako ljudem, 
ki se počutijo odrinjene na rob in nimajo 
pravih pogojev za preživetje, dati boljšo 
perspektivo za življenje. Mnogo več mo-
ramo narediti za ustvarjanje novih delov-
nih mest, krepiti dobro sodelovanje med 
različnimi ljudmi v Evropi, predvsem pa 
mora biti EU politika dovzetna za težave 
ljudi, še posebno mladih, jih poskušati ra-
zumeti in reševati probleme v osnovi. Ne 
more pa Evropa rešiti vseh težav, ki so se 
nakopičile po svetu. 

Pritisk najrazličnejših migrantov na 
evropska tla bo tudi v bodoče. EU mora 
učinkovito zavarovati svoje zunanje meje 
in nikakor več dopustiti nenadzorovanega 
dostopa migrantov, kot se je zgodil lani. Vsi 
prosilci za azil in delavski migranti morajo 
biti predhodno varnostno preverjeni. Evro-
pa ne sme sprejemati ljudi, če jim ne more 
zagotoviti delovnih mest in prihodnosti. 

Podpiram pomembnejšo vlogo Evrope 
v mednarodni politiki, ki naj ne temelji na 
politiki iskanja dolgoročnih ekonomskih 
interesov (nafta, zemeljski plin), ampak 
na politiki dolgoročnega miru in blaginje 
za vse ljudi. Predvsem Afriki in Bližnjemu 
vzhodu moramo pomagati s humanitarno 
in razvojno pomočjo, da bodo tam rojeni 
ljudje videli prihodnost v svojih deželah.

Kljub temu, da večinoma časa preživite 
delovno v Bruslju in Strasbourgu, pa veli-
ko delate tudi v Sloveniji. Organizirali ste 
več javnih posvetov in konferenc, veliko 
greste na teren. Kako vidite trenutne po-
litične razmere v Sloveniji in v Slovenski 
ljudski stranki?  
Zelo pozorno spremljam politično dogaja-
nje v Sloveniji. Dve leti po parlamentarnih 
volitvah so se slovenski volivci in volivke 
lahko prepričali, kaj pomeni, če izvolijo 

mačka v žaklju, kar je bila in še vedno je 
Cerarjeva stranka (SMC). Najbolj boleče je 
to, da je leva koalicija jasno pokazala, da 
ji ni mar za slovensko podeželje, za slo-
vensko kmetijstvo, slovenske občine. Dav-
čne blagajne, obvezno knjigovodstvo na 
večjih kmetijah, povišan katastrski doho-
dek, manj denarja za slovenske občine, to 
samo zase govori kako Cerarjeva vlada vodi 
Slovenijo. Neuspešno črpanje EU sredstev 
dve leti in pol po začetku nove finančne 
perspektive, burleske okoli drugega tira, 
Luke Koper, tretje razvojne osi, težave v 
zdravstvu, stavka policistov, neurejena 
razmerja z delavci migranti pa kažejo na 
operativno nesposobnost vlade. 

Zanimivo je opazovati komolčenje med 
strankami vladne koalicije, ki so v mislih 
že pri naslednjih volitvah. Prepričana, da 
je »doba Mira Cerarja« že mimo, se Židan 
in Erjavec odkrito borita za glasove med 
upokojenci, simpatizerji ZZB NOV za »uto-
pične socialiste« Luke Meseca in Violete 
Tomič. Koalicija pa je povsem pozabila na 
delavce, kmete, obrtnike, podjetnike, torej 
vse tiste, ki delajo in ustvarjajo dodano 
vrednost. Po svoje imamo srečo, da je v 
Evropi čas konjunkture, v kateri so sloven-
ski izvozniki dokazali, da znajo povečevati 
izvoz na zahtevnem svetovnem tržišču. In 
njim se lahko zahvalimo za malce ugodnej-
še makroekonomske kazalce v Slovenije v 
tem trenutku.

Moti me tudi, da slovenska politika še 
vedno največ časa porabi za medsebojna 
obračunavanja. Kot da ni dovolj obraču-
navanje med levimi in desnimi s poudar-
kom na razčiščevanju dogodkov med in po 
koncu druge svetovne vojne, so politiki na 
slovenski desnici ob 25. obletnici naše suve-
renosti dodali še razčiščevanje dogajanj ob 
slovenski osamosvojitvi in obračunali med 
seboj. Izžvižgali so predsednico NSi Ljudmi-
lo Novak na skupnem dogodku pomladnih 
strank, da bo mera polna, so si predsednik 
VSO Aleš Hojs in njegovi somišljeniki dovo-
lili povedati, da Lojze Peterle ni primeren 
govorec na »desni proslavi«, posvečeni naši 
državi. Na tak način slovenski politični le-
vici res ne bo težko ponovno zmagati na 
naslednjih volitvah, če ne drugače, pa z 
drugim »Cerarjem v žaklju«.

Žal so volitve v Kmetijsko gozdarsko 

zbornico in volitve na Zadružni zvezi spet 
pokazale, kako smo v SLS že 20 let ujetniki 
lastnih notranjih sporov med »kmetijskimi 
lobiji«. Pred kongresom SLS, jeseni 2014, 
sem dosegel, da sta Marjan Podobnik in 
Peter Vrisk, ki sta očitno vodja vsak svoje-
ga kroga somišljenikov, sedla za isto mizo. 
Vsi smo ugotavljali, da z medsebojnimi 
spori samo izgubljamo in da se moramo 
medsebojno pogovoriti ter prenehati iz-
gubljati zaradi notranjih sporov. Vendar 
so zamere in različni pogledi očitno tako 
veliki, da se je požar polegel zgolj do prvih 
naslednjih »kmetijskih« volitev. Dovolite, 
da kot nekdanji predsednik stranke, ki se 
dobro zaveda odgovornosti sebe in dru-
gih za polom na parlamentarnih volitvah 
2014, povem svoje stališče ob sporu med 
nekdanjim predsednikom SLS Marjanom 
Podobnikom in sedanjim predsednikom 
SLS Markom Zidanškom.

SLS je mnogo več kot dva sprta kmetij-
ska lobija. V naših vrstah je veliko županov, 
ki s svojim delom dokazujejo, kaj SLS je. Z 
mnogimi ponovno izvoljenimi ljudmi smo 
na lokalni ravni dokazali, da smo vredni 
zaupanja tudi po slabih parlamentarnih 
volitvah leta 2014. Imamo veliko spošto-
vanih obrtnikov, kmetov, znanstvenikov, 
kulturnikov, ljudi, ki prisegajo na krščanske 
korenine in vrednote. Če želimo povrniti 
zaupanje v stranko, moramo stopiti ob 
izvoljenega predsednika in mu stati ob 
strani. Vsi dosedanji predsedniki smo si 
različni med seboj. Od nekdanjih predse-
dnikov se ne pričakuje, da bodo omalo-
važevali delo aktualnega predsednika in 
krnili njegov ugled v javnosti. Kar nekaj 
političnih strank je izginilo iz slovenskega 
političnega prostora, ker so se zaradi raz-
ličnih interesov začeli notranji spopadi. Ne 
ponovimo njihovih napak, mi nismo inte-
resno združenje, ampak politična stranka, 
ki je odgovorna za razvoj Slovenije.

Poleg aktualnega predsednika smo 
tudi vsi nekdanji predsedniki odgovorni za 
SLS. Pomagajmo Marku Zidanšku, našemu 
predsedniku, in vrnimo SLS tja, kamor sodi, 
v slovenski parlament!

Intervju je opravila Lejla Kogej.
Naročnik prispevka je Poslanska 

skupina Evropske ljudske stranke – 
EPP Group.

Poslanec EP
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Nova generacija SLS

Nova generacija bo odigrala 
pomembno vlogo pri 
družbenih spremembah

Kongres nove generacije SLS

Nova generacija SLS velja za najbolj uspe-
šen podmladek na slovenskem političnem 
prizorišču. Že od svoje ustanovitve naprej 
dosega pomembe politične in širše druž-
bene uspehe. Je edini politični podmladek, 
ki je uspel uspešno izpeljati referendum, 
dobiti najmlajšo podpredsednico politične 
stranke, z izvolitvijo Jasmine Opec Vöröš 
pa je utrnil tudi pot novim generacijam 
mladih politikov v slovenski parlament.

Dobro delo Nove generacije SLS izje-
mno ceni tudi ves slovenski mladinski pros-
tor, kar se kaže na volitvah v Mladinski svet 
Slovenije, krovne organizacije vseh mla-
dinskih organizacij v Sloveniji. V tekočem 
mandatu Novo generacijo SLS v Mladin-
skem svetu Slovenije predstavljajo Daniel 
Valentine (podpredsednik MSS), Tibor Vöröš 
(predsednik nadzornega odbora MSS) in 
Jernej Čeligoj (generalni sekretar MSS).

Pomemben dejavnik uspehov Nove 
generacije je sistematično delo s kadri, 
ki postopoma prevzemajo ključne vloge v 
stranki in v širši družbi. Po skrbnem uva-
janju k novim nalogam je na junijskem 
kongresu Jasmina Opec Vöröš predala 
vodenje podmladka Danielu Valentineju. 
Podpredsedniki Nove generacije so postali 
Jaka Debeljak iz Sodražice, Natalija Purgaj 
iz Ljutomera ter Nejc Zadravec iz Murske 
Sobote.  

V svojem prvem nagovoru je pred-
sednik Nove generacije Daniel Valentine 
izpostavil krepitev narodne zavesti in ob-
čutka ljubezni do domovine. »Ko bomo 
to dvoje storili, bomo šele lahko našim 
državljanom zagotovili boljše pogoje za 
življenje in omogočili dostojno bivanje,« 
je dejal Valentine.

Kongres je sprejel tudi resolucijo Mladi 
hočemo delati, ne socialne pomoči, s ka-
tero podmladek sporoča, da mora biti za 
vsakega, ki želi delati, na voljo dostojno 
delovno mesto. Da bi to dosegli, je treba 
spremeniti gospodarsko politiko: spodbu-
jati nove investicije, zmanjšati birokracijo, 
uvesti ugodnejšo davčno zakonodajo. Ban-
ke morajo služiti ljudem, ne ljudje ban-
kam. Okrepiti je treba gospodarske vezi 
z Balkanom in Rusijo. Strateška državna 
podjetja je treba ohraniti v slovenski lasti, 
že prodana pa kupiti nazaj (Luka Koper, 
vsaj ena državna banka, letališče, železnice, 
rafinerija ...). 

Korenite reforme je potrebno tudi šol-
stvo. Akademska sfera pri nas je precej ne-
fleksibilna in ne prilagaja študijskih smeri 
povpraševanju na trgu dela, kar posledič-
no vodi do presežkov in primanjkljajev v 
določenih poklicih. Vse bolj v porastu so 
»nadomestki« delovnega razmerja – štu-
dentsko delo, avtorski honorar, podjemne 

Jasmina Opec Vöröš je predala vodenje podmladka 
Danielu Valentineju. Kongres so obiskali številni 
pomembni predstavniki SLS, na fotografiji predsednik 
mag. Marko Zidanšek in evropski poslanec Franc Bogovič.

Novo vodstvo Nove generacije SLS: Nejc Zadravec 
(podpredsednik), Daniel Valentine (predsednik) Natalija 
Purgaj (podpredsednica) in Jaka Debeljak (podpredsednik).

pogodbe ipd., ki predstavljajo nelojalno 
konkurenco na trgu dela in mladim one-
mogočajo številne pravice, ki jih zagotavlja 
delovno razmerje. Pravice delavcev vse bolj 
postajajo le črka na papirju, veliko je takih, 
ki jim plača zadošča zgolj za pokritje po-
ložnic. Vse bolj pod prag revščine padajo 
tudi tisti, ki imajo zaposlitev. Družba bo 
lahko napredovala le, ko bodo delavci za 
svoje delo dobili dostojno plačilo. Ljudje 
so namreč kapital podjetja, ki ga ne moreš 
primerjati z nobenim drugim kapitalom. 
Če z njim pravilno ravnaš, ti bo vračal več 
kot katerakoli naložba v delnice, zlato ali 
druge materialne dobrine. 

Zadovoljni delavci bodo manjkrat zbo-
leli, nižji bodo izdatki iz zdravstvene bla-
gajne. Zadovoljni delavci bodo bolj produk-
tivni, v posamezni organizaciji in v družbi 
nasploh. Zadovoljni delavci bodo manj 
podvrženi nasilju. Zadovoljni delavci bodo 
bolj sodelovali v raznih društvih, nevladnih 
organizacijah, bodo bolj angažirani pri po-
zitivnih spremembah za celotno družbo.

Družbene spremembe so se vedno 
dogajale med ljudmi, v množicah. Pogos-
to so se ideje razvijale v tovarnah, med 
preprostimi ljudmi, ki so želeli zgolj boljše, 
dostojnejše življenje. Če želimo drugačno 
družbo, takšno, v kateri otroci ne bodo 
lačni, starejši ne bodo osamljeni, kjer ne 
bo družinskega nasilja, moramo ljudem 
omogočiti dostojno življenje. Torej mladim 
(in ostalim generacijam) ustrezno zapo-
slitev, delavcem dostojno delovno okolje, 
starejšim pokojnino, da lahko preživijo. 
Pri teh družbenim spremembah bo Nova 
generacija SLS odigrala pomembno vlogo. 
To je naša odgovornost do sedanje in pri-
hodnjih generacij.
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Zgodilo se je

Podkum, 25. maj 2016
Družabno-kulturno srečanje
Na ekološki kmetiji Ergela Planido v Rtičah pri Podkumu je potekalo družabno-
-kulturno srečanje, v okviru katerega je potekala razprava, ki jo je vodil medna-
rodni tajnik SLS Janez Podobnik. Dr. Milan Jazbec, slovenski diplomat in profesor, 
je predstavil svojo knjigo Diplomat Martin Krpan, dr. Matjaž Mesarič in Anton 
Dolinšek, lastnik Ergele Planido, sta spregovorila o knjigi Bosanski planinski konj, 
to ogroženo pasmo na svojem posestvu vzrejata zakonca Dolinšek, delovanje 
Inštituta dr. Antona Korošca pa je predstavil njegov direktor Primož Jelševar.

Dunaj, 1.–3. julij 2016
Poletna akademija ESU Za 
mirno in varno Evropo
Predsednik Zveze upokojencev pri SLS in podpredsednik Evropske seniorske 
zveze (ESU) Anton Bogataj se je med 1. in 3. julijem na Dunaju udeležil Poletne 
akademije ESU z naslovom Za mirno in varno Evropo. Naslovno temo so z 
različnih strani osvetlili ugledni predavatelji. Prisotni delegati so soglasno spre-
jeli resolucijo, v kateri med drugim poudarjajo, da je nujno preprečiti razkorak 
med generacijami – to je najvišja zapoved za dostojno življenje v naši družbi. 
Slovenske članice ESU so predstavile poročilo o delu, skupno izjavo o stanju 
starejše populacije v Sloveniji in program Regijske konference ESU, ki jo 21. in 
22. oktobra organizirajo v Ljubljani.

Ljubljana, 27. julij 2016
Javno pismo Cerarju za 
preklic sankcij proti Rusiji
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v javnem pismu na predsednika Vlade RS 
dr. Mira Cerarja pred obiskom predsednika Ruske Federacije Vladimirja Putina v 
Sloveniji naslovil pobudo za preklic sankcij Evropske unije na poslovanje z Rusijo. 
Sankcije je EU uvedla tudi pod vplivom ZDA, v navzkrižnem ognju merjenja 
moči dveh velesil pa so se kot nedolžne žrtve znašli tudi slovenski kmetje in 
podjetniki, ki pri nas najbolj akutno občutijo posledice. Nemoteno poslovanje z 
za Slovenijo pomembnim ruskim trgom bo nedvomno pomembno prispevalo 
k izboljšanju konkurenčnosti slovenskih podjetnikov.

Luksemburg, 30.–31. maj 2016
Počastitev 40 let Evropske 
ljudske stranke
Podpredsednik SLS Primož Jelševar in poslanec Evropskega parlamenta Franc 
Bogovič (SLS/EPP) sta se v Luksemburgu udeležila proslave ob 40. obletnici 
ustanovitve Evropske ljudske stranke (EPP). Osrednja misel proslave je bila, da 
mora tudi ob vseh današnjih izzivih ostati vodilo politika sodelovanja in pove-
zovanja evropskih držav. Predstavnika SLS sta se ob proslavi sestala z mnogimi 
predstavniki sestrskih strank iz vrst EPP, Jelševar, ki je tudi direktor Inštituta dr. 
Antona Korošca, pa se je sestal še s Mikulášom Dzurindo, nekdanjim slovaškim 
premierjem in predsednikom Centra za evropske študije Wilfried Martens.

vir: Reporter
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Trebnje, 9. junij 2016
Pogovorni večer o 
osamosvajanju Slovenije
V počastitev 25. obletnice osamosvojitve Slovenije 
je Občinski odbor SLS Trebnje organiziral pogovor-
ni večer z naslovom Slovenija danes – uresničene 
sanje izpred 25 let? Ozadje dogajanja v času pred 
osamosvojitvijo in med vojno za samostojnost je 
pojasnil Anton Krkovič. Predsednik SLS mag. Mar-
ko Zidanšek je potegnil primerjavo med takratno 
enotnostjo naroda in današnjim pomanjkanjem 
državnih voditeljev z vizijo za prihodnost Sloveni-
je. Jože Smolič in Tomaž Kukenberger pa sta kot 
udeleženca dogodkov na Medvedjeku podala svoji 
osebni pričevanji o času osamosvojitve Slovenije.

Janče, 23. junij 2016
Tradicionalno praznovanje 
SLS ob dnevu državnosti
Slovenska ljudska stranka je v sodelovanju z Mestnim odborom 
SLS Ljubljana ter občinskimi odbori SLS Litija, Ivančna Gorica 
in Šmartno pri Litiji organizirala 26. praznovanje dneva držav-
nosti na Jančah. Škof Anton Jamnik, domači župnik Aco Jerant 
in Janko Gašparšič so v cerkvi sv. Nikolaja darovali mašo za mir 
in domovino. V uradnem delu praznovanja s kulturnim progra-
mom so zbrane nagovorili podpredsednik SLS Primož Jelševar, 
vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek 
in predsednik MO SLS Ljubljana Janez Žagar, ki je tudi podelil 
priznanja MO SLS Ljubljana Jožetu Bevcu, Bogdanu Bradaču in 
prof. Lojzetu Marinčku.

Ljubljana, 22. junij 2016
Okrogla miza Slovenija: 
včeraj – danes – jutri
V soorganizaciji Inštituta dr. Antona Korošca, Inšti-
tuta dr. Janeza Evangelista Kreka, Inštituta dr. Jožeta 
Pučnika in zagrebške podružnice Konrad Adenauer 
Stiftung je potekala konferenca Slovenija: včeraj – 
danes – jutri. Gostje so ob 25. obletnici samostoj-
nosti Republike Slovenije predstavili svoj pogled na 
dogajanje ob osamosvojitvi in po njej, na današnje 
stanje in na prihodnost. Udeležence je nagovoril 
tudi direktor INAK Primož Jelševar, kot gosta pa sta 
v razpravi sodelovala dr. Andrej Umek, predsednik 
Sveta INAK in vodja Strokovnega sveta pri predsedni-
ku SLS, ter evropski poslanec Franc Bogovič.
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OO SLS slovenske Konjice, 15. maj 2016
Preživeli čudovit dan na Krasu
Člani in simpatizerji Občinskega odbora SLS Slovenske Konjice so se odpravili 
na Kras. Najprej so se ustavili v Lipici in si ogledali delovanje kobilarne, ob-
novljeno infrastrukturo ter muzej. Pot so nadaljevali preko Bazovice, uživali v 
panoramski vožnji nad Trstom ter se preko Gorjanskega ter Komna pripeljali 
na osmico v Coljavi, kjer so uživali ob pršutu, joti ter odličnem teranu. Po 
obisku Štanjela so pot nadaljevali v smeri doma in ob zaključku ugotavljali, 
da je v današnjem času vse premalo druženja, zato bodo podobna srečanja 
še večkrat ponovili.

OO SLS Grosuplje, 19. junij 2016
Nedeljski izlet v deželo celjsko
Člani Občinskega odbora SLS Grosuplje so na tradicionalnem 
spomladanskem izletu raziskovali Celje, srečali so se tudi s 
predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom. Ogledali so si 
staro mestno jedro Celja in spoznali ozadje mnogih burnih 
zgodovinskih dogodkov. Kljub slabemu vremenu so se odpravili 
na Celjsko kočo, kjer so se po kratkem razgledovanju okrepčali s 
kosilom. Nato so se vrnili v Celje, kjer so se sprehodili po gradu 
ter spoznali zgodovino celjskih grofov in delovanje starodobne 
tiskarne. Izlet zagotovo ne bo zadnji.

OO SLS Brezovica, 20. junij 2016
Predsednica OO SLS Brezovica Marija 
Veršič svetovna prvakinja v košnji
Na 4. svetovnem prvenstvu v košnji v Wiesmooru (Spodnja Saška, Nemčija) 
je v kraljevi kategoriji prvo mesto med seniorkami osvojila predsednica 
Občinskega odbora SLS Brezovica Marija Veršič. Na istem tekmovanju je 
sodelovala tudi v ženski ekipi, ki je osvojila bron. To ni njena prva zmaga, 
za pasom ima namreč že kar nekaj odličnih uvrstitev – lani je bila s 13. 
mestom najboljša Slovenka na evropskem prvenstvu, že sedemkrat je bila 
podprvakinja, je tudi zmagovalka več mednarodnih tekmovanj.

OO SLS Videm pri Ptuju,
6. junij 2016
Izlet v Salzburg
Občinski odbor SLS Videm pri Ptuju je v juniju 
organiziral brezplačen izlet za člane odbora in 
njihove družinske člane v avstrijsko zvezno deželo 
Salzburg. V Halleinu so si ogledali rudnik soli in 
rekonstrukcijo keltske vasi, ogled mesta Salzburg 
pa je po kosilu žal zmotilo obilno deževje. Kljub 
temu se je vseh 62 udeležencev domov vrnilo z 
lepimi spomini.
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OO SLS Ilirska Bistrica,
1. julij 2016
Prijetno druženje v
Sabonjah
Občinski odbor SLS Ilirska Bistrica je organiziral družabno srečanje 
članov in simpatizerjev SLS, ki je potekalo na ranču ustanovnega 
člana Slovenske kmečke zveze Draga Božiča. Poleg druženja je 
bil namen srečanja počastitev 25. obletnice naše države in 28. 
obletnice ustanovitve SKZ. Člani so na ranču posadili lipo. Udele-
žence so pozdravili predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, župan 
Občine Pivka Robert Smrdelj, podpredsednik Slovenske kmečke 
zveze pri SLS Klemen Šavli in predsednik Regionalnega odbora 
SLS Slovenska Istra in Kras Drago Škamperle, zanimiv kulturni 
program pa so oblikovali domačini.

OO SLS Puconci, 3. julij 
2016
Na pikniku 
krepili vezi 
Občinski odbor SLS Puconci je organiziral 
piknik za člane. Prijetnega popoldanskega 
druženja so se udeležili tudi predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek, podpredsednica SLS 
Jasmina Opec Vöröš, predsednik Regionalne-
ga odbora SLS Prekmurje Dejan Klemenčič, 
župan Občine Puconci Ludvik Novak in ča-
stni predsednik OO SLS Puconci Evgen Sapač. 
Predsednica OO SLS Puconci Sonja Fartek je 
med drugim izrazila upanje, da bo podobnih 
druženj v prihodnje več, saj poskrbijo za kre-
pitev vezi v odborih, ter pohvalila naraščajoče 
število članov v njihovem kraju.

OO SLS Trebnje, 2. julij 2016
Tradicionalni rafting 
tokrat na domači reki
Kot vsako leto tako so tudi letos trebanjski člani SLS 
izvedli tradicionalni rafting po slovenskih rekah. Le-
tošnji je bil malce drugačen, saj so raftali v dežju in 
dokaj hladnem vremenu za ta letni čas, pa tudi zato, 
ker so raftali po domači reki Temenici. Raftinga se 
je udeležilo več kot dvajset članov in simpatizerjev 
SLS, povabilu se je odzval tudi trebanjski župan g. 
Alojzij Kastelic. Po dogodivščini na vodi so jih v goste 
sprejeli v Konjeniško-turističnem društvu Krtina, kjer 
so strnili vtise ob žaru in kozarčku. 
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Naši župani

Miran Stanko
Mag. Miran Stanko, rojen leta 1956, je inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist 
z magisterijem iz poslovanja in informatike ter specializacijo iz javnih financ in dav-
čnega svetovanja. Je poročen in oče dveh otrok. Od leta 1990 ima svoje podjetje, ki 
se ukvarja s poslovno informatiko in razvojem informacijskih tehnologij. 

Na krških nadomestnih lokalnih volitvah marca 2012 je bil izvoljen za novega 
župana, v letu 2014 pa so mu volivci zaupali še nov mandat. Pred tem je bil tri 
mandate občinski svetnik.

V času njegovega županovanja Občina Krško nadaljuje pot razvoja in se uvr-
šča med razvojno najbolj prodorne občine, ki je uspela s številnimi naložbami in 
projekti, sofinanciranimi iz evropskih skladov, ustvariti občanom in gospodarstvu 
prijazno okolje.

V vrste SLS so ga pritegnile vrednote, za katere se stranka zavzema, ter preprosti in 
pošteni ljudje. Ni pristaš skrajnih ideologij in tovrstnih načinov reševanja družbenih 
problemov. Tako kot SLS zagovarja umirjeno in do državljanov spoštljivo politiko, 
zato je stranki zvest že 18 let.

Površina: 286,5 km2

Prebivalci: 25.884
Moški: 13.242
Ženske: 12.642
Gostota naseljenosti: 90,3 preb./km2 

Spletna stran: www.krsko.si 

V DZ RS se pogreša SLS kot 
zagovornico lokalnih interesov
Vsi državljani, ne glede na to ali živijo 
v urbanih središčih ali na podeželju, si 
zaslužijo enakovredne pogoje bivanja. To 
v veliki meri zagotavlja razvita lokalna 
samouprava, ki jo pri nas predstavljajo 
občine. Te so v letih svojega delovanja 
več kot upravičile svoj obstoj – poskrbele 
so za bolj enakomeren razvoj mest in 
podeželja. Občanom zagotavljajo osnov-
no cestno in komunalno infrastrukturo, 
delovanje javnih zavodov, kot so osnovne 
šole, vrtci, muzeji, sofinancirajo društve-
no delovanje, podjetnikom zagotavljajo 
ustrezno okolje za delovanje. Lokalna 
samouprava je pri nas eden najstabilne-
jših javnih sistemov. Investicije, ki so jih 
v zadnjih letih izvedle občine s pomočjo 
evropskih sredstev, so znatno prispevale 
k gospodarski rasti.

Žal ugotavljam, da je odnos Vlade RS 
do občin mačehovski. Občine so bile v 
pogajanjih o povprečnini popustljive in 
pristale na nižjo povprečnino, pod pogo-
jem,da se jim zniža obvezne stroške, a 
jim je vlada obrnila hrbet. Vlada RS sedaj 
občinam zmanjšuje sredstva za osnov-

no financiranje obveznih stroškov, kljub 
temu, da na drugi strani teh stroškov ne 
niža. 

Slovenska ljudska stranka je še vedno 
močna stranka. Imamo največ županov, 
tudi po številu občinskih svetnikov smo 
med prvimi. Lahko trdim, da so naši 
župani in svetniki odlični, to potrjujejo 
tudi lokalne volitve – večina jih je izvol-
jenih večkrat zapored. 

Naši župani imajo najpomembnejše 
vloge v združenjih občin, ki se neposred-
no pogovarjajo in pogajajo z Vlado RS. 
Vendar pa mi tudi župani iz vrst drugih 
strank in list pravijo, da v Državnem zbo-
ru RS pogrešajo SLS. Tam v tem mandatu 
ni nikogar, ki bi jasno zagovarjal razvoj 
lokalne samouprave in decentralizacijo 
države. Dejstvo je, da je Slovenija preveč 
centralizirana država. V Evropski uniji 
je namreč na lokalni ravni povprečno 
dvakrat večja javna poraba kot pri nas. 

Poleg nižanja državnih sredstev bodo 
občine v tej finančni perspektivi očitno 
prikrajšane tudi za finančna sredstva iz 
skladov Evropske unije. Večina teh sred-

stev bo namreč namenjenih mehkim 
projektom in manj za infrastrukturo, zato 
se nekatere nujne investicije iz evropskih 
sredstev sploh ne bodo financirale. Bojim 
se, da se bo zato razvoj lokalnih okolij v 
naslednjih letih popolnoma zaustavil.

Namesto, da bi se življenjski standard 
ljudi izven večjih središč izboljševal, se bo 
nižal ali kvečjemu stagniral. V SLS tega 
ne bomo mirno gledali. Tako kot do sedaj 
bomo po svojih močeh pripomogli k na-
predku in višji kakovosti življenj ljudi v 
vseh okoljih.
mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS

Občina Krško
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Marijana Cigala
Leta 1962 rojena doktorica veterinarske medicine je, preden je postala županja, delala kot 
živinozdravnica, veterinarska inšpektorica in direktorica koroškega veterinarskega zavoda. 
Županja Dravograda, geografskega središča Koroške, je prvič postala leta 2002, pred tem 
pa je bila dva mandata občinska svetnica. Na čelu občine je že četrti mandat, na zadnjih 
treh volitvah je bila izvoljena z visoko podporo.

Odkar vodi Občino, ta posluje izredno dobro, za več kot dvakrat sta se povečala tako 
premoženje kot proračun. S črpanjem evropskih sredstev dobro razvijajo javno infrastrukturo 
v občinski pristojnosti, podobno kot ostali Korošci pa imajo težave zaradi neaktivnosti države 
pri razvoju tretje razvojne osi in dotrajanosti železniške povezave. Pri skupnih projektih 
dobro sodelujejo z ostalimi koroškimi občinami, kot občina na meji z Avstrijo pa dobro 
sodelujejo tudi z občinami na drugi strani meje.

Kot zanimivost lahko povemo, da je Marijana Cigala ena od le 16 županj v 212 sloven-
skih občinah.

Jože Doles
Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, rojen leta 1956, je delovne izkušnje dolga leta 
pridobival v Kovinoplastiki Lož in Fragmat Izolirki, v obeh na področjih vodenja razvoja, 
trženja in poslovanja podjetja.

Župan je odkar so leta 1998 Bloke postala samostojna občina. Najprej je bil nepoklicni, 
po letu 2008 pa poklicni župan. Čeprav Občina Bloke po številu prebivalcev spada med 
manjše, je zanjo značilna redka poseljenost ter velika razvejanost javne infrastrukture, ki 
je bila ob ustanovitvi občine slabo razvita in vzdrževana.

Od ustanovitve občina sistematično izvaja aktivno razvojno politiko. Vsa naselja so 
dobila asfaltirane ceste in priključke na javni vodovod, naselja z več kot 50 prebivalci imajo 
zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Temeljito so obnovili občinske stavbe splošnega 
družbenega pomena in zgradili večnamensko dvorano. V teku je projekt, s katerim bodo 
vsi občani dobili možnost priklopa na sodobno optično telekomunikacijsko omrežje. 

Prepričan je, da je bila ustanovitev samostojne občine pravilna odločitev, saj so odpravili 
večino razvojnih razlik do bolj razvitih območij v Sloveniji. Ustanovitev večjega števila novih 
občin je zanj eden od uspešnejših projektov države, ki je vzpostavil minimalne pogoje za 
bolj enakomeren razvoj Slovenije. Odločno nasprotuje ukinitvam manjših občin, saj bi to 
pomenilo začetek propadanja podeželja.

Ludvik Novak
Ludvik Novak, ki je bil rojen leta 1954 in je po poklicu ekonomski tehnik, je najnovejši 
župan v Klubu županov pri SLS, saj je župan Občine Puconci na Goričkem postal marca 
2016 na nadomestnih volitvah po tragični smrti župana Ernesta Nemca. Ni pa to njegov 
prvi mandat, saj je bil pred tem župan kar pet mandatov, večino časa je funkcijo opravljal 
poklicno, od leta 2012, ko se je upokojil, pa nepoklicno.

V lokalnem okolju in politiki je dejaven že od mladih let, zato mu izkušenj in znanja 
ne manjka. Velja za ljudskega človeka in v svoji občini, ki ni majhna obenem pa je versko 
in narodnostno zelo mešana, pozna večino ljudi, kar se kaže tudi v visoki podpori, ki jo 
dobiva na volitvah. Občino sestavlja 23 naselij, zato je vedno veliko napora vlagal v enako-
meren razvoj celotne občine.

V lokalno okolje, ki se žal bori z visoko stopnjo brezposelnosti, je skupaj z občinsko 
upravo pomagal pripeljati kar nekaj novih podjetij, ki so v urejeni obrtni coni odprla precej 
delovnih mest. Zadnja večja pridobitev je dolgo pričakovana nova večnamenska športna 
dvorana v Puconcih.

Površina: 105 km2

Prebivalci: 8.885
Moški: 4.463
Ženske: 4.422
Gostota naseljenosti: 84,6 preb./km2

Spletna stran: www.dravograd.si

Površina: 75 km2

Prebivalci: 1.538
Moški: 822
Ženske: 716
Gostota naseljenosti: 20,5 preb/km2

Spletna stran: www.bloke.si 

Površina: 107,6 km2

Prebivalci: 5.990
Moški: 2.925
Ženske: 3.065
Gostota naseljenosti: 55,6 preb./km2

Spletna stran:  www.puconci.si 

Občina Dravograd

Občina Bloke

Občina Puconci
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Inštitut dr. Antona Korošca

Socialno-tržna blaginja 
na sončni strani 
Alp? S SLS lahko!
(Napredek v letih 
1892-1941)

Prevladuje prepričanje, da smo Slovenci pred drugo svetovno vojno 
živeli v mračnem obdobju zatiranja in pomanjkanja ter da nismo bili v 
koraku z ostalo Evropo. Če pogledamo pobliže, se izkaže, da to ne drži. 

Zadnja leta poslušamo o uspešnosti 
nemškega modela družbene ureditve, 
vendar pa v resnici vzora za ureditev 
naše male tranzicijske države ne potre-
bujemo nujno iskati v drugih evropskih 
državah. Namesto čez Alpe se moramo le 
zagledati v preteklost, v izjemno petde-
setletno obdobje napredka demokracije, 
gospodarstva, solidarnosti in samostoj-
nosti slovenskega naroda pod vodstvom 
slovenskih krščanskih demokratov, zbra-
nih okrog Slovenske ljudske stranke, med 
letoma 1892 in 1941.

 Ker v zadnjega četrt stoletja ni v 
ospredju slovenske politike, bi marsikdo 
pomislil, da ljudska stranka ni sprejemlji-
va za slovenski narod oziroma da ne zna 
podati odgovorov na izzive slovenske-
ga naroda. Kaj šele, da bi SLS zmogla 
uspeh sestrske stranke v Nemčiji, ki je 
pod vodstvom Konrada Adenauerja v le 
nekaj letih uspela na temeljih vrednot 
subsidiarnosti in solidarnosti iz uniče-
nega gospodarstva in travmatiziranega 
naroda ustvariti uspešno socialno-tržno 
gospodarstvo in pravno državo. Na ena-
kih temeljih so očetje Evrope postavili 
prvotno Evropsko skupnost, ki je zagoto-
vila najdaljše obdobje miru in blaginje v 
Evropi. A preteklost govori drugače.

 Leta 1892 je slovenski narod ječal pod 
močnim pritiskom potujčevanja, gospo-
darske zaostalosti v primerjavi z drugimi 
območji Avstro-Ogrske, velike socialne 
neenakosti in skoraj popolnim umanj-
kanjem demokracije. V zavedanju težav-

nosti položaja in pod odločilnim vplivom 
slovite enciklike papeža Leona XIII. Rerum 
novarum iz leta poprej so vodilni katoliški 
intelektualci na 1. slovenskem katoliškem 
shodu zasnovali smernice za celovito iz-
boljšanje in osamosvojitev slovenskega 
naroda. Voditelji tedaj nastalega giba-
nja so se zavedali, da je »le izobražen in 
samostojen narod socialno in politično 
zrel« za lasten obstanek.

 Še leta 1892 je bila ustanovljena Ka-
toliška narodna stranka (KNS), od 1905 
imenovana Slovenska ljudska stranka 
(SLS), ki je ostala vodilna politična sila 
vse do okupacije leta 1941. V času, ko je 
bila demokracija v povojih, se je SLS v 
svojem programu in delu zavzemala za 
splošno in enako volilno pravico, tudi 
žensk! Izjemna politična spretnost je 
SLS omogočila, da je slovenski narod 
pripeljala do (skoraj) popolne avtono-
mije znotraj Habsburške monarhije. Njen 
razpad je omogočil, da je z nastankom 
nove države SLS postala dejavnik risanja 
novih meja v Evropi. Na zadnjih demo-
kratičnih volitvah pred vojno (l. 1938) je 
SLS prejela 78,6 % glasov in vse poslance 
Dravske banovine.

  Voditelji SLS so se zavedali tudi 
pomena gospodarske samostojnosti za 
obstoj naroda. Potujčevanje in nečloveško 
izkoriščanje so v veliki meri izkoreninili z 
oblikovanjem razvejanega sistema vza-
jemne samopomoči v obliki kmetijskih, 
nakupnih in posojilnih zadrug. Zadruž-
ništvo med Slovenci je postalo eno naj-

bolj uspešnih v Evropi. Za lažjo predstavo: 
leta 1912 je obstajalo že 400 zadrug s kar 
137.000 člani. Slovenci bi ob nadaljevanju 
tedanjega trenda gospodarske rasti do 
današnjih dni zdaj uživali avstrijsko raven 
plač, tako pa smo zaostali celo za Grčijo, 
ki je bila pred drugo svetovno vojno na 
polovici razvitosti Slovenije.

 Krščansko-socialna zveza je pos-
krbela za napredek izobraževalnega, 
kulturnega, športnega in drugega orga-
niziranja. Več sto organizacij, skupaj z 
več deset tisoč člani, je prek delovanja 
na velikem številu področij Slovencem 
pomagala izpopolnjevati strokovnost, 
zbujati narodno zavest, odgovornost in 
samostojnost do sebe in do skupnosti. Z 
množičnim organiziranjem delavstva je 
SLS uspelo delavce združiti pod parolo 
»Delu slava, delu čast!« in jih tako odvr-
niti od gibanj, ki so po vsej Evropi delu 
iskala predvsem oblast. Slovenci smo tudi 
zaradi tega živeli v za tedanje evropske 
razmere relativnem socialnem miru.

 

Avtor članka je Boštjan Furlan.

Zgodovinski SLS je v le dveh 
generacijah Slovencem uspelo 
zagotoviti:
 • Ohranitev in polno 

avtonomijo naroda.
 • Krepitev pravic, znanja 

in samoodgovornosti 
posameznika.

 • Zavidljivo, vendar vzdržno 
gospodarsko rast.

 • Odločno zmanjšanje 
neenakosti in socialni mir.
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Inštitut dr. Antona Korošca

Dr. Anton Korošec sodi med izstopajoče slovenske politike minulega 
stoletja, v njegovi prvi polovici pa v sam vrh – morda je bil celo 
najpomembnejši. Korošec je bil politik ter zaradi svoje uspešnosti, 
nacionalne drže in vpliva gotovo tudi državnik. Ob vsem tem je v 
njegovem delovanju moč najti tudi nekatere pomembne diplomatske 
elemente in vidike, ki jih zgodovina diplomacije še ni proučila.

Med politiko in diplomacijo je v osnovi ja-
sna ločnica. Politiki odločajo, diplomati pa 
izvajajo. Obenem je med obema podro-
čjema tudi nekaj pomembnih podobno-
sti, na primer pragmatizem, prilagajanje 
okoliščinam in uresničevanje interesov. 

V času Koroščeve dunajske kariere iz-
stopata dve politični dejanji, ki sta hkrati 
bili tudi diplomatski. 30. maja 1917 je v 
parlamentu monarhije prebral Majniš-
ko deklaracijo, na cesarjevo ponudbo o 
preureditvi monarhije dve leti pozneje 
pa je izrekel znane besede: »Prepozno je, 
veličanstvo.« V obeh primerih gre za emi-
nentno diplomatsko dejanje.

V njegovem poznejšem delovanju, ki 
je bilo usmerjeno v nacionalno konstitu-
iranje Slovencev znotraj prve Jugoslavije, 
izstopa pet diplomatskih dejanj.

Jeseni 1918 je odpotoval v Ženevo, 
kjer se je prvič srečal s srbskimi voditelji. 
Namen potovanja je bil vzpostaviti stik 
in spoznati se s tistimi, ki so bili takrat 
edini pripravljeni pomagati Slovencem. 
V tem smislu je bilo srečanje uspešno, 

čeprav Korošcu takrat ni moglo biti jasno, 
za kakšno ceno in s kakšnimi metodami 
se bo manifestirala tista pripravljenost. 
Junija 1927 je bil na tajnem večdnevnem 
obisku v Bolgariji, kjer se je srečal z najviš-
jim državnim vodstvom in se pogovarjal o 
sodelovanju v slovanskem kontekstu. Dve 
leti pozneje je bil na zdravljenju v Nemčiji 
in je vzpostavil dobre stike s tamkajšnjimi 
socialdemokrati, žal je poznejši vzpon na-
cizma izničil njihov pomen. V maju 1940 
se je na poti iz Berlina ustavil na Slova-
škem, kajti njegov prijatelj iz mladosti Tico 
je bil slovaški premier. Neformalno se je 
srečal s celotnim državnim vrhom, pogo-
varjal pa se je o njihovih izkušnjah, ki bi 
se jih dalo uporabiti za Slovence. Takrat je 
bil Korošec že močno zaskrbljen za usodo 
slovenstva. Vmes je bil na ne najbolj jasni 
politični misiji tudi na Madžarskem.

Korošec ni imel neposrednega vpliva 
na jugoslovansko zunanjo politiko, ki je 
bila v rokah dvora, čeprav je užival veliko 
zaupanje kraljeve družine. Vendar je bil 
upoštevan pri vprašanjih slovenske manj-

Diplomatski portret 
dr. Antona Korošca 

šine v Italiji in Avstriji, ko je šlo za politiko 
in odnose s silami osi (z njihovimi vodi-
telji je v letu 1940 mrzlično, a neuspešno 
poskušal vzpostaviti neposreden stik), on 
sam je bil tudi predmet diplomatskih de-
peš iz Beograda in iz Zagreba (še posebej 
analiz ob njegovi smrti) ter je tu in tam 
uspel pomagati Slovencem v jugoslovan-
ski diplomaciji (npr. Izidorju Cankarju in 
Ivanu Hribarju). 

Splošno so znane nekatere Koroščeve 
značajske poteze. Bil je spreten in galan-
ten v nastopanju, užival je velik ugled, bil 
je velik realist ter prilagodljiv, imel močne 
živce, širino in strpnost, obenem je bil 
skromen, s širokim obzorjem in kulturo, 
hkrati pa zelo spreten in vešč. Morda vse 
to niso tipične lastnosti za politika, so pa 
zanesljivo lastnosti dobrega diplomata. 

S treh vidikov smo osvetlili dr. Antona 
Korošca kot diplomata. Ugotovimo lah-
ko dvoje. Prvič, eden najpomembnejših 
slovenskih politikov je imel diplomatske 
lastnosti in je občasno izvajal diplomatska 
dejanja. To je do določene mere razum-
ljivo, ni pa bilo glede na njegov ministr-
ski portfelj v tedanji državi niti nujno 
niti samoumevno. Drugič, glede na svoj 
večstranski pomen si Korošec zasluži po-
drobno diplomatsko-zgodovinsko analizo 
in oceno, tako zaradi širšega poznavanja 
njegovega tovrstnega prispevka kot tudi 
zaradi navdiha za mlajše generacije. Mor-
da bo s tem Sloveniji lažje najti pot naprej 
iz sedanjih sila razgibanih časov.

Avtor članka je prof. dr. Milan 
Jazbec, ki je o tej temi govoril na 1. 

Koroščevem večeru.

Inštitut dr. Antona Korošca je 16. junija v Ljubljani pripravil 1. Koroščev večer, ki ga 
je naslovil Dr. Anton Korošec – oče slovenske države.  O vlogi dr. Antona Korošca 
v slovenski zgodovini in politiki so spregovorili zgodovinar prof. ddr. Igor Grdina, 
diplomat prof. dr. Milan Jazbec ter predsednik Sveta INAK dr. Andrej Umek. Raz-
pravo je povezoval mag. Peter Volasko. Večer se je končal z ugotovitvijo, da je bil 
dr. Anton Korošec prvi sodobni slovenski državnik, odlično je kombiniral politične 
in diplomatske spretnosti ter ob zavedanju možnega s svojimi potezami ohranjal 
prožnost in preživetje slovenskega naroda, zato je lahko vzor današnjim politikom.

Dr. Anton Korošec – 
oče slovenske države

1. Koroščev večer



26 | Slovenec

Zgodovina SLS

Med člani Slovenske ljudske stranke (SLS) je dokaj dobro utrjena 
zavest o izjemnih zgodovinskih zaslugah predvojne SLS za 
obstoj slovenskega naroda ter Slovenske kmečke zveze (SKZ) pri 
demokratizaciji in osamosvajanju slovenske države. Vse premalo pa 
se zavedamo, da SLS ni le najstarejša slovenska stranka, temveč tudi 
naslednica kar štirih političnih strank slovenske pomladi. 

Prav bi bilo, da se večkrat spomnimo na 
vse strankine predhodnice, tudi na tiste, ki 
so (po krivici) pri različnih piscih pogosto 
spregledane, ali pa si njihovo nasledstvo ne 
glede na zgodovinska dejstva neupravičeno 
pripisujejo v drugih strankah. Tem štirim 
gonilnim silam slovenske demokratizacije 
bo namenjena serija člankov, ki jo zače-
njamo s kratkim opisom najmlajše pred-
hodnice današnje SLS – Slovenske obrtno 
podjetniške stranke – Obrtniške stranke 
(SOPS).

V času naglega propadanja jugoslovan-
skega samoupravnega eksperimenta je v 
Sloveniji vlogo gospodarskega motorja in 
blažilca socialne stiske vse bolj prevzemal 
dokaj majhen sloj zasebnih obrtnikov, ki 

pa se je hitro povečeval. V kratkem času 
se je število obrtnikov podvojilo na okrog 
50.000, s čimer so ti postajali tudi vse 
pomembnejši družbeni sloj. Obrtniki so v 
svojem poslovanju močno občutili pretrese 
na jugoslovanskem in ostalih socialističnih 
trgih, zato so razumeli, da bo moralo priti 
do korenitih sprememb. Ob padcu berlin-
skega zidu je v zgodnji jeseni 1989 med 
člani Obrtne zbornice občine Ljubljana - 
Šiška vzniknila ideja, da bi tudi obrtniki 
pomagali pri širjenju politične pluralnosti 
slovenske družbe. 

1. 2. 1990 je bila tako v Ljubljani us-
tanovljena Slovenska obrtno podjetniška 
stranka – obrtniška stranka (SOPS), ki si 
je za prvi cilj zadala uvedbo pluralne par-

Slovenska obrtno 
podjetniška stranka 
– Obrtniška stranka 
– Stranka centra

Predhodnice Slovenske ljudske stranke (1. del) lamentarne demokracije, ki bo sposobna 
zagotavljati varnost zasebne lastnine in ka-
pitalskih vložkov. Za predsednika stranke 
je bil na ustanovnem zboru izvoljen Rado 
Jakob Bergant (1929–1990), po njegovi 
prerani smrti pa je avgusta 1990 vodenje 
SOPS prevzel tedanji podpredsednik Emil 
Kandrič, ki je stranko vodil do njene zdru-
žitve s SLS. Upokojeni podjetnik in magister 
ekonomije je še danes aktiven član SLS.

Med SOPS in Slovensko obrtniško 
stranko Vitomirja Grosa je sicer prišlo do 
poskusov usklajevanja, a se niso odločili za 
skupni nastop na prvih demokratičnih vo-
litvah aprila 1990. SOPS je tedaj prejela 1,57 
% vseh glasov za Družbenopolitični zbor, s 
čimer ni presegla volilnega praga. Po drugi 
strani je stranki, zaradi njene obrtniške na-
ravnanosti, uspel preboj v Zbor združenega 
dela. Predvsem v urbanih okoljih je bilo 
uspešnih tudi nekaj strankinih kandidatov 
za delegate v občinskih skupščinah.

V SOPS so si od začetka prizadevali, da 
bi Slovenija sledila skandinavskemu mode-
lu učinkovitosti, zmernosti, tržnega gospo-
darstva in delujoče pravne države, zato so 
po vzoru poimenovanj sredinskih strank v 
Skandinaviji aprila 1991 k svojemu imenu 
dodali še naziv Stranka centra. Obrtniki so 
se zavedali, da bo proces osamosvajanja 
prinesel hude poslovne pretrese, a so osa-
mosvojitev kljub vsemu podpirali, saj so 
razumeli, da na dolgi rok stabilne pogoje 
za poslovanje prinaša le od Beograda ne-
odvisna politika.

V SOPS so s časom ugotovili, da stranka 
brez profesionalnega kadra ne bo zmogla 
učinkovito in uspešno delovati, kaj šele 
pokrivati celotno državo. Njeni člani in 
vodstvo pa ob vodenju obrti in podjetij 
preprosto niso imeli časa za profesional-
no ukvarjanje s politiko. Obenem je, tako 
kot v večini novih političnih strank vseh 
spektrov, tudi med članstvom SOPS priš-
lo do razhajanj. Na kongresu 23. 4. 1993 v 
Žalcu so prisotni delegati soglasno spreje-
li odločitev za združitev stranke s SLS, saj 
so se kot obrtniki in mali podjetniki čutili 
idejno najbolj povezane s kmeti, zasebno-
lastniško in tržno vpetimi v proizvodno in 
živilskopredelovalno verigo in ki so najbolj 
množično zastopani prav v tej stranki.

Avtor članka je Boštjan Furlan.

Predhodnice Slovenske ljudske stranke so:
Slovenska kmečka zveza (SKZ)
 • 12. 5. 1988 – ustanovitev
 • 1. 2. 1990 – preimenovanje v Slovensko kmečko zvezo – ljudsko stranko (SKZ-LS)
 • 27. 6. 1992 – preimenovanje v Slovensko ljudsko stranko (SLS)

Slovensko krščansko socialno gibanje (SKSG)
 • 10. 3. 1989 – ustanovitev
 • 2. 11. 1989 – preimenovanje v Slovenske krščanske demokrate (SKD)

Slovenska demokratična zveza (SDZ)
 • 11. 1. 1989 – ustanovitev
 • 13. 10. 1991 – preimenovanje v Slovensko demokratično zvezo – Narodno 

demokratsko stranko (SDZ-NDS)
 • 4. 6. 1993 – združitev s SKD

Slovenska obrtniško podjetniška stranka (SOPS)
 • 1. 2. 1990 – ustanovitev
 • 23. 4. 1993 – združitev s SLS

15. 4. 2000 sta se SLS in SKD združili v SLS+SKD – Slovensko ljudsko stranko, 31. 
1. 2002 se je združena stranka preimenovala v Slovensko ljudsko stranko (SLS).
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Nagradna križanka
Pravilno geslo križanke nam pošljite skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) na naslov 
SLS, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov sls@sls.si do do srede, 31. avgusta 2016.
Na 20. Taboru SLS, 3. septembra 2016, v Velenju bomo v vaši družbi izžrebali dobitnike treh nagrad – 1. nagrada: kosilo s pod-
predsednico SLS Jasmino Opec Vöröš; 2. nagrada: darilni paket poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP); 
3. nagrada: darilni paket Slovenske ljudske stranke.
Rešitev prejšnje križanke je VELIKA SLOVENIJA. Nagrajenci so – 1. nagrada: Tomo Mejač iz Hrastnika, 2. nagrada: Franc 
Zupan iz Radovljice, 3. nagrada: Sebastjan Lovrenčec iz Bogojine. Čestitamo vsem nagrajencem.

Če želite tudi vi oglaševati v Slovencu, nam pišite na elektronski naslov
 oglasevanje@slovenec.org ali pokličite na telefonsko številko 01 241 88 20.

,

Foto: Matevž Lenarčič
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