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vzemimo evropo zares!
GREGOR GOLOBIČ

intervju z dr. Janezom Potočnikom

“Projekt Evropa je uspel!”

Dr. Janez Potočnik je v ev-
ropskem političnem svetu 
trenutno najvišje uvrščeni 
Slovenec – je evropski 
komisar za znanost in raz-

voj. Vodi torej področje, ka-
terega v 21. stoletju – in še 
posebej v času gospodarske 
krize – prenekateri Zemljan 
vidi kot rešilno bilko. 

Evropska unija nikoli ni bil samo 
rezultat procesa ekonomske, 
ampak tudi politične integracije. 
Zato je bila širitev Unije vgrajena 
v njeno bistvo. 
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Večina zakonov,
po katerih živimo,
se sprejema
v Bruslju

Ta poziv, ki ga stranka Zares 
skupaj s svojo kandidatno listo 
naslavlja na slovensko javnost ob 
evropskih volitvah, nosi s seboj 
mnogo sporočil. Ne le, da se pogos-
to premalo zavedamo pomena, ki 
ga ima Evropa, katere polnopravni 

člani in soustvarjalci smo, za vse 
nas, za naše vsakdanje življenje, 
za priložnosti ter izzive, ki so pred 
našimi otroki. Z zgornjim geslom 
odgovarjamo tudi na vprašanje, 
ki prispeva k nizki volilni udeležbi, 
saj se poraja marsikomu: »kaj pa 

lahko majhna Slovenija naredi v 
veliki Evropi, kaj zmore 7 sloven-
skih poslank in poslancev v več 
kot 700-glavem parlamentu?« 
Na to ključno vprašanje smo kot 
stranka ZARES prepričljivo že 
odgovorili. Doma. Da, tudi majh-

na stranka se lahko obnaša veliko! 
Tudi zanjo so dostopni vsi vrhovi. 
Še več: pogosto je ravno takšna 
stranka in takšna država tista, ki 
si more in mora privoščiti veliko 
ravnanje, saj nima drugega, kot 
so načela in argumenti, za kat-

erimi stojijo verodostojni ljudje. 
V tem je zmaga veličine in poraz 
količine. Nobenega dvoma torej ni 
o tem – Evropo lahko vzamemo 
zares in potem bo zares tudi naša. 
Vabim vas, da 7. junija to storimo 
skupaj. 

Več na straneh 6 in 7 > Več na straneh 4 in 5 >
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način opredeljuje aktivnosti za dosled-
no uresničevanje nacionalne protikoru-
pcijske strategije ter osvežuje potrebne 
aktivnosti za izdelavo in uresničevanje 
načrtov integritete kot načina udejan-
janja zakona. V zakonu posodabljamo 
poglavje, ki opredeljuje omejevanje 
in odpravljanje nasprotij interesov, 
vključno s predlogom o nezdružljivosti 
poslanske funkcije s funkcijo župana ali 
podžupana.

Javno pravo mora biti sestavljeno tako, 
da bo zagotavljalo integriteto sleh-
ernega, ki bo soustvarjal javne poli-
tike. Smisel delitve oblasti je namreč v 
preprečitvi zlorabe oblasti. Poglavje, ki 
govori o nezdružljivosti funkcij, izhaja 
konec koncev tudi iz veljavne resolucije 
o preprečevanju korupcije, resolucije, ki 
jo je sprejel državni zbor.

Številka 2 / 2009

Izdajatelj: ZARES - nova politika
Odgovorni urednik: Gregor Fras
Izvršni urednik: Simon Ručigaj
Uredništvo: Sašo Stojanovič, mag. Jelena Aleksić, Jaka Levstek, Gregor 
Golobič, Dejan Radunić, Bogdan Biščak

Naklada: 500.000 izvodov

Želite izvedeti več o nas, našem delu in načrtih?
Najdete nas na:

Župančičeva ulica 8
1000 Ljubljana
Tel: (01) 24 28 750
Email: info@zares.si
Web: www.zares.si

godba se nadaljuje

Zares – nova politika se kot ena 
najmlajših strank uvrsti v parlament 
in dobi devet poslanskih mest. Novoiz-
voljeni poslanci postanejo Damijan 
Perne, Franco Juri, Majda Širca, dr. 
Pavel Gantar, Gregor Golobič, Franci 
Kek, dr. Matej Lahovnik, Ivo Vajgl in Vili 
Trofenik. Zares – nova politika prejme 
97.554 veljavnih glasov ali 9,39-odsto-
tno podporo državljank in državljanov. 
S tem se zavihti na tretje mesto med 
vsemi parlamentarnimi strankami v 
mandatu 2008-2012.

23 sep 2008

Zares prvič na volitvah 
v Državni zbor Državni zbor s 56 glasovi za in 30 proti 

potrdi listo 18 ministric in ministrov, 
ki sestavljajo deveto slovensko vlado 
po osamosvojitvi. Iz Zaresovih vrst pri-
hajajo ministrica za javno upravo Irma 
Pavlinič Krebs, kulturna ministrica 
Majda Širca in visokošolski minister 
Gregor Golobič ter dr. Matej Lahovnik, 
ki postane minister za gospodarstvo. Z 
Zaresovo ministrsko ekipo smo izpol-
nili predvolilno obljubo, da bo na njej 
polovica ministric.

21 nov 2008

Imenovana nova vlada

Na 3. konvenciji stranka Zares – nova 
politika, ki poteka v Kranjski Gori, spre-
jme programski dokument z naslovom 
“Zares pripravljeni na izzive – za nov 
razvojni dogovor, za novo politiko”. 
Predsedniku stranke konvencija podeli 
zaupnico, ta pa za prihodnje delo 
izpostavi naslednje izzive: odprtost in 
aktivno državljanstvo, vztrajanje pri 
načelih samoomejevanja in prekinitvi 
dosedanje prakse ter promoviranje 
kompetentnosti namesto politične 
lojalnosti. Predsednik stranke Gregor 
Golobič se ob tej priložnosti opraviči 
vsem, ki so bili deležni  šikaniranja 
prejšnje vlade.

6 dec 2008

3. konvencija Zares

2008
vlada

zares konvencija

DRUGA STRAN

franco juri karikatura

»V preteklosti novi predpisi niso več 
nastajali v okviru ministrstev. Za 
znatne honorarje so jih pisali zunanji 
strokovnjaki – in jih potem tudi po-
pravljali za seboj.« 

Irma Pavlinič Krebs

 »’Tajkunizacija’ se je dogajala tudi v 
zavetju gesla, da država ne sme biti 
aktiven lastnik, ker naj bi bila slab 
gospodar. Velja ravno nasprotno! Država 
je slab gospodar prav zato, ker ni bila 
aktiven lastnik.« 

Gregor Golobič

»Potrebujemo ljudi, ki imajo znanje, 
kilometrino in ugled v svetu ter bodo 
zastopali interese Slovenije. Med vsemi kan-
didati vidim deset resnih, ostali so premalo 
znani. Nosilci list so večinoma dobri, so me 
pa sestave list razočarale. Svoj glas bom dal 
Romanu Jakiču.« 

Zoran Janković

Proti tajkunskim kreditom in 
čezmernim nagradam

Zadnje črnoglede ekonomske ocene 
stanja v Sloveniji zahtevajo od države 
ustrezne ukrepe tudi na področju plačne 
in nagrajevalne politike menedžerjev za 
vodenje podjetij, v katerih ima država 
prevladujoč vpliv, in podjetij, ki so od 
države prejela poroštva oziroma jam-
stva ali sredstva na podlagi ukrepov za 
blažitev posledic finančne in gospodar-
ske krize. Zaradi vse večjih nagrad in 
visokih menedžerskih plač so se namreč 
odprle polemike o upravičenosti višine 
teh zaslužkov. 

V kriznih časih je to nagrajevanje to-
liko bolj predmet javne obravnave, še 
posebej primerjave z izjemno visokimi 
dohodki nekaterih menedžerjev, ali 
pa izplačevanja visokih nagrad celo 
takrat, ko njihovim podjetjem ne gre 
dobro in morajo odpuščati zaposlene 
ter zaprošati za državno pomoč. Poleg 
tega je tudi strokovna javnost ugotovi-
la, da sedanji sistem ureditve nagraje-
vanja stimulira specifično obnašanje, 
ki je kratkoročno usmerjeno, tvegano in 
spodbuja moralni hazard – uspeh na-
grajuje, neuspeha pa ne kaznuje.
V tem trenutku je področje nagrajevan-
ja menedžerjev v veliki meri odvisno 
zgolj od njihovega etičnega ravnanja. 

Marjan Jarkovič

Transparentnost in samoomejevanje politike

Z zakonom krepimo transparentnost 
politike, samoomejevanje politikov 
postavljamo kot način delovanja poli-
tike, vsem, ki opozarjajo na nezaželeno 
vedenje oblasti, pa zagotavljamo za-
konsko zaščito njihove integritete. Že s 
sprejemom rebalansa proračuna smo 
dokazali, da dano besedo tudi držimo. 
Obstoječi komisiji za preprečevanje ko-
rupcije smo zagotovili zadostna sred-
stva za učinkovito delovanje v letu 
2009, ena od osrednjih obvez te vlade 
pa je tudi sprejem Zakona o integriteti 
v javnem sektorju.

Besedilo zakona spreminja fokus – ak-
tivnosti preprečevanja korupcije želimo 
nadgraditi s krepitvijo integritete in 
zagotavljanjem pogojev za učinkovito 
in pošteno delovanje javnih uslužbencev 
in funkcionarjev. Predlagani zakon o 

dr. Branko Lobnikar 

integriteti uvaja rešitve, ki presegajo 
klasično pojmovanje preprečevanja 
korupcije. Predstavlja okvir za sistem-
sko urejanje preventivne dejavnosti na 
področju upravljanja z nezaželenim 
vedenjem in udejanja dognanja, da je 
preprečevanje koruptivnega vedenja in 
krepitev integritete veliko bolj učinkovit 
način kot preiskovanje korupcije. Za-
kon na novo opredeljuje in nadgrajuje 
delovanje protikorupcijske komisije in 
jo tudi na simbolni ravni preimenuje v 
Komisijo za integriteto in preprečevanje 
korupcije. 

Novost, ki jo prinaša predlog zakona, 
je zahteva za učinkovito zaščito pri-
javiteljev korupcije in drugih neza-
konitih ravnanj, nadzor lobiranja in fi-
nanciranja političnih strank ter volilnih 
kampanj. Zakon na veliko bolj jasen 

In ravno neetičnost ravnanj nekaterih 
menedžerjev nas je v Zares – nova 
politika spodbudil k pripravi novega 
davčnega predpisa, ki naj bi pripo-
mogel k temu, da bi dobili sistem, ki bi 
omogočil, da bodo slabi menedžerji os-
tali brez neupravičenih nagrad oziroma 
da bi v času, ko je treba zategovati pas-
ove, onemogočili pretirano nagrajevan-
je menedžerjev.

Dokončno oblikovanje predloga o do-
datni obdavčitvi menedžerjev ob 
upoštevanju tujih izkušenj (Obamov za-
kon o dodatni obdavčitvi menedžerjev) 
je spodbudilo izplačilo milijonske na-
grade nekdanjemu predsedniku up-
rave NLB Marjanu Kramarju. V Zares 
– nova politika smo že konec lanskega 
leta želeli, da se preveri odgovornost 
prejšnje uprave NLB pri kreditiranju 
takoimenovanih tajkunov in da naj se 
na podlagi tega odloča o neizplačilu 
nagrade. Toda ker je bila nagrada Kra-
marju že izplačana, teh ugotovitev ne 
moremo več upoštevati. Zato smo v 
poslanski skupini Zares za omejevanje 
pretiranega in neupravičenega nagra-
jevanja menedžerjev pripravili predlog 
zakona. 

spodbujali proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov 
energije 

obljubili smo, da bomo: 

Vlada je uvedla bolj stimulativne 
subvencije za pridobivanje elek-
trike iz obnovljivih virov.

In doslej že uresničili:

znižali sejnine in nagrade za 
upravljanje premoženja v imenu 
države

obljubili smo, da bomo: 

Vlada je prepovedala nagrade 
in prepolovila sejnine članom 
nadzornih svetov podjetij v 
državni lasti. Upravam teh družbe 
je omejila plače, v povprečju so 
se znižale za več kot tretjino, 
prav tako pa je zmanjšala obseg 
odpravnin, nagrade za uspeh pa 
dovolila le do v višine največ dveh 
bruto plač letno.

In doslej že uresničili:
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tudi Slovenija, saj je bil prispevek javnih 
sredstev v letu 2008 zgolj 0,57 %. Naš 
prvi cilj na MVZT je bil zato pretrgati 
več let trajajočo stagnacijo in zagoto-
viti več sredstev za raziskave in razvoj. 
Letos naj bi iz javnih sredstev zagotovili 
0,64 % BDP, dodatna sredstva pa bomo 
namenili predvsem za spodbude pod-
jetjem, da s pospešenim vlaganjem last-
nih sredstev v raziskovalno-razvojno de-
javnost dvignejo tehnološko zahtevnost 
in dodano vrednost svojih izdelkov, za 
večje raziskovalne projekte in za nakup 
raziskovalne opreme.

Obama se je primerjalno pridružil 
evropskim ciljem, kar bo dobra spod-
buda za Evropo. Kako bomo prispevali 
k temu v Sloveniji, ki je del Evropskega 
raziskovalnega prostora? Tako, da 
trikotnik znanja ne bo le geometrijski 
lik s simbolnim pomenom, temveč da 
bomo zapolnili vsa tri njegova oglišča: 
izobraževanje, znanost in inovacije, ter 
jih čvrsto povezali med seboj.

Podprite listo kandidatk in kandidatov 
Zares - nova politika na volitvah v 
Evropski parlament - obkrožite številko 
9!

7 jun 2009

Gremo na volitve!

evropske volitve

»Skrbi me, da Evropa še ni zares 
odkrila svojega modela, in tako imamo 
na voljo le ameriški liberalni 
kapitalizem in kapitalizem z azijskimi 
vrednotami. Ne bi želel živeti v svetu, 
kjer sta to edini dve opciji.«  

Slavoj Žižek Janja Vidmar

»Evropski parlament in Evropa bistveno 
bolj določata vaše življenje, kot se za-
vedate. Če ne volite, pustite drugim, da 
odločajo o vas. Ali je to pametno, presodite 
sami.« 

Dr. Janez Potočnik

DRUGA STRAN

2009

Znanje, troedinost izobraževanja, 
znanosti in inovacij

Besedilo govora predsednika Obame 
na letnem srečanju Nacionalne aka-
demije znanosti je preko spleta zbudilo 
celo zaspano Evropo. Ta si je daljnega 
2002 zadala podoben cilj, da bo do leta 
2010 za raziskave in razvoj prispevala 3 
odstotke BDP, od tega 1 odstotek iz javnih 
sredstev. Tako naj bi evropska podjetja 
ostala kompetitivna, ustvarili naj bi več 
in boljših delovnih mest, dvignila bi se 
tudi evropska kvaliteta življenja. Lep 
namen, a žal zaenkrat zgolj to. Zadnji 
dostopni podatki – 1,84 % BDP v letu 
2007, od tega 0,64 % iz javnih sredstev 
– kažejo, kako neuspešna je združena 
Evropa pri uresničevanju zastavljenega 
cilja. K temu je svoj delež prispevala 

dr. József Györkös

Zares v stiku!
Kandidate stranke in kampanjsko eki-
po stranke Zares lahko srečate na prired-
itvah po vsej Sloveniji. Ivo Vajgl, Felicita 
Medved, Roman Jakič, Bernarda Jeklin, 
Peter J. Česnik, Cveta Zalokar Oražem in 
dr. Matej Lahovnik so pogosto na poti in 
bodo v tem času obiskali vse večje kraje 
v Sloveniji.

Ker je kampanja zelo dinamična, vas 
vabimo, da si podrobnejši urnik ogle-
date na spletni strani www.zares.si.

“EU še posebej nagovarja mlade”

Bližajo se volitve v Evropski parlament. 
Kdaj oziroma zaradi česa se najbolj 
počutite Evropejca? Se je zato, da bi 
razvili evropsko identiteto, po vašem 
mnenju nujno treba odreči nacionalni 
identiteti, ali pa sta ti dve nekako kom-
patibilni? 

Evropejca sem se počutil že mnogo prej, 
preden smo postali članica Evropske 
unije. Moram reči, da je tudi dobršen del 
prizadevanj za demokratizacijo Sloveni-
je, za spremembe političnega sistema, za 
več svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in za svobodno gos-
podarsko pobudo, da je bilo vse to vg-
rajeno že v civilno-družbena gibanja 
v osemdesetih letih, ki so prispevala k 
demokratičnim spremembam v Slo-
veniji. Potem ni bilo več nobenega dvo-
ma, da ima Slovenija svojo priložnost 
v Evropski uniji, ne da se vanjo stopi, 
temveč da postane tisti del svobodne, 
raznovrstne, mnogolike Evropske unije, 
ki prav s svojo raznovrstnostjo prispeva 
k temu, da je Unija ena najuspešnejših 
političnih in gospodarskih združb v se-
danjem globaliziranem svetu.

Če bo prišlo do uveljavitve Lizbonske 
pogodbe (čakamo še na podpis pogod-
be češkega predsednika in irski »da«), 
bo Slovenija dobila še eno poslansko 
mesto v Evropskem parlamentu (EP), 
skupaj torej osem. Kako gledate na to 
zastopstvo v EP – to je edina neposred-
no izvoljena ustanova v EU? 

Ne, »če« bo prišlo, jaz sem vendarle 
prepričan, da bo prišlo, kajti če ne 
bo, potem je Evropska unija, vsaj kar 
zadeva njeno institucionalno orga-
niziranost, pa tudi širitev, pred težkim 
vprašanjem, da ne rečem v krizi. Pred-
vsem bi rekel, da imajo institucije EU 
eno resno pomanjkljivost, to je poman-
jkanje demokratične legitimnosti. Tudi 
druge institucije, Komisija in njeni or-
gani, morda še nekoliko bolj izkazujejo 
ta problem.

spraševali: mag. Jelena Aleksić in Nina Stanković

Povečevanje demokratične legitimitete 
parlamenta pomeni pomemben korak 
k premagovanju tega primanjkljaja, 
predvsem na ta način, da bo Evropski 
parlament z Lizbonsko pogodbo dobil 
pomembnejšo vlogo in pa tudi zato, ker 
se bo vendarle izkazalo in se že danes 
kaže na nekaterih področjih, da je nep-
osredno sodelovanje slovenskih poslank 
in poslancev v Evropskem parlamentu 
zelo pomembno, saj se v tem parla-
mentu čedalje bolj odloča tudi o usodi, 
življenju in delu naših ljudi. 

Zares – nova politika sodi v družino ev-
ropskih liberalcev in demokratov. Kako 
bi lahko po vašem Zaresovi poslanci v 
ALDE prispevali k prepoznavnosti in 
uspešnosti EP in s tem Unije? Kaj je 
Zaresova »dodana vrednost«?

Ta skupina je v Evropskem parlamentu 
tretja najmočnejša poslanska oziroma 
politična skupina in pogosto tudi jeziček 
na tehtnici. Ker pa ni ne prva ne druga 

največja, hkrati pa je zelo močna, ima 
pomembno vlogo promotorja inovacij, 
novih pogledov, novih rešitev in je bolj 
odprta in malo manj omejena z nekimi 
pričakovanji, irealnostmi, če smem 
tako reči. Dodana vrednost Zaresa je 
predvsem v tem, da poskuša opozoriti, 
da liberalna ideja, kot se je razvila v 
evropski in ameriški politični tradiciji, 
potrebuje dopolnjevanje, nadgradnjo, in 
da moramo liberalci vedno znova iskati 
liberalne in demokratične odgovore na 
vprašanja, s katerimi se tradicionalna 
liberalna teorija ni ukvarjala. To so, 
denimo, gensko spremenjeni organizmi, 
vprašanja, povezana s poseganjem v 
človekovo telo, informacijska zasebnost, 
vprašanja v zvezi s podnebnimi spre-
membami, spremenjeno razmerje med 
človekom, okoljem in naravnimi danos-
tmi, itd. Mislim, da tudi zdaj evropski 
liberalci kažejo več odprtosti in flek-
sibilnosti do teh vprašanj kot nekatere 
druge politične združbe in skupine.

Pet vprašanj: dr. Pavel Gantar, 
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

»Dodana vrednost Zaresa je predvsem v tem, da poskuša opozoriti, 
da liberalna ideja, kot se je razvila v evropski in ameriški politični 
tradiciji, potrebuje dopolnjevanje in nadgradnjo.«

foto: ivan župič
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podprli zakon, ki bo gojenje 
gensko spremenjenih rastlin (GSO) 
dovoljeval le pod strogimi pogoji 

obljubili smo, da bomo: 

Državni zbor je sprejel zakon, 
ki dovoljuje gojenje GSO le s 
soglasjem lastnikov sosednjih 
zemljišč, in s katerim bomo 
zaščitili tradicionalno, integrirano 
in ekološko kmetovanje.

In doslej že uresničili:

vzpostavili kriterije za transpar-
entno imenovanje članov uprav in 
nadzornih svetov v podjetjih, kjer 
ima država pretežni delež

obljubili smo, da bomo: 

Zaradi našega vztrajanja se ve-
dno bolj uveljavlja princip javnih 
razpisov v postopku izbire kandi-
datk in kandidaov za članstvo v 
upravah in nadzornih svetih.

In doslej že uresničili:

odgovorno upravljali z državo in 
njeno lastnino

obljubili smo, da bomo: 

Poslanska skupina Zares je 
vložila zahtevo za parlamentarno 
preiskavo spornih menedžerskih 
odkupov in njihovega kreditiranja 
s strani državnih bank v primeru 
Istrabenza in Pivovarne Laško.

In doslej že uresničili:
Dolgotrajna prizadevanja Zaresa za 
uvedbo brezplačnega in prostovoljnega 
cepljenja proti humanemu papiloma 
virusu (HPV) postanejo resničnost. 
Ministrica Majda Širca, ena izmed 
pobudnic, pove: “Uvedba cepljenja proti 
HPV pomeni, da je tisto, kar se je včeraj 
kazalo kot nemogoče, danes vendarle 
mogoče.” Zares je avgusta 2007 s pe-
ticijo zbral kar 46 tisoč podpisov v prid 
brezplačnega prostovoljnega cepljenja 
proti HPV.

27 mar 2009

Cepljenje proti HPV

»Všeč mi je, da se naše kandidatke in 
kandidati – v nasprotju s svojimi tekmeci 
– niso zvirali sem in tja na maturantski 
paradi. Slovenski poslanci v Evropskem 
parlamentu že itak preveč plešejo, kakor 
drugi žvižgajo.« 

Preverite urnik na www.zares.si/zares-mobilni 
ali pa nas pokličite na telefonsko številko
(01) 24 28 750.

Kdaj pridemo v vaš kraj?

fo
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uvodnik: prof. dr. Zlatko Šabič

Evropska unija nikoli ni bila samo rezultat procesa ekonomske, ampak 
tudi politične integracije. Zato je bila širitev Unije vgrajena v njeno bistvo. 
Toda širitev – in združevanje – Unije ni bila nikoli mišljena kot proces, ki 
poteka brez pravil. Unija si je vedno prizadevala, da nove države vanjo vs-
topijo z občutkom, da so v Evropi združene, ne razdružene; da so zaželene, 
ne nezaželene. Prav zato je sine qua non širitve to, da se pred vstopom 
novih držav odpravijo ali minimizirajo vsi problemi, ki bi lahko načenjali 
odnose med državami znotraj integracije. Nam, ki smo bili in smo še nep-
osredno vpleteni v reševanje odprtih vprašanj s sedanjimi oz. prihodnjimi 
članicami Evropske unije, so se in se še vedno zdijo takšni zapleti veliki, da 
ne rečem usodni ... a to v resnici niso. So le del širšega procesa, ki vodi k 
stanju, v katerem bodo konfl ikti povsem izven konteksta, saj se bodo skozi 
širitvena pogajanja pustili zunaj in bodo pozabljeni, upati je, da za zmeraj. 
Proces širitve EU je proces, iz katerega se učijo tako države članice kot kan-
didatke. 

Kot npr. to, da v Evropi ni iger ničelne vsote, kjer nekdo dobi vse, drugi pa 
nič. Prej ko prodre to spoznanje, lažja je pot do kompromisov – do “evrop-
skih rešitev”, kot temu radi rečemo. Ali pa to, da je medsebojno srečevanje 
na pol poti, kjer vsaka država članica (sedanja ali prihodnja) v dani rešitvi 
problema vidi koristi zase, postulat evropskega integracijskega procesa. 
Tako je bilo v preteklosti, tako bo, verjamem, tudi v prihodnosti. In zato 
morajo skrbeti tendence v Evropski uniji, kjer se nekatere države članice za-
vzemajo za to, da bi posameznim kandidatkam, kot je to Turčija, kar odvzeli 
evropsko perspektivo, tj. možnost, da bi postale članice Evropske unije. Vsa-
ka država, ki je danes kandidatka in ki bo kot taka pripoznana jutri, mora 
imeti zarisano pot do konca – do članstva. Le tako bo lahko enakopraven 
del Unije. Enakopraven tako po svojih pravicah kot dolžnostih. Vmesne poti 
ni, če želimo stabilno in trajno Evropsko unijo. Vsako drugačno razmišljanje 
pomeni pot nazaj, tja, kamor si nihče več ne želi. Nikoli več.

Zakaj na evropske volitve?
Državljanski priročnik

DRŽAVLJANSKI PRIROČNIK

politične skupine v evropskem politične skupine v evropskem 
parlamentuparlamentu

Politične skupine v Evropskem 
parlamentu sestavlja najmanj 20 
poslank in poslancev iz najmanj 
ene petine držav članic EU. 

Poslanke in poslanci se združujejo 
glede na politično in ne na nacio-
nalno pripadnost. V sejni dvorani 
so sedeži, po soglasju predsed-
nikov skupin, določeni glede na 
njihovo pripadnost, od leve proti 
desni. 

V 6. zakonodajnem obdobju, to je 
med leti 2004-2009, je bilo v Ev-
ropskem parlamentu 7 političnih 
skupin ter 30 samostojnih po-
slancev. Skupno ALDE sestavlja 99 
poslank in poslancev, ki sedijo na 
sredini dvorane v Evropskem par-
lamentu. Stališče, ki ga zavzame 
politična skupina, se sprejema 
z dogovorom znotraj skupine, 
noben poslanec pa ni zavezan, da 
glasuje tako kot skupina. 

Kaj moram vedeti, 
preden grem na 
evropske volitve?
Evropski parlament je institucija skupnosti, ki predstavlja 
ljudi držav članic Evropske unije.

Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije 
(EU) in je na vsakih pet let edino neposredno izvoljeno telo 
EU

Odločitve o novih evropskih zakonih na mnogih področjih 
skupaj sprejemata parlament in svet ministrov, ki predstav-
lja države članice (npr.: zakonodaja o okoljski zaščiti, prav-
icah potrošnikov, enakih možnostih, prometu in prostem 
pretoku delavcev, kapitala, storitev in blaga).

Skupaj s svetom je parlament pristojen tudi za letni 
proračun Evropske unije.

V sedanji sestavi šteje parlament 785 poslancev (od tega 
tretjino žensk) iz 27 držav članic EU in v imenu 492 milijon-
ov državljank in državljanov.

V novi sestavi bo, po pogodbi iz Nice, parlament štel 736 
poslancev.

Volilno pravico za volitve 7. junija 2009 bo imelo približno 
375 milijonov državljank in državljanov.

Sedež parlamenta je v Strasbourgu, vendar delovne 
aktivnosti potekajo v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu.

Po zadnji širitvi deluje Evropski parlament v 23 uradnih 
jezikih, saj je hkrati tudi irski jezik postal uradni jezik (med 
letom 1973 -2007 je bila irščina le »jezik pogodb«).

S 23 uradnimi jeziki je možnih 506 jezikovnih kombinacij, saj 
se lahko vsak jezik prevede v drugih 22.

Proračun parlamenta je za leto 2006 znašal milijardo in 
320 milijonov evrov, od tega je 44 odstotkov namenjenih za 
plače zaposlenih v administraciji in v političnih skupinah.

Parlament zaposluje največje število prevajalcev na svetu, 
saj 1/3 zaposlenih dela na tem področju.

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov  99
Skupina združenje za Evropo narodov  44

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze  43
Skupina neodvisnosti 22

Skupina socialdemokratov 
v Evropskem parlamentu  216
Skupina Evropske ljudske 
stranke in Evropskih demokratov  288

Konfederalna skupina 
Evropske združene levice   41

Samostojni poslanci  24

Jeziki Evropske UnijeJeziki Evropske Unije
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Število prebivalcev: 
497.198.700 497.198.700 
Površina EU: 
4.324.782 km2 4.324.782 km2 
Geslo: 
Združeni v raznolikosti Združeni v raznolikosti 
Valuta 16 članic območja evra: 
evro evro 
Največja država (površina): 
Francija Francija 
Najmanjša država (površina): 
MaltaMalta 
Najbolj poseljena država: 
Nemčija Nemčija 
Najmanj poseljena država: 
MaltaMalta 
Število uradnih jezikov: 
23 23 
BDP na prebivalca: 
24.900 24.900 
Povpr. stopnja brezposelnosti: 
7,9 %7,9 %
Povpr. življenjska doba v EU-27: 
74,6 leta74,6 leta 
Dan Evrope:
9. maj 9. maj 
Tri glavne ustanove EU: 
Evropski parlamentEvropski parlament
Evropska komisijaEvropska komisija
Svet EU Svet EU 
Datum prvih evropskih volitev:  
junij 1979junij 1979

osebna osebna 
izkaznicaizkaznica
evropske unijeevropske unije

ključni datumi EUključni datumi EU
18. april 1951 Pariz 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in 
jeklo (ESPJ) je začela veljati 23. julija 1952 in prenehala 
23. julija 2002.

25. marec 1957 Rim 
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti 
(EGS) je začela veljati 1. januarja 1958 in se jo pogosto 
imenuje “Rimska pogodba”.

25. marec 1957 Rim  
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko en-
ergijo (EURATOM) je začela veljati 1. januarja 1958.

7. februar 1992 Maastricht 
Pogodba o Evropski uniji (EU) je začela veljati 1. novembra 
1993 in jo pogosto imenujemo “Maastrichtska pogodba”.

Hitri vodič
po ustanovah in
organih EU

evropski parlament   
Vloga: neposredno izvoljena zakonodajna veja EU
Evropski parlament je v 6. zakonodajnem obdobju (2004-2009) sestavljalo 785 
poslank in poslancev. Največ jih prihaja iz Nemčije, 99 poslank in poslancev, 
najmanj iz Malte, 5 poslank in poslancev. V Sloveniji volimo 7 poslank in 
poslancev v Evropski parlament. 

svet evropske unije 
Vloga: zakonodajna, na nekaterih področjih izvršilna, veja EU, ki 
predstavlja države članice. Sestavljena je iz enega ministra ali ministrice iz 
vsake države EU. Sedež: Bruselj 

evropska komisija 
Vloga: izvršilna veja EU in pobudnica zakonodajnih predlogov
Sestavlja jo 27 komisark in komisarjev, po eden iz vsake države EU, iz Slo-
venije dr. Janez Potočnik, komisar za znanost in raziskave. 
Sedež: Bruselj 

sodišče evropskih skupnosti
Vloga: razsoja o pravnih zadevah, ki se mu predložijo
Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države EU ter osem generalnih pravo-
branilcev. Iz Slovenije je sodnik prof. dr. Marko Ilešič ter generalna pravobra-
nilka dr. Verica Trstenjak.
Sedež: Luksemburg

evropsko računsko sodišče
Vloga: zastopa organizirano civilno družbo
Sestavlja ga 344 članic in članov, iz Slovenije je 7 predstavnikov, ki se imenu-
jejo na predlog posameznih vlad članic EU. Sedež: Bruselj 

evropski ekonomsko-socialni odbor
Vloga: zastopa organizirano civilno družbo
Sestavlja ga 344 članic in članov, iz Slovenije je 7 predstavnikov, ki se imenu-
jejo na predlog posameznih vlad članic EU. Sedež: Bruselj 

0dbor regij
Vloga: zastopa regionalne in lokalne organe 
Sestavlja ga 344 članic in članov, iz Slovenije je 7 predstavnikov, ki so iz-
voljeni izmed osebja ali ključnih akterjev lokalnih in regionalnih organov v 
domačih okoljih. V odbor jih predlagajo nacionalne vlade, potrdi pa jih Svet 
Evropske unije. Sedež: Bruselj 

evropska investicijska banka
Vloga: zagotavlja finančna sredstva za gospodarski razvoj
Člani so države članice EU, ponavadi finačni ministri, ki sestavljajo Svet 
guvernerjev, ki je najpomembnejši organ EIB. Sedež: Luksemburg

evropska centralna banka
Vloga: ohranja stabilnost cen v evroobmočju in vodi monetarno politiko 
evroobmočja
Člani sestavljajo 19-članski Svet EBC, to so guvernerji centralnih bank, ter 6 
članov izvršnega odbora EBC. Sedež: Frankfurt na Majni 

evropski varuh človekovih pravic
Vloga: odkriva primere nepravilnosti in predlaga rešitve za odpravo le-teh
Trenutno delo Evropskega varuha človekovih pravic opravlja Nikiforos Dia-
mandouros, ki ga je na to mesto imenoval Evropski parlament. 
Sedež: Strasbourg 

evropski nadzornik za varstvo podatkov
Vloga: varuje osebne podatke, ki jih imajo na voljo institucije EU
Trenutno to delo opravlja Peter Johan Hustinx, ki je bil na to delovno mesto 
imenovan leta 2004.

 

Zares evropski program najdete v 
celoti na spletni strani
www.zares.si/zares-evropski-program

VZEMIMO EVROPO
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spraševal: Simon Ručigaj, foto: Evropska Komisija / avdiovizualni oddelek

Projekt Evropa je uspel!
Intervju z dr. Janezom Potočnikom, evropskim komisarjem za znanost in raziskave

dr. Janez Potočnik je v evropskem 
političnem svetu trenutno najvišje 
uvrščeni Slovenec – je 
evropski komisar za znanost in 
razvoj. Vodi torej področje, ki ga 
v 21. stoletju – in še posebej v času 
gospodarske krize – prenekateri 
Zemljan vidi kot rešilno bilko. 

Ko se je nedavno v času predvolilne kampanje 
za Evropski parlament mudil pri nas, smo to iz-
koristili za nekaj vprašanj o perspektivi Evrop-
ske unije, primerjavah in sodelovanju z ZDA, 
o tem, kako vidi vzhajajočo velesilo Kitajsko, 
o konkretnih projektih pri njegovem delu in 
nenazadnje tudi o gospodarski krizi in njegovi 
nalogi pri njenem reševanju. 

Mimogrede, od vseh dosedanjih komisarjev je 
edini, po katerem so raziskovalci poimenovali 
galaksijo.

Doktor Potočnik, kako trenutno zaz-
navate spremembe sveta, v katerem 
živimo? 

Da se svet spreminja, vemo vsi. Postaja 
na nek način manjši, vse bolj smo med 
seboj povezani in odvisni. Dve dejstvi 
sta več kot očitni: informacijska revolu-
cija je omogočila, da praktično v delčku 
sekunde lahko dosežete kogarkoli želite. 
Če primerjamo, kako so ljudje povezani 
v globalno gospodarstvo skozi svetovno 
trgovinsko organizacijo, ugotovimo, da 
sta bila leta 1990 na tak način poveza-
na približno dva od desetih Zemljanov, 
danes pa jih je devet. 

Smo tudi v procesu dogajanj, ki so 
globalne narave, od podnebnih spre-
memb do iskanja energije prihodnosti, 
pa do potencialnih pandemij – pred 
kratkim smo bili na njenem pragu 
–,  pomanjkanja pitne vode in hrane, 
povečanih globalnih migracijskih 
teženj, problemov na področju varnosti, 
revščine, hitro izginjajočih živalskih in 
rastlinskih vrst itd. Živimo vedno dlje, 
kar je seveda dobro, a tudi ta proces 
odpira številna nova vprašanja. 

Kako ocenjujete gospodarsko-politična 
dogajanja, oblikovanje večpolarnega 
sveta – skozi perspektivo znanosti in 
raziskav?

Vsi opažamo, kako narašča moč Azije 
– predvsem Kitajske in Indije – pa tudi 
Južne Amerike. Tudi to je dober proces, ki 

bo marsikomu omogočil boljše življenje. 
Seveda pa nam prinaša nove izzive. Na 
področju znanosti t. i. triada ZDA, EU in 
Japonska še vedno prevladuje, a njen 
vpliv se relativno hitro zmanjšuje. Če 
pogledamo, denimo število znanstvenih 
publikacij – leta 1995 je imela triada 
kar 77-odstotni delež znanstvenih objav 
v svetu, leta 2005 pa le še 70-odstotnega. 
V istem času je Azija povečala delež s 
13,6 na 20,6 odstotkov. Precejšna spre-
memba v samo desetih letih. 

Kako bo Evropa odgovorila na te 
izzive?

Evropa se je že leta 2000 odločila za liz-
bonsko strategijo, ki ima za cilj ohran-
iti ali celo povečati kvaliteto življenja 
v Evropi in hkrati ostati globalno 
konkurenčen. Če poenostavim, stavi na 
krepitev  družbe znanja, z željo, da bi 
postala najbolj konkurenčno globalno 
gospodarstvo na način, ki bi zagotovil 
dolgoročno ravnovesje med gospodar-
skimi cilji, socialno varnostjo in varo-
vanjem okolja. Kako lahko izboljšamo 
konkurenčnost? Spet poenostavljeno 
sta možnosti dve, povečanje produk-
tivnosti ali znižanje stroškov – plač, 
stroškov socialne varnosti in dejanskih 
stroškov varovanja okolja. Prava pot, ki 
dolgoročno lahko zagotovi tako ohran-
itev evropskega socialnega modela kot 
tudi globalno konkurenčnost, je v tem, 
da vemo več in smo boljši. V več znanja, 
torej v spodbujanju šolstva, znanosti in 
raziskav ter inovativnosti.

Kakšni so merljivi cilji na področju 
znanosti in raziskav, kako se primerja-
mo s tekmeci?

Tako kot rast in moč gospodarstva 
običajno prikazujemo s sintetičnim 
kazalcem velikosti in gibanj bruto 
domačega proizvoda (BDP), je za 
področje razvitosti znanosti in raziskav 
običajno uporabljen sintetični kazalec 
vlaganj v znanost in raziskave v BDP. 
Nobeden seveda ni idealen, oba pa sta 
dovolj dobra za okvirno sliko pojavov, ki 
jo prikazujeta. Evropska unija si je leta 
2002 v Barceloni zastavila cilj, da bo do 
leta 2010 dosegla povprečno 3-odsto-
tni delež sredstev BDP, namenjenih za 
raziskave in razvoj – 1 % naj bi prispe-
vala javna sredstva, 2 % zasebni sektor. 
Članice so kasneje v Nacionalnih raz-
vojnih programih sprejele nacionalne 
cilje, podprte z ustreznimi politikami, 
povprečje teh ciljev bi na ravni Unije 
zneslo okoli 2,5 %.

Zadnji podatki kažejo, da je delež na 
ravni 1,84 % in že kar nekaj let stagnira, 
kar pomeni, da investicije v R&D rastejo 
z enako stopnjo kot BDP. Cilja, zadanega 
v Barceloni, očitno ne bomo dosegli, žal 
pa tudi pri nacionalno opredeljenih ciljih 
opažamo, da namesto povečevanja in-
tenzivnosti raziskav članice prepogosto 
posegajo po lažji različici prilagajanja, 
beri zniževanju ciljne ravni.  Vseeno 
pa menim, da je cilj dober in koristen 
– zaradi njega se o teh zadevah govori 
bistveno več, pomagal pa nam je tudi 

INTERVJU: DR. JANEZ POTOČNIK
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pri sprejemanju nekaterih ukrepov, ki 
bodo, vsaj tako upam, izboljšali stanje 
v prihodnosti. Mimogrede, to je eden od 
le dveh kvantificiranih ciljev v Lizbon-
ski agendi – drugi je doseči 70-odstotno 
stopnjo zaposlenosti. 

ZDA po zadnjih podatkih vlagajo 2,61 
% in pred kratkim se je predsednik 
Obama v svojem odmevnem govoru na 
Nacionalni akademiji za znanost zavzel 
za povečanje tega deleža na raven naj-
manj treh odstotkov. Japonska in Južna 
Koreja že danes močno presegata tri 
odstotke, Kitajska pa je na ravni 1,43 
% in delež pospešeno raste. Šokanten je 
podatek, da že danes po intenzivnosti 
vlaganj v znanost in raziskave presega 
dobro polovico članic EU. Slovenija je 
v letu 2006 vlagala 1,59 %. Ni slabo, a 
morala bi več. 

Kako nameravamo v Evropi doseči prej 
omenjeni cilj 3 % investicij v BDP za 
znanost in raziskave?

Kot sem že omenil, je bil v Barceloni 
sprejet cilj tako za delež javnih kot tudi 
za delež zasebnih sredstev. Za ciljem 
doseganja enega odstotka financiranja 
iz javnih sredstev ne zaostajamo veliko, 
čeprav ga ne dosega veliko članic, če 
sploh katera. Povečanje deleža se lahko 
doseže s spremembo proračuna, kar 
seveda ni preprosto, je pa pregledno in 
obvladljivo. Drugače pa je pri vlagan-
jih zasebnega sektorja. Delež v skupnih 
vlaganjih namesto želenih dveh tretjin, 
znaša le okoli 54 %. Vodilnih v podjetjih 
seveda politični pozivi, naj vlagajo več, 
ne morejo prepričati. Praviloma se ko-
risti tovrstnih vlaganj dobro zavedajo, 
a izbirajo in iščejo čimbolj privlačno 
poslovno okolje. Ko smo analizirali, kaj 
so ključni faktorji podjetja, da se odloči 
vlagati v raziskave v nekem okolju, 
smo ugotovili, da je na prvem mestu 
razpoložljivost znanja, na drugem 
velikost in bližina trga, s čimer Ev-
ropa nima težav, in na tretjem ugodni 
pogoji, kot so davčne spodbude, državne 
pomoči, javna naročila, razpoložljivi 
finančni instrumenti, zaščita intelektu-
alne lastnine ipd. 

Najmočnejše orodje na ravni Skupnosti 
je 7. okvirni program: 54 milijard ev-
rov za obdobje sedmih let te finančne 
perspektive, okoli 5 odstotkov vseh 
javnih sredstev za raziskave v Evropi. 
Povprečno letno to pomeni okoli 8 mili-
jard evrov, kar je približno toliko, kot 
znaša slovenski proračun. Pomembno 
orodje, a seveda ne odločilno pri dose-
ganju cilja, o katerem govorimo. 

Cilj je torej mogoče doseči le s skupnimi 
močmi na vseh ravneh, s skladnimi 
politikami, ob jasni usmeritvi vlade  ter 
ob podpori celotne družbe.

S kakšnimi politikami konkretno se 
ukvarjate na svojem področju?

Politike v resorju so usmerjene pred-

vsem v prizadevanja za povečanje vla-
ganj v znanost in raziskave, spodbujan-
je raziskovalne dejavnosti z različnimi 
instrumenti 7. Okvirnega programa 
ter v krepitev t. i. Evropskega razisk-
ovalnega prostora. Posebno pozornost 
posvečamo poglobitvi mednarodnega 
sodelovanja. Težimo tudi k čim večji 
skladnosti z ostalimi politikami, deni-
mo s kohezijsko politiko.  Osebno si še 
posebej prizadevam za hitrejšo izgrad-
njo evropskega raziskovalnega pros-
tora. Tu se ne pogovarjamo toliko o 
povečevanju financiranja na evropski 
ravni, pač pa predvsem o povezovanju 
med posameznimi državami članicami, 
izboljšanju kvalitete skupnih aktivnos-
ti, odpravljanju obstoječih meja za 
prost pretok znanja (uvedbi t. i. pete 
svoboščine v Uniji – prostega pretoka 
znanja), procesih, ki vodijo proti nujni 
modernizaciji univerz in podobno.

Tudi dejstvo, da so v ospredju prizade-
vanj na evropski ravni zavzemanja za 
obvladovanje podnebnih sprememb in 
iskanje okolju prijazne energije prihod-
nosti, je okrepilo pomen vloge znanosti 
in raziskav ter inovacij v prihodnosti. 
Spomnim se nekega delovnega zajtrka 
Evropske komisije, ko smo se pogovarja-
li o teh izzivih. Več je bilo komisark in 
komisarjev, ki so se vključili v razpravo, 
bolj je bilo očitno, da je odgovore, ki 
upoštevajo interese in želje vseh, mogoče 
iskati in najti le v krepitvi znanja, ino-
vativnosti, znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti.  

Kje vidite na svojem področju delovan-
ja ovire pri doseganju enotnega znan-
stveno-razvojnega prostora? Kako jih 
nameravate preseči?

V evropskem raziskovalnem prostoru 
ne gre toliko za združevanje suverenos-
ti kakor za združevanje evropskega 
raziskovalnega potenciala. Gre bolj za 
sodelovanje, ne toliko za integracijo. V 
Evropi funkcioniramo kot 27 držav, torej 
bistveno drugače od ZDA ali Japonske 
– vsaka država ima svojo znanstveno-
raziskovalno politiko. Stvari, ki se jih 
dogovorimo mimo 7. OP, so torej pros-
tovoljni pristopi k skupnim odločitvam. 
Zato so postopki včasih relativno dol-
gotrajni. Lani smo sprejeli pet pomemb-
nih zadev – v zvezi z mobilnostjo razisk-
ovalcev, skupnim programiranjem 
raziskovanja na evropski ravni, uprav-
ljanjem pravic intelektualne lastnine 
v javnih raziskovalnih institucijah, 
pravni okvir za izgradnjo in delovanje 
panevropske raziskovalne infrastruk-
ture ter skupno evropsko strategijo za 
mednarodno sodelovanje. To so resnično 
temelji, na katerih velja graditi skupen 
evropski prostor, ki ga danes omejuje 
kar precejšnje število nacionalnih in 
celo regionalnih ovir. 

Kako potekajo mednarodna sodelo-
vanja – predvsem z državami, ki so 
trenutno še pridružene članice, in tudi 
s tistimi, ki veljajo za tekmice?

Konceptualna vloga mednarodnega 
sodelovanja se je v 7. okvirnem progra-
mu spremenila. V prejšnjih programih 
je temeljila na pristopu krepitve kapac-
itet, specifičnih aktivnosti, ki so gradile 
vezi v tej smeri, v sedanjem programu 
pa je enakovreden del tematskih pro-
gramov sodelovanja. Okvirni program 
tako ni le odprt za sodelovanje razisk-
ovalcev iz drugih okolij, ampak ponuja 
tudi možnosti skupnega naslavljanja 
različnih problemov – usklajene raz-
pise, ki temeljijo na skupno določenih 
interesih.

Sicer pa partnerice okvirno ločimo na t. 
i. tretje države, za katere veljajo različna 
specifična pravila, ki so v precejšni meri 
odvisna od njihove ravni razvitosti, ter 
t. i. pridružene članice. Za slednje velja, 
da imajo enake dolžnosti in pravice kot 
članice. Plačujejo pristopno članarino in 
so upravičene do sodelovanja v vseh ak-
tivnostih, sedijo celo v različnih odborih 
in sodelujejo v razpravah. Danes je 
takih držav že več kot deset, od razvitih 
z močnim raziskovalnim potencialom 
kot denimo Norveška, Švica in Izrael, do 
tistih, ki so potencialne bodoče članice 
in jim želimo pomagati, da bi se čim 
bolje usposobile za sodelovanje in pri-
lagodile svoje strukture – vse države t. 
i. Zahodnega Balkana in Turčija.  Tudi 
Rusija je že zaprosila za pridruženo 
članstvo in proces je v teku.  Ko sem re-
sor prevzel, nobena od držav zahodnega 
Balkana ni bila pridružena članica. 
Turčija je sicer bila, a z dokaj bridkimi 
izkušnjami visokih vložkov in relativ-
no majhnih iztržkov. Danes so članice 
vse, ob pogojih, ki so zanje brez dvoma 
tudi finančno ugodni. Ko govorimo o 
področju raziskav, so geografske meje 
Unije močno presežene.

Lani smo sprejeli tudi skupno strategijo 
Unije o mednarodnem znanstvenem 
tehnološkem sodelovanju. Številne bilat-
eralne sporazume, ki jih imajo članice 
z različnimi partnericami po svetu, 
želimo nadgraditi z večjo ravnijo sklad-
nosti pristopa. Uresničevanje je v teku.

Kaj pa gospodarska kriza – kako jo 
vidite, kakšno je vaše mnenje o vz-
rokih in rešitvi?

Finančna in gospodarska kriza je brez 
dvoma huda in globoka. Čeprav se že 
kažejo določeni pozitivni premiki, je 
do okrevanja še daleč. Začelo se je v 
finančnem sektorju,  nekateri anali-
tiki pa opozarjajo tudi na uspavanost 
tehnološkega razvoja. Pravila igre v 
pogojih globalizacije so bila v finančnem 
sektorju očitno preveč zrahljana, balon 
se je napihoval do svojega žalostnega 
konca, ki je ogrozil obstoj finančnih sis-
temov in močno prizadel podjetja v real-
nem sektorju. Njegov pok smo praktično 
občutili vsi, a ne vsi enako. Tisti, ki jih je 
prizadel najbolj, seveda potrebujejo soli-
darnost in pomoč. Potrebujemo pred-
vsem nov zagon in novo upanje, novo 
za-upanje. Potrebujemo nova, globalno 
dogovorjena pravila igre, ki bodo v 
bodoče preprečila tovrstne anomalije. 
Potrebujemo trg in tekmovanje, a v 
pogojih, ki bodo zagotavljali uspeh 
resnično najboljšim – tistim, ki bodo 
kreativni, inovativni, prodorni, pridni.  

Kako konkretno ukrepate za oživitev 
gospodarstva in proti recesiji?

Na ravni komisije smo predlagali, in 
članice so predlog sprejele, program 
za oživitev evropskega gospodarstva. 
Predvideva 1,2 % BDP spodbud, ki naj 
bi jih zagotovili nacionalni proračuni in 
dodatnih 0,3 % BDP evropskih spodbud, 
večinoma v obliki usmerjenih kreditov 
EIB. Opozoriti velja na preprosto dejstvo, 
da so nacionalno predvidene spodbude 
večje od celotnega proračuna Evropske 
unije, ki znaša okoli 1 % BDP članic. 
Proračun Unije je dogovorjen za celot-
no finančno perspektivo 2007–2013 in 
večje spremembe so malo verjetne. To 
je dobro in slabo. Dobro, ker se denimo 
sredstva za znanost in raziskave tudi 
v teh težkih časih letno povečujejo za 

okoli 10 %, slabo, ker proračun ni za-
dosti fleksibilen za hitro in ustrezno 
prilagajanje spremenjenemu stanju. 
Nekoliko poenostavljeno, sredstva za 
oživitev gospodarstva so bolj ali manj 
v rokah članic, institucije Unije, pred-
vsem Komisija, pa moramo skrbeti, da 
se ohrani tisto, kar je Evropo naredilo 
močno in sposobno – denimo notranji 
trg, evro, in predlagamo spremembe, ki 
bodo onemogočile, da se podobna kriza 
ponovi v prihodnosti. Posledice more-
bitnega porasta protekcionizma bi bile 
dolgotrajne in globoke.    
 
Na področju znanosti in raziskav smo 
predlagali tri nova javno-zasebna part-
nerstva. Vsa so naravnana v prihodnost, 
v spodbujanje pozelenitve gospodarst-
va, in sicer na področju proizvodnje av-
tomobilov, energetsko učinkovitih stavb 
ter okolju prijazne proizvodnje v indus-
triji. Skupaj 3,2 milijardi evrov dodatnih 
raziskovalnih sredstev za dejavnosti, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, dejavnosti, 
ki morajo pospešiti iskanje odgovorov, 
skladnih z novo razvojno paradigmo. 
V Komisiji želimo spodbujati t. i. »pa-
metna« vlaganja, ki so usmerjena tako 
v reševanje obstoječe krize kot tudi v is-
kanje odgovorov na izzive prihodnosti. 
Omenjena javno-zasebna partnerstva 
zagotovo sodijo mednje. 

Kakšna je vaša napoved, projekcija Ev-
rope? Kakšne so pravzaprav opcije?

Po drugi svetovni vojni je bila Evropa 
porušena, razdeljena, vojne rane pa 
žive in boleče. Unija naj bi – in tudi je – 
na naš utrujeni kontinent prinesla mir, 
stabilnost, varnost in blaginjo. Tako 
krepko jih je zasidrala med nami, da 

so dandanes za mnoge žal vse naštete 
pridobitve postale samoumevne. Raz-
klanost med vzhodnim in zahodnim 
delom je ostala. Šele proces demokra-
tizacije vzhodne Evrope je omogočil 
ponovno poenotenje. Zadnja širitev je 
bila tako dokončno spravno dejanje, 
vsaj za vse, ki smo imeli to srečo in 
sposobnost, da smo postali njeni člani 
v zadnjem širitvenem krogu. Evropejci 
danes živimo dobro. Zato ne presenečajo 
vprašanja, zakaj je v Evropi smiselno 
in potrebno ohranjati in krepiti sodelo-
vanje.

Danes je svet seveda bistveno drugačen 
kot po vojni, celo precej drugačen je, kot 
pred desetletjem ali dvema. Med seboj 
smo bolj povezani in soodvisni, večja je 
odgovornost posameznika in skupnosti 
do sobivanja na tem edinem planetu, ki 
nam je na voljo. Pred nami so številni že 
omenjeni globalni  izzivi. Svet potrebuje 
močno Evropo, ki bo sposobna nastopiti 
z enotnim glasom, Evropo, ki bo spo-
sobna prevzeti vodilno vlogo pri global-
nem upravljanju sveta. Tudi Evrope-
jci potrebujemo močno Evropo, ki se bo 
sposobna soočiti z naraščajočo globalno 
konkurenco in odgovoriti na izzive spre-
menjenega sveta. “Raison d’être” Evrop-
ske unije tako sicer ostajajo in bodo za 
vedno ostali razlogi, ki so vodili k njen-
emu nastanku, a danes so ti zagotovo 
dopolnjeni s spremenjenimi globalnimi 
okoliščinami. 

Evropa je na križpotju, kjer se mora 
odločiti, ali želi ostati moštvo zvezd 
ali postati zvezdno moštvo. Imamo 
možnost – vprašanje pa je, ali imamo 
moč in željo.

 »Lizbonska pogodba bo stvari postavila drugače, saj uvaja 
pojem evropskega raziskovalnega prostora in na ta način 
odpira možnost novih razmislekov in predlogov za poglobitev 
znanstveno raziskovalnega sodelovanja na evropski ravni.«

»Ključno je predvsem vprašanje, v kakšnem 
stanju bomo zapustili krizo – ali bomo 
konkurenčni in bomo pripravljeni ter 
usposobljeni nasloviti vse omenjene globalne 
probleme.«

INTERVJU: DR. JANEZ POTOČNIK
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Zaresova lista kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance 
v Evropskem parlamentu je močan in vsebinsko poln cvetober 
posameznikov, ki vsak zase in tudi skupaj predstavljajo kom-
petentno in kakovostno izbiro. Ivo Vajgl, človek, ki je bil kar 23 
let diplomat v mednarodnih vodah, je nosilec liste – le kdo bi se 
lahko tako dobro kot on znašel na mednarodnem podiju, kjer je 
pomembno znanje, ugled, ki ga uživa pri svojih kolegih, in tudi 
zavest pri zagovarjanju suverenosti Slovenije. Ste vedeli, da se je 
med osamosvojitveno vojno kar z mopedom pripeljal na sloven-
sko zunanje ministrstvo in postal predstavnik za stike z mediji? 
Felicita Medved je prijazna in izjemno aktivna med pogovorom 
o problematiki, ki jo zanima – humana in politična geografi ja, 
migracije in vprašanja, ki zadevajo državljanstvo. Roman Jakič 

je klopi evropskega parlamenta že drgnil – bil je v prvi ekipi po-
slancev, znan je kot izjemen privrženec športa in mednarodnih 
odnosov, kot človek, ki spoštuje raznolikost. Bernarde Jeklin 
zagotovo ni potrebno posebej predstavljati – legendarna ure-
dnica Jane, ki jo zanima socialna politika in stanje družbe nas-
ploh. Peter J. Česnik je aktivna leta preživel v Avstraliji, zadnjih 
sedem let, po vrnitvi v Slovenijo, pa se ukvarja predvsem s pro-
metno problematiko. Cveto Zalokar Oražem, vodjo poslanske 
skupine, poznamo po srčni angažiranosti na področju zdravstva, 
lokalne samouprave, sociale, okolja in zdrave hrane. In za konec 
– ste vedeli, da je Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo 
Republike Slovenije, strasten privrženec nogometa, a na prvem 
mestu sta zanj družina in služba?

Vzemimo Evropo zares!
ZARES LISTA ZA EVROPSKE VOLITVE

Ivo Vajgl
Rojen leta 1943 v Mariboru, od parlamentarnih volitev 2008 predseduje parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko.

O njegovem razgibanem in 
zanimivem življenju dip-
lomata že nekaj let – sam 
pravi, da čisto predolgo – 
nastaja knjiga. Politik, ki 
je v svoji bogati karieri kar 
triindvajset let preživel v 
tujini, bo v njej opisal svoj 
pogled na življenje in na del 
življenja, ki ga je preživel v 
politiki in diplomaciji, v njej 
pa se bo iz svojega zornega 
kota spominjal tudi nasta-
janja samostojne slovenske 
države.

»Nabral sem dvajset zanimivih zgodb. 
Bil sem ambasador v enajstih državah 
in v vsem tem času se je nabralo veliko 
materiala. Prva zgodba se začne s pri-
hodom jugoslovanske ladje v Cleveland, 
kjer sem bil generalni konzul. Opisuje 
kapitana in skozi njegovo zgodbo potem 
še vse zapletene odnose v predvojni Ju-
goslaviji,« se razgovori o knjigi, ki je 
začela nastajati v času, ko je opravl-
jal dolžnosti veleposlanika v Berlinu. 
»Takrat je nastajala zelo intenzivno. 
Mislil sem, da jo bom uspel narediti pred 
evropskimi parlamentarnimi volitva-
mi, najverjetneje pa jo bom dokončal 
letos poleti.«

Diplomirani inženir agronomije pa 
je v politiko in diplomacijo prestopil 
iz novinarskih vrst. Želel je pokazati, 
da se da sodelovanje med politiko in 
mediji pretočiti v nekakšen partnerski 
odnos – tak, kjer politika ne bi lagala 
medijem. »Nikdar v življenju se nisem 
zlagal medijem, sem pa bil v situaciji, 
ko nisem povedal cele resnice,« pravi 
gospod, ki ga kolegi cenijo tudi zaradi 
preprostosti in uglajenosti.

Ob vstopu v politiko se je najprej uk-
varjal z zunanjimi odnosi, z medn-
arodno politiko in potem nadaljeval v 

diplomaciji. Ob koncu mandata gener-
alnega konzula v Clevelandu pa je dobil 
mamljivo ponudbo takratnega jugoslo-
vanskega zunanjega ministra Budimir-
ja Lončarja, naj postane tiskovni pred-
stavnik ministrstva za zunanje zadeve. 
In seveda je izziv sprejel. Izziv zato, ker 
so bila to že leta razpadanja Jugoslavije 
in tudi leta težkih medijskih zgodb, saj 
je bilo težko zastopati državo, ki je bila 
v procesu razpadanja. Sočasno z raz-
glasitvijo Slovenije za neodvisno državo 
je dal odpoved. »V noči, ko se je začela 
vojna, sem se z mopedom odpeljal na 
slovensko zunanje ministrstvo in postal 
prvi tiskovni predstavnik samostojne 
Slovenije,« se spominja. 

Ivo Vajgl pa ni samo politik. Je velik 
ljubitelj glasbe in umetnosti. Igral je 
klarinet, oboo in saksofon, že zelo dol-
go pa zbira grafike. Doma ima zbirko 
svetovnih grafik s podpisi avtorjev, ki 
so bile z njim tudi na njegovih diplo-
matskih misijah. 

»Veleposlaništvo in rezidenco vedno 
opremim sam, da se počutim domače 
in zato, ker človek s svojim ambientom 
pove nekaj o sebi,« je prepričan. Pred 
dnevi je eno od svojih umetnin – gre za 
star bakrorez Slovenije z Istro, kupil pa 
ga je v Pragi – podaril na bolšjem sejmu 
za osebne asistente, ki ga je organiziralo 
društvo za teorijo in kulturo hendikepa. 

besedilo: Simon Ručigaj & Alenka Freyer, foto: Ivan Župič

Česa niste vedeli o meni?
Da sem kot majhen deček nekaj sezon pel v mariborski operi 
(v otroškem zboru v Operi Carmen in La Boheme) in da sem 
kot dijak 1. gimnazije v Mariboru igral klarinet v železničarski 
godbi na pihala KUD Angel Besednjak.

Vaš življenjski vzornik?
Moj oče.

Dogodek, ki je najbolj zaznamoval vaše življenje?
Ni se še zgodil.

Oseba, ki je na vas ob srečanju naredila največji vtis?
Otroška pisateljica, avtorica Pike nogavičke, Astrid Lindgreen.

Seveda pa je najpomembnejši del nje-
govega življenja družina, za katero pra-
vi, da je zelo slikovita in je nanjo izjem-
no ponosen. Ima tri sinove, najstarejši 
ima 43 let, najmlajši sedem, njegova 
žena Mojca Zobko Vajgl pa je harfistka, 
glasbenica z ugledno mednarodno kari-
ero. Zanje si, kadar le utegne, vzame 

čas, čisto njihovih pa bo deset dni po-
leti, ko si bodo utrgali čas za oddih na 
morju. Morje Ivo Vajgl namreč obožuje. 
Tako rekoč ga ima v krvi, saj so bili 
predniki po materini in očetovi strani 
pomorščaki. 

»V noči, ko se je začela vojna, sem se z mopedom odpeljal na slovensko 
zunanje ministrstvo in postal tiskovni predstavnik.«
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Felicita Medved
Rojena je bila leta 1956 v Črni na Koroškem, kot neodvisna raziskovalka sodeluje z 
različnimi domačimi in tuji ustanovami.

Svetlolasa gospa, ki na 
sogovornika naredi vtis 
s svojo umirjenostjo in 
prijaznostjo. Nerada gov-
ori o sebi, bolj zgovorna pa 
postane, ko beseda nanese 
na njeno delo. »Hčerka mi 
pravi, da sem deloholik,« 
razloži in doda, da ima sicer 
veliko dela, vendar ga rada 
opravlja. 

»Delam s strastjo. Včasih tudi preveč 
natančno – ampak svet postaja zelo 
površen in površinski in če že tega ne 

moremo storiti v medčloveških odnosih, 
se lahko bolj poglobimo vsaj v delo. 
Bom pa odkrito povedala – odkar sem v 
stranki Zares, tja sem vstopila čez noč, 
imam še manj časa,« pravi. Ob tem pove 
tudi, da je v fazi prenavljanja kuhinje in 
ker je tako zasedena, se dogaja za vse, ki 
imajo izkušnje z obrtniki, nekaj nepojm-
ljivega: obrtnik jo kliče, kdaj si bo zanj 
vendarle vzela čas.

Javnosti je veliko manj znana od ostalih 
šestih Zaresovih kandidatov za evropske 
poslance. Kot neodvisna raziskovalka 
in svetovalka je že nekaj let povezana 
z različnimi ustanovami v Sloveniji in 
tujini. Trenutno sodeluje v večjem pro-

jektu, ki se tiče državljanstev. V tednu 
pred začetkom kampanje je bila v Libiji, 
v misiji mednarodne organizacije, ki 
se ukvarja večinoma z migracijami, in 
nekatere zgodbe, ki jih doživi na teh 
poteh, se je dotaknejo tudi osebno. Tako 
je na primer v Libiji spoznala žensko, 
ki se je pojavila tako rekoč iz puščave, 
kasneje se je izkazalo, da je iz Alžirije. 
Bila je noseča in je trdila, da je bila 
poročena, da je mož umrl v nemirih v 
Alžiriji, česar pa ni mogla dokazati. Po 
tamkajšnjih zakonih so jo zaradi neza-
konskega otroka obsodili prostitucije in 
tri leta sta z otrokom preživela v zaporu, 
nato pa tri leta v zbirnem centru. Alžirci 
so jo bili pripravljeni sprejeti, a le brez 

Česa niste vedeli o meni?
Zbiram spominske čajne žličke z grbi mest in od najstniških let 
vrečke s sladkorjem, ki jih ponudim ob kavi ali čaju, ko imam 
obisk. Kuham redko, a sem dobra kuharica. Kadar pripravim 
vitlof ali ričet, hči vedno povabi prijatelje.

Vaš življenjski vzornik?
Pokojni oče. Z njim sva imela neverjetno lepe pogovore.

Dogodek, ki je najbolj zaznamoval vaše življenje?
Smrt očeta in rojstvo hčerke.

Oseba, ki je na vas ob srečanju naredila največji vtis?
Nelson Mandela. Mislim, da sem prva, ki sem ga javno 
vprašala, ali se bo njegovo gibanje spremenilo v politično 
stranko in ali bo kandidiral za predsednika države. Srečala sva 
se na enem izmed njegovih predavanj na Švedskem, kmalu po 
tistem, ko je prišel iz zapora.

otroka, ker ta ni imel državljanstva. Za 
ta primer se je osebno angažirala in že 
po nekaj dneh so ji sporočili, da so začeli 
zadevo urejati.

Poleg zgoraj omenjenega dela pa jo 
veselita tudi filozofija in zgodovina 
geografskih idej, zasebno pa obožuje 
knjige. »Lahko berem vse, od Karla 
Maya do filozofije. Nazadnje sem v 
roke ponovno vzela knjigo Kolaps, ki 
jo je napisal Pulitzerjev nagrajenec 
Jarod Diamond,« pravi in doda, da se 
zgodi, da kakšno knjigo prebere večkrat, 
nima pa najljubšega avtorja. Rada 
sede tudi za klavir. »Klavir igram ob 
dveh priložnostih. Kadar sem vesela 
ali žalostna, zelo rada pa moje igranje 
posluša naša psička pasme samojed,« se 
razneži ob misli nanjo. Veliko je živela v 

tujini, večinoma v Evropi, in zelo rada 
se spominja življenja na Švedskem, v 
Stockholmu, ki ga je dodobra spoznala 
kot prebivalka, ko se je morala naučiti 
tudi, kako tam deluje sistem. V tujini 
je spoznala ogromno ljudi in dobila 
prijatelje, tam pa je najbolj od vsega 
– pravi, da tega sploh ni pričakovala 
– pogrešala gledališče. Na Švedskem je 
tudi prvič začela razmišljati o kandi-
daturi za evropsko poslanko. K temu so 
jo spodbudili njeni študentje evropskih 
študiji na univerzi v Stockholmu, ki so 
ji nekoč mimogrede omenili, da bi vo-
lili zanjo, če bi nekoč kandidirala za po-
slanko v evropskem parlamentu.

»Delam s strastjo. Včasih 
tudi preveč natančno - 
ampak svet postaja zelo 
površen.«

Vedno je nasmejan. Pravi, 
da je takrat, kadar preživlja 
težke čase, to obrambni 
mehanizem, drugače pa je 
smeh sprostitev. Prijatelji 
in poslovni partnerji pa 
pri njem poleg dobre volje 
cenijo tudi iskrenost in to, 
da ni zamerljiv. 

»Zgodi pa se, da mi čisto po bikovsko 
(njegovo znamenje v horoskopu je bik, 
op. a.) pade zavesa in se razjezim,« priz-
nava in doda, da je verjetno njegovim 
najbližjim všeč tudi to, da jih ne obre-
menjuje s politiko. Politika je zanj poklic 
in te obrti se je dobro izučil. Delati je 
začel že pri šestnajstih letih, saj sta s 
partnerko Natašo, s katero imata dva 
otroka, že zelo mlada začela živeti sku-
paj in ni želel biti odvisen od staršev. Na-
jprej so bila to fizična dela, med drugim 
je kot scenski delavec sodeloval pri pred-
stavah režiserja Tomaža Pandurja, ob 
koncu študija na ljubljanski filozofski 
fakulteti pa ga je potegnilo v politiko. 

»Roman Jakič – Jaka izvoljen, študent 
zadovoljen,« je bila parola, s katero so 
njegovi somišljeniki navijali za njegov 
vstop v takratni parlament RS. To je 
bila njegova prva politična kampanja, 
za katero se je zelo dobro organiziral in 
imel celo volilni štab. 24-letni Jakič je 
leta 1990 tako postal najmlajši poslanec 
in čeprav takrat ni razmišljal, da bi se 
s politiko ukvarjal profesionalno, na 
univerzi bi lahko postal celo asistent, 
ga je tako zasvojila, da se ji je prepustil 
in študij uspel dokončati šele desetletje 
kasneje. »Prednost tega, da človek mlad 
vstopi v politiko, je zagotovo to, da ima 
več energije in veliko več idej, tudi bolj 
radikalnih, slabost tega pa je, da te to 
za vse življenje stigmatizira. Skozi vse 
življenje te gledajo skozi to prizmo in 
to mi ni všeč,« pravi, da na svoji koži to 
stigmatizacijo čuti tudi sam. Po volit-
vah leta 2004 namreč štiri leta ni mogel 
dobiti službe. Prvi slovenski poslanec 
v evropskem parlamentu se je tako 
obrnil na svoje prijatelje v tujini, s ka-
terimi je skupaj služboval v Bruslju, in 
z njimi navezal pristne prijateljske vezi 

Vaš življenjski vzornik?
Navdihujejo me raznovrstni ljudje v različnih obdobjih 
življenja. 

Dogodek, ki je najbolj zaznamoval vaše življenje?
Veselje ob rojstvu sina Gala in hčerke Tije, žalost ob paraplegiji 
sina.

»Politika me je naučila, da znam bolje 
poslušati, postal sem boljši pogajalec in 
spoznal sem nizke in visoke udarce.« Roman Jakič

Rojen leta 1967 v Ljubljani, od leta 2008 je direktor Javnega zavoda Tivoli. V Mestni 
občini Ljubljana je svetnik Mestnega sveta, izvoljen na listi Zorana Jankovića, 
zadolžen za mednarodno sodelovanje ter verske skupnosti.

in ustanovil svoje podjetje, sedaj pa je 
direktor športnega Zavoda Tivoli.

Šport ga spremlja že vse življenje in 
neizmerno uživa, ko sedi na tribunah in 
navija, vendar tekem ne mara gledati 
iz prostorov VIP, saj si tam ne more dati 
duška. Kakšen pa je po njegovem mnen-
ju odnos Slovencev do naših športnikov? 
»Slovenci imamo to težavo, da športnike 

tudi hitro odpišemo. To mi je šlo vedno 
na živce. To, da jih ob uspehih tako dvi-
gnemo na piedestal in na vso moč 
hvalimo, že v naslednjem trenutku, ko 
jim ne uspe, jih pa sesujemo. Medijsko 
jih linčamo, oni pa bi dali vse, da bi na 
primer dobili olimpijsko kolajno, saj v 
prvi vrsti tekmujejo zase.« Vesel je tudi, 
da je njegov sin Gal, ki je pri trinajstih 
doživel infarkt hrbtenjače 

in pristal na invalidskem vozičku, 
smisel življenja ravno tako našel v 
športu. Je državni prvak v smučanju 
in paraolimpijec, s športniki invalidi 
pa prostovoljno sodeluje tudi njegov 
oče. »To so tako pozitivni ljudje, znajo 
se pošaliti na svoj račun in ob druženju 
z njimi dobiš veselje do življenja,« pravi 
občudujoče in doda, da tudi od tod pri-
haja njegov večni nasmeh.
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ki pomaga ljudem pri premagovanju 
težav in boljšem življenju. Politiko jem-
ljem celostno, funkcionira le, če ureja 
vse segmente družbe.« 

Še posebej jo zanima »demografija, uso-
da prebivalstva, zmanjkovanje mladeži, 
presežek starih ljudi, konkretna sociala. 
Tu se bodo morale stvari nujno pre-
makniti, socialni premiki pa se običajno 
dogajajo od spodaj navzgor.«

A njena prvinska strast ni politika, 
niti ne zavzetost za socialno pravico, 
pač pa potapljanje. Že petnajst let ima 
potapljaški izpit. Potapljala se je tudi 
že z Gregorjem Golobičem v Piranskem 
zalivu. Prepričana je, da nista pregnala 
vseh rib. 

Družba treh bratov, legen-
darni trio Lorenz, je zago-
tovo prispevala k temu, da 
je izoblikovala svoj močan 
in glasen nastop brez dlake 
na jeziku. Po maturi je 
študirala psihologijo, že 
v času študija pa je začela 
pisati za časopise in hkrati 
samostojno snemati dve 
tedenski oddaji na naciona-
lnem radiu. 

»Življenje je bilo prijetno, zdaj 
pa je luštno, ker sem končno 
doma.«

»Živi in pusti živeti.«

Dve leti je poučevala na osnovni šoli v 
Kopru, ko pa se je vrnila v Ljubljano, je 
začela sodelovati s tednikom TT, kjer je 
pokrivala področje ekonomske in social-
ne politike. 

Ko se je leta 1972 znašla za krmilom 
takrat na propad obsojene ženske revije 
Jana, sta si obe kmalu izborili dostop v 
sam vrh slovenskega medijskega trga. 
Znana je po svojih trdnih in ostrih 
mnenjih.

Njen vstop v politiko je tudi njo samo 
presenetil: »Prepričana sem bila, da me 
politika ne bo videla niti v naslednjem 
življenju, kaj šele sedaj. A slovenska 
politika je začela take zganjati, da sem 
si rekla, da bo treba malce pomigati; po 
drugi strani pa se je pojavil Zares kot 
povsem nova zgodba, o kateri še nič ne 
vemo in ki nam vliva nekaj upanja. 

Ko se je začelo govoriti, da bo vstopil 
Gregor Golobič – zame najbolj inteligent-

Pred sedmimi leti se je iz 
Avstralije, kjer je preživel 
večino svojega življenja, za 
vedno vrnil v domovino. 
Najprej se je odpravil na 
Vršič in si ogledal Jalovec 
ter dolino pod Poncami. Leto 
dni kasneje si je izpolnil tudi 
veliko željo in na Triglav 
popeljal ostale izseljence. To 
je ponovil še dvakrat. 

Sam pravi, da ga je v Avstraliji mučilo 
geografsko domotožje, ob vrnitvi pa ga 
je poleg pogleda na slovenske gore raz-
veselilo tudi to, da so ga ljudje sprejeli 
medse, čeprav so ga zaradi dejstva, da je 
izseljenec, nekateri gledali tudi postrani. 
V Avstralijo se je iz Slovenije izselil leta 
1967, kot dvaindvajsetletni mladenič – 

prvi dve leti je sicer opravljal različna 
dela, ker pa ga je že od nekdaj vleklo k 
letalstvu, se je odločil dokončati letal-
sko akademijo, kjer se je izšolal za kon-
trolorja letov. Ta poklic je pri svetovno 
znani letalski družbi Quantas opravljal 
32 let, leta 2002 pa se je upokojil in se 
vrnil v domovino.

»Kmalu po vrnitvi so me začele vabiti 
politične stranke, ker sem v Avstraliji 
delal za slovensko izseljensko matico. 
Priključil sem se tudi Kanu Klubu Ljublja-
na in se s kanujem odpravil na vožnjo 
po slovenskih rekah,« pripoveduje in pri 
tem citira Otona Župančiča: »Hodil po 
zemlji sem naši in užival nje prelesti. 
Veste, moja slovenščina ni jezik 90. let, 
ampak bolj iz leta 1950, bolj staromoden 
in ne uporabljam tujk,« razloži in doda, 
da je po očetu Notranjec, po mami pa 

Gorenjec, sam pa se veliko bolj počuti le 
Gorenjca. Kljub temu, da mu je zelo pri-
jetno, odkar se je vrnil v Slovenijo, stra-
hotno pogreša Avstralijo. To priča tudi 
njegov delovni kotiček, poln spominov. 
Tam sta fotografiji vnukov, ki z mamo, 
njegovo hčerko, živita v Avstraliji. Nad 
računalnikom ima dve uri, ena kaže 
slovenski, druga pa avstralski čas, 
poleg fotografij in različnih priznanj pa 
nad mizo visi tudi zemljevid Avstralije. 
»V Avstraliji se razdalje merijo v urah in 

ne kilometrih,« pokomentira ob pogledu 
nanj in pove, da sta nekoč z ženo v 
kosu prevozila 1600 kilometrov in zato 
porabila 18 ur, saj se je njej mudilo na 
letalo.

V Avstraliji se ni družil s Slovenci, bil 
pa je zelo aktiven na lokalni ravni kot 
prostovoljec – deloval je v različnih 
slovenskih – izseljenskih, predvsem pa 
športnih društvih, v sindikatu in v gasil-
skem društvu. Kot prostovoljec je delal 

tudi kot uradni prevajalec pri slovenski 
olimpijski ekipi na olimpijskih igrah v 
Sydneyu leta 2000.

Zaradi svojega poklica je prepotoval 
praktično ves svet. »Življenje je bilo 
prijetno, zdaj pa je luštno, ker sem 
končno doma. Mogoče malo pogrešam 
le občutek, ko sediš spredaj v kabini le-
tala in gledaš horizont, ko zvečer zahaja 
sonce, ob tem pa poslušaš Vivaldija.«

Česa niste vedeli o meni?
Vodi me fi lozofi ja Tarasa Kermaunerja, rad pomagam ljudem 
in niso mi tuja gospodinjska dela, kot so kuhanje, likanje in 
pospravljanje. 

Dogodek, ki je najbolj zaznamoval vaše življenje?
 Prvi dogodek je bil tisti, ko sem se odpravil po svetu, drugi, ko 
se mi je rodila hči in sem osebno sodeloval pri njenem rojstvu, 
saj je zdravnik zamujal. Tretji dogodek, ki je zaznamoval moje 
življenje, pa se je zgodil 13. maja 2002, ko sem iz letala stopil 
na brniško letališče in si rekel: »Zdaj sem pa doma.«

ZARES LISTA ZA EVROPSKE VOLITVE

Česa niste vedeli o meni?
»Morje je zame povsem drugo vesolje – ne le svet! Sicer nisem 
verna, a zdi se mi, da med potapljanjem pridem še najbližje 
temu, kar naj bi to bilo, kot da bi prišla v nekakšno katedralo, 
ki mi zbuja religiozna čustva – tega tisti, ki se ne potapljajo, ne 
morejo razumeti.«

Življenjski vzornik?
Vzornikov nisem nikoli imela, nisem tip karakterja, ki se 
komu podreja. Pri različnih ljudeh cenim različne vrline. Od 
Slovencev mi je še vedno najbolje zapisan Milan Kučan – če bi 
imela vzornika, bi bil to on.

Bernarda Jeklin
Rojena leta 1936 v Ljubljani. Dolgoletna urednica revije Jana in sorodnih publikacij, 
zadnja leta pa upokojenka in publicistka ter strastna potapljačica.

en slovenski politik –, sem se odločila za 
vstop. Njegovi intervjuji so bili zame kot 
nekakšna nedeljska maša – sarkazem 
in cinizem, tudi malce hudobije, bili 
so nekaj osvežilnega, bil je neskončno 
duhovit! Vedela sem, da bo postal pred-
sednik in da bo to še zanimivo. 

Že nekaj let sem bila v pokoju, zato 
nisem imela več tistih protipolitičnih 
obveznosti in tudi pomislekov – skoraj 
vsi novinarji, ki so se poskusili v poli-
tiki, so namreč pogoreli.«

Pravi, da je najlažje zavzeti pozicijo kri-
tizerja – gledati, kaj politiki počnejo, in 
bentiti. »Če nočeš nič narediti, pa bodi še 
tiho,« meni. Najbolj jo zanima politika 
kot fenomen, a to pravzaprav ne pove 
dovolj, bolje: politika kot vzvod moči 
in kot servis družbe. Pri tem poudarja 
skandinavsko politiko, ki jo spominja 
na nekakšno gospodinjstvo. »Politika bi 
morala oblikovati splošno družbo, hkra-
ti pa biti kot gospodinjska pomočnica, 

Peter J. Česnik
Rodil se je leta 1945 v Ljubljani. Je upokojen, kot ustanovitveni član in podpred-
sednik stranke Zares se aktivno ukvarja s področjem prometa, prometne varnosti, 
športa in naravovarstvenih področij.
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V politiko je vstopila z 
rosnimi osemnajstimi leti, 
polna idealov, v katerih je 
videla, da je možno sprem-
injati svet in ga delati 
boljšega. Odločilno za to, 
da bo v politiki tudi ostala, 
pa je bila zagotovo precej 
nepričakovana izvolitev 
za domžalsko županjo leta 
1994. 

Delo je opravljala dvanajst let in zanj 
pravi, da je bilo zelo poučno in za-
nimivo, po drugi strani pa med najbolj 
stresnimi trenutki njene kariere, pred-
vsem zaradi ogromne odgovornosti in 
kopice protokolarnih obveznosti.

Sedaj je Cveta Zalokar Oražem na 
začetku svojega tretjega poslanskega 
mandata. Veliko bolj prekaljena in 
izkušena kot na začetku svoje poti, a 
zato nič manj polna idealov, s katerimi 
je vstopila v politiko. »Leta izkušenj so 
prinesla, da danes bolj vem, kako priti 
do ciljev. To so dragocene izkušnje. Svet, 
kakršen je sedaj, ko je v krizi, bo moral 
iskati nove rešitve in vedno sem bila 
znana po tem, da sem imela drugačne 
ideje. Družba in posameznik morata 
iti v smeri večje skromnosti, se vrniti 
k naravi. Drugače nam ni rešitve,« je 

prepričana gospa, ki zase pravi, da je 
zelo vztrajna, morda na trenutke tudi 
ostra.

Nemalokrat se zgodi, da jo ljudje ustavi-
jo kar na cesti in jo pohvalijo, da ji radi 
prisluhnejo, ker jo razumejo. In to je 
zagotovo njena velika prednost, saj 
mnogokrat politiki govorijo za prepros-
tega človeka nerazumljivo. 

Cveta Zalokar Oražem pa ni samo 
političarka – je tudi žena in mati, fo-
tografinja, prav pred kratkim je prip-
ravila razstavo svojih fotografij, piše 
pesmi, zanima jo tudi spoznavanje sveta 
skozi pohodništvo in popotništvo. »Brez 
tega ni preživetja. Če bi človeka v celoti 
okupirala politika, bi izgubil stik s seboj 
in realnostjo,« pravi in vseeno prizna, 
da si ne more privoščiti izklopljenega 
mobilnega telefona. Letos se je začela 
ukvarjati tudi s turnim smučanjem. 
Navdušilo jo je predvsem to, da je tako 
veliko bližje naravi in jo tudi manj 
obremenjuje kot pri klasičnem alpskem 
smučanju. In če ji bo poškodba ko-
lena dopustila, bo v prihodnje v turno 
smučanje vložila še več energije.

Novo obliko sprostitve pa je našla tudi še 
veliko bližje domu. Kljub temu, da imajo 
skupaj s starši nedaleč stran skupen vrt, 
si je okoli terase uredila svojega – tudi 
v balkonskih loncih. »Ker se zavzemam, 
da bi država dala zemljo ljudem, da bi 
si sami pridelovali hrano, sem se tudi 
sama odločila za svoj vrt, posadila pa 
sem paradižnike, paprike, jagode, bučke 
in seveda zelišča. Neizmeren užitek je 

gledati, kako rastlina uspeva od seme-
na naprej,« žareče opisuje in doda, da 
je vse, kar pridelamo sami, dragoceno. 
Zelo pazi na kakovost hrane, že pet-
najst let pa je večinoma tudi vegetari-
janka. Zaradi odnosa do živali in zaradi 
boljšega počutja. »Sem pristaš načela, 
da je pomembno, kaj človek vlaga vase 
in ne, kaj daje nase,« je njen moto.

Kako pa se po njenem mnenju prehran-
jujemo Slovenci? »Vse bolje. Ko sem pred 
petnajstimi leti postala vegetarijanka, 

Prvič si v divjini in gledaš okoli sebe, 
katera bo prva politična zver, ki se te 
bo lotila. Od začetka sem se malo lovil, 
verjetno naredil tudi kakšen korak malo 
prenaglo, preveč zaletavo, odkrito, na-
ivno – ampak sčasoma se tudi tega 
naučiš,« opisuje izkušnjo in doda, da je 
v politiki le na začasnem delu. Nikakor 
si namreč ne predstavlja, da bo pokoj 
doživel kot politik.

Vikendi so pri njem praviloma strogo 
rezervirani za družino, za ženo, ki je 
zdravnica v Velenjskem zdravstvenem 
domu, hčerko Kristino in sinčka Davida. 
Vsako jutro otroka spremi v vrtec in šolo 
in ob tem neznansko uživa. »Tista ura, 
ki jo zjutraj preživim z njima, je zelo 
dragocena in je zame tudi neke vrste 
sprostitev,« pove.

Ena od pomembnih stvari, ki ministra 
za gospodarstvo čakajo konec maja, je 
finale nogometne lige prvakov v Rimu, 
kjer se bosta pomerili moštvi Man-
chester United in Barcelona. Je namreč 
nogometni navdušenec, ki bo 27. maja, 
ko bo na sporedu omenjena tekma, 
prišel na svoj račun. »Pomerili se bosta 
moštvi, za kateri navijam in po mojem 
mnenju igrata najlepši nogomet, zato 
bom na koncu verjetno navijal za tiste-
ga, ki bo igral najlepše,« se razgovori o 
eni najljubših tem in videti je, da tekme 
nikakor ne namerava izpustiti. »Če bi 
bil predsednik vlade, se bojim, da bi 
za ta dan načrtovali obisk v Rimu,« se 
pošali. Uživa ob igri Messija, Ronalda in 
Fernanda Torresa, v Sloveniji pa v tem 
trenutku po njegovem mnenju nihče ne 
izstopa. »Verjetno sta še najboljša vratar 
Samir Handanovič, ki igra za Udinese, 
in Robert Koren, ker v Angliji igra rela-
tivno dobro,« pravi in pove anekdoto, 
kako je nekoč pred parlamentom srečal 
nekdanjega nogometnega reprezentan-

ta Ermina Šiljaka. Nek gospod ju je pro-
sil, če ju lahko fotografira skupaj, sliko 
pa je kasneje Lahovnik podaril damam 
iz njihove poslanske skupine, ki jim je 
Šiljak všeč. Sicer je navijač Rudarja, 
prvoligaša iz Velenja, a letošnji državni 
naslov najbolj privošči Mariboru. Meni, 
da Maribor kot mesto daleč najbolj živi 
s tem športom.

Zaradi napornega urnika si tekme zelo 
poredko uspe ogledati v živo. Ponavadi 
mu uspe priti domov do drugega polčasa 
Lige prvakov in pred televizorjem potem 
tudi večerja. Vsak dan se namreč vozi iz 
Velenja v Ljubljano in obratno, šoferja 
uporablja le redko. »Vsak dan prevozim 
najmanj 200 kilometrov. Dobra plat 
tega je, da služim uravnoteženemu re-
gionalnemu razvoju, saj denar služim v 
Ljubljani in ga trošim v Velenju, nega-
tivna pa, da precej obremenjujem okolje 
z emisijami CO2. Če bom izvoljen v 
Bruselj, bom ob predpostavki, da letalo 
leti neodvisno od tega, ali sem na njem 
ali ne, za okolje manj obremenjujoč,« 
razloži in doda, da je njegov avto neke 
vrste njegova ministrska pisarna. Med 
vožnjo opravi tako veliko telefonskih 
klicev (uporablja prostoročni telefon), 
da pogosto sploh ne opazi, kdaj iz Lju-
bljane prispe v Velenje.

je bilo to nenavadno, sedaj pa opažam, 
da vse več ljudi odklanja meso,« pravi 
in dodaja, da bo treba delati predvsem 
z mlado generacijo. Meni, da bi bila na 
tem področju potrebna akcija, da bi 
mlade v bolj zdrav način prehranjevan-

ja prepričal kateri od njihovih vzornikov. 
Na primer tako, kot to počne angleški 
kuharski zvezdnik Jamie Oliver. Ljudje 
se dandanes ogromno pogovarjajo o 
zdravi prehrani in to je dobro.

»Če bi človeka v celoti 
okupirala politika, bi 
izgubil stik s seboj in z 
realnostjo.«

»Na prvem mestu sta družina in služba, kot 
hobi pa nogomet.«

Česa niste vedeli o meni?
Letos februarja sem osvojila najvišji afriški vrh Kilimandžaro 
(5891 metrov) in to je moj višinski rekord.

Vaš življenjski vzornik?
Dalaj Lama in Gandhi, se pravi družbenoodgovorni ljudje, ki niso 
poduhovljeni samo navznoter, temveč so na miroljuben, nea-
gresiven način veliko naredili tudi za družbo. 

ZARES LISTA ZA EVROPSKE VOLITVE

Cveta Zalokar Oražem
Rojena leta 1960 v Domžalah, poslanka in vodja poslanske skupine Zares. 

Matej Lahovnik
Rodil se je leta 1971 in živi v Velenju, do volitev leta 2008 je bil vodja poslanske 
skupine Zares, od volitev dalje pa je minister za gospodarstvo.

Česa niste vedeli o meni?
Vsak dan spijem od pol litra do liter brezkofeinske kave.

Vaš življenjski vzornik?
Nimam posebnih vzornikov. Mislim, da mora vsak živeti v skladu 
z načeli, principi in vrednotami, v katere verjame in ki so mu jih 
privzgojili starši, in se mu ni treba zgledovati po tem ali onem 
vzorniku.

Dogodek, ki je najbolj zaznamoval vaše življenje?
Rojstvo obeh otrok.

Njegov vstop v politiko je bil čisto naključje, vanjo je prišel 
na povabilo takratnega predsednika vlade in s podporo 
takratnega ministra za Finance, prof. dr. Dušana Mramorja. 
»Počutil sem se, kot bi me odvrgli s padalom sredi džungle. 
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Ne smemo pozabiti, da je Sloveniji v 
okviru zadnje finančne perspektive za 
obdobje 2007-2013 na voljo 5 milijard 
evrov, v proračun EU pa bomo vplačali 3 
milijarde evrov, kar pomeni, da na letni 
ravni prejmemo neto okrog 300 mili-
jonov evrov. 

Iz Bruslja torej na letni ravni prejmemo 
precej več sredstev, kot pa znaša lansko-
letni proračun ministrstva za gospo-
darstvo. 

Zato bo za naš razvoj in življenje še kako 
pomembno, kakšne odločitve se bodo v 
zvezi z novo evropsko proračunsko poli-
tiko sprejemale na ravni EU. Predvsem 
zato, ker je meja za pridobitev sredstev 
iz kohezijskih skladov 90 odstotkov 
povprečne razvitosti EU. Slovenija je tre-
nutno tik nad to mejo, kar pomeni, da 
bomo morali na ravni EU znati zelo do-
bro argumentirati razloge, da Slovenija 
kot enovita regija iz delitve teh sredstev 
ne bo izpadla. In drugič, za pridobitev 

sredstev iz strukturnih skladov je meja 
75 odstotkov povprečne razvitosti EU. 
Slovenija ima v ta namen dve regiji – 
vzhodno in zahodno. 

Zahodna je nekje na ravni 110 odstotkov 
povprečja EU in presega mejo, medtem 
ko vzhodna regija, kamor spadata 
denimo Štajerska in Prekmurje, dosega 
raven 74,9 odstotka povprečja EU, kar 
pomeni, da je tudi čisto na meji. Treba 
bo uporabiti vse znanje, da si bomo 
znali izboriti ustrezen delež sredstev iz 
kohezijskih in strukturnih skladov.

Menim, da je potrebno na evropski rav-
ni odločno zagovarjati in izvajati Akt 
o malih podjetjih, in sicer tako, da ob 
sprejemanju vsake direktive, ki posega 
v poslovanje podjetij, dosledno zahteva-
mo natančno analizo vpliva posamezne 
direktive na stroške poslovanja podjetij. 
Le na takšen način bomo uspešni v boju 
z evropsko birokracijo.

“Večina zakonov, po katerih živimo,
se sprejema v Bruslju.”

Zakaj so volitve v Evropski parlament 
pomembne tudi za Slovenijo?

V primerjavi s 783-članskim parla-
mentom sedem poslancev iz Slovenije 
morda predstavlja majhen delež. A par-
lament sprejema za našo državo bist-
vene odločitve. Kar 60 odstotkov vseh 
zakonov, po katerih danes živimo, se 
namreč že sprejema v Bruslju. Če parla-
ment kdaj obravnava kak problem, ki se 
nas še posebej tiče, je pomembno, da so 
tam aktivni poslanci, ki znajo izkoristiti 
vse možnosti zastopanja slovenskih in-
teresov v EU. Zato ni vseeno, kdo bo šel 
v Bruselj. 

Kako primerjate kampanjo za evrop-
ske volitve z nacionalno kampanjo?

Volitve v Evropski parlament so povsem 
nekaj drugega kot volitve v nacionalni 
parlament. Že zato, ker so kandidati iz-

Kratek intervju z ivom vajglom, 
nosilcem liste kandidatov Zares za Evropski parlament

voljeni v enem samem volilnem okrožju, 
ki se imenuje Slovenija. Pomembna raz-
lika je tudi, da gre za volitve, kjer ljudje 
izbirajo predvsem med kandidati in 
nekoliko manj med strankami.

Evropske volitve mobilizirajo veliko 
manj ljudi in žal pritegnejo tudi veliko 
manj pozornosti, saj se zdijo »evrop-
ski problemi« nekoliko bolj abstrak-
tni, oddaljeni od ljudi. Zato se v Zaresu 
osredotočamo na ohranjanje evropskih 
tem v središču kampanje in hkrati jasno 
izpostavljamo vpliv, ki ga vendarle ima-
jo evropske volitve na vse nas. 

Kaj boste storili takoj po izvolitvi v Ev-
ropski parlament?

Takoj po izvolitvi se bom, kot vsi drugi 
poslanci, skušal umestiti v tista delovna 
telesa parlamenta, kjer bom lahko na-
jbolje izkoristil svoje izkušnje in znanje. 
Moja prioriteta je – seveda poleg odbora 
za zunanje zadeve, s tem področjem se 
ukvarjam takorekoč vse življenje – tudi 
odbor za okoljska vprašanja, varstvo 
okolja in obnovljive vire energije, ter še 

kakšno drugo področje. A o tem ne bom 
odločal sam.

Kakšni so odzivi na terenu med pred-
volilno kampanjo?

Zdi se mi, da traja dlje, kot pri nacio-
nalnih parlamentarnih volitvah, da se 
razumemo in spregovorimo o temah, 
ki zanimajo ene in druge. Ljudi, ki 
poslušajo, in nas, ki skušamo pridobiti 
njihovo podporo. A sporočilo o tem, da je 
Evropski parlament pomemben, se širi. 
Kandidati razumemo, da so časi težki 
in da se ljudje mučijo s konkretnimi 
težavami – tudi na te moramo odgov-
oriti in skušati najti odgovor v okviru 
dela bodočih poslancev v Evropskem 
parlamentu.

Se politiki res kažete v javnosti le v 
času pred volitvami? tako namreč 
mnogi trdijo ... 

Glede na naravo dela, ki ga opravljam v 
parlamentu, mi to ni dano, saj delo odb-
ora za zunanjo politiko, v katerem sem, 
zanima veliko ljudi. Na drugi strani pa 

je najbrž res, da volitve intenzivirajo 
prisotnost politikov med ljudmi in željo, 
da ugajajo. 

Kakšne so izkušnje s terena?

Po pričakovanjih se je prava kampanja 
začela v drugi polovici maja. Vsak kan-
didat karseda neposredno nagovarja 
svoje simpatizerje, ni velikih dogodkov, 
tudi medijski dogodki niso tako spek-
takularni, kot je to pri parlamentarnih 
volitvah. Najbrž se bo zadeva zaostrila 
in oživela pred samimi volitvami. Tega 

si ne želim, mislim pa, da je prav in 
primerno, da se pogovarjamo predvsem 
z argumenti in z željo, da bi bil rezultat 
teh volitev v skladu s pričakovanji ljudi 
po tem, da jih zastopajo tisti, ki največ 
znajo in jim lahko zaupajo.

Kakšna so pričakovanja?

Seveda pričakujem, da bom izvoljen v 
parlament in da bo stranka Zares resno 
posegla v delitev sedmih mest v parla-
mentu. Imamo dobre kandidate in do-
ber program ter zveste volivce. 

Semenj ničevosti
Majda Širca

V spomin so mi prišle črno-bele podobe 
nekega povojnega filmskega Obzornika. 
Na obali so poležavali ljudje in se v tis-
tih kopalkah iz petdesetih let nastavljali 
soncu. V offu je komentator zatrjeval, 
da je sedaj konec časov, ko so na Bled 
prihajali zgolj bogatini in da se bo od 
sedaj naprej po napornem delu tam 
lahko spočil tudi delavec. V ozadju je 
bila Titova vila in njegova pompozna 
»čajanka«, ki je danes, ko sem jo gleda-
la, zaraščeno samevala.

»Tiste tri hiše ob blejski cerkvici so 
nikakršne, uboge, majhne, tako rekoč 
nepomembne«, je zatrjeval moj pred-
hodnik in javnosti krčevito sporočal, da 
od nekdaj pripadajo cerkvi, kajti cerkev 
je tam odkar se pomni in ve. Kot da pred 
11. stoletjem tam ni bilo ničesar!

Seveda je minister Simoniti posilil in 
izigral pravno državo, ko je tik pred 
volitvami in v skrajni tajnosti predal 
rimskokatoliški cerkvi v last tri objekte, 

Dan je bil sončen in japonskim turistom so bingljali fotoaparati in kamere okrog vratu. Z bočne 
strani je prihajala pletna, ki se je šibila pod druščino z mladoporočencema. V moji pletni je bil še 
italijanski par, ki je več razpredal, kot gledal. A pogled na vse odtenke zelene, ki je odsevala v vseh 
odtenkih modre – tako na nebu kot v globini vode – je bil pravi balzam. Kraljestvo. 

ki jih je država v vseh denacionalizaci-
jskih postopkih – od višjega do ustavne-
ga sodišča – prepoznala za svoje.

Kakšna perverzna sprega države in 
RKC je bil ta sporazum, ki je po vseh 
končanih denacionalizacijskih postop-
kih, s katerimi je bilo državi vrnjeno vse 
razen cerkve Marije Kraljice in zvonika 
– preprosto dejal, da prevzame blejska 
župnija otok v najem za 45 let, vsi trije 
objekti pa postanejo njena last. V tej 
prevzemni trgovini je bila še menjalna 
pretvezna prevara, ki jo je predhodno 
uprizorila RKC s tem, da je zagrozila 
državi s tožbo pred evropskim sodiščem 
za človekove pravice! V stilu: če nam ne 
predate otoka, vas bomo mi predali ev-
ropskemu sodišču! In takrat že tehnična 
vlada Janeza Janše takoj steče, zaupno 
sestavi sporazum (o katerem na Minis-
trstvu za kulturo pravna služba nima 
pojma!), se dela, kot da se boji evropske-
ga sodišča (ki na tej točki ne more pose-
gati v nacionalno pravo!), RKC umakne 

tožbo, tri poslopja na otoku pa gredo v 
last blejski župniji!

Ko sem prišla na ministrstvo, nisem o 
tajkunskem prevzemu otoka vedela nič. 
Tudi ostali uslužbenci so zvedeli iz Mla-
dine.

Zakopali smo se – tudi s pomočjo zu-
nanjih izvrstnih pravnikov – v doku-
mente, ki smo jih pridobivali s težavo. 
Edina sled za materiali se je začela in 
končala v tajništvu, kjer so vhodni do-
kument, ki je prispel izven ministrstva, 
kliknili na vlado. Kot zaupno gradivo. 
Tudi zakonodajno pravna služba vlade 
dokumentov ni ocenila, saj so jim jih vr-
gli za pet minut na mizo.

Ni res, tiste tri hiše niso ne nikakršne, ne 
uboge in ne majhne, sem se prepričevala 
danes. Dve sta bili zaprti, muzejska pa 
je kazala na ogled zbirko jaslic in narod-
nih noš. Trgovinica s spominki je polna 
čipkastih križev, sveč in ostalih zadevic 
s krščansko ikonografijo, literature tako 
rekoč ni …

Italijanski par, ki se je za dvanajst evrov 
na osebo vračal s pletnarjem na obalo in 
je še prej za tri evre pozvonil v cerkvici, 
je nadaljeval s kramljanjem o Benetkah, 
Firencah in svojih sosedih. Poročna har-
monika je tokrat odmevala bolj glasno. 
Življenje teče seveda dalje. Toda teči 
mora po zakonih prava.

In za pravo je sporazum ničen.

Zakaj kandidiram?!
dr. Matej Lahovnik

foto: ivan župičfoto: marta lamovšek

foto: ivan župič

»Seveda pričakujem, da bom izvoljen v parla-
ment in da bo stranka Zares resno posegla v 
delitev sedmih mest v parlamentu.«

»Osredotočamo se na 
ohranjanje evropskih 
tem v kampanji.«

Direktive EU močno 
vplivajo na življenje ljudi 
in na poslovanje podjetij 
na celi vrsti področij. Na 
ravni EU je pred nami 
izjemno pomembna raz-
prava o prihodnji struk-
turi in obsegu proračuna 
EU, ki bo močno zazna-
movala naš prihodnji 
razvoj.
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Drugačno kmetijstvo

Holzer kmetuje na Solnograškem, na 
višinah okoli 1500 metrov in v krajih, 
kjer je temperatura v povprečju okoli 
štiri stopinje. Na posebej urejenih teras-
astih površinah – vmes pa je polno skal 
ter napeljane vode – goji najrazličnejše 
kulture: od češenj, kivija in mandarin 
do žita in krompirja.

Poleg zanimanja, ki ga vzbuja s svojim 
kmetovanjem brez škropljenja in gnojen-
ja (so mu pa v veliko pomoč prostoživeči 
prašiči) ter s poudarjanjem iskanja vseh 
odgovorov v sami naravi in njenem 
načinu »preživetja«, Holzer svoje znanje 
širi v mnogih državah, na stežaj pa je 
odprl tudi vrata svoje kmetije, kjer se 
obiskovalci lahko sami prepričajo, kako 
to deluje in izgleda v realnosti.

Holzer med drugim močno vznemirja s 
svojo kritiko evropske kmetijske politike. 
Takšna kot je, dela kmeta odvisnega in 
nesamostojnega, ponižanega v prejem-
nika subvencij, ki naj bi »izravnale nje-
gove omejitve in manj ugoden položaj«. 
Kmetje izgubljajo in se oddaljujejo od 
tistega najbolj prvotnega, kar je bilo vg-
rajeno v njihovo delovanje – razume-
vanje naravnih pojavov, krogotoka in 

Cveta Zalokar Oražem

Zadnji obisk močno drugačnega in v svetu že poznanega 
avstrijskega kmeta Seppa Holzerja (ob izidu prevoda 
njegove knjige Uporni kmet) v Sloveniji je vzbudil veliko 
zanimanja, pa tudi razmišljanja o tem, kaj se dogaja v 
kmetijstvu in kakšna je lahko prihodnost te dejavnosti.

medsebojne povezanosti. Lahko bi re-
kli, da izgubljajo tisto zdravo, kleno 
kmečko pamet in postajajo zvesti izva-
jalci najrazličnejših lobističnih, k profi-
tom usmerjenih interesov, ki jim žal vse 
bolj hlapčevsko sledita tudi znanost in 
politika. Da bi realiziral »moderne« in 
tudi finančno »učinkovite« pristope, se 
usmerja v monokulture, z množično 
porabo fitofarmacevtskih strupov pa 
postaja odvisnik kemične industrije.

Tudi v Sloveniji je z zgrešeno kmeti-
jsko politiko zadnjih let nosilka našega 
kmetijstva postala živinoreja. Temu je 
prilagojeno vse – ogromne površine s 
hibridno koruzo zasejanih površin (tudi 
takšnih, ki za to sploh niso primerne), 
monokulturna pridelava brez kolobar-
jenja, posledica tega pa so pretirana 
uporaba pesticidov, zastrupljena zemlja 
(Prekmurje, Dravsko polje …), potreba 
po uporabi s strupi prepariranih semen, 
ki povzročajo tudi pomore čebel … 

Meni so Holzerjeve ideje dale misliti. So 
naravne, polne prave kmečke modrosti, 
v stiku z naravo in živimi bitji, spoštljive 
do tradicije in dediščine. Jim bo prisluh-
nil še kdo, tako v Evropi kot pri nas?

Dobrodošli 
v peklu

Prva možnost je blaženje 
podnebnih sprememb s 
prehodom v nizkoogljično 
družbo, tako da zmanjšamo 
rabo fosilnih goriv ali 
povečamo ponore zlasti za 
CO2.

Druga možnost je prilagajanje z ukrepi 
za zmanjšanje negativnih učinkov pod-
nebnih sprememb. Spremenimo lahko 
zavarovalništvo, bančništvo, kmeto-
vanje, okrepimo zdravstvo, zgradimo 
protipoplavne zaščite in še kaj.

Tretja možnost je trpljenje: prenašanje 
negativnih učinkov, ki se jih ne bomo 
uspeli ubraniti niti z blaženjem niti s 
prilagajanjem. Zadnje izbire načelno 
nihče ne mara, ampak zaenkrat se je 
politika odločila točno za to, saj tako 
v Sloveniji kot na globalni ravni ni 
ukrepanja. Imamo le gnile kompromise 
– od podnebno energijskega svežnja do 
postkjotskih pogajanj.

Primer čakanja in odlaganja podnebne 
krize so tudi svežnji ukrepov, ki jih po 
svetu sprejemajo kot rešitev globalne 
finančne krize. S stališča podnebnih 
sprememb bi moral biti »zeleni« delež, 
namenjen blaženju podnebnih spre-
memb, v zdajšnji finančni pomoči za 
blažitev krize okrog 20-odstoten. Tak 
delež bi dolgoročno reševal ne le gospo-
darsko, ampak tudi okoljsko krizo.

Opravičil okolje ne sprejema več in 
krivci se bodo cvrli ne le nekoč v peklu, 
ampak zelo kmalu v vročini kar tu na 
Zemlji.

dr. Lučka Kajfež Bogataj

Krepostno EU 
si želi cel svet

Mikavna je tako zelo, da je sposobna 
zapeljati ves svet. Za praporom, ki ga 
nosi, derejo množice vseh barv in potez. 
Prapor v desni roki je nekaj kot tehtnica, 
ki simbolizira Pravico.

To je podoba Evropske unije, kakršno 
si želijo tudi milijarde še vedno 
optimistično zaverovanih domačinov 
po vsem planetu. Srečal sem malo 
izobraženih prebivalcev Zemlje, ki niso 
vedeli, da so se ideje humanizma in 
človekoljubnosti razvile na tleh stare 
celine. In da Evropa ni rodila samo dar-
winizma, do popolnosti razvitega rasiz-
ma, stehnicirane evgenike ter industri-
jskega fašizma in komunizma, ampak 
istočasno tudi zarodke najbolj plemenite 
in žlahtne tradicije spoštovanja človeka 
v vseh plemenih in žlahtah, ki so izšle iz 
tiste prve mutacije gena pred stoosem-
desetimi milijoni let, ki je nekje v 
vzhodnoafriških savanah prvi vzkliknil: 
»Jaz sem!« Evropsko Unijo vidim kot en-
ega od udov oziroma organov človeštva, 
ki tako kot vsi sistemi najbolje uspeva, 
kadar so vsi gibi posameznih elementov 
in povezav usklajeni. Leva noga, desna 
noga, leva roka, desna roka – omogočajo 
gibanje. Levo oko in desno oko – skupaj 
nudita globinsko ostrino, ki je ne more 
dati samo nobeno oko. Vsak element 
nekaj prispeva celoti. Ud, ki ima največ 
izkušenj z zlomi, lahko največ pomaga 
ostalim udom, da se ne nalezejo istega 

Tomo Križnar

Doma v Sloveniji ali nekje na drugi strani planeta ob misli 
na moderno Evropo v duhu ne vidim stare zguljene zlo-
voljne čipkaste dame z abernki krivde in hude vesti zaradi 
krute in strahotne zgodovine, ampak svetlo podobo sijoče 
očarljive mladenke, ki prav nič ne skriva, da je tudi nadvse 
samozavestno seksi. 

zla in ne ponovijo iste izkušnje. Prav 
zaradi izkušenj z katastrofalnimi pos-
ledicami imperialnega kolonializma, 
zaradi katerih so umirale in še danes 
umirajo desetine milijonov nedolžnih 
žrtev v tako imenovanem tretjem 
svetu in prav zaradi aktiviranja dveh 
največjih svetovnih morij, ki so od 
začetka učlovečevanja do danes najbolj 
prizadele celotno človeštvo, se od Evrop-
ske Unije pričakuje, da bo postala glava 
oziroma srce, oziroma duša človeštva, ki 
bo preprečevala podobne padce v času, 
ko množice po vsem planetu izgubljajo 
zaupanje v Združene države Amerike 
kot edine največje preostale supersile, 
če še poslednjič odmislimo Kitajsko.

Evropska Unija ima na izbiro, da post-
ane zgled varovanja človekovih pravic 
in prva človekoljubna super sila, ki 
prevzema vodenje človeštva na osnovi 
novega medsebojnega spoštovanja in 
zaupanja, ali pa da še naprej tišči glavo 
v pesek in se pretvarja, da se sploh ne 
zaveda, kam so se premaknili centri 
moči, potem ko je prodala svoj koncept, 
v katerem dobiček upravičuje vsa sred-
stva … 

In razpade v istem kaosu arogance in ig-
norance kot tisti, ki ta trenutek hujskajo 
množice, da ponavljajo zgodovino s 
prapori, namočenimi v kri.

Socialna Evropa

Evropska unija nima enotnega modela 
socialne politike in nima pristojnosti 
za usklajevanje socialne politike pos-
ameznih držav članic. Na podlagi par-
ticipacije vseh držav članic oblikuje sk-
upne cilje na področju socialne politike 
(t. i. evropski socialni model), od držav 
članic pa pričakuje, da sprejemajo nacio-
nalne ukrepe za njihovo uresničevanje. 
Spopadanje z novimi socialnimi izzivi, 
ki z gospodarsko krizo pridobivajo na 
razsežnosti, bo zahtevalo nadaljnjo po-
sodobitev in okrepitev evropskega so-
cialnega modela. 

Evropski socialni model prevevata dve 
načeli: načelo solidarnosti in individu-
alizma. Prvo načelo postaja v kriznih 
časih vse bolj pomembno. Države EU se 
srečujejo s porastom revščine in različnih 
oblik socialnega izključevanja ranljivih 

mag. Barbara Kobal

Svet Evrope defi nira socialno kohezijo kot zmožnost družbe, da 
zagotavlja blaginjo vsem svojim članom in zmanjšuje socialne 
razlike med njimi. Temelji na zagotavljanju človekovih pravic, na 
delitvi odgovornosti za blaginjo vseh članov družbe, še posebej 
najbolj ranljivih. Socialna kohezija se udejanja z ukrepi socialne 
politike.

skupin prebivalstva, še posebej s poras-
tom brezposelnosti. Zaradi pomembnih 
demografskih sprememb postaja vse 
bolj pomembna vrednota medgenar-
cijska solidarnost, ki jo vse prevečkrat 
razumemo le kot grožnjo s pokojninsko 
reformo, premalokrat pa se zavedamo 
njenega pomena za zmanjševanje nego-
tovosti položaja mladih.

Ideja o bolj zavezujoči socialni politiki se 
morda v tem trenutku ne zdi zanimiva, 
ker se vsaka država članica ukvarja z 
reševanjem svoje socialne problematike 
znotraj posamezne države. Vseeno pa 
se zdi smisleno, da od Evropske unije 
zahtevamo bolj zavezujoče usmeritve 
na celotnem področju socialne politike, 
saj je Evropska unija skupen prostor, ki 
ga vsi skupaj sooblikujemo.

»Opravičil okolje ne 
sprejema več in krivci 
se bodo cvrli ne le 
nekoč v peklu, ampak 
zelo kmalu v vročini 
kar tu na Zemlji.«
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Zares v Evropski parlament!Pravilno geslo velike zares nagradne križanke:

-

Ime:
Priimek:

Ulica in št. ulice:
Pošta:

Kraj:
E-mail:

!

velika Zares nagradna križanka

Kar 50 srečnih izžrebancev velike 
nagradne križanke bomo popeljali 
v Bruselj, sedež Evropskega 
parlamenta. 

Žrebali bomo med vsemi pravilnimi gesli, 
ki jih skupaj z vašimi podatki pošljite na naslov 
ZARES, župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana ali na 
e-poštni naslov krizanka@zares.si s pripisom: “zares 
križanka” najkasneje do 7. junija 2009, ko je tudi dan 
volitev v Evropski Parlament.

KRIŽANKA
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Zares v sliki

ZARES V SLIKI

Zares v Evropski Parlament

kandidata za evropska poslanca
Roman Jakič in Matej Lahovnik

nosilec liste Ivo Vajgl 
predstavlja ekipo

češnje za evropske volitve

skupinski portret liste kandidatov in
predsednika stranke Zares 

Zaresova delegacija na predvolilni
konvenciji evropskih liberalcev
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»velikan«, vedno se ga je držalo nekaj komičnega megalomanstva. 
Na njem je zmerom bilo nekaj bedno nastopaškega. Spomnim se, 
kako mi je pred kratkim med srečanjem v Parizu Dušan Makavejev 
kot ključ za Titovo osebnost ponudil fotografijo s puljskega film-
skega festivala, ko v špalirju stopata v areno Tito in Richard Burton 
z Jovanko in (tedaj že debelušno) Elisabeth Taylor. Njegov komentar 
je bil, kako podobna sta si bila: oba pol-izobraženca iz nižjih slojev 
(en zagorski klepar, drugi valižanski rudar), ki jima je »ratalo«, in 
se zdaj šopirita z debelušnima ženama, vsi neokusno polni nakita. 

Morda bi bil izhod iz dileme »zgodovinski velikan ali zločinec«, da 
podvomimo v skupno predpostavko te alternative – veličino – in 
začnemo Tita bolj obravnavati kot bedno nastopaško figuro, ki je s 
svojimi »svetovno zgodovinskimi vizijami« segla previsoko, kar se 
je moralo končati s katastrofo s stotisočimi mrtvimi.

Pobude, kot je ta o poimenovanju ulice po Titu, morajo zato pri 
pravem levičarju vzbuditi zgolj grozo in obup: so dokaz nepriprav-
ljenosti naše »levice«, da radikalno preizpraša našo preteklost in 
tako odpre pot k svoji resnični prenovi, ne tisti proslulih »preno-
viteljev«. 

Zdi se, kot da naša »levica«, ki stalno posluša očitke, da je »sila 
kontinuitete«, hoče te očitke potrditi z izpričevanjem zvestobe 
Titu, največjemu simbolu kontinuitete. Upam, da Zares tudi 
v tej preizkušnji ne bo odpovedal, in da bo znova znal pokazati 
načelnost, ki se ne ozira na kratkoročne volilne interese. Bolje je 
izgubiti volitve kot politično prihodnost dejanske radikalne pren-
ove.

In moj predlog, kako iz te zagate? Naj se Huda Jama preimenuje v 
Titovo Jamo, pa bosta volk sit in koza cela. Tito bo imel svojo (če ne 
ulico, pa vsaj) jamo, hkrati pa jo bo imel tam, kjer jo zasluži.

Vas zanima zaposlitev v 
Evropskem parlamentu?
Morda niste vedeli, da imajo evropski poslanci pravico zaposliti asistente, ki jim nudijo strokovno 
pomoč pri njihovem delu v Evropskem parlamentu ali v državi, v kateri so bili izvoljeni. Ti asistenti 
sklenejo delovno razmerje v Evropskem parlamentu za čas trajanja mandata.

Poslanci najpogosteje zaposlijo izključno članice oz. člane politične stranke, na katere listi so kandidirali, dogaja pa se 
tudi, da imenujejo kar svoje sorodnike.

V stranki Zares smo se odločili, da bomo tudi v tem primeru pokazali svojo privrženost novi politiki in pri imenovanju 
asistentk oziroma asistentov dali prednost strokovnosti pred strankarsko pripadnostjo.

Zato na tem mestu objavljamo razpis za izbor dveh asistentk oz. asistentov, na katerega se lahko prijavite vsi, ki vas to delo 
zanima. V primeru izvolitve naše kandidatke ali kandidata v EU parlament bo izbiro primernih kandidatov opravila komisija 
v sestavi:

prof. dr. Drago Zajc, FDV
Jan Guzej, HR manager, Lama d.d.
Silvija Benčič, Fakulteta za management
in izvoljena poslanka oziroma poslanec

Vse potrebne dodatne informacije najdete na spletni strani www.zares.si/eu-razpis.

Zares iskreno vabljeni!

RAZPIS ZA ZAPOSLITEV

ZADNJA STRAN

Titova Jama

Zdaj ga čaka še dvojni preizkus: novoodkrita trupla v rudniku Huda 
Jama in poimenovanje ulice v Ljubljani po Titu. V obeh primerih je 
na levici (ki v glavnem itak ne zasluži tega imena) čutiti isto nela-
godje.

Prevladujoča “leva” reakcija na Hudo Jamo je v grobem, da gre res 
za tragedijo, zločin, vendar pa je hkrati nedopustno, kako desnica 
to odkritje politizira in ga izkorišča za sedanje politične namene. 
Zadevo je treba obravnavati z zgodovinsko distanco in ne preveč 
obsedeno brskati po preteklosti. 

Za vsem tem je čutiti tiho solidarnost, kot da gre za “naš” greh, ki 
ga je treba čim bolj zmanjšati, prevaliti odgovornost, ga »razumeti« 
iz konteksta ipd. Skratka, »levica« se obnaša natanko tako, kot se 
Katoliška cerkev, ko so njeni člani obtoženi pedofilije. Kot mi je pred 
časom rekel pripadnik te “levice”, besen, ker sem v neki javni debati 
predlagal, da je treba povojne poboje do kraja razčistiti: »Ko bodo 
Cerkev in njeni priznali svoje grehe, bomo tudi mi začeli razčiščevati 
svojo temno preteklost!«

Takšna drža je globoko neetična, prakticira kupčijsko moralo (»na-
jprej ti, potem jaz«) in hlapčevsko politiko, ki de facto postavlja 
svojo etično sodbo v odvisnost od tega, kaj meni in dela nasprotnik. 
Avtentična levica bi morala brez vsakršnih zadržkov sama zahteva-
ti, naj se zadeve raziščejo do kraja – zaradi nas samih, ne zato, da 
»nasprotniku končno zapremo usta«. 

Za Zvezo borcev ni žalitev, da se zahteva njeno dejavno sodelovanje 
pri tem razčiščenju – Zveza borcev samo sebe žali, ko se temu izo-
giba. Ko slišimo strah, da bo »nasprotnik izkoristil naše priznanje«, 
se moramo vprašati, ali ta nasprotnik sploh ima najmanjšo pravico 
nastopati kot naša vest. Nam bo TA Cerkev, ki danes grabi poses-
tva in množično ščiti pedofile v svojih vrstah – prav te dni mediji 

Slavoj Žižek

Zares je dobro začel kot nova stranka. Svojo načelno držo je potrdil s ”protitajkunsko” politiko in tako 
postavil na laž tiste, ki so na hitro v njem videli politični podaljšek Pivovarne Laško. Vrnil je udarec 

desnici in pokazal na korenine novega “tajkunstva” v Janševem kabinetu. 

poročajo o izsledkih preiskave na Irskem, ki je razkrila, kako je tam 
Cerkev tajila dolgoletno sistematično zlorabo tisočih otrok, da naj 
niti ne omenjamo njene neslavne preteklosti od križarskega poho-
da proti Katarom (ideološke čistke, ki bi se je veselil sam Stalin) do 
sistematičnega reševanja nacistov po drugi svetovni vojni –res so-
lila pamet z etiko? Cerkev, ki je leta 2007 odklonila cerkveni pogreb 
Piergiorgiu Welbyju, žrtvi mišične distrofije, ki mu je po dolgih 
mukah na lastno zahtevo zdravnik odklopil respirator, ni pa imela 
nobenih zadržkov do cerkvenega pogreba množičnih morilcev od 
Franca do Pinocheta?

Ne zaradi pritiska nasprotnikov, zaradi NAS SAMIH moramo 
zadeve razčistiti – le tako bomo izpričali etično avtonomijo. Prvi 
pogoj avtentične nove levice je, da brezpogojno pretrga s katastrofo, 
ki se ji reče komunizem XX. stoletja, ne pa da se spušča v moralno 
kupčevanje, ki izraža (niti ne zmeraj) tiho solidarnost s preteklost-
jo, ki jo pooseblja ime Tito – kar nas pripelje do druge nelagodne 
točke. 

Argumenti za zopetno poimenovanje ulice v Ljubljani po Titu so 
znani: njegovo ime je simbol za državnost Slovenije, za odpor proti 
klečeplazenju pred fašizmom ... Drži, a »Tito« je tudi simbol za mar-
sikaj drugega, kar ni povsem brez zveze s Hudo Jamo. Predvsem pa 
je ne le simbol, ampak kar poosebljenje PREJŠNJEGA režima. Zato ne 
nasedajmo hinavskim naivnežem, ki se jim skomina po titovskima 
»bratstvu in enotnosti«. Vojna v devetdesetih letih prejšnjega sto-
letja ni izbruhnila, ker smo »skrenili s Titove poti«, ampak je v njej 
prišla na dan resnica »Titove Jugoslavije« – v tej vojni smo plačali 
ceno za vse, kar je bilo lažnega v »Titovi Jugoslaviji«.

Sam se tudi ne strinjam s pretiranim demoniziranjem Tita (konec 
koncev je prelomil s Stalinom itd.), vendar menim, da ga je treba pred-
vsem zmanjšati kot lik – ne v dobrem ne v slabem ni bil avtentičen 

foto: Tomaž Gregorič
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