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Spoštovane prijateljice in prijatelji Slovenske 
ljudske stranke,

vsako leto nam vedno znova prinese nove izzive. Ev-
ropa je pred resnim premislekom o svoji prihodnosti. 
Zato sem vesel, da smo v naši politični skupini Evropske 
ljudske stranke še trdneje postavili v ospredje temel-
jne vrednote Evrope, kot so mir, strpnost, solidarnost, 
spoštovanje evropske kulturne raznolikosti in sodelo-
vanje, na katerih je EU utemeljena. Odločeni smo tudi 

še aktivneje spodbujati gospodarstvo in odpiranje novih delovnih mest, hkrati pa zagotavljati 
socialno državo.    

Želim vam polno življenje na osnovi krščansko-ljudskih vrednot Evrope, 
decembrski praznični čas pa naj vam bo lep in vesel v krogu družine in prijateljev. 

Blagoslovljen božič, ponosen dan samostojnosti in enotnosti ter srečno 2017!

Franc Bogovič,
poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP)

,

Spoštovani,

leto se počasi poslavlja, zima pa s seboj prinaša toplino 
božično-novoletnih praznikov, zavito v objem družine 
in najbližjih. V tem delu leta se vedno zahvalim družini, 
moji opori, ki osmišlja moje življenje, prijateljem, pod-
pornikom in vsem tistim, ki tako v moje življenje kot v 
življenje Slovenske ljudske stranke vnašajo luč in opti-
mizem, zato na tem mestu hvala tudi vam, dragi bralci 
Slovenca, ki nas podpirate in berete.

Ob prihajajočih prazničnih dneh, v katerih premišljamo o poteku letošnjega leta, se nam že 
odpirajo vrata novega. Vstopite vanj z dobro voljo, optimizmom in mirnim srcem. 

Vsem vam iskreno iz srca želim prijeten in blagoslovljen božič, ponosen dan 
samostojnosti in enotnosti ter uspešno novo leto v krogu najbližjih.    

mag. Marko Zidanšek,
predsednik Slovenske ljudske stranke
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Slovenec
Letnik I, št. III, 21. december 2016

Slovenec je brezplačno glasilo 

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

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

Uredniški odbor: Matjaž Žbogar, Tadeja 
Romih, Maja Godeša in Simona Truden

Avtorstvo neoznačenih fotografij: arhiv 
SLS

Avtor nepodpisanih prispevkov: Matjaž 
Žbogar

Naklada: 10.000 izvodov

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

Na naslovnici: Tadeja Romih, avtor Nejc 
Trpin

Uvodnik

Ali si dober gospodar?
Mi je zadnjič hribovski kmet dejal: »Kje so časi, ko se je SLS borila za nas, 

kmete? Sedaj pa ni nikogar, ki bi zastavil besedo za nas!« Malo sem pogledal, 

ker je bil gorjanski gospodar zelo direkten in mi očital, češ: »Ali boste kaj 

storili?« Pa mu pravim, da bo naš program dobrega gospodarja prinesel 

rešitve tudi zanj. Malo se nasmehne, pogleda proti svojemu gozdu in cerkvi 

nad njim ter odvrne: »Kaj je dober gospodar, pa vem že sam!«

Program dobrega gospodarja prinaša rešitve, ki bi jih vsak na svojem po-

dročju izvedel strokovnjak in ob tem upošteval izhodišča krščansko-ljudskih 

strank v Evropi.

Če naš človek začuti, da ni nikogar, ki bi zastavil besedo za našega  gospodarja 

s hribov, se bomo morali vsi skupaj potruditi. Potruditi se za vse dobre 
gospodarje v gospodarstvu, kmetijstvu, šolstvu, javni upravi, zdravstvu. 

Potruditi se za vse dobre gospodarje, ki s svojimi nizkimi dohodki pre-

viharijo skozi mesec. Za upokojence, ki s polno delovno dobo ne morejo 

preživeti meseca, za mlade, ki ne najdejo zaposlitve in ne vidijo prihodnosti 

v lastni domovini …

Potruditi se, pomeni, da v notranjo razpravo vključimo čim več našega 

strokovnega znanja na področjih, ki jih obvladamo. Potruditi se, da v strpni 

in demokratični razpravi še izboljšamo program dobrega gospodarja. Saj 

zase vedno trdimo, da znamo biti doma in na delu dobri gospodarji. Delimo 

svoje znanje in izkušnje z drugimi. Čim več se nas v razpravo vključi, boljši 

bo rezultat in več ljudi bo v programu dobrega gospodarja videlo smisel 

strokovnega in političnega delovanja. Zato naj vsak občinski odbor in vsak 

član kritično pregleda program, pove svoje mnenje in prispeva svoj kamenček 

v mozaik dobrega gospodarja. Naj razprave na občinskih odborih, v naši 

vaški gostilni, med prijatelji in na elektronskih omrežjih ljudem v naši 

domovini sporočijo, da SLS s programom dobrega gospodarja nagovarja 

vse, ki so že izgubili upanje, da bo kdo zastavil besedo zanje.

V sodelovanju je moč. Ni vprašanje, kaj lahko Slovenska ljudska stranka 

naredi za vas, ampak kaj lahko skupaj kot Slovenska ljudska stranka naredimo 

za nas, za naše državljane in za našo skupno blaginjo.

Igor Draksler, predsednik Glavnega odbora SLS
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Občine brez razumevanja 
slovenske vlade
stran 6
Slovenske občine se v zadnjih letih spopadajo z 
velikimi težavami pri sestavljanju proračunov, saj 
jim primanjkuje sredstev že za izvajanje osnovnih 
storitev, kaj šele za investicije. 

Kdo upokojencem krade pokojnine?
stran 7
Upokojenci so v Sloveniji najrevnejša družbena 
skupina, skoraj polovica jih prejema pokojnino nižjo 
od 600 evrov. Kako je možno, da upokojenci, ki so 
vplačevali prispevke, ne dobijo dostojne pokojnine? 

Slovenija nima ugodnega okolja za 
podjetništvo 
stran 9
Kljub nadpovprečnemu deležu malih in srednjih 
podjetjih v Sloveniji pogoji za podjetništvo še zdaleč 
niso dobri. Glavne težave so birokracija, visoki stro-
ški dela in pomanjkanje kvalificirane delovne sile.

Čutno in sočutno – skupaj zmoremo! 
stran 17
Novembra je bilo izvoljeno novo vodstvo ženske 
zveze. Predsednica je postala Suzana Lara Krause, ki 
si želi nadaljevati dobro delo predhodnic in sodelo-
vanja novih članic.

Izobraževalni sistem ne napotuje 
uspešno na trg dela
stran 24
Velika težava v Sloveniji je prehod mladih iz izobra-
ževalnega procesa v delovna razmerja. Dokončana 
izobrazba bi mlademu človeku morala omogočiti 
zaposlitev in s tem socialno varnost.
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Premislek

Ob koncu leta 
o vrednotah 
in naši poti 

Pravzaprav sem želel začeti drugje, ob 
premišljevanju o preteklem letu pa sem se ustavil 
pri nekaterih vprašanjih za katera verjamem, da 

se ob koncu leta ne porajajo le meni. Kakšni so 
naši cilji za prihodnje leto? Kaj nas žene naprej? 
Kako se odločimo, kaj bo naš naslednji korak? 

Če ob vsem tem pomislim na to, katere vrednote me usmer-
jajo v življenju, ugotovim, da odgovori niso tako daleč, pač 
pa se ponujajo kar sami, na dlani. Moje vrednote so trdno 
zasidrane v krščanstvu, v demokratičnem načinu delovanja, v 
medčloveški solidarnosti, moji družini in usmerjenosti v pri-
hodnost. Tako kot smo zapisali tudi v Temeljnih načelih SLS: 
Človekova dobrobit je v središču našega delovanja. Svoboda 
je osnovna človekova pravica. Solidarnost zahteva vzajemno 
odgovornost. Politične odločitve morajo ščititi interese državl-
janov. Državljani morajo biti enakopravni pred zakonom.

Ko pogledam na Slovenijo, vidim, da ostaja praznega še 
veliko prostora za izboljšave. Za politične odločitve trenutne 
vlade je vedno težje reči, da so osnovane na zaščiti interesov 
državljanov in vedno bolj na zaščiti lastnih interesov. Zelo 
nazoren primer je predlog zakonske ureditve odpoklica župa-
na, ki jo je v parlamentarni postopek vložila prav vladajoča 
SMC (ta »slučajno« nima niti enega župana). Zakon v tre-
nutni obliki ne le nepravično od vseh voljenih funkcionarjev 
izpostavlja župane, pač pa pravice krati vsakemu volivcu, 
ki je na lokalnih volitvah oddal svoj glas. SMC s tem pred-
logom kaže svoje nespoštovanje demokratičnih postopkov in 
celo nezaupanje v voljo državljanov. Glede na nizko stopnjo 
zaupanja v trenutno vlado, bi odpoklic voljenega funkcionarja 
sam uveljavljal prej kje drugje. Politične stranke, ki imajo 
župane, in še posebej naša SLS, ki se ponaša z največjim 
številom županov, dobro vedo, da so lokalne volitve odličen 
odraz zaupanja državljanov stranki in njenim rešitvam in 
predstavnikom. Župani so ljudem najbližje, najbolj neposred-
no lahko poskrbijo za kakovost življenja, so odgovorni in 
tudi zaslužni za sorazmeren razvoj cele Slovenije. Bo SMC 
po odpoklicu županov nadaljevala s predlogom združevanja 
ali morda kar z ukinitvijo občin? Kdo bo takrat v povsem 
centralizirani Sloveniji ščitil in zastopal interese vseh pre-
bivalcev, tudi tistih iz manjših ali odročnih krajev? Vlada, v 
kateri sedijo posamezniki, ki ne vidijo dlje od prestolnice, to 
gotovo ne bo. Državljanom in njihovi pravici do odločitve, 
županom, ki so jim volivci zaupali svoj glas, pa tudi nadaljn-
jemu enakomernemu razvoju Slovenije bomo stopili v bran!

Za človekovo dobrobit si v SLS prizadevamo ne le s 
tvornimi predlogi zakonskih ureditev, okroglimi mizami in 
drugimi dogodki, pač pa tudi z manjšimi, ki svoj začetek 
najdejo v srčni dobroti nekega posameznika, ki ponudi roko 
sočloveku. V Celju smo pred kratkim začeli organizirati urice 
brezplačne pravne pomoči za vsakogar. Pomoč soljudem 
v stiski je plemenita, v teh časih pa se žal izkaže tudi za 
nepogrešljivo, zato je naš cilj narediti še korak naprej in urice 
brezplačne pravne pomoči razširiti po Sloveniji.

Sočutje, solidarnost, enakopravnost … Vse naštete vrednote 
so že zajete v našem programu, na njihovi osnovi smo prip-
ravili celostne rešitve za vsa področja. Aktivno pa pripravljamo 
tudi volilni program za prihodnje državnozborske volitve, saj 
mislimo vnaprej in se zavedamo, da moramo biti kadarkoli 
pripravljeni prevzeti vodilno vlogo v naši državi. Zato so tako 
pomembna srečanja vodstva SLS s člani, ki jih pripravljamo 
v vseh volilnih enotah. S tretjim krogom teh srečanj smo 
začeli jeseni in v veliko veselje mi je, ko se vsakokrat srečam s 
starimi obrazi in spoznam nove člane. Vsak po svojih močeh 
prispeva predloge, da bodo naši odgovori za prihodnost res 
pravi in celoviti, zato je še toliko bolj pomembno, da se nam 
na srečanjih pridružite v čim večjem številu. Pozitivna en-
ergija, ki je na naših srečanjih malodane otipljiva, mi kaže, 
da smo na pravi poti. Sestavljamo tudi kandidatno listo in pri 
tem dajemo velik pomen ne le izpolnitvi ženske kvote, tem-
več tudi njenemu presežku. V stranki mnoga ključna mesta 
zasedajo sposobne ženske. Imamo direktorico, mednarod-
no in organizacijsko tajnico, podpredsednico s poslanskimi 
izkušnjami … pokažimo Sloveniji, da imamo v svojih vrstah 
dobre gospodarje in gospodarice, ki bodo znali poskrbeti za 
bolj kakovostno življenje vsakega posameznika!

mag. Marko Zidanšek,
predsednik Slovenske ljudske stranke
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Slovenske občine v teh tednih pospešeno spreje-
majo svoje proračune za leto 2017, ponekod tudi 
za leto 2018. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati 
javne službe in programe na osnovnih področjih. 
Tako morajo skrbeti in plačevati za delovanje 
vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih domov, vodovo-
dov, kanalizacij, odvoz odpadkov, občinske ceste, 
ulice, pločnike, varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, programe socialnega varstva, kulture 
… Pri zagotavljanju teh storitev se večina občin v 
zadnjih letih srečuje s pomanjkanjem sredstev, saj 
jim jih država nameni premalo.

Občine brez 
razumevanja 

slovenske vlade

Lokalna samouprava

Aktualno

Populistična rešitev, ki se jo sliši večkrat, je zniževanje stroškov z 
ukinjanjem in združevanjem občin. A rešitev ni tako preprosta, 
znesek, ki bi se prihranil zaradi nižjih stroškov, bi se namreč 
v večjih občinah hitro izgubil, ko bi se večino sredstev začelo 
investirati v center in pozabilo na kraje z manjšim številom pre-
bivalstva na obrobju. Primerjalno gledano so slovenske občine 
celo večje od povprečja Evropske unije. Težave, ki se pripisujejo 
razdrobljenosti občin, bi se bolj učinkovito rešile z ustanovitvijo 
regij, a to ni tema tega članka.

Odvisnost občin od države
Evropska listina lokalne samouprave, katere podpisnica je tudi 
Slovenija, določa, da se morajo občine večinoma financirati iz 
lastnih virov. Tega se pri nas ne upošteva. Daleč najpomembnejši 
vir prihodka za občine (v obsegu 57 %) je namreč del dohodnine, 
ki pa jo v občinske proračune nakaže država. Največji neposredni 
prihodek občinskih proračunov je šele s 15 % obsega nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pa še tega je vlada hotela 
z neustavnim nepremičninskim zakonom občinam odvzeti. 
Občinski proračun se v manjših obsegih polni še z davki na 
promet nepremičnin, na dediščine, na darila in igre na srečo, 
s samoprispevki, taksami, globami, koncesijskimi in okoljskimi 
dajatvami ter plačili za storitve javnih služb. Pomemben vir sta 
tudi državno in evropsko sofinanciranje projektov, v končni fazi 
pa občini ostane tudi (omejeno) zadolževanje.

V takem sistemu so občine vsako leto odvisne od volje vladne 
koalicije. Sistem financiranja je sicer urejen v Zakonu o finan-
ciranju občin, a se vsakoletni znesek iz državnega proračuna 
določi s pogajanji med vlado in predstavniki občin. V zadnjem 

času se pogosto zgodi, da dogovora ni, zato koalicija sprejme 
enostransko odločitev.

Sistem razdelitve je sicer precej zapleten, zanjo pa je bistvena 
t. i. povprečnina – to je znesek na prebivalca, ki naj bi povprečni 
občini zadoščal za pokritje vseh tekočih stroškov, povezanih z 
izvajanjem njenih obveznih nalog – za plače v vrtcih, šolah, 
zdravstvenih domovih, vzdrževanje občinskih cest in komunal-
nih napeljav itd. Povprečnina se pokriva s prilivi iz dohodnine. 
Z vsemi ostalimi sredstvi pa naj bi občine razpolagale po lastni 
presoji in jih investirale v novogradnje, izboljšavo obstoječe 
infrastrukture in za druge programe, ki jih niso dolžne izvajati 
po zakonu.

Metoda, kako izračunati te stroške, ni enotna. Vlada upo-
rablja svojo metodo, ki po mnenju reprezentativnih združenj 
občin izkazuje nižje stroške od dejanskih. V Skupnosti občin 
Slovenije tako ocenjujejo, da so lani morali iz lastnih sredstev 
pokriti 217 milijonov evrov za izvajanje nalog, ki bi jih morala 
financirati država. Ta sredstva bi sicer lahko porabili za investicije. 
Mimogrede, visoka gospodarska rast države v drugi polovici leta 
2014 je v veliki meri tudi posledica investicij občin, ki so črpale 
zadnja sredstva iz minule evropske perspektive.

Povprečnina ne dosega višine obveznih 
stroškov občin
Vlada in predstavniki občin so se o višini povprečnine na primer 
dogovorili za leto 2009, ko je ta znašala 538,45 evra. Ob tem se je 
vlada zavezala, da bo občinam poskusila znižati nekatere stroške. 
V naslednjih letih dogovora ni bilo, se je pa povprečnina kljub 
temu nekoliko dvignila. Leta 2010 je znašala 550 evrov. Leta 2011 
bi morala biti 564,30 evra, a se je znižala na 554,50 evra. V tej 
višini bi morala biti tudi v letu 2012, a se je zaradi varčevalnega 
zakona v drugi polovici leta znižala na 543 evrov.

Za leti 2013 in 2014 sta se obe strani dogovorili za povpreč-
nino v višini 536 evrov, pri čemer se je vlada obvezala znižati 
stroške občinam do višine 10 %, kar se ni zgodilo. V letu 2015 
je bil dosežen dogovor, da se za prvo polovico leta določi pov-

Ker država občinam nameni premalo sredstev, se morajo 
te odrekati potrebnim investicijam, se zadolževati ali pa 

z zamudo poravnavati svoje obveznosti.
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Aktualno

prečnino v višini 525 evrov, v drugi polovici pa samo na 500,83 
evra, če se sprejmejo ukrepi, ki bodo občinam znižali stroške 
za skupno 22,8 milijonov evrov letno. Ob polletju so predlaga-
ni ukrepi imeli finančni učinek le okrog 2 milijona evrov, zato 
predstavniki občin na nadaljnji dogovor niso pristali, Državni 
zbor pa je enostransko sprejel povprečnino v višini 519 evra za 
drugo polovico leta.

Za letošnje leto 2016 se je povprečnina po dolgih pogaja-
njih zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov pri plačah v javnem 
sektorju malenkostno povišala na 525 evrov. Ker so sredstva še 
vedno prenizka, so se morale občine letos spet odreči določe-
nim potrebnim investicijam, se zadolževati ali pa z zamudo 
poravnavati svoje obveznosti.

Za leto 2017 so združenja občin ob zavedanju, da mora biti 
državni proračun uravnotežen in upoštevati fiskalno pravilo, 
predlagale povprečnino v višini 543 evrov, kar je v isti višini kot 
v kriznem letu 2012. Vlada jim ni prisluhnila in v parlamentarno 
proceduro poslala predlog v višini 530 evrov, a je ob tem zni-
žala znesek, namenjen občinam na postavki za sofinanciranje 
investicij. Pri tem je treba povedati, da se zakonsko določeni 
stroški občinam niso znižali, ampak se bodo zaradi sprememb 
plačnega sistema v javnem sektorju in sprememb nekaterih 
zakonov najbrž še povišali.

Občine bodo tako tudi v naslednjem letu le težko izvedle 
nekatere investicije, ki bi vplivale na boljši življenjski standard 
svojih občanov. Če se sprašujete, zakaj vaša ulica že dolgo čaka 
na potrebno prenovo in zakaj morate za nujno investicijo na 

Leto Povprečnina (€/preb.)

2009 538,45

2010 550,00

2011 554,50

2012 (1. 1.–30. 6.) 554,50

2012 (1. 7.–31. 12.) 543,00

2013 536,00

2014 536,00

2015 (1. 1.–30. 6.) 522,00

2015 (1. 7.–31. 12.) 519,00

2016 525,00

2017 530,00

GIBANJE POVPREČNINE

osnovni šoli svojega otroka zbirati prostovoljne prispevke – mo-
goče je odgovor tudi v 23 milijonih, ki jih vlada v letu 2017 noče 
nameniti občinam, lahko pa jih več kot dvakrat toliko nameni 
za povišanje plač najbolj plačanih zdravnikov. 

Pokojninski sistem

Kdo upokojencem 
krade pokojnine?

Upokojenci so v Sloveniji najrevnejša družbena 
skupina. Po uradnih podatkih je 16  % vseh 
upokojencev revnih, še mnogo več jih je na robu 
revščine. Skoraj polovica vseh upokojencev prejema 
pokojnino nižjo od 600 evrov, povprečna starostna 
pokojnina ni veliko višja. Kako je možno, da 
upokojenci, ki so celo življenje delali in plačevali 
prispevke v pokojninsko blagajno, na koncu ne 
dobijo pokojnine, ki bi jim zagotavljala človeka 
dostojno življenje? Popularen odgovor je, da njihov 
denar pač nekdo krade.

A ni težava v tem, da bi si njihove vplačane prispevke kdo 
prilastil. Težava je v pokojninskem sistemu. Ta deluje tako, da 
se prispevki, ki so od plač zaposlenih vplačani v pokojninsko 
blagajno, takoj porabijo za pokojnine trenutnih upokojencev. 

Prispevki, vplačani pred 15 leti, so bili pred 15 leti tudi pora-
bljeni. Pokojnine v letu 2016 pa se financirajo iz prispevkov, ki 
jih zaposleni vplačajo v letu 2016, poleg tega pa še iz državne-
ga proračuna, saj vsota prispevkov ni dovolj niti za obstoječe 

Ne samo v Sloveniji, tudi v drugih razvitih državah 
se spopadajo z enakimi demografskimi težavami – 
upokojencev je vedno več, zaposlenih vedno manj.
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mizerne pokojnine. 
Tak sistem je zelo dobro deloval, dokler je bilo zaposlenih 

precej več kot upokojencev. Leta 1984 so na enega upokojen-
ca delali trije zaposleni, danes skoraj le še 1,3 zaposlenega, 
razmerje pa se vsako leto še znižuje.

K nižanju tega razmerja najbolj prispevata dva demografska 
dejavnika – višanje pričakovane življenjske dobe, zaradi česar 
se povečuje število upokojencev, in nižanje stopnje rodno-
sti, zaradi česar se zmanjšuje število delovno aktivnih. Vse 
zadnje slovenske vlade se tega zavedajo, zato se pokojninska 
zakonodaja pogosto spreminja. A spremembe gredo večinoma 
le v smer nižanja pokojnin in zviševanja upokojitvene starosti. 
Ta je v Sloveniji sicer še vedno najnižja v Evropski uniji, moški 
se pri nas povprečno upokojijo pri 60 letih (na Švedskem pri 
64), ženske že pri 56 letih (na Nizozemskem pri 63). 

Kje so ukrepi za rast vplačanih prispevkov? 
Z zadnjimi reformami se poskuša doseči počasnejšo rast števila 
upokojencev in počasnejšo rast izdatkov iz pokojninske blaga-
jne. Razen zviševanja potrebne delovne dobe za upokojitev pa 
ni sistemskih ukrepov, ki bi prispevali k upočasnitvi padanja ali 
celo rasti števila zaposlenih in višine vplačanih prispevkov. Taki 
ukrepi so najmanj trije – znižanje povprečne starosti, ko mladi 
stopijo v redno delovno razmerje, zvišanje plač v zasebnem 
sektorju in strožji nadzor nad vplačevanjem prispevkov.

Delovna doba ima dva konca. Če si jo predstavljamo kot 
daljico, je na desni trenutek, ko se zaposleni upokoji, na levi 
pa trenutek, ko se zaposli. Zato je tudi delovno dobo mogoče 
podaljšati na obeh koncih. Povprečna starost iskalcev prve 
zaposlitve je že dlje časa alarmantna. Po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje so pri njih iskalci prve zaposlitve v povprečju stari 
28 let! Vsi se seveda na zavod ne prijavijo, saj prvo zaposlitev 
najdejo prej, a vseeno je ocena, da se mladi Slovenci trenutno 
v povprečju prvič zaposlijo pri okrog 27 letih. To anomalijo 
povzročata izobraževalni sistem, ki ne spodbuja izobraževanja 
za zaposljive poklice, in delo prek študentske napotnice, ki je za 
delodajalce zaradi rigidnosti zakonodaje ugodnejše od redne 
zaposlitve, zato mladi »vlečejo« status študenta, dokler se da. 

Od februarja 2015 se sicer od študentskega dela obračunajo 
tudi prispevki v pokojninsko blagajno, a ker gre za nižje plačana 
dela, so tudi prispevki temu ustrezno nizki.

Rast vplačanih prispevkov se doseže tudi z višjimi plačami, 
saj je višina prispevkov odvisna od višine plač. Pri tem so za 
državni proračun pomembne le zaposlitve v zasebnem sektorju, 
ki ustvarjajo dodano vrednost. Državnemu proračunu namreč 
nič ne pomagajo višji prispevki, vplačani od višjih državnih 
plač, saj te plače izplačuje država, ki se financira z davki in 
dajatvami zasebnega sektorja. Država bi zato morala odločneje 
spodbujati ustvarjanje novih dobro plačanih delovnih mest v 
visoko donosnih gospodarskih panogah. To lahko stori bodisi z 
ustreznim spodbujanjem domačih zaposlovalcev v teh panogah 
bodisi s privabljanjem tujih podjetij iz teh panog.

Vsakomur so znane zgodbe o obračunavanju minimalnih 
prispevkov, ki si jih kljub višjim realnim dohodkom privoščijo 
nekateri podjetniki, prav tako zgodbe o neplačevanju prispevkov 
delavcem. Tako ravnanje vpliva v prvi vrsti na trenutne upoko-
jence, saj pokojninska blagajna dobi manj sredstev, kot bi jih 
lahko dobila. Eden od ukrepov bi tako moral biti tudi strožji 
nadzor nad obračunom in plačevanjem prispevkov. Podatkov, 
koliko bi s tem pokojninska blagajna pridobila, sicer ni, najbrž 
pa precej manj kot z zgornjima dvema ukrepoma, pa vendar 
bi tudi to nekaj pomenilo.

Trenutni sistem je nevzdržen, potrebna bo 
temeljita reforma
A vse to so ukrepi, ki le blažijo trenutno stanje. Ne samo v 
Sloveniji, tudi v drugih razvitih državah se spopadajo z enakimi 
demografskimi težavami – upokojencev je vedno več, zaposlen-
ih vedno manj. Kljub temu v večini držav vztrajajo pri pokoj-
ninskem sistemu, ki temelji na enakih načelih kot v Sloveniji, 
torej da se vplačani prispevki porabijo za financiranje tekočih 
pokojnin. Tudi reforme so podobne kot pri nas – poviševan-
je potrebne delovne dobe in upokojitvene starosti ter večji 
poudarek na dodatnih pokojninskih načrtih in zasebnih pokoj-
ninskih zavarovanjih.

Vendar je vprašanje, koliko časa bo tak sistem še deloval, 
zato bo treba iskati nove rešitve. Drugačna oblika pokojninskega 
sistema je lahko naložbeni sistem, ki poenostavljeno pomeni, 
da zaposleni v sistem vplačuje prispevke, ti pa se zbirajo in 
hranijo na njegovem računu, po upokojitvi pa se izplačujejo v 
obliki pokojnine. S prispevki torej financira lastno pokojnino 
in ne tuje. Tak sistem sicer že pozna večina držav, vendar le kot 
prostovoljen dodatek k obveznemu pokojninskemu sistemu.

Na Švedskem pa so na primer z reformo leta 1999 uvedli 
sistem, ki pokojnine financira iz treh virov. Preprosto povedano, 
prvi del predstavlja zajamčeno pokojnino, ki se financira iz 
davkov, drugi del pokojnine se financira iz vplačanih prispevkov 
trenutno zaposlenih, tretji del pa iz obveznega naložbene-
ga sistema, torej obveznega osebnega varčevanja za starost. 
Vendar je za tako veliko reformo treba imeti veliko poguma 
in jasno vizijo.

Po uradnih podatkih je 16  % vseh upokojencev revnih, 
še mnogo več jih je na robu revščine. Skoraj polovica 
vseh upokojencev prejema pokojnino nižjo od 600 evrov.
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Podjetništvo

Slovenija nima 
ugodnega okolja 
za podjetništvo

V Sloveniji kar 72 % vseh delovnih mest zagotavljajo 
mikro, mala in srednja podjetja, ki ustvarijo 63 
% vse dodane vrednosti v državi. Oba kazalnika 
sta nad povprečjem v državah EU. V naslednjih 
dveh letih naj bi ta podjetja ustvarila še približno 
8.000 novih delovnih mest. Vendar pa pogoji 
za poslovanje teh podjetij še zdaleč niso dobri. 
Glavne težave so birokracija, visoki stroški dela in 
pomanjkanje kvalificirane delovne sile. 

Evropska komisija v letošnjem rednem letnem pregledu izva-
janja evropskega akta za mala in srednja podjetja ugotavlja, 
da slovenska mala in srednja podjetja še niso okrevala po krizi, 
dodana vrednost in zaposlenost v teh podjetjih sta okrog 5 % 
pod vrednostjo iz leta 2008. Glavna ugotovitev poročila pa je, da 
Slovenija v celoti še ne ponuja ugodnega okolja za podjetništvo. 
Pri večini od desetih načel, ki jih določa evropski akt, je Slovenija 
podpovprečna, med zadnjo deseterico, najbolj negativno pa 
izstopa pri podjetništvu, kjer je med petimi najslabšimi v EU.

Še najboljše se je odrezala pri dostopu zdravih podjetij do 
financiranja, kjer se je v zadnjem obdobju situacija izboljša-
la, vendar je treba še izboljšati dostop do alternativnih virov 
financiranja, ki je posebej uporabno za inovativna podjetja 
z visoko rastjo. Manjši premiki so opazni le še na področju 
odzivne javne uprave.

Preveč zapletena in zahtevna birokracija
Poročilo ugotavlja, da je Slovenija med šestimi najbolj kritičnimi 
članicami EU pri izpolnjevanju administrativnih zahtev. Prob-
lematični so predvsem zapleteni upravni postopki pa tudi stalne 
spremembe zakonodaje. Država sicer administrativna bremena 
podjetjem počasi zmanjšuje, a to poteka prepočasi. S tem je 
povezana tudi učinkovitost javne uprave, ki še ni na ravni, da 
bi jo lahko označili za podjetništvu naklonjeno.

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ugotavl-
jajo, da kljub vloženim naporom za odpravo administrativnih 
ovir te ostajajo stalnica, in to ne samo pri nas. »V Sloveniji smo 
v zadnjih letih odpravili veliko število administrativnih ovir, žal pa 
se s sprejemom novih zakonskih ureditev tako na ravni EU, nacio-
nalnih ravneh večine držav članic in na ravni naše države vedno 
znova pojavljajo nove tovrstne ovire. Naše dosedanje izkušnje pri 
odpravi administrativnih bremen kažejo, da se v mnogih primerih 
ni ustrezno ocenilo posledic, ki jih je odprava posamezne ovire 
povzročila. Zato je treba stalno tehtati med učinkom odpravljene 
administrativne ovire in posledično povzročitvijo novih ovir ali celo 
finančnih obremenitev mikro in malih podjetij,« pravi predsednik 
OZS Branko Meh.

Postopki, v katerih so administrativne ovire za razvoj pod-
jetništva najbolj moteče, hkrati pa tudi ključne, so predvsem 
postopki v zvezi z davčnimi predpisi in postopki zaposlovanja. 
Očitne so tudi anomalije v predpisih, ki določajo nesorazmerno 
visoke globe za manjše kršitve.

Med konkretnimi administrativnimi ovirami na OZS iz-
postavljajo tudi zahtevne in dolgotrajne postopke za prido-
bitev dovoljenj za graditev, kot so gradbena in okoljevarstvena 
dovoljenja, nerazumljivo večkratno sporočanje istih podatkov 
različnim oddelkom Statističnega urada RS ter prestrogo za-
konodajo glede varnosti in zdravja pri delu za delodajalce z 
manj kot petimi zaposlenimi, ki se ukvarjajo z za varnost in 
zdravje manj tveganimi dejavnostmi. Na mednarodni ravni se 
kljub enotnemu evropskemu trgu srečujejo z velikimi ovirami 
pri čezmejnem opravljanju storitev na primer pri plačevanju 
prispevkov za napotene gradbene delavce, pridobivanju nemške 
vize za tretje državljane, zaposlene v slovenskih podjetjih, prido-
bivanju dovoljenj za opravljanje prevozov tretjih državljanov, 
napotenih na delo v Avstrijo.

Z vajeništvom bi reševali pomanjkanje 
kvalificirane delovne sile
Eden največjih izzivov, s katerimi bi se država morala spopasti, 
je nesistematičen pristop k vključevanju podjetništva v izo-

Slovenija je med šestimi najbolj kritičnimi članicami EU 
pri izpolnjevanju administrativnih zahtev.
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braževalne programe in slabo sodelovanje med gospodarstvom 
in visokošolskimi ustanovami. Podjetniki se sicer na različne 
načine in v različnem obsegu trudijo povezovati s šolami, ven-
dar bo za večjo učinkovitost tega povezovanja potrebna glavna 
vloga države, ki bi morala to sistemsko urediti.

Velika težava za podjetnike je tudi pomanjkanje kvalifici-
rane delovne sile. Na vseh ravneh, od poklicnega izobraževanja 
naprej, prihajajo iz šol dijaki in študenti, ki nimajo ustreznih 
veščin, da bi jih delodajalci lahko hitro vklopili v delovne pro-
cese. Poleg tega za številne poklice, za katere delovna mesta 
obstajajo, ni dovolj zanimanja. Obrtni poklici, ki so temelj 
malih podjetij, so tako v večini deficitarni.

Gospodarstvo si že dlje časa prizadeva za uvajanje dualnega 
sistema izobraževanja, to je sistema vajeništva, ki v nekaterih 
tujih državah dobro deluje in znatno vpliva na višjo zaposlenost 
in usposobljenost mladih. Vlada je sicer korak naprej v zvezi s 
tem že naredila, saj se pripravlja ponovna uvedba vajeništva. 
Vendar pa kljub načelni podpori v določenih točkah gospo-
darstvo novemu zakonu nasprotuje. Zalomilo se je pri preveliki 
finančni obremenitvi za delodajalce.

Kot pojasnjuje Branko Meh, je treba vedeti, »Da so pri 
dualnem izobraževanju delodajalci v vlogi izobraževalcev, ne pa 
podjetij, ki bodo z vajenci imeli na razpolago dodatno delovno silo. 
Delodajalci si želijo izobraziti zaposljiv kader, zato je pomembno, da 
se jim pri tem prisluhne in se jih tudi spodbudi, saj v tem primeru 
prevzemajo pomembno izobraževalno odgovornost. Govorimo o 
izobraževalnem procesu vajencev, ne o delovnem razmerju, zato 
menimo, da mora imeti vajenec status dijaka in da stroškov izo-
braževalnega procesa ne krije delodajalec.«

Treba bo spremeniti tudi delovnopravno 
zakonodajo
Poleg visokih stroškov delovne sile, to pomeni prispevke in 
dajatve, ki jih ima delodajalec poleg neto plače delavca, je v 
Sloveniji težava tudi v premalo prožnem trgu dela. Preprosto 
povedano, novega delavca je težko zaposliti, na drugi strani pa 
ga je, če se izkaže za slabega ali celo škodljivega za delodajalca, 
zelo težko odpustiti. Visoki stroški in težavno odpuščanje sta 
glavna razloga, da je pri nas vse manj zaposlenih za nedoločen 
čas in je vse večji delež zaposlitev za določen čas, zaposlitev 
preko raznih pogodb ter zlorab instituta samostojnega pod-
jetnika in študentskega dela.

Pred leti je bila sicer sprejeta reforma Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR), a korenitejših sprememb ni prinesla. V 
Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS) so zato v letošnjem 
novembru pripravili nabor 63 ukrepov s področja 7 zakonov 
za novo reformo trga dela. 

Kot pojasnjuje generalni sekretar ZDS Jože Smole: »Kot 
enega glavnih elementov naše pobude bi izpostavil določene poenos-
tavitve oziroma razjasnitve, ki so potrebne tako pri postopkih 
zaposlovanja kot pri postopkih odpovedi.« Vlada je v letošnjem 
letu predlagala nekatere spremembe ZDR, glede razjasnitve 

postopkov pa Smole pravi, da »Je šlo Ministrstvo za delo s predlogi, 
ki jih je poslalo v javno obravnavo, ravno v obratno smer, saj z 
njimi vnaša še več nejasnosti in delodajalcem še bolj otežuje delo.«

Delodajalci izpostavljajo še dva ukrepa, ki bi po njihovem 
mnenju postavila slovenska podjetja v konkurenčnejši položaj 
na mednarodnem trgu dela. En ukrep je zmanjšanje bremena 
delodajalca glede bolniške odsotnosti zaposlenega, saj to sedaj 
v prvih 30 dneh krije delodajalec. Predlagajo občutno skrajšanje 
tega obdobja in preučitev možnosti neplačane odsotnosti v 
prvih dneh. Drugi ukrep, za katerega si brez uspeha prizadevajo 
že dlje časa, pa je, da se polurni odmor za delo ne bi všteval 
v delovni čas. Odmor za malico bi bil še vedno priznan in po 
možnosti tudi plačan, vendar pa ne bi bil ovrednoten enako 
kot delovni čas, ki je pri nas dejansko 7,5 ur na dan.

Gospodarstvo čaka tudi na davčno reformo
Vlada je v letu 2016 pripravila nekatere spremembe davčne 
zakonodaje, ki so jih poslanci tudi potrdili. Kljub temu, da so 
spremembe oglaševali kot reformo, pa je le nekoliko znižala 
davčno breme za zaposlene, predvsem za najbolje plačane, ki jih 
je največ v javnem sektorju. Na drugi strani pa je povišala davč-
no breme podjetjem z naslova davka na dobiček. Gospodarska 
združenja, ki pričakujejo korenito reformo za razbremenitev 
in dodaten zagon gospodarstva, so bila zato jasno razočarana 
in so paket sprememb zavračala, tudi s kolektivnim nastopom 
pred Državnim zborom.

Vlada se je takrat izgovarjala, da ni prostora in sredstev za 
razbremenitev gospodarstva, kar je v obdobju, ko se popušča 
finančnim zahtevam v javnem sektorju in državni proračun bre-
meni za nove desetine milijone evrov, najmanj sprenevedanje. 
Zavedati se je treba, da gospodarstvo, v katerem veliko večino 
predstavljajo mikro, mala in srednja podjetja, z ustvarjanjem 
dodane vrednosti polni državni proračun. Razbremenitev gos-
podarstva s prepotrebnimi ukrepi pa bi za proračun na koncu 
pomenila več prilivov.

V Sloveniji imamo nadpovprečen delež mikro, malih 
in srednjih podjetij, vendar pogoji za poslovanje teh 

podjetij še zdaleč niso dobri.

Aktualno
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Poslanec EP

Zavezništvo za mlade 

Vizija za mlade 
Evropejce

V Evropski uniji je danes brezposelnih več kot 4,5 
milijona mladih, s tem da v nekaterih članicah 
delež nezaposlenih med mladimi presega 40 %. V 
bližnji prihodnosti se v Evropi odpirajo priložnosti 
za nova delovna mesta s hitro rastjo informacijsko-
komunikacijskih tehnologij (IKT) in s prehodom na 
obnovljive vire energije. Vloga zasebnega sektorja 
bo pri tem bistvena, mogoča pa le s popolnim 
sodelovanjem vseh vpletenih deležnikov.

Izzive, ki jih prinaša bližnja prihodnost, lahko spremenimo 
v priložnosti in rast. Spremembe v družbi se že dogajajo: ali 
smo politiki, zainteresirane strani, delodajalci in izobraževalne 
ustanove pripravljeni na izziv?

Ambiciozna industrijska strategija za 
pospešitev evropskih digitalnih inovacij
V današnji družbi potrebujemo nove spretnosti in znanja, ne 
le za poklicno delo in opravljanje nalog v specializiranih vi-
sokotehnoloških sektorjih, ampak tudi v vsakdanjem življenju. 
Konec koncev več digitalnih veščin pomeni bolj učinkovito in 
produktivno družbo.

Evropa, »stara celina«, mora dohiteti ostale dele sveta, ki 
vodijo razvoj digitalnih inovacij. To bomo lahko dosegli le, če 
bo razvoj digitalnih inovacij del ambiciozne evropske indu-
strijske strategije. Politika mora pri tem dokazati, da ni samo 
dovzetna za tehnološke novosti, ampak tudi proaktivna, ko se 
ukvarja z njihovim vplivom na družbo. Ambiciozni izobraževalni 
programi bi morali biti dobro pripravljeni na potrebe družbe 
in verjamem, da ima EU pomembno vlogo v tem procesu.

Tesnejše sodelovanje med poslovnim in 
izobraževalnim sektorjem
Toda kako lahko predvidevamo, kakšna bodo zahtevana znanja 
in veščine v prihodnosti, če pri tem ne bomo upoštevali pod-
jetij? Tesnejše sodelovanje med poslovnim in izobraževalnim 
sektorjem je za učence eno izmed ključnih orodij za zagotavl-
janje pravih znanj in spretnosti za vstop na trg dela.

Izredno zanimiva evropska pobuda s tega področja je Za-
vezništvo za mlade (Alliance for Youth), ki ga je pred dvema 
letoma ustanovila družba Nestlé in danes združuje več kot 200 
evropskih podjetij. Družbe, ki jih zavezništvo združuje, so od 
leta 2014 zagotovile usposabljanje in delovna mesta za 115.000 
mladih Evropejcev ter vzpostavile več kot 600 programov dual-
nega izobraževanja. Organizirale so tudi več kot 10.000 delavnic, 

na katerih so pomagale mladim diplomantom pri pripravah 
na razgovore za službo in jih podpirale pri vstopu na trg dela. 
S takšnimi programi želijo podjetja ponuditi rešitev za največjo 
oviro, ki jo mladi Evropejci navajajo pri iskanju zaposlitve: 
pomanjkanje delovnih izkušenj.

Raziskava med 1700 vajenci je pokazala, da jih 96 % meni, 
da jim bo sodelovanje v omenjenih programih pomagalo najti 
zaposlitev po študiju, medtem ko jih 98 % vajeništvo priporoča 
drugim. To dokazuje, da moramo še naprej vlagati v krepitev 
odnosov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji.

Uvajanje dualnega izobraževanja 2.0 – moje 
izkušnje v Sloveniji
Sam sem se povezal s podjetjem DS Smith, ki je slovenski član 
Zavezništva za mlade. Skupaj z njimi se trudim za predstavitev 
te pobude kot primer dobre prakse za vzpostavitev dualnega 
izobraževanja v Sloveniji, in za katerega upam, da bo lahko 
služil kot vzor ostali Evropi. 

Nemčija in Avstrija že od leta 1990 s svojima različicama 
dualnega izobraževanja pišeta zgodbo o uspehu. Zdaj je čas za 
slovensko »verzijo 2.0« te odlične ideje, vključno z digitalnimi 
orodji in sodobnim izobraževalnim okvirjem 21. stoletja. 
Slovenija mora biti napredna, ko gre za izobraževanje. Upam 
tudi, da bomo enako raven izobraževanja dosegli po vsej Evropi 
ter da bo celina bolje pripravljena na številne izzive, ki prihajajo.

Zaposljivost mladih je eden od ključnih 
izzivov naslednjih desetletij
Glede na hitrost tehnološkega napredka in spremembe na trgu 
dela je naša odgovornost, da bodo mladi pridobili spretnosti, 
ki jih bodo delodajalci zahtevali. Pomen digitalne pismenosti 
in tehnoloških spretnosti je za mlade Evropejce nesporen. Kot 
evropski poslanec Slovenske ljudske stranke (SLS) in Evropske 
ljudske stranke (EPP) dajem poseben poudarek razvoju znanja 
za nove inovacije in rast.

Franc Bogovič (SLS/EPP), poslanec Slovenske ljudske 
stranke v Evropskem parlamentu
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Poslanec EP

CETA temelji na pravilih in 
standardih, ki so si podobni 

tako v EU kot v Kanadi

V petek, 25. 11.2016, je v organizaciji Umanotere potekala javna 
razprava z evropskimi poslanci o »Sporazumu CETA in pri-
hodnosti evropske trgovinske politike«. Za razliko od svojih 
poslanskih kolegov Tanje Fajon in Igorja Šoltesa je Franc Bo-
govič zavzel jasno podporo sporazumu CETA in svoj glas za ute-
meljeval s trditvijo, da EU in Kanada gojita podobne vrednote 
ter imata tudi družbene podsisteme podobno zgrajene, kot 
je denimo zdravstvo. Opozoril je, da je treba narediti ločnico 
med sporazumoma TTIP in CETA, pri čemer je bil sporazum 
CETA vsebinsko zaključen in izpogajan že v prejšnjem mandatu 
Evropskega parlamenta, in da je besedilo sporazuma CETA že 
od tedaj javno.

»Če EU zdaj ne bi sprejela sporazuma s Kanado, je vprašanje, s 
kom bo potem sploh lahko še sklepala sporazume, če ne z državo, 
ki je EU najbolj podobna,« je na omizju izpostavil Bogovič ter 
poudaril, da trgovinski sporazumi pomagajo gospodarstvom, 
jih je pa treba regulirati. »Ko se je Slovenija osamosvojila, smo 
imeli v ospredju vprašanja, kako začeti trgovati z drugimi trgi, 
državami - in to je pomembno tudi danes,« je še spomnil na velik 
pomen mednarodnega trgovinskega sodelovanja za Slovenijo.  

Bogovič je tudi s svojo udeležbo na okrogli mizi podprl 
javno razpravo na temo sporazuma CETA in opozoril, da je 
bilo te razprave do sedaj bistveno premalo, ter bil kritičen do 
Evropske komisije, ker ni odpirala pravočasne razprave na to 
pomembno tematiko.

Revolucija evropskega 
podeželja

Regionalni forum za prihodnost kmetijstva (FFA) je 2. decembra 
2016 potekal v Ljubljani v soorganizaciji evropskega poslanca 
Franca Bogoviča (SLS/EPP). Mnenja so soočili predstavni-
ki kmetijske, agrarno-ekonomske in okoljevarstvene stroke, 
proizvajalci hrane in druge zainteresirane javnosti. Ob globalni 
potrebi po trajnostni proizvodnji hrane je forum izpostavil tudi 
velik globalni izziv: odpravo lakote ob skokovitem naraščanju 
števila svetovnega prebivalstva in ob zavedanju, da je prav 
kmetijstvo eden ključnih onesnaževalcev okolja. »Krožno gospo-
darstvo z roko v roki s Skupno kmetijsko politiko (SKP), podkreplje-
no z novimi znanji in idejami je ključ za vzdrževanje človeštva,« 
je na forumu izpostavil Bogovič ter puščico usmeril v pereč 
problem nepravičnih trgovskih praks in posredništvu med 
proizvajalci in potrošniki, ter kot priložnost izpostavil digitalne 
platforme za boljše neposredno komuniciranje med kmetom 
in potrošnikom.
FFA, ki mu predseduje Janez Potočnik, organizira že od leta 
2008 niz pomembnih konferenc s poslanstvom prehranske 
in okoljske varnosti v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji 
Združenih narodov. »Poskrbeti moramo, da so kmetje in gozdarji, 
ki opravljajo dela, ki prinašajo javno dobro, spodbujeni k odgov-
ornemu trajnostnemu ravnanju,« je sporočil Potočnik številnim 
udeležencem konference, ki so se vabilu odzvali in prišli na 
konferenco iz celotne Slovenije. 

Naročnik prispevkov v rubriki Poslanec EP je Poslanska skupina Evropske 
ljudske stranke - EPP Group.
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Intervju

Tadeja Romih, direktorica SLS

Med » učiti se iz zgodovine«  in » živeti 
v zgodovini«  je velika razlika

Tadeja Romih je direktorica Slovenske ljudske stranke, je predsednikova desna roka, ki nosi odgovornost 
za vsakodnevno delo stranke. Mlada Brežičanka je po izobrazbi diplomantka mednarodnih odnosov z 
opravljenimi izpiti magistrskega programa svetovnih študij, čaka jo le še priprava magistrskega dela. 
Zagrizena športnica, ki da veliko na zdrav način življenja, je vrsto let trenirala odbojko in z ekipo OD 
Brestanica dosegala odlične rezultate. Pravi, da ji je šport veliko dal za življenje in jo naučil sodelovanja, 
timskega dela, prilagajanja in poslušanja ljudi okoli sebe. To so vrednote, ki jo odlikujejo tudi pri 
vsakodnevnem delu v Slovenski ljudski stranki in ki jih sama najbolj pogreša v politiki. 

Delo direktorice Slovenske ljudske stranke – pred spremembo 
statuta je bil vaš naziv sicer glavna tajnica – ste prevzeli 
po izvolitvi mag. Marka Zidanška na predčasnem volilnem 
kongresu leta 2014, ko stranka po izpadu iz parlamenta ni 
bila v zavidljivem položaju. Kaj je bila glavna motivacija, da 
ste prevzeli to odgovorno delovno mesto?
Direktorica SLS sem skoraj dve leti in na to sem izjemno ponos-
na. Dela je ogromno in ni rutinsko od osmih zjutraj do štirih 
popoldne. Delati je treba vsak dan, pa naj bo to torek, sobota 
ali praznik. Tega sem se dobro zavedala in v to ne bi šla, če v 
zgodbo ne bi z vsem srcem verjela in ne bi bila pripravljena v to 
dati vse. Če ne bi verjela v predsednika, svojo ekipo, vodstvo in 
naše člane, potem tega dela ne bi opravljala. Trdno verjamem, 
da se dobro vrača, torej če delaš dobro, se ti dobro vrne. To 
velja za vsak del našega življenja. 

V teh dveh letih je bilo treba postoriti marsikaj, vse z na-
menom, da se stranka vrne na pot stare slave, glavni cilj 
pa je povratek v parlament na naslednjih državnozborskih 
volitvah. Kako ocenjujete svoje delo do sedaj? 
V teh dveh letih je bilo narejenega ogromno. Prenovili smo 
Statut in Program, izpeljali uspešen in čudovit Tabor SLS, usta-
novili smo Inštitut dr. Antona Korošča, ki je začel izdajati tudi 
strankarski časopis z zgodovinskim imenom Slovenec, bilo je 
organiziranih in izpeljanih veliko akcij, pobud in peticij. In 
to vse ob znatno manjših finančnih in kadrovskih virih kot 
v preteklosti. Nismo pa samo na centrali, v vodstvu tisti, ki 
smo opravili veliko dela. Imamo zelo aktivne člane, občin-
ske svetnike in svetnice, župane in županje kot tudi mnoge 
strokovnjake, ki vsak na svojem področju vsak dan trdo delajo, 
da bi bilo državljanom boljše. Zato verjamem, da mora biti SLS 
del slovenskega parlamenta, v katerem nas mnogi pogrešajo! 

SLS je sicer tudi sedaj parlamentarna stranka, saj ima Fran-
ca Bogoviča v evropskem parlamentu, vendar večina medijev 
in ostalih strank tega priročno ne omenja. Cilj na prihodnjih 
državnozborskih volitvah pa ni le prestop parlamentarnega 

Tadeja Romih kot direktorica stranke skrbi za 
vsakodnevno delo stranke. Svojega dela ne bi opravljala, 

če ne bi z vsem srcem verjela v to, kar počne.

praga, naš cilj je dvomestna številka podpore in poslancev. 
Verjamem, da se z iskrenostjo, trdim delom in dobro ekipo 
pride daleč – in SLS ima vse to. Potencial, ki ga ima stranka, 
je ogromen, samo izkoristiti ga moramo. Kadarkoli smo na 
terenu, med ljudmi, grem domov s pozitivnimi občutki in 
odlično energijo. 

Letos smo pričeli s tretjim krogom obiskov pri naših članih 
po volilnih enotah, bili smo v Metliki in Kranju, po novem 
letu nadaljujemo z ostalo Slovenjo. Delo na terenu z ljudmi 
je temelj. Stranka smo ljudje!
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Intervju

Kot ste omenili, se je leto po tem, ko ste prevzeli mesto direk-
torice, sprejel nov strankarski program, kar je pomemben 
dosežek stranke in njenega vodstva. Ta program temelji 
na konceptu dobrega gospodarja. Kako pa vi razumete ta 
koncept?
Ključnega pomena za dobro gospodarjenje je tudi pred-
videvanje in preventiva. Ob vseh predvidljivih kazalnikih in 
takšni dostopnosti do informacij, kot jo imamo, bi se morali 
pravočasno odzivati in prilagajati napovedanim spremembam. 
Dolgoročnega uspeha ne moremo doseči, če se le sproti odzi-
vamo na zadeve, ki se nam zgodijo. Varčevati takrat, ko vsega 
primanjkuje, je nesmiselno, na stran je treba dajati takrat, ko 
je »čas debelih krav« in nato ta višek uporabiti, ko se pojavijo 
težji časi, na katere včasih ne moreš vplivati. Gospodarno pa se 
je treba obnašati vedno. Kljub temu, da je SLS izpadla iz par-
lamenta in so se zato znatno znižali finančni prilivi, je stranka 
po nastopu mandata predsednika Zidanška finančni leti 2015 
in 2016 zaključila pozitivno. Letos smo odplačali tudi zadnji 
obrok kredita in stranka ni več zadolžena. Če sam nisi dober 
gospodar, tudi drugim ne moreš govoriti, naj bodo.

Politiko od blizu spremljate od študentskih let. V tem času 
se je na vrhu državne politike izmenjalo kar nekaj starih 
in novih obrazov, vendar se zdi, da kakšnih pomembnejših 
premikov ni bilo. Še tisti, ki bi lahko bili sprejeti, so propadli 
zaradi notranjih nesoglasij med političnimi zavezniki ali pa 
zaradi uspešne akcije nasprotnega političnega pola. Najbrž 
vas to skrbi? 
Skrbi me, ker država ne poskrbi za svoje državljane. Ko se 
pogovarjam z vrstniki, dobim občutek, da za zaposlitev potre-
buješ doktorat in 10 let delovnih izkušenj, dobiš jo pa le kot 

s. p. ali kot pogodbenik in to za mizerno plačilo. Vedno več je 
prekarnega dela, ki ne daje osnovne varnosti za dostojno živl-
jenje. 300 tisoč državljanov, tudi zaposlenih, živi pod pragom 
revščine, 100 tisoč ljudi je brezposelnih. Vlada, ki ne poskrbi 
za svoje državljane, je sramotna. 

Za marsikaj se najde denar! Zakaj se ne bi našel še za 
več neprofitnih stanovanj za reševanje prvega stanovanjskega 
problema mladih družin ter za spodbujanje in investiranje v 
zaposljive kadre? Pozabilo se je na človeka, na vlaganje v ljudi, 
v njihovo znanje in sposobnosti. 25 let je, odkar se je Slovenija 
osamosvojila – občutek pa je, da se od takrat ni spremenilo nič 
in še vedno poslušamo isto ter se ukvarjamo z istimi problemi. 
A dokler bomo delali vedno eno in isto, pričakovali pa drugačen 
rezultat, ne bomo uspešna država.

Omenili ste težave, s katerimi se soočajo mladi. Kako kot 
predstavnica mlajše generacije gledate na trenuten položaj 
mladih v Sloveniji? V zadnjem času se poudarja predvsem 
odhajanje velikega števila mladih v tujino.
Naj bo jasno, mladi nočemo socialne pomoči, ampak si želimo 
dela, zaposlitve, ki nam bi zagotovila neodvisnost in pogo-
je za dostojno življenje, da si lahko ustvarimo lastno druži-
no. Vsakega mladega, ki pobegne iz Slovenije, ker pri nas ne 
dobi priložnosti, je škoda. Prav je, da iščemo nova znanja in se 
izobražujemo tudi v tujini, a potem bi morali imeti priložnost, 
da doma v Sloveniji izkoristimo svoje znanje, izkušnje in po-
magati ustvarjati nove priložnosti za vso  družbo. Ukrepi države 
bi morali spodbujati višjo zaposljivost, ustvarjati pogoje za nova 
delovna mesta. Trenutno se pa zdi, da le nemo opazujemo beg 
mladih ljudi iz Slovenije. 

Ena od rešitev za izhod iz krize in hitrejši razvoj države, ki jo 
ponuja program dobrega gospodarja, je tudi reforma izobra-
ževalnega sistema, predvsem visokošolskega, da bo izobraže-
vanje bolj prilagojeno potrebam trga dela. Kako gledate na to?
S tem se popolnima strinjam. Zadnja večja reforma v izo-
braževalnemu sistemu je bila bolonjska reforma, ki pa ima 
porazne posledice. Zaradi te reforme mladi za nižjo izobrazbo 
potrebujejo daljši čas študija. Zaradi nje tudi tisti, ki imajo 
zaposljivo izobrazbo, na trg dela vstopijo kasneje, zaradi če-
sar se pozneje popolnoma osamosvojijo in ustvarijo družine. 
In že bežen pogled na razpisana delovna mesta na Zavodu 
za zaposlovanje ter na seznam razpisanih visokošolskih pro-
gramov dajeta vedeti, da nekaj ni v redu. Preprosto povedano, 
država mora mlade pripraviti, da bodo po koncu šolanja dobili 
zaposlitev, ne pa da jim omogoča izobraževanje, ki vodi v ne-
zaposljivost in odvisnost od socialne pomoči.

Na drugi strani generacijske lestvice se najbrž strinjate, da 
je velika težava visoka stopnja revščine med upokojenci. 
Pokojninske reforme si sledijo ena za drugo, a življenjski 

Politika je izgubila na veljavi zaradi ljudi, ki so ali pa 
še opravljajo ta poklic iz napačnih interesov. Vsak 
politik mora najprej sebi nastaviti ogledalo, šele nato 
soditi o drugih.
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pogoji, v katerih živijo upokojenci, so vse slabši.
Res je, pokojninska politika je neustrezna. Kar sram me je, 
kako se do upokojencev obnaša država. To so ljudje, ki so v 
svojem življenju veliko naredili in vložili, vseeno pa imajo še 
vedno velik družbeni potencial, ki ga država ne zna ali noče 
izkoristiti. Namesto tega država večini nameni tistih 400 evrov, 
kar je premalo za človeka dostojno življenje. Res je, da imamo 
uveljavljen pokojninski sistem, ki sproti porabi vse, kar se vanj 
vplača. A ljudje pričakujejo, da se njihova delovna doba in višina 
prispevkov, ki so jih vplačevali, opazi in upošteva tudi pri višini 
njihovih pokojnin ... 

Prihajate iz manjšega kraja v občini Brežice, zaradi svojega 
dela večino časa preživite v Ljubljani. Drugače v vašem prime-
ru najbrž niti ne bi šlo, a marsikdo bi rad ostal v domačih kra-
jih, pa mora, če hoče dobiti zaposlitev, oditi v center Slovenije, 
saj je vsaj v javnem sektorju močno prisotna centralizacija. 
Država prepogosto pozablja na Slovenijo izven Ljubljane. Nešte-
tokrat sem že slišala, da v državnem zboru ni več poslancev, 
ki bi se zavzemali za enakomeren regionalni razvoj in razvoj 
podeželja. SLS se je za to vedno zavzemala in borila, zato je 
bila marsikomu trn v peti. Škoda, da se pozablja na obrobje. 
Slovenija je čudovita, kot dobri gospodarji bi morali to znati 
bolje tržiti. Turist je v Sloveniji lahko tudi dva tedna, ne da bi 
mu bilo dolgčas. Tako pa je Slovenija večinoma le nekajdnev-
na postojanka na poti v druge države. Skrbeti bi morali, da 
ohranimo naše okolje, urejati območja za turizem, rekreacijo. 
Predvsem pa spodbujati ljudi, da ostanejo v domačih krajih, 
na podeželju in še naprej skrbijo, da Slovenija ostane čudovita.

Pogost je občutek, da je slovenska politika ujetnica ideoloških 
bojev povezanih z dogajanjem v preteklosti. Ob tem pa se 
pozabi na resnične probleme – omenili ste že brezperspek-
tivnost mladih, slabo socialno stanje upokojencev, tu so še 

nezaposlenost, nizke plače, neučinkovito delovanje javne 
uprave, nekonkurenčnost gospodarskega sektorja … Kakšen 
pa je vaš pogled na zgodovino? 
Iz zgodovine se lahko marsikaj naučimo. Nedopustno pa je, da 
se s pomočjo zgodovine manipulira z ljudmi in se jo prilaga-
ja, kakor komu ustreza. Zgodovina je »zastonj« lekcija, da se 
slabo ne ponavlja in dobro izkoristi in ponovi. Vsak ki dela, 
se kdaj tudi zmoti, naredi napako. Ampak razlika je, če nekdo 
napako uvidi, se tega zaveda in napako popravi. Strah pa me je 
ljudi, ki zavestno delajo nepopravljive napake brez občutka za 
sočloveka, vesti in odgovornosti in se ukvarjajo samo z lastnimi 
željami in potrebami. Med »učiti se iz zgodovine« in »živeti 
v zgodovini« je velika razlika. Dovolj je umetnega deljenja in 
napihovanja stvari. Spoštovati in ceniti je treba trud in delo 
naših prednikov, zaradi katerih med drugim danes živimo 
v samostojni državi. A treba je začeti živeti v sedanjosti in 
načrtovati za boljši jutri.
 
Pa se vam zdi, da se pri nas načrtuje boljši jutri?
Naloga države je postaviti okvirje za nemoteno delovanje vseh 
sistemov. Ustvarjati je treba konkurenčno, vzpodbudno in 
pozitivno okolje za vse državljane. Vlada, ki nima konkretne 
vizije in se zadolžuje za tekočo porabo, ne more ustvarjati 
pogojev za dostojno življenje. Če bi bila vlada dober gospodar, 
bi znala počrpati več evropskih sredstev, se zadolžiti tudi za 
investicije, ki bi čez čas prinesle dobiček, ne pa da se krpa 
luknje in ljudi tolaži z bombončki, kot je ponovna uvedba dela 
prostega dneva 2. januarja. Take stvari se sprejema v začet-
ku leta, da se lahko ljudje in podjetja pravočasno pripravijo. 
Nihče pri zdravi pameti pa tega ne stori en mesec prej. To je 
norčevanje iz večine ljudi, iz gospodarstvenikov, obrtnikov in 
podjetnikov, ki so že naredili načrte dela in analize za leto 
2017. To ni resno obnašanje dobre vlade in samo kaže na to, 
v kakšni krizi vladanja smo. Več kot 100.000 nezaposlenih 
državljanov in državljank ima na žalost vsak dan dela prost 
dan – in prednostna naloga vlade bi morala biti, da se ta 
številka drastično zniža!

Ko smo že pri praznikih in letu 2017, kaj želite za konec 
sporočiti bralcem, pa naj bodo 2. januarja naslednje leto 
prosti ali ne?

Malo je stvari v življenju, ki se jih s pametno izbiro in delom 
ne da popraviti. V tem prazničnem delu leta želim vsem bral-
cem Slovenca veliko lepega. Predvsem pa notranjega miru, 
zadovoljstva in pozitivne energije. Izkoristimo čas za ljudi, ki 
nam v življenju pomenijo največ. Vsak nov dan je priložnost, 
da naredimo nekaj dobrega. Ljudje ne potrebujemo veliko, da 
smo srečni. Zaupati moramo vase in verjeti v to, kar delamo. 
Naj bo začetek leta 2017 še bolj pogumen, še bolj odločen in 
še bolj jasen – in ne pozabimo, samo enotni lahko naredimo 
res velike stvari!

Intervju

Tadeja je zagrizena športnica, ki da veliko na zdrav 
način življenja. Šport jo je naučil sodelovanja, timskega 
dela, prilagajanja in poslušanja ljudi okoli sebe.
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Nova generacija SLS 

OBISK V RUSIJI

Pred nami je 
prihodnost, ki jo 

krojimo sami
Svet postaja demografsko in ekonomsko vse večji, a po drugi 
strani globalna vas, saj nas povezuje tehnologija. Včasih se 
premalo zavedamo, kako na našo notranjo politiko vpliva širša 
mednarodna politika. Ravno zaradi razvoja, ki je prispeval k 
ekonomičnosti mednarodnega povezovanja, imamo vedno večji 
doseg političnega delovanja tudi v Novi generaciji SLS. Bili bi 
nespametni, če ne bi zagrabili priložnosti, ki nam jih današnji 
svet ponuja oziroma si priložnosti ne bi ustvarili sami. Vsi veliki 
narodi so v preteklosti svoj vpliv širili, lahko se kaj naučimo 
od njih. Dovolj je izgovarjanja na velikost naše države, pred 
nami je prihodnost, ki jo krojimo sami. Ne glede na zunanje 
dejavnike sami usmerjamo našo državo v svetlo prihodnost. 

Mediji nas poskušajo popredalčkati od skrajne levice pa vse 
tja do skrajne desnice. Dovolj je omejenih političnih pogledov 
in obtoževanj, ker z njimi samo stagniramo. Morda premalo 
poznajo naše mišljenje, vendar mi vemo, kam gremo. Ne-
davno smo se odzvali na vabilo Mlade garde enotne Rusije, 
podmladka največje ruske politične stranke, in se udeležili 
njihovega volilnega kongresa v Moskvi. Ugotovili smo, da v 
obeh podmladkih razmišljamo enako. Vsi smo socialistično 
oz. komunistično preteklost pustili za sabo, saj z njo nimamo 
nič opraviti. Čeprav so bila zadnje čase aktualna trenja med 
Rusijo in ZDA, so se veliki ljudje zavzemali za dobre odnose 
med velesilama. Med njimi je najbolj v ospredju novoizvolje-
ni ameriški predsednik Trump. To gesto lahko jemljemo kot 
enega največjih prispevkov k svetovnemu miru. V NG SLS smo 
med kampanjo za predsedniške volitve v ZDA aktivno podpirali 
izvoljenega favorita. Stopili smo v stik z mladimi republikanci, 
bili povabljeni v Washington, izražali podporo prek družbenih 

omrežij in predsednik NG SLS Daniel Valentine je namenil 
skromen, a velik prispevek na poti k uspehu kampanje Don-
alda Trumpa. Dovolj imamo skrivanja in nenačelnosti. Ko so 
bili časi težki, smo plavali proti toku. Sledimo tistemu, za kar 
verjamemo, da je prav, saj pravica na koncu zmaga. Ko je bil 
predsednik Rusije Putin poleti v Sloveniji, je naš politični vrh 
trepetal pred odzivi zahoda, izgovarjali so se, da je srečanje zgolj 
pietetne narave, niso ga sprejeli z vojaškimi častmi. Oktobra, ko 
je obiskal Berlin, pa je bil na političnem obisku deležen vsega, 
kar so se pri nas bali izraziti. Dovolj je »ping-ponga« med ruso- 
in amerikanofilijo, naj vam povemo, da smo slovenofili in za 
Slovenijo bomo naredili vse, kar je v naši moči!  

O perečih temah sta predsednik NG SLS Daniel Valentine 
in član IO NG SLS Tibor Vöröš spregovorila tudi z visokimi 
političnimi predstavniki Rusije, med drugim z namestnikom 
ruske Dume Sergeyem Zhelezniakom. V pogovoru o gospo-
darskem embargu sta izvedela, da je bilo največ ekonomske 
škode prizadejane Evropi, natančneje Sloveniji, in da ukrepi 
nimajo nobenega učinka na rusko-ukrajinski konflikt. Govo-
rili so tudi o vplivih medijev na ustvarjanje javnega mnenja 
in njihovi pristranskosti ter o tem, da si marsikdo v evropski 
politiki ne upa izražati svojega pravega mnenja. Dejstvo je, da so 
evropski politiki bolj naklonjeni Rusiji, kot si upajo javno izraziti. 
Opažamo, da ljudje vse lažje povedo, kar jim leži na srcu, saj je 
začela politika dobivati posluh za ljudi. Prepričani smo, da bo 
prišlo do preobrata v svetovni politiki, kjer pomembno mesto 
zasedamo tudi mi. Slovenija bi lahko odigrala pomembno 
vlogo. Tako kot je bila v preteklosti križišče Evrope, je lahko 
sedaj stičišče interesov zahoda in vzhoda. Za takšno vlogo ima 
dobro podlago. Že nekdanja skupna država je imela poseben 
status med obema svetovoma, tistim pod železno zaveso in 
kapitalizmom. Z ZDA smo povezani prek NATA, v Evropo smo 
vključeni prek EU, z Rusijo pa prek zgodovinsko podobne, čeprav 
krivične družbene ureditve in slovanskih korenin. ZDA, EU (oz. 
Evropa) ter Rusija bi morale biti enakopravne zaveznice, saj 
imamo več skupnega od preostalega sveta. Mi verjamemo, da 
kmalu tudi bodo.

Daniel Valentine, predsednik Nove generacije SLS
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Slovenska ženska zveza pri SLS

Čutno in sočutno – 
skupaj zmoremo!

19. novembra 2016 je bilo na rednem volilnem 
Kongresu Slovenske ženske zveze (SŽZ) pri SLS, ki je 
potekal v Majšperku, izvoljeno novo vodstvo zveze. 
Mag. Vesno Starman je na predsedniškem stolčku 
zamenjala članica Izvršilnega odbora SLS Suzana 
Lara Krause. 

Moje ime je Suzana Lara Krause, sem novoizvoljena predsed-
nica Slovenske ženske zveze (SŽZ) pri  SLS, živim na Ptuju, sem 
samostojna podjetnica in poročena mati dveh otrok.

Skupaj z menoj vodstvo Slovenske ženske zveze sestavljajo 
tudi tri podpredsednice, na mesta katerih so bile izvoljene 
organizacijska tajnica SLS Mateja Maja Ažman (Šmartno ob 
Paki), Hedvika Rojko (Markovci) in Lilijana Rakun (Mozirje), za 
predsednico Programskega sveta SŽZ pri SLS je bila izvoljena 
predsednica Mestnega odbora SLS Koper in koprska mestna 
svetnica SLS Olga Franca, za članice Upravnega odbora SŽZ pri 
SLS pa Vida Milunič (Zavrč), Marjana Planinc (Krško), Marija 
Župec (Ig), Ivanka Brezigar (Ljubljana), Petra Plajnšek (Žetale), 
Slavka Ocepek (Velenje) in Zvezdana Djekić (Koper).

Kot nova ekipa, za katero verjamem, da bo odlično delova-
la, želimo na prvem mestu nadaljevati dobro delo prejšnjega 
mandatnega obdobja, se še nadalje zavzemati za celostno 
obravnavo invalidov, skupaj z vašo pomočjo in sodelovanjem 
pa tudi za zaščito položaja žensk v najširšem pomenu besede 
s poudarkom na mladih družinah, še vedno neenakih plačah 
za enako opravljeno delo glede na spol zaposlenega, uredit-
vijo zaposlitvenih pogojev, diskriminacijskem odnosu družbe 
do mater (in očetov) samohranilk in tako naprej.  Še veliko je 
potrebnega, da bomo lahko rekli, da je Ustava v delu, ki govori 
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, spoštovana. 

Prav tako čutim, da se moramo lotiti dejavnosti, ki bodo 
izražale in vzpodbujale spoštovanje ter ohranjanje naravnih 
in kulturnih danosti, vzpodbujale narodno zavest in ljubezen 
do maternega jezika. Predvsem pa moramo ženske ostati žen-
ske – družba, v kateri ženska izgubi svoje čare, izgublja veliko. 
Smo varuhinje ognjišč, varuhinje otrok, tiste, ki vzgajamo in 
učimo, kaj je prav in kaj narobe. Zavedajmo se svojih lastnosti 
in posebnosti in jih uporabljajmo na način, ki bo obogatil 
skupnosti, v katerih delujemo!

Ker sem prepričana, da je v slogi moč, da se zborovsko 
petje sliši dlje kot glas solista, vas na tem mestu srčno vabim k 
sodelovanju. Želim si, da bi se delovanju SŽZ pri SLS pridružile 
nove članice, kajti skupaj bomo močnejše. Želim spoznati vaše 
okolje, želim spoznati vaše težave, želim, da skupaj oblikuje-
mo takšno politiko, ki bo prinesla pozitivne spremembe. Ne 
sme nas biti strah postaviti se v prvo vrsto, ko je to treba ter 
jasno izraziti mnenje in pričakovanja, predlagati rešitve. Čas 
ni idealen in bojim se, da bo samo še slabše, če bomo nemo 
in vdano opazovale, češ »pač tako je, saj se nič ne da spreme-
niti«. Prepričana sem, da se da spremeniti še veliko, mora se 
dati, da bomo lahko kot družba svojim otrokom in vnukom 
zapustili takšno Slovenijo, da nas ne bo treba biti sram. Tudi 
majhna dejanja štejejo.

Ljudje imamo dve roki. Eno, da pomagamo sebi, drugo, 
da pomagamo drugim. In obe skupaj, da ob dobrem delu in 
uspehu ploskamo. Želim si, da bi lahko v prihodnje še veliko 
ploskali. 

Suzana L. Krause, predsednica SŽZ pri SLS

 Smo varuhinje ognjišč, varuhinje 
otrok, tiste, ki vzgajamo in učimo, 

kaj je prav in kaj narobe.

Čas je, da jasno izrazimo 
mnenja in pričakovanja ter 

predlagamo rešitve!
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Ljubljana, 21. in 22. oktober 2016
Regijska konferenca 
Evropske seniorske zveze
V oktobru je v Ljubljani potekala mednarodna regijska konferenca 
Evropske seniorske zveze (ESU) v soorganizaciji upokojenskih zvez 
SLS, NSi in SDS. Naslov konference je bil Staranje Evrope kot eden 
ključnih vzrokov nestabilnosti in vzpodbujanja migracijskih tokov. 
Med drugimi je udeležence pozdravil tudi predsednik SLS mag. 
Marko Zidanšek.
Z daljšima prispevkoma sta na konferenci sodelovala tudi pred-
sednik Zveze upokojencev pri SLS Anton Bogataj, ki je bil do pred 
kratkim tudi podpredsednik ESU, predstavil pa je prostovoljno 
delo mladih kot servis pomoči potrebnim, predvsem starejšim. 
Vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek pa 
je spregovoril o tem, da sta nezaposlenost in nezaposljivost mladih 
gospodarsko in socialno nesprejemljivi, saj rušita medgenera-
cijsko solidarnost. Svoj pogled na prednosti medgeneracijskega 
povezovanja za spodbujanje vseživljenjskega učenja ter politične 

Ljubljana, 4. oktober 2016
Organi stranke ponovno 
v polni zasedbi
Kljub odstopom nekaterih članov in funkcionarjev po izključitvi Marjana Po-
dobnika, SLS beleži skupno rast članstva. Člani Izvršilnega odbora SLS in Glav-
nega odbora SLS so oktobra potrdili oz. se seznanili z novimi člani organov. Za 
organizacijsko tajnico je bila imenovana predsednica RO SLS Savinjsko-Šaleške 
Maja Mateja Ažman, za mednarodno tajnico pa Lejla Kogej. Novi član IO SLS 
je po številu prejetih glasov na Kongresu postal Simon Toplak, predsednik mag. 
Zidanšek pa je za člana IO SLS imenoval še Jožeta Cajnarja. Novi podpredsednik 
GO SLS je postal David Divjak, namesto njega je članica Statutarno-pravne 
komisije postala Nežika Pavlič Brečko.

Metlika, kranj, 9. in 16. november 2016
Začeli s srečanji po 
volilnih enotah
Strankarsko vodstvo je v novembru opravilo prvi srečanji s člani 
po volilnih enotah. 9. novembra so se v Metliki srečali s člani v 
6. volilni enoti, ki zajema Belo krajino, vzhodni del Dolenjske, 
Posavje in Zasavje. Teden dni kasneje pa so v Kranju obiskali 1. 
volilno enoto, ki večinoma zajema Gorenjsko. Predsednik stranke 
mag. Zidanšek je predstavil delo stranke v zadnjem letu in svoj 
pogled na trenutno politično situacijo. Predsednik Strokovnega 
sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek pa se je osredotočil na 
vsebinska in programska vprašanja. Srečanja, ki so namenjena tudi 
pogovorom o evidentiranju kandidatov za naslednje državnozbor-
ske volitve, se bodo kmalu nadaljevala še v ostalih šestih enotah.

participacije prve in tretje generacije je predstavil tudi predsednik 
Nove generacije SLS Daniel Valentine.
Udeleženci pa so si po koncu konference pod vodstvom dr. Draga 
Čeparja ogledali še kulturne in zgodovinske znamenitosti Ljubljane. 
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Velenje, 1. december 2016
Svetnik SLS nasprotuje 
izpostavi azilnega 
doma v Velenju
Velenjski Mestni svet je sprejel sklep, da ne nasprotuje vzpostavitvi 
azilnega doma v Velenju, kljub temu, da je Svet Krajevne skupnosti 
sprejel drugačne sklepe, župan MO Velenje Bojan Kontič pa obljubil, 
da bo sklepe KS spoštoval. Mestni svetnik SLS Mihael Letonje je 
zato skupaj s svetniki SDS protestno zapustil sejo Mestnega sveta 
Občine Velenje. Po njegovih besedah je župan s koalicijo povozil 
vse predloge opozicije, ki meni, da si je za tako pomembno zadevo 
treba vzeti čas in pretehtati argumente, predvsem pa upoštevati 
voljo ljudi. Zato v opoziciji ne bodo kar odnehali, ampak nadaljevali 
z aktivnostmi proti azilnemu domu.

Ljubljana, 13. december 2016
Mag. Zidanšek napovedal ustavno 
presojo instituta odpoklica župana
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je pred stavbo Ustavnega sodišča RS na-
povedal, da bo Slovenska ljudska stranka v ustavno presojo poslala spremembo 
Zakona o lokalni samoupravi, ki uvaja institut odpoklica župana. Sprememba 
zakona je neustavna, saj posega v pasivno volilno pravico in niso opredeljeni 
kriteriji in okoliščine, kdaj lahko pride do pobude. Zaradi tega bodo omogočeni 
»gostilniški referendumi«, ko bo nekaj nezadovoljnežev lahko z nagajanjem žu-
panu blokiralo delovanje občine. 
Mag. Zidanšek je bil oster: »Menimo, da je odpoklic župana prvi korak k ukinitvi 
občin. SMC se loteva stvari za lastne politične cilje, to je centralizacijo Slovenije. 
Že samo vlagatelj sprememb zakona poslanec Jani Möderndorfer, je osebnostno 
moralno sporen – koliko strank je zamenjal in koliko volivcev je s tem izdal? V 
SLS sicer ne nasprotujemo možnosti odpoklica javnih funkcionarjev, a naj ta 
velja za vse demokratično izvoljene predstavnike ljudstva. Sprememba zakona v 
predlagani obliki pa vzpostavlja ločitev na prvo- in drugorazredne voljene funk-
cionarje in volivce.« 
Spremembo zakona so kljub napovedani ustavni presoji poslanci na seji 15. decem-
bra sprejeli – podprle so jo stranke, ki županov nimajo, to so SMC, DeSUS in ZL. 

Celje, 10. in 17. december 2016
SLS organizirala brezplačno 
pravno pomoč za vsakogar
Dober gospodar skrbi za vse ljudi in verjame, da si prav vsakdo zasluži pomoč. Ker želi 
SLS ljudem pomagati, da bi jih pestilo čim manj nerešenih pravnih zagat in stisk, je dve 
zaporedni soboti, 10. in 17. decembra 2016, v Celju organizirala brezplačno pravno pomoč 
za vsakogar. S strokovnimi nasveti so ljudem, ki iščejo odgovore na pravna vprašanja, 
brezplačno pomagali odvetnica Nuša Maček in ekipa študentov prava. Cilj je, da bi 
urice brezplačne pravne pomoči postale stalnica in se razširile v kraje po vsej Sloveniji, 
da bi tudi tisti, ki si tega sicer ne morejo privoščiti, bili deležni strokovne pomoči.
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Trebnje, 28. avgust 2016
Trebanjci prehodili 
Baragovo pot
Občinski odbor SLS Trebnje je tudi letos organiziral tradici-
onalni jesenski pohod po Baragovi poti, ki je trajal približno 
5 ur, vmes pa so na različnih postankih pohodnike pogostili 
prijazni domačini. V Mali vasi so si udeleženci ogledali roj-
stno domačijo škofa in popotnika Friderika Ireneja Barage. 
Na še enega velika človeka, nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, 
pa so se spomnili pred njegovim spomenikom v Trebnjem.

Slovenske konjice,
15. oktober 2016
Povezali Šmartno in Litijo 
s Slovenskimi Konjicami
Člani in simpatizerji občinskih odborov SLS Šmartno pri Litiji in Litija 
so se v okviru projekta Povežimo Slovenijo podali na ekskurzijo v 
Slovenske Konjice in okolico. Poln avtobus udeležencev si je ogledal 
staro mestno jedro, cerkev sv. Jurija, dvorec Trebnik, klet Zlati grič in 
Žičko kartuzijo. Med ekskurzijo sta jih pozdravila tudi župan Občine 
Slovenske Konjice Miran Gorinšek ter predsednik SLS mag. Zidanšek.

Bled, 25. september 2016
Srečanje članov iz 
gorenjske regije
Na povabilo predsednice blejskega občinskega odbora SLS Mete Pa-
zlar so se na Bledu konec septembra srečali člani iz gorenjske regije, 
pridružil pa se jim je tudi predsednik SLS mag. Zidanšek. Poromali so 
k Mariji na Blejsko jezero, kjer je bila tudi sveta maša, pred tem pa so 
si vzeli čas za druženje ob potici in kozarčku dobre kapljice. Ogledali 
so si tudi kulturno dediščino otoka, predsednik mag. Zidanšek pa se 
je v protokolarni sobi vpisal v knjigo visokih gostov.

Avstrijska Koroška, 16. oktober 2016
OO SLS Idrija letos na 
izlet v zamejstvo
Člani Občinskega odbora SLS Idrija vsako leto v oktobru organizirajo izlet. Letos 
so se v velikem številu podali na avstrijsko Koroško. Najprej so si ogledali dve 
gotski cerkvi na Otoku ob Vrbskem jezeru ter se na okolico jezera ozrli s Pirami-
den Kogla, najvišjega lesenega razglednega stolpa na svetu. Na Gosposvetskem 
polju so se ustavili pri vojvodskem prestolu in v svetišču Gospa sveta. Povzpeli so 
se še do Štalenske gore, si ogledali cerkev sv. Magdalene in restavrirane ostanke 
nekdanjega glavnega mesta Norika. Izlet so z večerjo zaključili v Tinju, kjer so si 
v Domu katoliške prosvete Sodalitas ogledali mozaik patra Marka Ivana Rupnika.
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Žalec, 22. Oktober 2016
Člani OO SLS Žalec na pikniku
Na predzadnjo oktobrsko soboto so se člani Občinskega 
odbora SLS Žalec srečali na družinskem pikniku na Trju. 
Dodobra so premleli vse aktualne lokalne teme, za zabavo 
mlajšega dela gostov pa poskrbeli z zabavnimi igrami na trati. 
Tudi lepo vreme je prispevalo k dobremu vzdušju in botrovalo 
kovanju načrtov za optimistično prihodnost.

Maribor, 15. november 2016
MO SLS Maribor z novim vodstvom
Mestni odbor SLS Maribor je dobil novega predsednika, na izrednem volilnem 
občnem zboru je bil izvoljen Janez Jemec, njegov podpredsednik pa je postal 
Jožef Perko. Novi predsednik je ob izvolitvi poudaril, da se bo odbor v prihod-
nje aktivno odzival na vse aktualne in zamolčane mestne politične iztočnice, 
v političnem diskurzu pa bodo glasnejši in ponujali lastne ideje in koncepte. 
Za slogan je izbral klic: »Maribor zdaj, in to takoj!«, čeprav se zaveda, da bi vse 
morali biti postorjeno že včeraj.
Dodajmo, da sta nova zagnana predsednika dobila tudi OO SLS Izola, izvoljen 
je bil Bojan Zadel, in OO SLS Grosuplje, kjer so izvolili Uroša Vodopivca.

Bruselj, 16. november 2016
Obisk pri evropskem 
poslancu Francu Bogoviču
Člani in simpatizerji RO SLS Ptujsko-Ormoške so na povabilo 
evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) obiskali Bruselj 
in Evropski parlament, na poti pa se ustavili še v nemškem 
mestu Nürnberg in belgijskem Gentu. Bogovič je obiskovalce 
sprejel v parlamentu ter jih seznanil s svojim delom in nalo-
gami, predstavil pa je tudi delovanje parlamenta in ostalih 
evropskih institucij.

Ljubljana, 18. november 2016
Toni Kukenberger dobil naziv 
Inovativni mladi kmet 2016
Član SLS Toni Kukenberger je mlad kmet, ekološki sirar iz Gore-
njih Ponikev pri Trebnjem, letos pa je po izboru Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije (KGZS) in Zveze slovenske podeželske 
mladine (ZSPM) postal Inovativni mladi kmet. Mladi Trebanjec 
je namreč razvil prevozno molzišče. Nagrado za spodbujanje 
inovativnosti in naziv mu je podelil predsednik RS Borut Pahor. 
Toni Kukenberger je ob podelitvi pri predsedniku RS dejal, da 
za njegovim delom stoji celotna družina, da pa je to zanj do 
sedaj največje priznanje.

Zgodilo se je – Iz občinskih odborov
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Naši župani

Franc Zdolšek
Leta 1959 rojeni Franc Zdolšek, po poklicu menedžer, je na čelu Občine Laško svoj 
tretji mandat. Dolga leta je bil direktor Vrtnarstva Celje, v tem mandatu pa opravlja 
župansko funkcijo poklicno.
Strategija razvoja Občine Laško je usmerjena v turizem, to zasledujejo tudi pri 
investicijah, a primarna je skrb za potrebe občanov. V minulih mandatih so tako 
na primer obnovili večino kulturnih domov, energetsko sanirali javne stavbe ter 
zgradili več kot 100 kilometrov vodovodnih napeljav. V tem mandatu s temi projekti 
nadaljujejo, še več poudarka pa dajejo ureditvi občinskih cest. Dobro skrbijo tudi za 
potrebe mladih in gasilcev.
Poleg dobre skrbi za osnovno infrastrukturo pa je Zdolšku zelo pomembno tran-
sparentno delo občinske uprave in obveščanje občanov z namenom vzpostavitve 
njihovega zaupanja v delo občine za skupno dobro.

Površina: 197,5 km2

Prebivalci: 13.175
Moški: 6.502
Ženske: 6.673
Gostota naseljenosti: 66,7 preb./km2

Spletna stran: www.lasko.si   

Občina Laško

Slovenska vlada 
vztraja pri še večji 
centralizaciji države
Vlada je pred kratkim sprejela Strategijo razvoja lokalne 
samouprave. A sprejet dokument nikakor ne prinaša nobe-
ne dodane vrednosti h krepitvi lokalne samouprave – prej 
nasprotno. Dejstvo je, da imamo centralizirano državo, saj 
se na lokalni ravni porabi le 15 % javnih sredstev, medtem ko 
je povprečje v državah OECD 30 %. 

V združenjih občin smo vztrajali, da bi bilo z vidika decen-
tralizacije države v strategijo nujno vključiti smernice, kaj se 

bo v prihodnjih letih storilo na tem področju, vendar je bilo 
tej zahtevi v posmeh vključeno le poglavje Krepitev regionalne 
identitete. Strategija le omenja, da se v preteklosti z usta-
novitvijo pokrajin ni uspelo in da se s to tematiko ni vredno 
ukvarjati, čeprav so pokrajine ustavna kategorija in prav zato 
menim, da je ta sprejeta Strategija neskladna z ustavo. 

Iz dokumenta je začutiti, da vlada stremi k še večji cen-
tralizaciji. To potrjuje tudi način usmeritve financiranja občin, 
s katero naj bi se finančno spodbujalo povezovanje manjših 
občin. V to smer je šel tudi poskus spremembe Zakona o fi-
nanciranju občin in to kar s predlogom Zakona o izvrševanju 
proračuna za naslednji dve leti, s katerim se je zopet poskušalo 
usmeriti sredstva iz šibkejših podeželskih občin na urbana 
območja. 

S strategijo je bil zavrnjen tudi predlog, da se del na-
log upravnih enot (npr. izdaja gradbenih dovoljenj) prenese 
na občine in tako vsaj nekaj doprinese k decentralizaciji. V 
strategiji ni nobene sledi o skladnejšem regionalnem razvoju, 
kaj šele, da bi bili upoštevani predlogi, da je del sredstev iz 
kohezijskih skladov nujno treba uporabiti za ta namen. 

Naša trenutna vlada si nikakor ne želi decentralizacije 
in se noče v ničemer potruditi v smeri formiranja pokra-
jin, čeprav je jasno, da bi te zagotovo pomembno prispevale 
k izkoristku slovenskih razvojnih potencialov in h krepitvi 
demokracije v državi.

Robert Smrdelj, župan Občine Pivka in predsednik 
Združenja občin Slovenije
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Naši župani

dr. Darinka Fakin
Darinka Fakin je bila rojena leta 1961. Z družino živi na Bregu v občini Majšperk. Je dokto-
rica znanosti in redna profesorica na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, pred tem je bila 
več kot 15 let zaposlena v industriji. V lokalno politiko se je vključila leta 1994, ko je občina 
nastala. Najprej je bila predsednica občinskega sveta, v drugem mandatu podžupanja, od 
leta 2002 dalje pa je nepoklicna županja.
Pod njenim vodstvom so se v občini izvedle številne pomembne investicije. Nova so osnovna 
šola, kulturno-poslovni center, kjer je prostor za javne službe, društva in lokale, sodoben 
športni park z zunanjimi igrišči in dvorano. Dogradili so vrtec, obnovili Starotrško hišo, 
zgradili veliko parkirišče pri baziliki Marije zavetnice. Veliko so vložili v izgradnjo in obnovo 
cest in vodovodnega sistema, ponosni so na bogato društveno delovanje.
Fakinova stavi na sodelovanje in pravi, da jim je vse uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj 
in si zgraditi medsebojno zaupanje, ki bo ključ dela občine tudi v prihodnosti.

mag. Anton Luznar
Mag. Anton Luznar, rojen leta 1961, je univerzitetni diplomirani inženir računalništva in 
informatike ter magister informacijskih znanosti. Je poročen, oče štirih otrok. Do leta 2012 
je bil zaposlen v podjetju Domel. Več let je bil vodja razvojnih laboratorijev, zadnja štiri 
leta pa direktor podjetja Domel Energija.
Na nadomestnih volitvah spomladi 2012 je bil izvoljen za župana. Pred tem je bil občinski 
svetnik, še prej pa predsednik Krajevne skupnosti Selca. V letu 2014 so mu občani z veliko 
podporo zaupali še en mandat.
Občina, ki ima močno gospodarstvo in posledično nizko brezposelnost, je uspešna pri čr-
panju evropskih in državnih denarnih sredstev. V zadnjih letih so zgradili čistilno napravo, 
obnovili vodovod, energetsko sanirali šole in bazen, obnovili trg. Vsako leto obnovijo in 
asfaltirajo nekaj odsekov občinskih cest. Največji izziv v prihodnjih letih je ureditev pro-
tipoplavne varnosti Železnikov in izgradnja obvozne ceste mimo starega dela Železnikov.
Zavzema se za umirjen in spoštljiv način komuniciranja z občani pri reševanju problemov 
in ni pristaš skrajnih ideologij.

Rajko Meserko
Rajko Meserko sodi v generacijo mlajših županov, saj je bil rojen leta 1971, v tem mandatu 
pa je prvič župan. Funkcijo opravlja nepoklicno, saj je zaposlen v SNG Opera in balet v 
Ljubljani kot koordinator umetniškega programa. Je odličen tenorist in član znamenitega 
Slovenskega okteta.
Izvoljen je bil z obljubo, da bo v občini udejanil drugačen, občanom bolj prijazen pristop in 
to obljubo sedaj udejanja. Za župana je najpomembnejši enakomeren razvoj vseh območij 
občine, kar se kaže predvsem skozi investicije. Občino v prihodnjih letih čaka izvedba kar 
nekaj investicij, odvisne bodo tudi od pridobitve sredstev na razpisih. 
Župan je še prekratek čas, da bi se lahko pohvalil z izvedbo velikih infrastrukturnih projektov. 
Je pa v teh dveh letih naredil veliko na področju občinskih financ, saj je občutno zmanjšal 
obrestne mere kreditov, ki so bili najeti v preteklosti. Veliko pa je narejenega na področju 
povezovanja in sodelovanja občanov, kar ustvarja nove možnosti.

Površina: 72,8 km2

Prebivalci: 3.996
Moški: 2.024
Ženske: 1.972
Gostota naseljenosti: 54,9 preb./km2

Spletna stran: www.majsperk.si

Površina: 164,8 km2

Prebivalci: 6.689
Moški: 3,436
Ženske: 3.253
Gostota naseljenosti: 40,6 preb./km2

Spletna stran: www.zelezniki.si 

Površina: 94,9 km2

Prebivalci: 5.539
Moški: 2.815
Ženske: 2.724
Gostota naseljenosti: 58,4 preb./km2

Spletna stran: www.smartno-litija.si  

Občina Majšperk

Občina Železniki

Občina Šmartno pri 
Litiji
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Inštitut dr. Antona Korošca

Koroščev večer

Naj bo izobraževanje 
za mlade naložba v 

prihodnost, ne breme
Kranj, 16. november 2016 – Inštitut dr. Antona Korošca je v sklopu 
Koroščevih večerov v Kranju organiziral okroglo mizo, na kateri so 
se udeleženci spraševali o slovenskem izobraževalnem sistemu in 
potrebah po njegovi reformi. O izkušnjah z različnih področij so 

spregovorili predsednik sveta INAK dr. Andrej Umek, ravnatelj 
gimnazije Kranj mag. Franc Rozman, predsednik Študentske 
organizacije Slovenije Klemen Balanč, podpredsednik Upravnega 
odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Franci Novak in 
evropski poslanec Franc Bogovič. Ključna ugotovitev okrogle 
mizo je bila, da so potrebne bistvene spremembe izobraževalnega 
sistema, ki trenutno mladih ne napotuje uspešno na trg dela. 

Ugotovitve okrogle mize

Izobraževalni sistem mladih ne 
napotuje uspešno na trg dela

Inštitut dr. Antona Korošca se v okviru svojih nalog ukvarja tudi z vprašanjem mladih in njihovega 
izobraževanja. Slovenski izobraževalni sistem se na mednarodno primerljivih lestvicah uvršča na različna 
mesta, večinoma pa v zgornjo polovico med državami Evropske unije. Vendar to ne pomeni, da slovenski 
izobraževalni sistem ne potrebuje izboljšav. Med kazalniki, po katerih se oblikujejo lestvice, ni npr. 
stopnje zaposljivosti diplomantov posameznih smeri, povprečnega čas od konca izobrazbe do zaposlitve, 
usklajenosti izobraževalnih programov z dejanskimi potrebami na trgu dela. 
Najpomembnejša sprememba, ki bi jo morala država storiti na 
področju izobraževanja, je uskladitev procesov izobraževanja in 
zahtev trga dela. To je na okrogli mizi poudaril tudi predsednik 
Sveta INAK dr. Andrej Umek: »Izobraževanje mora služiti gos-
podarstvu. Naš izobraževalni sistem tarejo velike anomalije. Mladi, 
ki so uspešno končali izobraževanje, ostajajo nezaposljivi, kar ruši 
medgeneracijsko solidarnost in načenja slovensko družbo. Reforma 
izobraževalnega sistema za potrebe trga dela je nujna, če hočemo 
dolgoročno iti iz gospodarske krize, v katero smo zapadli.«

Zadnje vlade niso bile pripravljene ali sposobne izpeljati 
resnejše reforme. Bolonjska reforma, ki je bila namenjena us-
kladitvi našega izobraževalnega sistema s sistemi drugih držav 
Evropske unije, je težave glede nezaposljivosti mladih še poglo-
bila. Diplomanti prve stopnje so praktično prisiljeni nadaljevati 
študij na drugi stopnji. Da se mora nekaj premakniti, opozarja 
tudi predsednik Študentske organizacije Slovenije Klemen Bal-
anč: »Ni se še naredilo preskoka v miselnosti v smislu pojdi se šolat 
pa te čaka služba.« Bolonjska diploma je danes primerljiva s tem, 
kar je bila včasih matura v srednjih šolah. Mladi bi poleg redne 
zaposlitve radi tudi kaj prispevali družbi, bili inovativni. Vendar 
je v tem sistemu nerealno pričakovati, da se bo nekdo, ki je 
diplomiral, naslednji dan zaposlil in vse obvladal. Velika težava 
je tudi zastarela infrastruktura na univerzah.

Pomembno bi k večji zaposljivosti že ob koncu šolanja 
prispeval vajeniški sistem v srednjih poklicnih šolah, uvedba 
katerega se sicer pripravlja. Podpredsednik Upravnega odbora 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Franci Novak sedanje 
stanje opisuje tako: »Včasih je dijak bil pol leta v šoli ter pol leta v 

delavnici in se naučil tako praktičnih znanj kot teorije. Sedaj pa se 
dogaja, da iščemo kader, a ga ne dobimo, izobraževati pa ga mora-
mo sami.« Zato obrtniki podpirajo uvedbo vajeništva, vendar na 
način, ki jih ne bo preveč obremenil. 

Ravnatelj Gimnazije Kranj mag. Franc Rozman, ki uspešno 
vodi gimnazijo že 21. leto, vidi veliko težavo šolstva tudi v tem, 
da se ministri prehitro menjajo in ne morajo dokončati zastavl-
jenih ciljev. Gimnazije bi morale biti šole, ki dijake usposabljajo 
za razvoj tehnologij, srednje šole pa za uporabo tehnologij. O 
maturi in vpisu učencev iz osnove šole pa je dejal: »Kakovost 
osnovne šole ni v tem, da pošlje 40 % otrok na gimnazijo, temveč 
da jih pošlje recimo 25 % pa so vsi uspešni.«

Sistem izobraževanja ima pomembno vlogo v kon-
ceptu dobrega gospodarja in Programa SLS. Nekaj 
ukrepov za boljšo zaposljivost mladih:
 • Zmanjšano financiranje gimnazijskih in povečano 

financiranje poklicnih programov.
 • Uvedba sodobnega vajeniškega sistema.
 • Usmerjeno financiranje visokošolskih programov 

glede na prihodnje potrebe po poklicnih profilih.
 • Statistika uspešnosti diplomantov (stopnja 

zaposljivosti, povprečna plača) kot pomoč 
pri odločitvi mladih za študij in vrednotenje 
programov visokošolskih ustanov. Odločno 
zmanjšanje neenakosti in socialni mir.
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Inštitut dr. Antona Korošca

V zadnjem obdobju so se pojavile trditve, da pravna in programska naslednica zgodovinske SLS, pod vladavino 
katere je slovenski narod v letih od 1892–1941 doživel velik socialni in gospodarski razvoj, ni Slovenska ljudska 
stranka, ampak Nova Slovenija – krščanski demokrati. Ta trditev ne zdrži presoje – naslednica zgodovinske 
SLS je bila stranka Slovenski krščanski demokrati, naslednica te pa je Slovenska ljudska stranka.

Trditev je utemeljena s tem, da so se avtentični nosilci zgodo-
vinske SLS, ki so po drugi svetovni vojni v tujini ohranjali druž-
beno-politično zavest in svojo pripadnost tej politični stranki, 
po osamosvojitvi odločili, da nasledstvo prepustijo Slovenskim 
krščanskim demokratom (SKD) in listine izročili njihovemu te-
danjemu predsedniku Lojzetu Peterletu. S tem dejanjem se je 
zgodovinska SLS iz emigracije leta 1992 združila s SKD. Naslednik 
SKD pa da je Nova Slovenija (NSi).

Trditev je pravilna, z izjemo zadnjega stavka. Naslednica SKD 
namreč ni Nova Slovenija, ampak sedanja SLS. 

V vrenju slovenske pomladi v letih 1988–1989 sta bili na kr-
ščansko-demokratskih izhodiščih oblikovani dve stranki – Sloven-
ski krščanski demokrati (SKD) in Slovenska kmečka zveza, ki se je 
kasneje preimenovala najprej v Slovensko kmečko zvezo – ljudsko 
stranko (SKZ-LS), nato pa leta 1992 v Slovensko ljudsko stranko 
(SLS). Istega leta sta se vodstvi zgodovinske SLS, ki je delovala v 
tujini, in SKD, sporazumeli, da nasledstvo prve privzame slednja. 

Po odločitvi pretežne večine članstev obeh strank sta se SKD 
in SLS leta 2000 združili v SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko. S 
tem je nasledstvo zgodovinske SLS formalno-pravno prešlo na 
združeno stranko, ki je leta 2002 prav iz razloga, da bi poudarila 
to kontinuiteto, svoje ime poenostavila v SLS. Stranka Nova Slo-
venija je bila ustanovljena po združitvi obeh strank po izstopu 
nekaterih bivših članov SKD. Stranka si je dodatek v imenu »kr-
ščanski demokrati« nadela šele nedavno. NSi nikakor ni mogla 
prevzeti nasledstva, saj ji ga združena SLS+SKD oz. kasneje SLS 
ni prepustila ali predala.

Poleg formalno-pravnega kriterija mora biti za nasledstvo 
izpolnjen tudi programski kriterij. Tudi ta potrjuje sedanjo SLS 

kot naslednico zgodovinske.
Moderna SLS v programskem smislu gradi na izročilu zgo-

dovinske SLS in ga nadgrajuje s sodelovanjem s krščansko-de-
mokratskimi in ljudskimi strankami v Evropi in njihovo krovno 
organizacijo Evropsko ljudsko stranko (EPP). Že kratek pogled 
na temeljna programska dokumenta SLS – Temeljna načela SLS 
in Program SLS – to tezo jasno potrjuje. Ob 75. obletnici smrti 
največjega slovenskega politika dr. Antona Korošca so člani SLS 
ustanovili tudi inštitut z njegovim imenom kot zasebni zavod za 
spodbujanje krščansko-demokratske misli in družbenega dialoga. 
Tudi v Inštitutu dr. Antona Korošca se zavedamo odgovornosti, 
ki ga nosi nasledstvo zgodovinske SLS.

SLS je torej formalno-pravna in programska naslednica svoje 
zgodovinske predhodnice, pa naj se posamezni člani drugih strank 
ob spregledu objektivnih dejstev še tako trudijo dokazovati drugače.

Zgodovina SLS

Slovenska ljudska stranka JE 
naslednica zgodovinske SLS!

Odmik šolskih procesov od raziskav in gospodarstva je na 
splošno prevelik v celotni Evropski uniji, ki bi se morala bolj us-
meriti v uporabno znanje. Tega se zaveda tudi Evropska komisija, 
ki je skupaj z evropskimi poslovnimi združenji zagnalo projekt 
»Evropsko zavezništvo za mlade«. Konference na to temo se je 
v Bruslju udeležil evropski poslanec Franc Bogovič, ki je dejal: 
»Govorili smo o tem, kako povezati gospodarstvo in izobraževanje, 
da bi se vsi zavedali odgovornosti za kadre. Ključni poudarek je bil 
promoviranje skozi uspešne zgodbe, dobre prakse.«

Kljub temu, da je kakovost izobraževanja v Sloveniji relativno 
visoka, izkušnje in raziskave kažejo, da je velika težava prehod 
mladih iz izobraževalnega procesa v delovna razmerja. Kljub 

nadpovprečni stopnji visokošolsko in univerzitetno izobraženih 
mladih glede na evropsko povprečje, ti mladi izobraženci svoje-
ga znanja na trgu dela ne morejo izkoristiti, saj delovnih mest 
zanje ni. Na eni strani je (pre)velik delež nezaposlenih mladih, 
na drugi pa velike potrebe po določenih poklicnih profilih, ki 
jih pri nas ni. Zaradi nezaposljivosti mladih se izgublja njihov 
delovni in motivacijski potencial ter generira socialne stiske in 
splošna gospodarska škoda. Država si ne bi smela privoščiti, da 
velik del mladih izobražuje za poklice, ki jih ne potrebuje, čemur 
smo priča sedaj. Cilj države bi moral biti, da dokončana izobrazba 
katerekoli stopnje mlademu človeku omogoči zaposlitev in s 
tem socialno varnost ter poklicno napredovanje.

Klub kranjskih deželnozborskih poslancev 
SLS tik pred 1. svetovno vojno.
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Tabor SLS

Velenje, 3. september 2016
Vemo, kam gremo!
SLS je ob čudoviti idili velenjskega jezera izpeljala 20. tradicionalni 
Tabor SLS, ki se ga je udeležilo več kot 3000 članov in simpatizerjev 
stranke. Ob odličnem vzdušju, lepem vremenu, zvokih skupine 
Donačka, kmečkih igrah in nagovorih je med prisotnimi vladala 
prav posebna energija.

Prisotne je pozdravil predsednik MO SLS Velenje Dani 
Gradišnik in povedal, da je velenjskemu odboru v čast soorgani-
zirati letošnji Tabor SLS. Udeležence je pozdravil tudi podžupan 
Občine Velenje Srečko Korošec. Evropski poslanec Franc Bogovič 
je poudaril, da se mora SLS posvetiti predvsem prihodnosti in 
zagotoviti prihodnjim generacijam boljše in lepše življenje ter 
se ne ukvarjati s spori iz preteklosti. Novoizvoljeni predsednik 
Nove generacije SLS Daniel Valentine je sporočil, da mladi s 
svojimi idejami, energijo in delovnim elanom sooblikujejo 
močno SLS. 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v svojem govoru 
poudaril, da so se ljudje pripeljali na Tabor iz cele Slovenije in 
tako dokazali, da je moč SLS v ljudeh. Predstavil je novo pot SLS 
s sloganom »Vemo, kam gremo« in poudaril, da se bo Slovenska 
ljudska stranka očistila. Zaključil je z ambicijami, ki jih ima SLS: 
živeti v boljši in uspešnejši Sloveniji, na naslednjih volitvah 
prevzeti odgovornost za vodenje države kot dober in odgovo-
ren gospodar ter s povezovanjem programov, združevanjem 
moči in sodelovanjem postati najmočnejša politična sila na 
desni sredini.

V popoldanskem času so se udeleženci pomerili v kmečkih 
igrah. V teku v vrečah, v luščenju koruze, v igri presenečenja 
ter v pravi merici žita je zmagala ekipa iz Puconcev. Regijske 
ekipe pa so se pomerile v vleki vrvi, med njimi so bili najboljši 
Prekmurci. Ob zvokih skupine Donačka so se prisotni poslovili 
na sredini plesišča objeti in obeležili prijateljstvo Slovenske 
ljudske stranke, ki jo dela ljudsko in vztrajno raste naprej.



Slovenec | 27 

Nagradna križanka
Pravilno geslo križanke nam pošljite skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) na 
naslov Slovenec, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@slovenec.org do petka, 13. januarja 2017.
1. nagrada: kosilo s podpredsednikom SLS Primožem Jelševarjem; 2. nagrada:  darilni paket poslanca Evropskega parlamenta 
Franca Bogoviča (SLS/EPP); 3. nagrada: darilni paket Slovenske ljudske stranke.
Rešitev prejšnje križanke je bila TRADICIONALNI TABOR SLS. Na 20. Tradicionalnem taboru SLS, 3. septembra 2016 v Velenju, 
so bili kot nagrajenci izžrebani – 1. nagrada: Ludvik Glavač, 2. nagrada: Bojan Peklar, 3. nagrada: Slavica Cvitanič. 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.

1. nagrajenec 1. nagradne križanke Tomo Mejač na kosilu 
s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom

1. nagrajenec 2. nagradne križanke Ludvik Glavač na 
kosilu s podpredsednico SLS Jasmino Opec Vöröš
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V SLS mnoga ključna mesta 
zasedajo sposobne ženske.


