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Vrednota človeka je premajhna,
če ni ljubezenske solidarnosti
do drugega.

Država nikoli ne sme Ni res, da mladi danes niso
iti čez mejo svobode angažirani, samo pravih
posameznika.
kanalov nimajo.
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DRŽAVLJANSKI ČASOPIS ZA NOVE IDEJE

Prvič pred vrati Postave
GREGOR GOLOBIČ

“Ne, ne smemo vsega imeti za resnično, to
moramo imeti samo za nujno.” “Žalostna
misel,” je rekel K. “S tem postane laž
svetovni red.” (F. Kafka, Proces)

21. septembra bo ime stranke Zares
prvič zapisano na volilnih listkih širom
Slovenije. 86 kandidatk in kandidatov
bo pred vami, odločnih in odločenih,
da živijo za politiko in ne od politike.
Vedo namreč, da gre za veliko preresno

zadevo, da bi jo smeli trajno prepustiti
samo politikom. V sredici tega časopisa
lahko vidite, da prihajajo od vsepovsod,
z različnimi življenjskimi zgodbami,
znanjem in izkušnjami, a s skupnim
ciljem: uveljaviti drugačno politiko,
zamenjati stare oblastne navade, gluhe
za težave ljudi in slepe za izzive prihodnosti.
Veliko je bilo dima v času zadnje vlade,
toliko, da na koncu ognja ni bilo več
moč prikriti. Ognja korupcije, klientelizma, ognja strankarskega vmešavanja
v gospodarstvo, podrejanja domala

Najpomembnejši izzivi so okoljski.

Dostojno
življenje
za vse

Prehod v družbo z nizkimi izpusti top-

V

Zelena perspektiva
logrednih plinov, varovanje naravnih
virov in prilagajanje podnebnim spremembam so dolgoročni razvojni cilji,
ki jim v Zaresu sledimo s konkretnimi
in oprijemljivimi ukrepi: obnovljivi viri
energije, energetsko varčna bivališča,

02 Vedeti moramo več
in biti boljši. Znanje
je v središču ...

Nadaljevanje na naslednji strani >

Zaresu želimo preseči pasivno
državno politiko odvisnosti od socialnih transferjev z omogočanjem
državljankam in državljanom, da si z
lastnim delom in sposobnostmi zagotovijo dostojno življenje.

ekološko kmetovanje, nadzor nad gensko spremenjenimi organizmi. Pri tem
uspešno sodelujemo tako s strokovnimi
institucijami kot civilnimi pobudami v
Slovenii in svetu.
Več na strani 12. IN 13. >

04 Zaresni predlog:
Ustanovimo
finančno policijo!

vseh nadzornih ustanov, ustvarjanja
občutka izrednih razmer in umetnih
sovražnikov na vsakem koraku, ognja
brezpravja in arogantne brezčutnosti.
Ti plameni so obliznili vso Slovenijo.
Potem, ko je ta oblast skoraj štiri leta
kot gosenica požirala vse okoli sebe, se
zdaj pred volitvami spreletava naokoli
kot pisan in menda celo ogrožen metulj. Narobe svet. Polaščevalski oblastniki SDS bi zdaj radi govorili samo o
prihodnosti, očitno zato, ker jih je sram
preteklega početja in stanja sedanjo-

Več na strani 9. >

07 Sejnine v času
vlade SDS poletele
v nebo

15 Kaj pa, če
je odgovor
res seks?!

18 Rezultati Zaresove
ankete državljank
in državljanov
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Cvetke
štiriletke

log
> Nadaljevanje s prejšnje strani

sti. Izogibajo se polaganju računov, saj
vedo, da niso upravičili zaupanja in
da njihovim novim obljubam manjka
temelj – verodostojnost. Po štirih letih
načrtnega razvrednotenja zakonov,
pravil poštenja in norm spodobnosti,
bi radi bili žrtve. Toda, kdo je tu zares
žrtev? Tisti, ki so z njihovo pomočjo
nezakonito in nemoralno obogateli? Ali
tistih 40% ljudi , ki jim s svojimi prihodki brez socialnih pomoči ne uspe preseči
praga revščine?! Žrtev takšnega početja
je pravna država, brez katere ni v Ustavi
zapisane socialne države. In brez obojega ni novega razvojnega sporazuma.
Njegovi stebri so partnerstvo – socialno
in generacijsko, je trajnostni razvoj, ki
upošteva dragocenost in omejenost naravnih virov in z njimi povezanih vode,
hrane in energije. Predvsem pa brezmejnost človeške ustvarjalnosti, želje po
znanju, rasti in napredovanju.
Ali je torej res nujno, da nam vlada laž,
tisto neresnično? Ne. Zato ne bomo obstali pred vrati Postave. Do sem smo
prišli zato, da vstopimo in da odpremo
okna. Za prepih. Za nove ideje - za novo
politiko. Mi smo zares za to.
Bodite zares tudi vi!

Borut meh, dr. Janez Potočnik in
Gregor Golobič na okrogli mizi
foto Tomaž Lovec

Za nov
razvojni
sporazum
Okrogla miza z evropskim
komisarjem, dr. Janezom
Potočnikom.
Na okrogli mizi “Stebri novega razvojnega sporazuma” je stranka Zares gostila evropskega komisarja za znanost
in raziskave dr. Janeza Potočnika, v razpravi, ki jo je povezoval predsednik Zares Gregor Golobič, pa so sodelovali tudi
gospodarstvenik Borut Meh, profesor na
Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru dr. Davor Savin, Matjaž Hanžek,
ki se na Uradu RS za makroekonomske
analize in razvoj ukvarja s socialnim
razvojem, ter poslanec in programski koordinator stranke Zares dr. Pavel
Gantar. Evropski komisar za znanost in
raziskave dr. Potočnik je v svojem strnjenem in vsebinsko zaokroženem nago-

voru, ki mu je občinstvo, med njim tudi
predsednik republike dr. Danilo Türk in
nekdanji predsednik republike Milan
Kučan, prisluhnilo z velikim zanimanjem, ocenil, da Zaresova okrogla miza
“naslavlja prava vprašanja ob pravem
času“.
Dr. Janez Potočnik je uvodoma opozoril: “Slovenija je v Evropi, Evropa je v
svetu, svet pa postaja vse manjši. Torej
vsi problemi, s katerimi se danes ukvarja svet, so tudi definitivno problemi
na našem dvorišču - od finančne krize,
cene goriv, cene hrane, vprašanja biogoriv, klimatskih sprememb ... vse to so
tudi naša vprašanja. Žal bodo vedno
bolj postajala tudi naša vprašanja.” Po
njegovem prepričanju se vse bolj kaže,
da so nekatere ključne dobrine, za katere se je še nedavno zdelo, da jih je v
izobilju, zdaj že razmeroma redke (npr.
rodovitna zemlja, zrak, pitna voda,
hrana). “Ena temeljnih značilnosti je,
da smo danes bistveno bolj povezani,
kot smo bili pred desetletji.”

Prepletenost in medsebojno povezanost
sodobnega sveta, utemeljenega tudi na
globalizaciji kapitala, je ponazoril z dejstvom, da sta bila še l. 1990 dva od desetih Zemljanov člana Svetovne trgovinske organizacije, danes pa jih je devet
od desetih. Opozoril je, da “vse večja
povezanost sveta, pomeni tudi večjo
ranljivost”, ključni (razvojni) izzivi pa
so vprašanje varnosti, dostopnost in
pomanjkanje naravnih virov, podnebne
spremembe, staranje prebivalstva, pa
tudi zmanjševanje biotske raznovrstnosti oziroma hitrega izginjanja rastlinskih in živalskih vrst. “Socialna varnost
v Evropi je in bo neke vrste vrednota,
na katero smo ponosni in jo moramo
ohraniti tudi v prihodnje. Mora biti del
nasega razmisljanja o prihodnosti. Ali
naj to naredimo na racun znizevanja
okoljskih standardov, kar smo poceli v
preteklosti. Ocitno se je to izkazalo kot
ena vecjih neumnosti. V to smer preprosto ne gre vec. Vedeti moramo torej vec
in biti boljsi. Znanje je torej v srediscu
odgovorov na vprasanja, ki se postavljajo”, je poudaril komisar Potočnik.

Več kot 40.000 podpisov - izbrisanih?!
Sprenevedanje o plinskih terminalih

Izdajatelj: ZARES - nova politika
Uredniški odbor: Mag. Jelena
Aleksić, Majda Širca, Dr. Pavel
Gantar, Dr. Matej Lahovnik,
Franco Juri, Jaka Levstek, Gregor
Golobič

Franco Juri

Naklada: 720.000 izvodov

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

sta se slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in takratni guverner dežele
FJK, Riccardo Illy, sestala na večerji
nekje pri Kopru. Illy je takrat samozavestno najavil dva plinska terminala
v Tržaškem zalivu; morski terminal
španske Endese sredi zaliva in kopenski
terminal španske Gas Natural v Žavljah
pri Miljah. Rupel je bil, po pogovoru z

Trg Prekomorskih
brigad 1, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 500 57 50
Email: info@zares.si
Web: www.zares si

godba
09

Navidez se je začelo marca 2006, ko

posvet
ustanovitev

mar 2007

Ustanovitev združenja
Zares
9. marca 2007 šest nepovezanih poslancev državnega zbora (Cveta Zalokar
Oražem, Dr. Matej Lahovnik, Majda
Širca, Dr. Pavel Gantar, Davorin Terčon
in Alojz Posedel) ustanovi društvo
ZARES – Združenje za novo politiko.

12

guvernerjem, pomirjen; novinarjem je
namignil, da morda stvari na koncu
ne bodo prav takšne, kakršne so videti.
Namig je bil jasen vsem – namesto dveh
naj bi na koncu nastal le en terminal,
v Žavljah. Srečanje Illy-Rupel je bil le
prvi neuraden stik med sosednjo deželo
in Slovenijo na temo terminalov. Italijansko načrtovanje teh objektov pa se
je začelo že leto prej, brez vednosti Slovenije, kljub dejstvu, da bosta terminala
nastala ob meji in bo imelo njuno delovanje »uničujoče čezmejne vplive«, kot
je ugotovila vladna strokovna skupina,
ki je bila ustanovljena pod pritiskom
javnosti in razkritja načrtov v medijih.
O terminalih je javnost in tudi vlado sez-

2007

jun 2007

Vrednote nove politike
12. junija 2007 društvo Združenje Zares
pripravi prvi večji odmeven dogodek –
v Ljubljani organizira posvet Vrednote
nove politike, ki se ga udeleži okoli 500
obiskovalcev. Z uvodnimi referati so
sodelovali Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič,
Dr. Tine Stanovnik, Dr. Andrej Rus, Dr.
Matej Lahovnik, dr. Marko Jaklič in Dr.
Pavel Gantar.
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nanila civilna družba v slovenski Istri in
v italijanski soseščini. Okoljevarstveniki
z obeh strani so se povezali in proti terminaloma zbrali 40 tisoč podpisov. Proti
objektom so nastopile tudi vse prizadete
lokalne skupnosti.
Po enoletnem zatišju je nova italijanska vlada Silvia Berlusconija pospešila
postopke za izgradnjo terminalov. Načrti
vsebujejo nekaj kozmetičnih popravkov,
Slovenija in čezmejni vplivi pa so spet
zanemarjeni. V šestmesečnem predsedovanju EU Slovenija ni odprla tega
poglavja in ni zahtevala spoštovanja
mednarodnih konvencij in evropskih
direktiv o čezmejnih okoljskih vplivih.

“Jaz si včasih želim,
da bi bili naši mediji
bolj domoljubni in da
bi sodelovali, da tako
rečem, slovenska država
in ostali aparati - kar jih
ima Slovenija - da bi bili
enotni v propagiranju,
da tako rečem, naše
resnice in naših pogledov
na svet.”
Dimitrij Rupel v intervjuju na TV
Primorka, 20. junij 2006

“Nikoli ne bomo največji, nikoli ne
bomo najmočnejši, lahko pa smo
najboljši.”
govor Janeza Janše ob Dnevu
državnosti, 24. junij 2006; Večerov
bob leta; prepisana izjava iz Blairovega govora

“V komisiji za dodeljevanje subvencij
in štipendij naj bi bil en član strokovnega sveta član odbora SDS za
kulturo.”
Priporočilo Komisije za založništvo
in knjigo pri Odboru za kulturo
SDS, 3. april 2006

»Inflacija v letošnjem letu zagotovo ne
bo drastična in tudi življenje se ne bo
drastično podražilo.«
Janez Janša na srečanju vlade s
koroškimi politiki in gospodarstveniki, 10. oktober 2007

“Naloženo mi je bilo, da naj potem, ko
bo Pivovarna Laško pridobila pomemben kapitalski delež v časopisni hiši
Delo, uredim tako, da bomo imeli
zagotovljen večletni vpliv na imenovanje nadzornega sveta Dela in s tem
na uredniško politiko.”
A. K. Starina v pismu 11. junija 2007
pojasnjuje ozadje prodaje Mercatorja

“Denimo urednica Delove priloge Ona
Sabina Obolnar, ki včasih piše prav
ostudne dnevnopolitične komentarje.
Ali pa napovedovalec vremena Miran
Trontelj, ki opravlja tudi delo napovedovalca politike. Takšni prijemi v
novinarstvu niso etični.”
Minister Zver v Reporterju o
“pravilnem” opravljanju novinarskega dela (12. štev. Reporterja, avgust 2008)

peticija

pridružitev
ustanovna konvencija
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okt 2007

avg 2007

Spletna peticija HPV z
velikim uspehom!
Združenje Zares začne na svoji spletni
strani zbirati podpise v podporo uvedbi
brezplačnega prostovoljnega cepljenja, ki
je najučinkovitejši način preprečevanja
okužbe s humanim papiloma virusom
(HPV), svoje podpise pa prispeva 45.829
državljank in državljanov.

Ustanovna konvencija
Zares
6. oktobra 2007 več kot 450 posameznic
in posameznikov postane ustanovnih
članov in, kot pravi Gregor Golobič,
edinih pravih “botrov” stranke Zares –
nova politika.

10

dec 2007

Zares pridruženi
10. decembra 2007 vodstvi strank Zares
in AS – Aktivna Slovenija podpišeta Sporazum o pridružitvi, s katerim se je AS
pripojila k Zares, ta pa je postala njena
pravna naslednica. Kasneje Stranka Zares podpiše sporazum o sodelovanju še z
društvom Mladi za Kranj in Društvom
Sončnica ter volilni dogovor z Zvezo za
Primorsko.
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Ob pripravah na parlamentarne volitve
smo se zato odločili začrtati smer naše
kampanje s prenovo spletnega mesta.
Že doslej je bila največja odlika www.
zares.si ažurnost objavljenih prispevkov, ki jih je danes že prek 2.000, ter
popolna odprtost za komentiranje, ki jo
je doslej v več kot 13.000 komentarjih izkoristilo že več kot 1.500 razpravljacev.
S spletno stranjo, ki jo je doslej obiskalo
več kot 500.000 obiskovalcev, dnevno pa
beležimo več kot 3000 bralcev, je www.
zares.si ne le najbolj obiskano spletno
med političnimi strankami, temveč eno
bolj obiskanih slovenskih spletnih mest
nasploh.

Številka 1
na spletu
Jaka Levstek

V

olitve 2008 se bodo prvič pomembneje odločale tudi na spletu. Ob dejstvu, da
je že skoraj polovica vseh državljanov in
državljank rednih uporabnikov interneta, je pomemben odnos, ki so ga spletna
mesta posameznih strank ustvarila s
svojimi obiskovalci.
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Najprej človek
in svet
Taras Kermauner in Alenka Goljevšček

obiščite nas na: www.zares.si

Moja prva pripomba na stanje v današnji Sloveniji je, da ne le politiki, ampak
celo filozofi izhajajo iz temeljne vrednote, ki jo imenujejo slovenski narod. Sam
sem bil pred pol stoletja oster kritik tim. sentimentalnega humanizma, ki je bil
glede na narodnega in razrednega abstrakten. Razrednega sem odklanjal, ker
je ožil polje človeštva na proletariat, le-tega na partijo. V praznini, ki je nastajala po vse hujšem samorazkroju Partije, se je - od srede 6o-ih let – v slovenski
zavesti uveljavila ideološka platforma, ki sem jo krstil za reizem-ludizem; imela
se je za transnacionalistično, transnacionalno, transhumanistično. Žal pa ni
zmogla dedovati vrednot, ki sta jih vzpostavila že evangelijsko krščanstvo
(ljubezen do drugega) in prvo meščanstvo (etika odgovornosti pred sočlovekom
in občestvom). Ni prišlo do enakosti, svoboda se je preoblikovala v samovoljo,
bratstvo v interes posameznih skupin; vse v duhu, ki ga je narekovala ekonomska podstat meščanske družbe: kapitalizem.

HPV pomembna bitka
Mag. Jelena Aleksič
Skoraj 46.000 državljank in državljanov
je avgusta lani na spletni strani Zares
v enem mesecu dalo svoje podpise v
podporo uvedbi brezplačnega in prostovoljnega cepljenja proti humanemu
papiloma virusu (HPV). Tako obsežna
in nedvoumna podpora javnosti nas
je še dodatno ohrabrila in okrepila v
prepričanju, da je v Sloveniji mogoče o
tako specifični zdravstveni temi oblikovati trdno državljansko iniciativo. Brez
nevladnih organizacij, kot je, denimo,
Društvo Kala – Društva za boj proti
okužbam s HPV in raku materničnega
vratu, katerega predsednica Renata
Capuder Mermal je bila poleg poslanke
Majde Širca in Bernarde Jeklin prva podpisana pod peticijo, ta iniciativa ne bi
bila tako verodostojna in kompetentna.
Tako civilna družba kot tudi politična
opozicija sta storili vse, kar sta mogli,
medtem ko vlada še vedno ne ukrepa.

Moje ime je Gregor
Darko Nikolovski
Najraje sploh ne bi pisu o spotu. Namreč,
kaj je za napisat? Spot je zgodba zase.
Pove vse. Ali pač? Spot in pesem sta že
stara. Bila sta srčno narejena, že pred
časom, za eno drugo kampanjo, namenjeno pomoči otrokom pri nas, ki potem
žal ni povsem zaživela. S komadom
zaslužen denar od uvertur (glasbe med
zvonjenjem) je šel preko fundacije za
pomoč revnim otrokom. Mnogi so me
že vprašal, kje sem dobil idejo za Gregorja. Idejo sem dobil po branju pisem, ki
so jih poslali nekateri otroci. Po branju

Uspešnost, učinkovitost,
vrednote in politika
Dr. Tine Stanovnik

K

Oglej si spot na www.zares.si

pisem otrok … Njihovo dojemanje sveta
je večje kot bi jim ga pripisali in nemalokrat se zgodi, da nas prav otroci opozorijo na dvolična ravnanja odraslih,
neizpolnjene obljube in zlobne besede.
Toliko bolj zaboli, če nas opozorijo na
njihovo stisko. Toda, ta pesem ni pesem
o »Gregorju«, pesem govori o »Gregorjih«. Pesem govori o temu, kako se v
resnici živi – če nimaš. Čeprav sem, kot
avtor, vesel da je pesem mnogim všeč,
me je pa zmrazilo pri misli, da toliko
ljudi lahko poistoveti svoje življenje s
tem, o čem pesem govori. Ne bi smelo
biti tako …

Ker politiki menijo, da volilno
telo ima kratek spomin, jih je na
dosežke treba stalno opozarjati,
po možnosti pa večje dosežke
tempirati na čas volitev.

predsednikov v zgodovini ZDA. Tudi sedanja politična oblast v Sloveniji dobro
razume pomen uspešnosti, še posebej
vidnih zunanjih znakov uspešnosti. Ukinitev registracijskih nalepk na vozilih,
zmanjševanje notarskih tarif itd. itd.

v volilnem letu 2004. Prav tako lahko
že vnaprej napovemo izjemno uspešno
predsedovanje EU v prvi polovici leta
2008, in medijske hvalospeve odlični
organizaciji in uspešnemu političnemu
»vodenju« Unije.

Volilno telo verjetno od politikov ne
pričakuje nekih izrazito visokih moralnih kvalitet – skromnosti, poštenja,
načelnosti, lojalnosti itd.

Uspešnost mora biti vidna in prepoznavna in volivci se je morajo zapomniti.
Ker politiki menijo, da volilno telo ima
kratek spomin, jih je na dosežke treba
stalno opozarjati, po možnosti pa večje
dosežke tempirati na čas volitev.

Po lestvici moralnih vrednot bi predsednik ZDA Jimmy Carter verjetno
bil na samem vrhu med ameriškimi
predsedniki, a hkrati je – po splošnem
prepričanju - eden naj-neuspešnejših

Tako v Sloveniji v letu 2006 in 2007 tako
rekoč ni bilo oziroma ne bo dokončanih
novih avtocest, v volilnem letu 2008 pa
se bo »usulo«. Avtocestna vnema, vendar
dosti manj izrazita, se je dogajala tudi

Stranke – in politične osebe – doživljajo
zaton takrat, ko jih volilno telo zaznava
kot neuspešne: kot neuspešne pri zagotavljanju blaginje državljanom, kot
neuspešne pri zagotavljanju nacionalnega interesa, neuspešne pri razreševanju
družbenih konfliktov in neuspešne v
»posodabljanju« družbe oziroma v »reformi« družbenih podsistemov.

aj volilno telo pričakuje od politikov?
Predvsem uspešnost, tj. vidne učinke,
ki bodo posameznikom povečali blaginjo, zmanjšali tveganja in odpravljali
oziroma »urejevali« področja, ki so –
po percepcijah volilnega telesa – izrazito neučinkovita ali je »stanje stvari«
nepravično.

Odlomek iz referata na posvetu Vrednote nove
politike.

Do svetovne politike je treba biti previden; tudi vsaka nacionalna država skrbi za
svoj interes. A ta interes ne more – ne sme – biti prvenstven(…)
Evropska skupnost je izredno pomembna združba, ki vsaj do neke mere
preprečuje – ali zavira – izbruhe kolektivno privatnih egoizmov. Zreli narodi in
zrele svobodne avtonomne osebnosti se tega zavedajo.
Vrednota človeka je premajhna, če ni zraven tudi ljubezenske solidarnosti do
drugega, ne le do sočloveka; najbrž sploh do drugosti, kar pomeni, da skrb za
zemljo, čist zrak, znosno okolje ni le interes človeka, da se ne bi zadušil v smradu
in hrupu, ampak je tudi – naj bi bila – prvenstveno ljubezen do drugosti(…)
Ljubezen do drugosti naj bi bila tudi racionalna, zato vidim eno od pravih
poti za človeka tudi v radikalnem pospeševanju znanosti, celo tiste, ki se je
bojimo in jo skušamo odpraviti kot genetski inžiniring. Jasno je, da mora nad
eksperimenti duha – znanosti vladati nadzor etičnega tipa, ki je ljubezen (več
kot le spoštovanje) do vsega drugega in drugih, še najbolj do ljudi. Vendar v
imenu možnih zlorab ni mogoče zaustavljati nevarne znanosti, kot jo je skušala
Katoliška Cerkev za časa Galileja; razvoja ni preprečila, le sama je zaostala (…)
Država – vsaka, tudi nacionalna, kar je Slovenija, ki vendarle teži k nacionalnosti v EU – ima nalogo varovati svoje pripadnike; življenje je v osnovi ogroženo,
prej ko prej se izteka v smrt. Politika, če hoče biti kompleksna in kompletna,
mora upoštevati tudi bolezni, staranje, smrt, skratka nemoč človeka. Današnja
Slovenija kot mlada nacija in država spontano temelji na miniagresivnem
vitalizmu, na vrsti malih tekem med posamezniki in skupinami (…) Sproščenost
Slovencev je koristna, Kocbekov in Kidričev cilj narediti narod svobodnih in
aktivnih Slovencev, se je uresničil, vendar ne zadošča; kot ne zadošča nacionalna država. Obe vrednoti imata svoje temne strani. Tekma vodi v neetičnost, v
nesolidarnost...nacionalna država – ki tekmuje tudi s sosedi in ostalimi – vodi
v nenehno primerjanje, hujskanje, vračanje vrednot na tradicionalne, tj. ne na
skrb za zemljo kot zemljo, ampak v boj za našo zemljo tj. za našo sveto stvar
(…)
Današnja levica se obnaša večkrat prenaivno; dela se, kot da živi v temeljno
varnem svetu. Svet, v kakršnem je današnja Evropa, je velika izjema v dozdajšnji
človeški zgodovini pol stoletja miru. (…) Biti - mislim na Slovenijo - v družbi, ki
te varuje, je razumno. Ne pa se pridruževati diletantskim vojaškim eskapadam.
Francozi niso šli v iraško vojno; zakaj bi potemtakem morali iti Slovenci? Vendar,
članstvo v NATO-zvezi je razumno.
Vsako gibanje, ki se ustanavlja na novo, bi se moralo zavedati filozofsko-etičnih
predpostavk (ali vrednot), ki sem jih izpostavil v začetku te svoje diskusije.
Izhajati iz nadnacionalno etičnega stališča, ki drugače kot zdajšnja Slovenija
opredeljuje slovenske vrednote. Najprej človek in svet, nato Slovenec, delavec,
umetnik, trgovec.
Pred polemiko je zidava ali pa sta - morata biti – obe vsaj vzporedni. Človekova
težnja po novi, ustvarjalni, ustrezni prihodnosti je trajna, je vpisana v človekovo
naravo. Prepiri naj bi bili postranski. Ljudje bi radi čudež, utemeljen racionalno
(paradoks, a stvaren), a sovraštva ne marajo.
Napisano v Avberju, 7. junija 2007, kot prispevek za posvet Združenja Zares “Vrednote nove politike”
s pripisom: »Ta spis ne smatram le za spis, ampak za dejanje, kajti že dve desetletji nisem podprl
nobene politične opcije, tudi ne podpisal nobene peticije, ne leve, ne desne, ne kakor koli civilne«.

okrogla miza

zares na volitve 2008

gso

kandidati
konvencija
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14

mar 2008

Spletna peticija GSO
Zares na svoji spletni strani sproži peticijo proti GSO – za začasno prepoved
namernega sproščanja gensko spremenjenih rastlin v okolje.

6

jun 2008

Stebri novega
razvojnega sporazuma
Zares pripravi odmevno okroglo mizo z
naslovom Stebri novega razvojnega sporazuma, na kateri gosti tudi evropskega
komisarja za znanost in raziskave dr.
Janeza Potočnika.

21

jun 2008

Konvencija Zares
14. junija 2008 stranka Zares v ljubljanskih Križankah pripravi svojo
drugo konvencijo, na kateri predstavi
večino Zaresovih kandidatk in kandidatov za poslance v državnem zboru in
potrdi predlog strankinega programa,
nastajajočega nekaj mesecev v programskih odborih in v široki razpravi
– na posvetih in na spletni strani.

5

sep 2008

Sredi kampanje v
središču Slovenije
5. septembra 2008 se v GEOSS-u predstavi vseh 86 kandidatk in kandidatov
stranke ZARES – nova politika za poslanke in poslance v državnem zboru.

sep 2008

Vsi na volitve!
Slovenski državljanke in državljani
se v velikem številu udeležimo šestih
zaporednih parlamentarnih volitev v
samostojni Sloveniji. Odločijo se za prihodnost – izberejo »novo politiko«.

gre!

4
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Če je treba povedati resnico tistim, ki imajo moč, jo
povejmo. Če imamo dobre ideje, jih ponudimo v razpravo. Če imamo prave predloge, se za njih bojujmo.

Mislim, da potrebujemo postanek, ustaviti se
moramo, da bi razmislili na nov način o stvareh, ki se zdijo samo po sebi umevne.

predsednik republike dr. Danilo Türk, 24.6.2008

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Zares, za kakšno
državo nam gre?
Dr. Pavel Gantar

V predvolilnih časih se na veliko obljublja, kaj vse lahko
država stori za ljudi, za volivke in volivce. Včasih se zdi, kot
da lahko država poskrbi za vse težave in probleme, s katerimi se srečujejo ljudje v najraznovrstnejših okoliščinah.

D

obimo občutek, da so država in njene
institucije vsemogočne. Niso, in prav je
tako. Ne bi radi živeli v državi, ki bi posegala v sleherni utrinek našega življenja,
kukala v naše spalnice, nam predpisovala vrednote in načine življenja.

Za
ustanovitev
ﬁnančne
policije
Konec avgusta so poslanci Zares
v Državnem zboru vložili predlog zakona o ﬁnančni policiji.
O razlogih za pripravo tega
predloga smo se pogovarjali
z dr. Brankom Lobnikarjem,
podpredsednikom Zares in vodjo
strankinega odbora za varnost in
svoboščine.
Ali v Sloveniji res potrebujemo
finančno policijo?
Vedno bolj spoznavamo, da je bil videz,
da z vstopom v Evropsko unijo postajamo urejena zahodna demokracija,
prej iluzija kot resničnost. Slovenski preiskovalni organi imajo resne težave pri
preiskovanju najhujših gospodarskih
kaznivih ravnanj, politična volja vlade
zanj pa je zelo selektivna. Preiskovalci
so neučinkoviti in med sabo slabo povezani, pa tudi za njihovo nepristranskost
vedno ne bi mogli dati roke v ogenj. Ker
pri finančnem poslovanju v Sloveniji
še vedno prihaja do mnogih zlorab, je
dozorelo spoznanje, da potrebujemo
vrhunsko izurjeno, z vsemi pooblastili
opremljeno, visoko kompetentno, predvsem pa od vsake politike neodvisno
preiskovalno inštitucijo.
S čim naj bi se ukvarjala finančna
policija v Sloveniji?
Temeljno poslanstvo finančne policije
bi bilo preiskovanje težjih kaznivih dejanj s področja finančnega poslovanja,
kamor denimo spadajo kazniva dejanja

In to je vizija naše države. Država, ki de-

zoper gospodarstvo, kot so ustvarjanje
monopolnega položaja, lažni stečaj,
oškodovanje upnikov, poslovna goljufija
itd. Finančna policija bi se ukvarjala
tudi z drugimi kaznivimi dejanji, če
se le-ta nanašajo nepravilnosti pri
finančnem poslovanju.
Pomembna naloga finančne policije,
ki smo jo zapisali v predlogu zakona,
je tudi izvajanje nadzora določil o financiranju političnih strank, saj na
tem področju cveti siva ekonomija in
resnega nadzora nad viri, iz katerih se
financirajo politične stranke, ni. Temeljno načelo, ki nas vodi v Zares, je načelo
samoomejevanja, in prav je, da tudi
zakonsko natančno določimo nadzornika, ki bo gledal pod prste
političnim strankam.
Potem drugih institucij,
kot sta na primer Agencija za trg vrednostnih
papirjev in Agencija za
zavarovalniški nadzor,
ne bi več potrebovali?
Ravno nasprotno; pomembno je, da obstaja več med
sabo neodvisnih nadzorstvenih institucij, saj je samo
tako mogoče celovito zaobjeti
kompleksno področje finančnih
tokov v sodobni družbi. Finančna
policija bi se od drugih nadzorstvenih institucij razlikovala predvsem
po tem, da bi zaposleni imeli preiskovalna pooblastila in dostop do celovitih
informacij, da bi lahko učinkovito
preiskovali
zahtevno
področje gospodarskih
kaznivih ravnanj.
Kako velika naj bi bila
finančna policija? Bi
bili to uniformirani in
oboroženi policisti kot
v Italiji?
Za preiskovanje finančnih
nepravilnosti ne potrebujemo tisoče uslužbencev.
Po naši oceni bi jih bilo
dovolj že dobrih sto ali

Ni recepta za »dobro« državo, še manj
zato, da bodo vse skupne odločitve »dobre« in pravilne. Vendar to ni razlog za
umik iz politike. Prav nasprotno: prostor politike je treba odpreti, uveljaviti
možnosti za nove oblike vključevanja
ljudi v odločanje, saj le tako preprečimo,
da bi država postala »talec« ene same
interesne skupine. »Dobro« državo lahko presodimo predvsem po tem, koliko
omogoča in prispeva, da gre bolje tistim,
ki so v družbi v najslabšem položaju!
največ dvesto, ki bi bili organizirani
po posameznih pokrajinah, vodeni pa
centralno. Ni nujno, da je glavni urad
finančne policije v Ljubljani. Lahko bi
ga postavili v kakšno drugo mesto v
Sloveniji. Gre za neuniformirano organizacijo, kjer bi zaposlovali zgolj
usposobljene strokovnjake z najmanj
visokošolsko izobrazbo, ki pa bi imeli
vsa pooblastila, med katerimi je tudi
uporaba prisilnih sredstev.

>

To ni država, kot si jo predstavljamo
v ZARES. To ni naša vizija. Država je
navsezadnje to, za kar se vsi skupaj dogovorimo in to zapišemo v njeno ustavo. In
ta država nikoli ne sme iti čez mejo svo-

bode posameznika in posameznice, ki je
lahko omejena samo s svobodo drugega
in z omejitvami, ki nam jih postavlja
naravni okvir življenja, ki ga delimo
tudi z drugimi živimi bitji. Država ne
sme omejevati svobode izbire, mora pa
po zakonski poti preprečiti tiste izbire,
ki škodijo skupnosti. Zato je za državo
najbolj pomembno, kako oblikujemo
javne interese, ki so v korist vseh.

luje za javno dobro in za javne interese.
Pot do opredelitev teh interesov pa ni nič
kaj lahka in enostavna. Bili so časi, ko
je bil javni interes razmeroma omejen,
danes je vse drugače tudi zaradi razvoja tehnologij in dosti bolj razvitih
možnosti, da hote ali nehote škodujemo
sami sebi. Odločitev za gojenje gensko
spremenjenih rastlin, na primer, danes
ne more biti prepuščena samo svobodi
posameznika, saj takšna »svoboda« lahko bistveno vpliva na odločitve drugih.
Zato se moramo o tem posvetovati in
odločiti skupaj – kaj gre in pri čem se je
treba vendarle omejiti.

Govor Gregorja Golobiča na predstavitvi zares kandidatov v
geometričnem središču slovenije. Foto: Roni Kordiš

Javnim
naročilom
odpada omet
Peter J. Česnik

Blamaža, ko je s stare galerije predora
Šentvid le nekaj ur po svečani otvoritvi odpadel omet, je dogodek, ki vsaj
po mojem spominu v novejši gradbeni
zgodovini nima primere. Pri gradnji
javnih objektov se prepogosto dogajajo
zamude, malomarnosti in napake, ampak kaj takšnega, to pa ne. Razumemo
in sočustvujemo z ministrom, ki je za
medije ves skrušen izjavil »da je na
tleh«. Tokrat sem mu verjel. Zgodilo se
je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi.

napake. Največjo pa seveda minister,
ki bi moral po prvi porušitvi zapreti
predor, sanirati stanje in šele potem izjaviti, da je predor varen. Tega v želji, da
bi bil politično všečen, ni storil, zato je
omet odpadel še drugič, tokrat na vozilo
nemških turistov. Minister je po zakonu
odgovoren za vse vidike varnosti v predorih. Namesto da bi opravil svojo nalogo tako kot se spodobi, je hazardiral in
tvegal življenja voznikov in potnikov v
stari galeriji.
Zgodba z odpadlim ometom je zgodba te
vlade: kar jim stoji napoti, če le lahko,
pometejo in odstranijo – in to ni samo
omet!

Zato sem toliko bolj ostrmel, ko so se po
tem neslavnem dogodku začele dogajati
stvari, ki se prav tako ne bi smele zgoditi! Pri tem nimam v mislih pikantnih
podrobnosti in malomarnosti pri hitenju, da bi predor pravočasno odprli. Vsi
po vrsti so očitno improvizirali in delali

Recept za (ne)
obvladovanje
Mag. Janez Kopač

Javna naročila postajajo redna rubrika
v črni kroniki. Predvsem vsa tista, ki so
povezana z gradnjo, npr. šentviški predor, pediatrična klinika, letališki stolp
itd. Gradbinci služijo le na dodatnih delih. Najprej so najcenejši, na koncu pa je
investicija tudi štirikrat dražja (primer
Šentvida).
Ključni vzrok za to je v načinu oddajanja del na razpise. Najprej gre na razpis
izdelava načrtov s popisi del in materiala, potem pa še izgradnja. Vmes pa
je neobvladljivo polje sprememb, ki jim
državni uradniki enostavno ne morejo
slediti.

Receptu je ime koncept »design-build«.
To pomeni, da z javnim naročilom iščeš
hkratnega izvajalca projekta in gradnje. Če se bo pri popisih del zmotil, bo
goljufal sam sebe.
Pri tem konceptu bi moral javni
naročnik zelo natančno opredeliti projektno nalogo, kar sicer zahteva strokovni razmislek, ki ga uradniki, navajeni
enostavnega kriterija najnižje cene, po
večini ne obvladajo.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
pridejo bolj od najnižje cene do izraza
še druge kvalitete: višina stroškov
vzdrževanja, kvaliteta, okoljska primernost itd. To pa zahteva več zaupanja
v inženirsko stroko in manj možnosti za
drobne oblastniške posege v posel. Koncept je zelo razširjen v ZDA, svojo pot
pa si utira tudi v Zahodni Evropi. Pa bo
kdaj tudi pri nas tako?
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V politiki, kot se je oblikovala v zadnjih
letih, je zmanjkalo prostora za nove
ideje, za srčnost pri doseganju skupnih ciljev, politični prostor se je začel
zapirati.

Ne verjamem, da lahko en sam človek
premika gore, verjamem pa, da lahko
glas posameznika na svoji poti pridobi
mnogo odmevov.

Bistven je preboj apatije v miselnosti in
na nivoju vseh generacij – zavedanje,
da z nastopom liberalne ekonomije in
komplementarnega političnega odmeva
nismo končali zgodovine.

dr. Pavel Gantar

Janja Vidmar

Matjaž Sterže

Afera Patria

>

Kdo je
izgubil
zdravo
pamet?!

karikatura: Franco Juri

delu policije in tožilstva ne ve ničesar,
pri tem pa mu nehote uide, da ni vedel
za to, da so z njim želeli opraviti pogovor finski kriminalisti, a do pogovora iz
njemu neznanih razlogov ni prišlo.
Sicer pa slovenska policija trdi, da naj
bi bilo takoj po prejemu omenjenega obvestila vzpostavljeno sodelovanje med
slovensko in finsko policijo v okviru
mednarodnega policijskega sodelovanja
in da mednarodno policijsko sodelovanje poteka tudi z avstrijsko policijo.

Dr. Matej Lahovnik

S

lovenija je v zadnjih štirih letih nabavila toliko nove vojaške opreme,
kot da se pripravljamo na vojno. Med
vojaško opremo, ki smo jo že ali pa jo
nameravamo kupiti, lahko zasledimo
135 oklepnikov, 20 izvidniških vozil,
vojaško transportno letalo, nove belgijske avtomatske puške in – ne boste
verjeli – za 46 kilometrov slovenske
obale celo vojaško ladjo.
Ali vse to res potrebujemo in ali ne
bi bilo smiselno spremeniti obrambni sistem tako, da bi število vojakov močno zmanjšali in raje okrepili
policijo? Tako privarčevani denar bi
lahko namenili za ohranjanje stabilnosti sistema socialne varnosti, posebej zdravstvenega in pokojninskega
sistema ali pa bi se odločili, da del sredstev namesto za oboroževanje namenjamo za tehnološki razvoj slovenskih
podjetij, ki bi zagotovil kakovostnejša
delovna mesta in posledično višje plače
in pokojnine. Sedanja vlada je sprejela
program, po katerem bomo za nakupe
vojaške opreme v letih 2008 do 2015
namenili skupno kar 710 mio Evrov.
Zadnji čas je, da se vprašamo, ali res
ne znamo denarja porabljati za bolj
smiselne namene?

Afera Patria kot
preizkusni kamen
pravne države
Bogdan Biščak

Predsednik republike Danilo Türk je prepričan, da gre v
aferi Patria za preizkušnjo pravne države in njenih institucij.

Predsednik republike ima prav. Res
je, za pravno državo gre in za njeno
uresničevanje prek omenjenih institucij.
Policija kot ena od teh institucij vseskozi
poudarja, da je v zadevi Patria takoj po
prejemu obvestila od finske policije o
aretaciji dveh oseb na Finskem, osum-

Slepa zaverovanost v blagostanje
zavira odpravljanje težav
intervju s Tomom Križnarjem
Tomo Križnar je zgodbo o vzrokih in posledicah vojne za vodo v Darfurju, v sodelovanju z Majo Weiss, dokumentiral v pretresljivem ﬁlmu
Darfur - vojna za vodo. Navdušil je kritično javnost v Cannesu, zato nas
je zanimalo, kako doživlja učinek na področju človekovih pravic.
Ste s filmom Darfur – vojna za vodo
dosegli želeni učinek?
Ta trenutek v taboriščih v Čadu in Sudanu še naprej trpi in obupava več kot
dva milijona beguncev. Velika večina so
matere, žene, dekleta in otroci, otroci
tako zelo podobni mojim, vašim, našim
… ki pa se te dni ne vesele novih zvezkov
in knjig. Džandžavidi, hudiči na konjih
in kamelah, še naprej – skupaj z sudansko arabsko vojsko v oklepnih vozilih in
letalih – pobijajo in posiljujejo, iztrebljajo
in izganjajo afriško staroselsko prebivalstvo. Uporniške skupine so preveč razdvojene z vladno taktiko divide et empera, da bi lahko zaščitile svoje družine.
Gre za iste metastaze istega raka, ki se
širi iz juga Sudana prek Nubskih gora v
Čad in Centralno afriško republiko. Za
Majo Weiss sva v produkciji Bela filma,
koprodukciji s TV Slovenija in finančno
podporo Filmskega sklada RS naredila
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dokumentarni film o tem, čemur sem
bil dejansko priča na misiji med darfurskimi uporniki leta 2006. S posnetki dejanskega dogajanja na terenu skušamo
predstaviti vzroke in posledice vojne, ki
je iz vojne za kozarec vodo, kot posledice
klimatskih sprememb, eskalirala v vojno za nafto med velesilami na plečih
črnih sužnjev. Igre velikih političnih elit
ne morejo naredi konec neskončnemu
trpljenju zato s filmom kot orodjem in
orožjem želimo doseči najširšo javnost,
ki sodeč po velikem odzivu na dokumentarne filme o Nubah, edina lahko
prepreči umiranje nedolžnih.
K čemu stremite sedaj, ko ste maja
z njim osupnili Cannesko filmsko publiko? Kakšne sadove je to
obrodilo?
Na festivalu smo pritegnili pozornost
drugih festivalov, ki se zanimajo za

ljenih kaznivih dejanj korupcije, povezanih s kolesniki 8x8 Patria, sprožila
kriminalistično preiskavo, v okviru
katere od samega začetka izvaja vse
potrebne ukrepe, kot so zbiranje obvestil, zbiranje poslovne dokumentacije ter
druge.

Toda oddaja finske državne televizije
Resnica o Patrii je potrdila, da sta bili
o sumih korupcije istočasno obveščeni
slovenska in finska policija. Tega, kako
uspešni sta bili obe policiji v preiskavi
doslej, ni potrebno posebej poudarjati.
Simptomatično pa je, da minister za
notranje zadeve, Dragutin Mate, ki se
je v preteklosti že večkrat (nezakonito)
vtikal v delo policije in celo odrejal
ravnanja posameznih policistov, o tem,
zakaj policija v preiskavi v primeru
Patria ni v zadostni meri aktivna, ni
obveščen. Slabo je o poteku preiskave
obveščena tudi generalna državna
tožilka Barbara Brezigar, ki je zaradi
tega zavrnila pogovor z razvpitim
poslovnežem Walterjem Wolfom, ki ga
finski novinar omenja kot enega od
posrednikov pri tem domnevno koruptivnem poslu. Tudi predsednik vlade o

Zato se takoj postavi vprašanje – zakaj
je slovenska policija kljub omenjenemu
dobremu sodelovanju začela s pogovori
z nekaterimi slovenskimi sogovorniki
finskega novinarja šele po objavi oddaje
finske državne televizije in zakaj se je
zaenkrat osredotočila le na četverico
ljudi, ki v posel s Patrio niso neposredno
vpleteni? Bodo končno začeli preiskovati tudi v oddaji omenjene posameznike,
ki bi jim lahko povedali kaj več o ozadju
posla in o spornih denarnih nakazilih?
Nekateri od njih, Walter Wolf, so jim celo
sami ponudili možnost za razgovor.
In prav v tem je sporočilo afere Patria.
V Sloveniji so nekateri nedotakljivi.
Čeprav gre za primer domnevnega podkupovanja najvišjih predstavnikov te
države, si policija ne upa – ali pa ne sme
– potrkati na njihova vrata.
Če je Slovenija res pravna država, se
morajo stvari razčistiti. In to pred
slovenskimi organi, ne le pred finskim
sodiščem.

medkulturni dialog. Na filmskem festivalu v Durbanu, v deželi, kjer se največ
govori o človekovih pravicah, nam je
žirija Amnesty International podelila
posebno priznanje z obrazložitvijo, da
naš film – za razliko od produkcij velikih medijskih hiš –, informacije ne
prežveči in pripravi za prebavo gledalcu, ampak ga pusti, da kot novinar
sam potuje, srečuje in odkriva grozljivo
resnico. Intervju na državnem radiu je
odprl debato o korupciji sil Afriške unije
v Dafurju. V EU bo, upam, film odprl
debato o zgodovinski odgovornosti kolonialnih metropol.
Ste pričakovali, da bo Slovenija v
času predsedovanja bolj izpostavila vprašanje Darfurja - tudi v luči
prizadevanj pokojnega predsednika Drnovška?

zasebni fotoarhiv: Tomaž Križnar

Seveda! Ignoriranje velike nesreče,
največje humanitarne katastrofe
na drugi strani našega morja, me
neskončno frustrira. Sahara ni bila nikoli ovira, ampak prej avtocesta. K nam v
Evropsko unijo, ne v ZDA ali na Kitajsko,
se skuša prebiti na tisoče žrtev vojne za
surovine in naravne vire v Afriki. Evropska unija ni pripravljena. EU ni podprla
prizadevanj predsednika Drnovška. EU
po posredovanju Condoleeze Rice Darfur
prepušča Američanom. Ki pa so del problema in nezmožni narediti mir in samo

Konkretno – kakšne so izkušnje na
področju zagotavljanja človekovih
pravic? Se na tem področju javnosti le maže in meče pesek v oči?

še bolj zapletajo razmere na področjih,
ki jih obvladujejo simpatizerji El Kaide
in Svete vojne.

Javnost se zavaja z navidezno blaginjo.
Slepa vera, da nam materialno še nikoli
ni šlo bolje, uspava potenciale, ki bi
morali sicer biti plat zvona.
Proti kakšnim oviram se borite?
Največje ovire so stari, krivi, nesmiselni stereotipi, drug o drugem na vseh

straneh in ravneh. Gospodarji vojn
so uspešni, če se navadni ljudje ne
poznamo, če se sovražimo, če se bojimo
drug drugega. V knjigah in filmih zato
skušam približati, povezovati, pokazati,
da zvoni vsem nam.
Katere so najpogostejše kritike na vaše aktivnosti, kako jih
zavračate?
Včasih slišim, da se preveč stopim z
domačini in začnem govoriti tako, kot
oni. Zavračam jih, da šele, če stopiš v
mokasine Indijanca in hodiš v njih vsaj
tri tedne, kot zahteva pregovor, veš kje
in kaj žuli …
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Minil je čas zavlačevanja, polovičnih
meril, pomirjujočih in zavajajočih
ukrepov in odlašanja. Začenja se čas
posledic.

Če bo naša stranka v vladni koaliciji,
bo med našimi kandidati oziroma
kandidatkami za ministrska mesta
zanesljivo polovica žensk.

Vlada je strokovni organ, ki
mora delovati strokovno in
transparentno v vsakem svojem
dejanju.

Winston Churchill

Gregor Golobič

Zoran Janković

Politična (ne)kultura

Prepletenost
regionalne,
urbane in
lokalne
politike

Šank politika
Majda Širca

M

ora zvrniti kar nekaj rund, da se
kakšen gostilniški tič lahko kosa s predsednikom stranke upokojencev, Karlom
Erjavcem. Šef slovenske obrambe, ki je
nonšalantno in brez večjih posledic naše
davke pretapljal v preplačane kanone,
koroškim delavcem naredil prostor na
cesti, vse do volitev prisegal, da so slovenski vojaki v Iraku ponos naroda in
se na koncu še zdilal za gromozansko
rusko ladjo, ki v slovenskem morju ne
more niti zapluti, kaj šele zavirati, ne da
bi se zaletela v strunjanske skale – skratka, obrambni minister Karl Erjavec
je na novinarski konferenci s svojo šank
retoriko najbolj državotvorni vladni resor legitimiziral za otroško igrišče.
To, da ležerno žonglira z vojaškimi milijoni, kot da bi šlo za frače, ni nobeno
odkritje zadnjih dni. Perverzno in najbolj odročne beznice nevredno pa je, da
tak otrok, ki se napihnjeno igra vojake,
istočasno in ravno tako puranje igra
pokojninsko vestalko.
Ko z oklepniki za desetletja upili narod,
zvije roke elitnemu proizvajalcu bele
tehnike kot v najtrših časih planskega
gospodarstva, krči zemljo za vojaško
letališče in nabavlja oklepnico Potemkin, se v isti sapi joče, kaj bo z našimi
upokojenci čez dvajset let. Da ga sicer
ne skrbi, kaj je z njimi danes, ker jim
je do septembra zrihtal kakšnih 80 do
150 evrov dodatka na draginjo – in
pravzaprav bi tak dodatek lahko delil še
naprej – doda za vsak slučaj.
Sporočilo? Itak je država ena taka

Regionalizacija
Dr. Pavel Gantar
Vsakomur od nas je znano, da se naše
dnevno življenje odvija v teritorialnih
okvirih. Kar pogosto se zgodi, da v enem
kraju stanujemo, v drugem delamo,
v tretjem se šolajo naši otroci. Povezujemo se širše v regionalnih okvirih in
v njih zadovoljujemo tudi nekatere
naše osebne in skupne potrebe. Zato so
racionalno organizirane pokrajine, ki
sledijo prostorskim soodvisnostim med
stanovanjem, delom, šolanjem, zabavo,
rekreacijo, nakupovanjem ipd. nujne.
Recimo na pokrajinski ravni bi lažje or-

foto Tomaž Lovec

igračka, kjer en dan nekaj daš, če je
že treba, vmes nekaj vržeš stran, če
je odveč, kakšno stvar strogo zaupno
kupiš pri kakšnem dilerju, radovedne
zbrišeš z igrišča, tistim v pokoju pa na
štiri leta pogreješ eno župco.
Takim fantkom, ki se gredo na ta način
države, bi eno primazala – ne glede na
zaklinjanje varuhinje. Preveč mi mažejo
koncepte, zaradi katerih še vedno mislim, da so stvari na tem svetu lahko
dostojne.
In medtem, ko sem nekega dne odposlala že tretji odgovor na vprašanje
novinark, zakaj menim, da se ženske
preveč plaho lotevajo politike, mi je
padel v kader ta državotvorni fantek z
naštevanjem imen, ki bodo kandidirala
na listi njegove stranke upokojencev.
Da bo na listi kandidatov mlado dekle,
»prava lepotica, ki bo prinesla številne
glasove Desusu … kajti na privlačne
predsednike strank se lepijo privlačne
punce.«
Jasno, da me zanima, ali se bodo ostali
kandidati in kandidatke distancirali in
umaknili z liste samooklicanega lepega
predsednika. Če imajo še kaj zgodovinskega spomina, namreč ne morejo pomniti česa tako seksističnega niti iz svoje
mladosti, ki so še poslušali Vido Tomšič
ali brali Almo Karlin.
Če se politika seli za šank in začne govoriti o kurah, ki petelinom prinašajo zlata
jajca, in o upokojencih, ki jim vržeš en
senilni bombonček, da so tiho, je zadnje,
kar pričakujem, to, da smetnjake, ki naj
bi bili polni presitega kruha napolnimo
z lepotci, ki so presiti politike.
ganizirali promet, ravnanje z odpadki,
načrtovali stanovanja in rekreacijske
površine, lažje bi oblikovali skupne
razvojne projekte. Vendar morajo biti
te pokrajine zadosti velike, da lahko v
njih to tudi storimo. Vladni predlog tega
ne omogoča – pokrajine so premajhne
in samo ponavljajo že v preteklosti storjeno napako s (pre)majhnimi občinami.
V Zaresu smo prepričani »regionalisti«
in prav zato zavračamo degradacijo
pokrajin na raven malo večjih občin.
Zato se zavzemamo za manjše število
pokrajin (do osem), kar tudi zagotavlja,
da bodo lahko samostojno in suvereno
služile njihovim prebivalcem.

Vili Trofenik je eden dejavnejših
Zaresovih poslancev in zares
poklican, da razpravlja in oceni
delo vlade na področju regionalizacije in lokalne samouprave.
Med drugim je bil trikrat poslanec in trikrat župan rodnega
Ormoža.
Kulturna, gospodarska in naravna
krajina se v Sloveniji precej spreminja in preoblikuje. Drži?
Regionalna, urbana in lokalna politika
so področja, ki so med seboj tesno prepletena, vsa skupaj pa s kmetijstvom in
politiko razvoja podeželja tvorijo enoten
prostorski okvir za družbeni razvoj in
kakovost življenja. V zadnjih petnajstih
letih so se razmere v prostoru temeljito spremenile. Srečujemo se z novimi
prostorskimi danostmi in težnjami,
s pojavom postopnega zgoščevanja
prebivalstva ob avtocestnem križu ter
upadanja števila prebivalcev v večjih
mestnih središčih in v »žepih«, ki jih avtocestni sistem ne pokriva. Srečujemo se
torej še naprej s postopnim praznjenjem
odmaknjenih podeželskih območij, v še
večji meri pa s procesi suburbanizacije
in celo dezurbanizacije.
So to trendi bodočega razvoja?
To so trendi, ki niso obetavni in nakazujejo na podaljševanje in krepitev razmeroma neracionalne poselitve, ki pomembno draži gradnjo javne infrastrukture
(cest, komunalne opreme, vodovodov,
različnih javnih omrežij), na večanje
razdalje med stanovanji in delovnimi

mesti ter zaradi manjših zgostitev postavljajo višja merila učinkovitosti in
racionalnosti javnega potniškega prometa. K takšnim neugodnim trendom,
ki vodijo k poselitveni razpršenosti in
upadanju vloge večjih mest na eni,
hkrati pa k dodatnemu praznjenju odmaknjenega podeželskega prostora na
drugi strani, niso prispevale le spontane
poselitvene težnje, temveč tudi zavestna
antiurbana politika, ki jo je v obdobju
2004-–2008 izvaja vladajoča koalicija.
Takšna antiurbana politika zapostavlja
vlogo mest kot središč gospodarskega in
družbenega razvoja, kot sidrišč inovacij
in ustvarjalnosti, ki opravljajo svojo
vlogo ne le zanje, temveč tudi za
vplivno območje podeželskega
prostora. Zapostavljanje mest
torej nima negativnih posledic
samo zanje, pač pa tudi za
širši podeželski prostor.

Na področju regionalne politike je
bil v mandatu 2004–2008 storjen
pomemben preboj. Ob dejavnem sodelovanju opozicije smo dosegli soglasje
o ustavnih spremembah, ki omogočajo
ustanovitev pokrajin. Žal pa je
vladni projekt ustanovitve
pokrajin zašel s poti, saj
je pokrajine razumel
samo kot sredstvo decentralizacije določenih
(finančnih) obveznosti
države (kar je sicer tudi
pomembno), ne pa kot
instrument spodbujanja
regionalnega razvoja in
zmanjševanja razvojnih
razlik med regijami.
Kaj naj prinese državi
regionalizem?
Učinkovitejše
in
racionalnejše upravljanje javnih zadev po načelu
subsidiarnosti, večjo motivacijo in možnost za
sodelovanje pri upravljanju družbe na tej ravni
in, nenazadnje, odgovornost za razvoj širšega

Obramboslovec o seksu
Majda Širca

je tisto Janševo citiranje Woodya Allena,
»ne poznam vprašanja, vendar vem,
da je seks definitiven odgovor nanj,«
zavrtelo sto na uro. Razlog je bil v
presenečenju, da lahko obramboslovec,
človek iz marmorja, popolnoma aseksualno bitje, ki bi mu človek pripisal erekcijo le v primerih, ko se mu izlije jeza,
ne pa ljubezen do drugega, sposodi misli
režiserja, ki ni iz njegovega miselnega
kotla. Z jezika mu je itak šla tako, kot če
bi s sirkovo krtačo drgnil po dojenčkovi
ritki. Tu je najbrž spodletelo svetovalni mašineriji, ki naj bi na prevzetno
drag način tlakovala esdeesovo pot do
zmage. Fantje so slabo ocenili domače

Vsekakor. Vendar je nujno treba ob uvajanju regionalizacije redefinirati vlogo
oziroma pristojnosti mestnih občin,
mest in večjih občin ter temu prilagoditi
tudi njihovo financiranje. Drugače obstaja nevarnost zamenjave ene centralizacije z drugo.

Regionalizacija je bila
pomemben
projekt
vladajoče koalicije. Ni uspel!
Zakaj ne?

Sodobna politična vprašanja

Seks seveda zdrami. Logično je, da se

okolja.
Urbana država torej?

razmere, saj ne moreš polagati po nemarnem Woodyja Allena v usta tistemu,
ki o kulturi štiri leta molči in si v celotnem mandatu protokolarno ogleda le
en film – pa še ta ni slovenski – in ki
s subtilnostjo Freudovega zasledovalca
nima niti trohice skupnega. Je bil Janša
kdaj na Festivalu slovenskega filma? Je
kdaj kaj rekel, ko so filmarji ječali pod
Simonitijevo samovoljo? Je prišel na
premiero Estrelite, Petelinjega zajtrka
ali Hita poletja? Ne. Zanimal pa ga je
tuji film o princu Kaspijanu Zgodbe iz
Narnije, ki si ga je premierno ogledal v
bovški dolini. V filmu je dovolj bitk in
vojskovanj. Svoje k svojemu, bi lahko
rekli. In ne prvič. Ko se je Janez Janša
naselil v vladne sobane na Gregorčičevi,

si je takoj zaželel novih slik. Naročil je,
da naj mu poiščejo take, na katerih bo
kakšna velika bitka, dramatično dogajanje in čimveč herojskih spopadov.
Jasno, slovenska likovna hranilnica ni
pretirano založena s takimi prizori.
Se najdejo seveda slike dramaturško
napetih prednevihtnih krajin in še kaj
meščanskih in cerkvenih slikarij, toda
herojskega mečevanja za Janšev kabinet preprosto ni bilo. Partizanov pa itak
ne bi obesil.
Kakorkoli že, za Janšo, ki si tik pred zdajci lepi obliže na dosedanjo generalsko
podobo, bi bilo bolje, če bi si sposodil Arnolda Aloisa Schwarzeneggerja, kot pa
Woodyja Allena.
Namreč prva asociacija na seks, ki pride
iz premierovih ust je tista, ki vključuje
zaroto. Ali, prosto po Freudu, če Janša
govori o seksu, vemo, da te vedno nekje
čaka vagina dentata.
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“Da bi obnovili vodilno vlogo ZDA v
svetu, nameravam obnoviti zavezništva,
partnerstva in ustanove, ki so nujne,
da bi se soočili skupnimi grožnjami ter
utrdili skupno varnost.

Čas je, da Dimitrij Rupel neha zlorabljati diplomacijo slovenske države
za osebne in strankarske namene in
razčiščevanje domnevnega koruptivnega ravnanja prepusti organom pregona.

Morebitni novi ameriški predsednik bo
velik, če bo ustavil iraško vojno ali pa vsaj
umaknil iz nje Američane. Lahko smo skoraj prepričani, da bo to storil po »pripravah«, prav gotovo pa ne dramatično hitro.

Barack Obama

Ivo Vajgl

Jurij Gustinčič
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Slovenija in mirovne misije

Soustvarjajmo mir
dr. Zlatko Šabič

Julija 2005 je vozilo slovenskih vojakov, ki so bili na mirovni
misiji, zapeljalo na mino. Žrtev na srečo ni bilo.

Julija 2005 je vozilo slovenskih voja-

Zapravljene
priložnosti
Ivo Vajgl

Slovenska vlada v mandatu, v katerem
ji je bilo zaradi stabilnega razvoja in
dosežene verodostojnosti v letih 19912004 zaupano predsedovanje OVSE in
EU, ni upravičila pričakovanj niti držav
tega območja niti svojih evroatlantskih
partnerjev. Namesto da bi se oprli na
lastno znanje, izkušnje iz življenja v
skupni državi in dobre osebne stike in
razvijali lastne pobude, se je minister
Rupel izgubljal v labirintih strategov
globalne politike ameriške ali evropske
provenience, ki najbolj pogosto iščejo
rešitve enega problema na tak način,

Kakšne
diplomate
potrebuje
Slovenija?

da ustvarijo novega. Slovenija je zaradi
takšnega manevriranja svoje diplomacije izgubila velik del nekdanjega
ugleda in jo danes, predvsem v Srbiji in
na Hrvaškem, dokaj široko dojemajo kot
krivca za različne probleme, ki jih imajo na poti vključevanja v evroatlantske
integracije. Pomanjkanja trajnega in
načelnega koncepta svoje lastne politike
na jugovzhodu Evrope občasno plačuje
slovensko gospodarstvo, pa tudi drugi,
ki bi se lahko uveljavili kot partnerji in
posredniki med prostorom EU in tem delom Evrope, ki teži k vključitvi v EU.
Slovenska
diplomacija
zapravlja
priložnost, da bi analitično in konstruktivno sodelovala pri razpoznavanju
»spečih« konfliktov v regiji, ki imajo potencial, da se razvijejo v nove evropske
krize.

kov, ki so bili na mirovni misiji, zapeljalo na mino. Žrtev na srečo ni bilo. V
začetku leta 2006 se je slovenska vlada
odločila, da bo s pripadniki Slovenske
vojske sodelovala v Iraku. Vlada je tako
sprejela odločitev, za katero se lahko
upravičeno sprašujemo, ali je bila dobro
pretehtana, po drugi strani pa obstaja
razumljiv, človeški strah – kaj naši fantje in dekleta počnejo na najnevarnejših
območjih v tujini in ali res morajo biti
tam?
In kaj, če sprte strani ne premorejo dovolj odgovornosti za človeška življenja
in smo priče množičnemu umiranju
ljudi in teptanju njihovega človeškega
dostojanstva? V takih primerih je težko
ostati ravnodušen. Bi si želeli imeti tako
situacijo na naših tleh? Bi si takrat želeli
pomoči od zunaj?
Ob vseh teh vprašanjih in dilemah je
jasno, da je sprejemanje odločitev o
sodelovanju v mirovnih operacijah ena

najtežjih nalog vlade. Tu gre zares za
človeška življenja, zato o mirovnih operacijah ne moremo razpravljati, ne da bi
bila o tem javnost korektno in podrobno
obveščena. Javnost mora imeti možnost
razumeti, zakaj Slovenija sodeluje v
določeni mirovni operaciji, kakšen je
njen konkreten prispevek in kakšna so
tveganja.

foto Tomaž Lovec

Slovenija je suverena država in je nesporno zainteresirana za mir in varnost
v bližnji okolici in svetu nasploh, kajti
le tako je zagotovljena tudi njena prihodnost. Zato mora tudi Slovenija po
svojih močeh prispevati k ohranjanju
miru in stabilnosti v svetu, vendar
nikoli zato, da bi pomagala uresničevati
interese tretjega. Premalo nas je, da bi
bili figure na nekogaršnji šahovnici.
Slovenija načeloma ne more in ne sme
sodelovati v mirovnih operacijah, ki
nimajo neposrednega mandata Organizacije združenih narodov (OZN) kot
edine globalne organizacije, ki nosi
odgovornost za ohranjanje miru in

varnosti. Včasih je sicer, žal, tako, da
zaradi nestrinjanja in nezmožnosti, da
bi velike sile dosegle soglasje, OZN ne
more delovati, akcija pa je potrebna, pa
čeprav brez blagoslova te mednarodne
organizacije. A tudi v takih primerih je
stvar jasna. Natančno je treba proučiti,
ali so bila resnično izčrpana prav vsa
sredstva, vse možnosti za to, da bi nek
problem, neko krizo, rešili po mirni poti.
Slovenija lahko sodeluje samo v tistih
mirovnih operacijah, kjer bo soustvarjala mir, in v državah, katerih režimi
ne dovoljujejo množičnega kršenja
človekovih pravic.

Volitve v ZDA

Lizbonska pogodba

Priložnost, imenovana Obama

Informacija ali
ratiﬁkacija?

Franco Juri

Felicita Medved

V

Sloveniji namreč te razprave pred
ratifikacijo pogodbe ni bilo. Vlada se
je raje spustila v tekmovanje, kdo bo
prej ratificiral pogodbo, glede svojega
odnosa do slovenske javnosti pa je bilo
z njene strani vse povedano s tem, ko je
bilo rečeno, da je pogodba itak tako zapletena, da je ne bi nihče razumel.

S

lovensko diplomacijo v zadnjih tednih mandata sedanje vlade vznemirjajo kadrovske poteze, ki imajo en sam
namen: še v zadnjem trenutku nagraditi, razpršiti in strateško razpostaviti
»svoje« ljudi, ne samo na ravni veleposlanikov, ampak tudi njihovih namestnikov in drugih svetovalcev.

Pravi, evropski pristop k tej občutljivi
temi ni v razkazovanju moči koalicije in
političnega elitizma ali podcenjevanju
širše javnosti in njenega intelektualnega potenciala. Evropski pristop je v tem,
da se pred ratifikacijo opravi obsežna informacijska dejavnost, s katero bi se Lizbonska pogodba približala ljudem. Zares
je na nujnost informiranja javnosti o
pogodbi opozarjala od samega začetka
predsedovanja! Dočakati pa smo morali
zavrnitev Lizbonske pogodbe na Irskem,
da so ta opozorila končno naletela na
odmev. Sporočilo Ircev je bilo dovolj jasno: če politika ignorira javnost, se ji to
prej ali slej maščuje.

Kljub opozorilu predsednika države, diplomata z dolgoletnimi izkušnjami, da
ne podpira množičnih imenovanj vodij
diplomatskih misij tik pred volitvami,
Rupel kadruje in spreminja diplomacijo
v lovišče vladajoče stranke.
V času, ko sem bil zadnji minister za
zunanje zadeve prejšnje vlade, sem
pred volitvami predlagal imenovanje
samo dveh veleposlanikov, v Berlinu
in Londonu. Sodil sem, da bi bilo hitro
nadomeščanje veleposlanikov na
drugih mestih, ki so bila prosta, oziroma v nekaterih državah, kjer se mandat
veleposlanikov sploh še ni iztekel – to
Rupel brez zadržkov počne – moralno in
politično sporno.
Kadrovanje, kot se je uveljavilo v
iztekajočem mandatu, je samo eden
izmed razlogov za zastoj v rasti slovenske diplomacije in razsulo v ministrstvu, ki naj varuje interese naše države v
svetu.

ZDA

so spet na razpotju; po dveh, za
cel svet klavrnih mandatih neokonzervativnega in nepoučenega predsednika
Georgea W. Busha, ima Amerika veliko
priložnost, da spremeni tok in da znova
izrazi najboljšo plat velike države, ki je
hkrati upanje in obup našega planeta.
Da ni vseeno, kdo vodi največjo velesilo, je dokazala prav Busheva epopeja

– svet je na robu velike krize, razlika
med revnimi in bogatimi se poglablja,
klimatske spremembe, energetska
kriza in vzpon cene hrane so na dlani.
Američanom grozijo nepremičninske
luknje in recesija. Ameriški volivci
lahko pred strahom podležejo še enkrat
skušnjavi, da izberejo vojaka veterana
McCaina in lovko na tjulnje Palinovo,
ali da se odločijo za liberalne in so-

cialne spremembe, ki jih pooseblja prvi
»temnopolti« predsedniški kandidat v
ameriški zgodovini.Tudi demokrat Barack Obama bo sicer moral upoštevati
interese lobijev, ki so se postavili na
njegovo stran ter nasvete zmernega
političnega maratonca Joeja Bidna.
Amerika je velikan, njeni premiki so
počasni. A z Obamo se vendar obetajo.

Ne pozabimo na modro napotilo arhitektov evropske integracije. Gradnja
Evrope se začne od spodaj navzgor, ne
obratno. Če si bodo politične elite posameznih držav članice prisvojile Evropsko unijo na rovaš javnosti, bo proces
graditve Združene Evrope slej ko prej zamenjal proces njene razgradnje. Očitno
je Slovenija kot predsedujoča država to
sporočilo spregledala ...
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Socialno podjetništvo omogoča nove
poti, na katerih klasično socialno
državo nadomešča civilna družba.

Samoomejevanje je zahteven
koncept. Za SDS zaenkrat
prezahteven.

Sedanja vlada je sprejela program, po katerem bomo za nakupe vojaške opreme v letih 2008
do 2015 namenili skupno kar 710
mio Evrov.

Mag. Zdenka Kovač

Bogdan Biščak

Dr. Matej Lahovnik

Vse do februarja 2007, ko je vlada
sprejela drugačen sklep, s katerim naj
bi se omejevala višina izplačanih sejnin članom nadzornih svetov v podjetjih, je veljala prepoved izplačevanja
nagrad oziroma deleža dobička. Poleg
zvišanja sejnin je bistvena sprememba
tudi v tem, da so po novem člani nadzornih svetov gospodarskih družb lahko
udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati
nameni za izplačilo družbenikom, in

Izzivi
dolgožive
družbe
Mag. Barbara Kobal

P

rojekcije kažejo, da se bo v Sloveniji v
obdobju do leta 2050 delež oseb, starih
65 let in več, podvojil, potrojil pa se bo
delež oseb, starih 85 let in več, kar bo
močno vplivalo na spremembo potreb
in izdatkov, povezanih s staranjem in
starostjo. Zaradi dviga povprečne starosti in podaljševanja življenjske dobe
je treba na izzive ‘dolgožive družbe’
ustrezno reagirati.
Nujno je, da tistim, ki to želijo,
omogočimo podaljšanje aktivnega
načina življenja. Po drugi strani pa
bomo stremeli k aktivnemu razvoju in
prilagajanju pokojninskega sistema:
uskladili in izboljšali bomo delovanje
prvega in drugega stebra za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema ter stimulirali vlaganja v
različne načine varčevanja za starost,
ob predpostavki, da je osnova, ki zagotavlja človeka vredno preživetje v starosti, še vedno v obveznem osnovnem
pokojninskem zavarovanju.
Nenazadnje pa se zavedamo, kako
pomemben del skrbi za starostnike je
institucionalno in izven-institucionalno varstvo, zato si bomo prizadevali
za regijsko razpršeno in učinkovito organizirano pomoč na domu, gradnjo
domov in oskrbovanih stanovanj za
starejše ter za čimprejšnjo uzakonitev
instituta dolgotrajne oskrbe, saj se zavedamo, kako pomembno je, da lahko
čim dlje živimo v okolju, iz katerega
izhajamo.

sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 odstotkov višine dobička, ki bo
izplačan družbenikom, zmanjšani za
skupni znesek letnih sejnin v preteklem
letu in ki se deli med člane nadzornega
sveta v enakih deležih, vendar največ
do zneska 15.000 evrov za posameznega
člana.
Tako si člani nadzornih svetov tako
sejnine kot tudi delež dobička od feb-

NLB

236.000,00 21.454,54

Luka Koper

175.510,80

Telekom

282.000,00 31.333

NKBM

386.000,00 42.888,88

Pošta Slo.

140.268,00 20.038,28

19.501,20

Sklep Vlade RS z dne 11. 10. 2001 št. 11305/2001-7 je določal, da je predsednik
nadzornega sveta družbe upravičen
do plačila sejnine v višini 35 odstotkov
povprečne mesečne plače v dejavnosti,
v katero sodi družba, vendar največ v
višini 80.000,00 slovenskih tolarjev bruto (330 evrov), član nadzornega sveta pa
25 odstotkov povprečne mesečne plače,

2004

povprečje član / eur

Visoki prejemki članov nadzornih svetov so posledica sklepa vlade
Janeza Janše, ki je leta 2007 s sklepom, s katerim naj bi se omejevala
višina izplačanih sejnin članom nadzornih svetov v podjetjih, v katerih
ima deleže tudi država in je nadomestil sklep vlade iz leta 2001 oz.
2002, na novo določila višino sejnin in spotoma ukinila tudi prejšnjo
prepoved udeležbe članov nadzornih svetov pri dobičku.

vendar največ v višini 57.140,00 tolarjev
bruto (238 evrov). Tako določena sejnina
se dodatno poveča za 25 odstotkov, če
je v družbi več kot 1.000 zaposlenih,
medtem ko se v primerih družb z več kot
3.500 zaposlenimi sejnina poveča dodatno za 50 odstotkov. Izjemoma se lahko v
primerih z več kot 1.000 oziroma 3.500
zaposlenimi sejnina še dodatno poveča
po predlogu pristojnega ministra, vendar največ za 20 odstotkov.
Sejnine - ni udeležbe
pri dobičku / eur

Maja Glücks

povprečje član / eur

2007

Sejnine - ni udeležbe
pri dobičku / eur

Sejnine in nagrade
v zlati dobi Janeza Janše

ruarja 2007 izplačujejo v maksimalno
dovoljenih zneskih.

NLB

14.187

1.289

Luka Koper

23.489

2.609

Telekom

32.508

4.063

NKBM

65.690

7.298

Pošta Slo.

15.350

2.192

Inﬂacija je najbolj prizadela ljudi z
nizkimi dohodki
Vodja poslanske skupine Zares
dr. Matej Lahovnik, nekdanji
gospodarski minister, najmlajši
v zgodovini samostojne Slo venije, neizprosen kritik vladne
makro-ekonomske politike in
nepoboljšljiv ljubitelj nogometa.
Tisti, ki je slovensko vlado med
prvimi – že avgusta lani – opozo ril na zaskrbljujoč trend rasti in flacije v Sloveniji ter jo svaril pred
pastmi ‘portugalskega scenarija’.
Menite, da je inflacija v Sloveniji
že ključen problem ali le prehoden
pojav?
Pomemben del vzrokov za inflacijo v
Sloveniji je gotovo zunanjih in jih je
treba iskati v dražji nafti in splošni
podražitvi hrane v svetu, del inflacije
pa je posledica premalo konkurenčnega
notranjega trga in procesa realne konvergence, s katerim označujemo dohitevanje razvitejših gospodarstev. Dodaten
problem je, da so se dražile predvsem
nujne življenjske dobrine in storitve,
za katere nadpovprečen delež svojih dohodkov namenjajo dohodkovno šibkejši
sloji prebivalstva. Inflacija je zato najbolj prizadela prav ljudi z nizkimi dohodki.
Se je vlada odzvala ustrezno?
Zagotovo je podcenjevala inflacijska
gibanja, zato odziv ni bil pravočasen
in tudi ne ustrezen. Z neustrezno
javnofinančno politiko je še prilila olja
na inflacijski ogenj. Ljudje so pri vsakodnevnem plačilu storitev že vse od
januarja 2007 zaznavali, da inflacija
spet postaja pomemben problem, saj
se je njihova osebna košarica storitev
močno dražila.
Kaj bi po vašem mnenju morala storiti?

Člani nadzornega sveta po omenjenem
sklepu iz leta 2001 niso bili upravičeni
do udeležbe pri dobičku družbe niti do
opcijskega nagrajevanja. O tem govori
tudi minister za finance dr. Andrej Bajuk v dopolnitvi odgovora na poslansko
vprašanje o ureditvi sejnin na področju
gospodarskih družb z dne 21. februarja
2006.
Za nazoren prikaz so npr. v Telekomu
Slovenije leta 2004 člani nadzornega
sveta prejeli 32.508 evrov, leta 2007 pa
so prejeli 282.000 evrov, kamor sodi
tudi izplačilo udeležbe v dobičku – na
podlagi sklepa skupščine, v kateri je
predstavnik vlade imel glavno besedo
–, v višini 130.000 evrov. Prejemki nadzornikov so se torej v omenjenem obdobju povečali za 767 odstotkov!
Na Pošti Slovenije so v letu 2004 nadzorniki prejeli 15.350 evrov, v letu 2007
pa 140.268 evrov (pri čemer ni razvidno,
kolikšen je delež udeležbe pri dobičku).
Prejemki nadzornikov so se torej v
omenjenem obdobju povečali za 813
odstotkov!

Čas je za nova
vprašanja
Dr. Srna Mandič

Takoj bi se morala odzvati z
restriktivnejšo fiskalno politiko, saj
smo monetarno politiko z uvedbo
evra prenesli na Evropsko centralno
banko. Poleg tega bi morala aktivneje
nadzirati razmere na notranjem trgu
s svojimi institucijami, kot so Urad za
varstvo potrošnikov, Urad za varstvo
konkurence in seveda tudi Tržni
inšpektorat. Tržni inšpektorat
je tako šele novembra lani, po
številnih podražitvah, poostril
nadzor nad oglaševalskimi
akcijami trgovcev. V več kot
40 % pregledanih prodajaln so tržni inšpektorji
odkrili nepravilnosti in
kršitve. Potrošniki imajo za to
upravičeno občutek, da pristojne državne institucije, ki
bi morale zagotavljati red
na trgu, sploh ne opravljajo
svojega dela dovolj učinkovito.
Pri zaščiti potrošnikov je še najbolj dejavna Zveza potrošnikov
Slovenije, ki je nevladna institucija. Prav tako bi morali razmisliti o
reformi kmetijske politike.
Kakšno reformo kmetijske politike imate v mislih?
Trenutna kmetijska politika na ravni
EU je napačna. Spodbuja ekstenzivno
pridelavo hrane in v celoti zanemarja, da se je povpraševanje po
hrani na svetovnih trgih
v zadnjih letih precej
povečalo. Dejstvo je tudi,
da je bilo preveč površin
zasajenih s kulturami, ki
se uporabljajo za biogoriva. Evropska kmetijska
politika potrebuje resno
reformo. Žal mi je, da
slovenska vlada našega
predsedovanja EU ni
izkoristila za to, da bi

dala pobudo za tovrstno reformo, pač
pa se je raje nekritično sončila v soju
žarometov.

S

tanovanjska politika je odgovor
na vprašanje, ki pa mora biti najprej
sploh zastavljeno. Možno pa je marsikaj. V dveh milejših desetletjih socializma, na primer, je zlasti odgovarjala
na vprašanje, kako proizvesti čimveč
kvadratnih metrov stanovanj, jih plinificirati in elektrificirati, skratka čim več
zgraditi. In kako ljudstvu, ki je prihajalo
v mesta, dati tisto, kar naj bo slejkoprej
njegovega (majhno komfortno stanovanje v bloku), in prednostno seveda še,
kako dati važnim kadrom tisto, kar je
privilegirano njihovega.
Zgrajenega je bilo ogromno, tudi z azbestom niso skoparili. Zrasli so bloki,
resda ‘grdi socialistični’, a okoli njih
trava in klopce za mularijo. Zrasle so
družinske hiše, saj je ljudstvo vneto
gradilo in uporabilo vse, kar je služba
omogočala – dober kredit, ‘bolniško’,
sposojen kamion ...
Desetletje tranzicije pa je stanovanjsko
politiko rabilo zlasti za odgovor na
vprašanja, kdo naj postane lastnik že
zgrajenega, po kakšni ceni in seveda
zakaj.
Čas je za nova vprašanja. Nas zanima, kako ljudem omogočati dostojno
življenje in temeljni občutek varnosti in
vključenosti? Postati dežela, ki priteguje naložbe in usposobljene delavce?
Kljub ujmam uživati dragoceno naravno okolje in ga ohranjati? Varčevati z
energijo in prispevati k zdravju in dobremu počutju ljudi? Prilagajati grajeni
prostor naših mest novim potrebam in
možnostim? Ljudem omogočati sodelovanje pri odločanju o javnih zadevah?
Stanovanjska politika lahko sodeluje pri
odgovoru na ta vprašanja, če jih bo kdo
končno le zastavil.
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Vse, za kar se zavzemamo, je zaznamovano s prizadevanji za novo politiko,
izhaja iz civilizacijskih vrednot, temelji
na načelu odprte družbe in vzpodbuja
aktivno državljanstvo.

Zame je nacionalno internacionalno. Slovenija se mora
odpreti v svet. To mora postati
bistvo našega nacionalnega
interesa.

Nikakor ne sprejmem za svoj načrt prihodnosti
Slovenije nekaj za zdravo pamet žaljivih floskul o
otoku pred Izolo in megazabavišču pod Ptujem ali
kjerkoli že.

Feri Lainšček

Dr. Danica Purg

Bernarda Jeklin

Prihodnost je v znanju
Mag. Darja Radić

P

rihodnost je v inovativnem, v družbo
znanja usmerjenem podjetništvu. Le
takšno podjetništvo se bo sposobno
uspešno odzivati na izzive globalizacije.
Prepričani smo, da lahko država
največ pripomore k uspešnemu razvoju podjetništva z ustvarjanjem
konkurenčnega poslovnega in davčnega
okolja, učinkovitega podpornega okolja
za podjetništvo in z zagotavljanjem
dostopnosti do znanja vsem. Na teh
izhodiščih so oblikovani Zaresovi ukrepi
spodbujanja razvoja podjetništva.

Vzpostavili bomo mrežo specializiranih
svetovalcev, ki bodo znali svetovati
malim in srednjim podjetjem, predvsem v okoljih, kjer podporno okolje
za podjetništvo ni zadostno razvito, jih
spodbujati za povezovanje s partnerji v
poslovnem okolju in jim pomagati pri
odkrivanju novega znanja in njegove
uporabe za svoje potrebe. Vzpostavili
bomo učinkovitejšo državno administracijo in učinkovit sistem informiranja podjetnikov za uspešnejše črpanje
razvojnih sredstev EU. Slovenija ima
svojo razvojno priložnost v sodobnem
podjetništvu, temelječem na znanju in
novih tehnologijah.

Ključni motiv ni dobiček,
ampak družbeno dobro
Mag. Zdenka Kovač

V Zaresu se zavedamo, da Slovenija

Za zagotavljanje bolj konkurenčnega
poslovnega in davčnega okolja

namesto tajkunskih zgodb potrebuje
nove vrednote in novo ustvarjalno, a socialno in okoljsko občutljivo podjetniško
kulturo.
Zato se zavzemamo za
sistematično podporo razvoju socialnega podjetništva in promociji družbene
odgovornosti podjetij. Verjamemo, da
lahko z njim dosežemo večjo pravičnost
in višjo stopnjo socialne vključenosti
ljudi, ne da bi trpela konkurenčnost

Zdravstvo: investicije in koncesije

Pa pojdimo po vrsti. Onkološki inštitut
– bolniki so bili preseljeni, žal pa se je
izkazalo, da je objekt poln napak in pomanjkljivosti. Komisija, ki jo je vodil dr.
Erik Brecelj, je vse popisala in zahtevala,
da se popravijo, preden bo OI uradno
prevzel objekt. Njegovih predlogov niso
upoštevali, popravili so le nekaj manjših
in kozmetičnih zadev, največje napake
in težave pa so ostale nedotaknjene in
bodo ostale na skrbi OI ter postale tudi
njihov strošek. Zato bo manj denarja za
redno delovanje. Ministrica je izsilila in
dosegla prevzem objekta, problemi pa
so ostali. Med njimi tudi klima.

Dr. Andrej Rus

Investicije v zdravstvu so velika rak rana našega
zdravstva. Vladajoča koalicija je veliko napovedovala in obljubljala, žal pa so rezultati klavrni in
sramotni, predvsem pa je jasno, da je bilo stran
vrženega veliko davkoplačevalskega denarja.

T

udi in predvsem zaradi nesposobnosti investitorja, Ministrstva za zdravje.
Ministrica se trudi ustvarjati vtis, da

stvari obvladuje in da se spreminjajo na
bolje. A žal je vse skupaj bolj cirkus in
predvolilno nastopaštvo, katerega višek

gospodarstva. Socialno podjetništvo
omogoča nove poti, na katerih klasično
socialno državo nadomešča civilna
družba. Obenem zagotavlja usposabljanje in delo za dolgotrajno brezposelne in ciljne skupine s posebnimi
potrebami. S tem predstavlja možnost,
da pasivne socialne transfere postopno
preusmerimo v socialne investicije in
ljudem omogočimo trajne poti izhoda iz
revščine in socialne izključenosti.

Želimo omogočiti, da bodo pridelovalci
ekološke hrane v okviru lokalnih oskrbnih skupnosti prišli do poštenega plačila,
uporabniki pa do kvalitetne in cenovno
dostopne ponudbe. Prav tako želimo
doseči, da bodo vsi napredni podjetniki
in lastniki kapitala v Sloveniji aktivno
vključeni v razvoj okolij, v katerih delujejo, in da bodo del svojih kompetenc in
kapitala po vzoru podjetnikov v svetu
namenili razvoju socialnih podjetij, kot
so storili npr. Bill Gates, Jamie Oliver ali
Oprah Winfrey.

Zelena
davčna
reforma

foto Tomaž Lovec

predstavlja afnasto guganje z Ivanom
Zidarjem na Pediatrični kliniki.

Cirkuški vrtiljak
neumnosti

Skozi razvoj pravične trgovine, etičnega
bančništva, novih socialnih storitev ter
z novimi poslovnimi modeli upravljanja z naravno in kulturno dediščino, socialno podjetništvo odpira nove zaposlitvene priložnosti tam, kjer jih klasično
podjetništvo ne zazna. Navsezadnje, prispeva k trajnostnim rešitvam
poseljenosti podeželja.
S premišljenim uvajanjem socialnega
podjetništva želimo vzpostaviti podporno okolje, v okviru katerega bomo
v tretjem sektorju v petih letih dosegli
povprečno stopnjo razvitosti v EU, kar
pomeni, da bo prispevalo k BDP vsaj 10
%, in zagotavljalo vsaj 8 % delovnih
mest v Sloveniji. Tako bomo omogočili
pospešeno socialno in poklicno integracijo vsaj polovici trenutno socialno
izključenih.

>

Med njimi predlagamo ustanavljanje
skladov tveganega kapitala, s pomočjo
katerih lahko izboljšamo dostop
»začetnikom« do začetnega kapitala
vsem, ki imajo inovativne podjetniške
ideje. Za obstoječe podjetnike predlagamo ponovno uvedbo davčnih olajšav
za investicije v opremo in razvoj, ker
smo prepričani, da je to pravi ukrep za
tehnološko posodobitev gospodarskih
dejavnosti.

načrtujemo več ukrepov, med njimi
tudi pavšalni način obdavčevanja za
mikro podjetja in manjše obrtnike,
obročno plačilo davka vsem davčnim
zavezancem, poenostavitev sistema
plačevanja davkov z vplačevanjem
na en vplačilni račun, poenostavitev
računovodskega poročanja za mala
podjetja, povečanje fleksibilnosti delovnih razmerij.

Socialno podjetništvo

9

Pediatrična klinika: priče smo bili pompozni otvoritvi, ki jo je pokvarila le okvara dvigala. A kaj smo dobili: prazno
stavbo. Razpisi za opremo so bili pripravljeni prepozno, čeprav je bilo dovolj
časa, zdaj pa gasijo požar s spornimi
neposrednimi pogajanji. Izgubljeno bo
vsaj še leto dni, mali bolniki pa bodo še
naprej v nemogočih razmerah.
Nevrološka klinika: stanje je nevzdržno.
Nova stavba je gradbeno zgrajena že
več kot leto dni. Vmes so brezplodno
tekli meseci, ker je bil razpis za opremo
najprej razveljavljen, nova pogodba pa
podpisana šele po 6 mesecih. Dela so
potekala brez nadzora, nihče ni podpisoval situacij, izvajalci tožijo investitorja, ker niso dobivali plačil v pogodbenih rokih. Ministrica v predvolilni
mrzlici izsiljuje tehnični pregled brez
zahtevanih dokumentov, da bi objekt bil
odprt še do volitev. Z vsemi pomanjkljivostmi, napakami, nevaren za bolnike
in zaposlene.

Kako stvari spremeniti?
Tako velike investicije morajo biti dobro pripravljene in načrtovane. Projekti
morajo biti kvalitetni, brez popravljanja
in dopolnjevanja med gradnjo. Razpise
je treba dobro pripraviti, da ne prihaja
do pritožb in revizij. Vse zdravstvene investicije mora voditi skupna, strokovno
usposobljena ekipa, ki skrbi za pripravo
projekta in razpisov ter nadzor, usklajevanje in potek gradnje. Potrebno je že
predhodno sodelovanje projektantov in
izvajalcev ter pravočasno upoštevanje
zahtev zdravstvene stroke.

Za integriteto javnega
zdravstva
Zdravstvena politika, pri kateri je
najpomembnejša kvaliteta in dostopnost, mora skrbeti za integriteto javnega
zdravstva. Nepremišljeno podeljevanje
koncesij, ki naj bi zapolnile vrzeli v
javnem zdravstvu in povečale dostopnost zdravstvenih uslug, je pripeljalo do trganja zdravstvene mreže in
posledično zmanjševanja dostopnosti.
Zdravstveni sistem danes postopoma
razpada na dva dela: do skrajnosti preobremenjeni zdravniki in izgube na eni
strani ter dobički s fiksnimi obveznostmi na drugi. Niti ni pomembno, kdo
je za to kriv, pomembneje je natančno
porazdeliti delo in s pogodbami tesneje
integrirati zasebno zdravstvo v javni
zdravstveni sistem.

Mag. Janez Kopač

T

akšna reforma pomeni povezan
sistem zmanjšanja dajatev na plače ob
hkratnem povečanju obremenitev na
rabo okoljskih dobrin (tla, voda, zrak,
energija, surovine itd). Hkrati zajema
še zmanjšanje izdatkov za netrajnostne namene (npr. orožje) ob sočasnem
povečanju izdatkov za trajnostne
namene (znanost, šolstvo, sociala, kultura, varovanje okolja).
Med ukrepe sodi denimo sprememba
registracijske takse. Njena višina za
posamezen avto ne bi bila več odvisna
od prostornine motorja, temveč od
izpustov škodljivih snovi. Isto velja
za davek na motorna vozila. Ali pa
denimo spodbuda za uporabo plina v
prometu z znižanjem trošarine nanj
in hkratnim povišanjem za bencin.
Za spodbujanje reciklaže odpadne
embalaže je najboljši instrument uvedba depozitov. Sčasoma bomo morali
pri vsaki dajatvi poleg prihodkov v
proračun upoštevati še njen vpliv na
naše obnašanje do okolja.

Foto: Roni Kordiš
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Prepričan sem, da bi
bila levosredinska
vlada strank, ki so
dosegle načelen dogovor o koaliciji, prava
– Sloveniji bi vrnila
prave vrednote.

V čem vidite problem trenutne
vlade?
Ključna težava vlade je, da skuša Janez
Janša uničiti moralno-etične vrednote
– pojavljajo se afere, ki so skoraj vedno povezane z imenom Janeza Janše;
naj gre tu za Patrio, za vtikanje v gospodarstvo, »tajkune« in tudi za odnose
z novinarji. Zanimivo je, da vsakič, ko
pride do ekscesa na državnem nivoju,
koalicija skliče sejo državnega zbora,
kjer zaščitijo to vlado. Mislim, da to
vpliva tudi na izjemno slabo mnenje
ljudi o državnem zboru in tudi o vladi.
Poskuša uničiti ali pa zmanjšati vpliv
sodstva, njihovo neodvisnost, ter neodvisnost novinarjev – na tem področju se
vtika neposredno v njihovo delo.
Prepričan sem, da bi bila levosredinska vlada strank, ki so dosegle načelen
dogovor o koaliciji, prava – Sloveniji bi
vrnila prave vrednote.
Že na začetku županovanja vam
je Vlada Republike Slovenije pod
Janševo taktirko ukinila 60 milijonov evrov iz državnega proračuna
…
Janez Janša ima problem – svojo
maščevalnost izkazuje na različne
načine. Leta 2006 se je Ljubljana odločila
za svojo samostojno pot, za svobodo
– da ne bo pod vplivom njegove politike. Takrat je sprejel zakon, s katerim
je Ljubljana izgubila 60 milijonov evrov sredstev letno – to je v štirih letih
približno 2000 neprofitnih stanovanj!
Šli smo na Ustavno sodišče, ki je razveljavilo ključne člene tega zakona in vladi
naložilo popravke, ki pa so narejeni le
kozmetično – zato bomo zadevo še enkrat dali v preizkus ustavnemu sodišču.
Istočasno pa vse štiri oškodovane občine
Republiko Slovenijo tožimo za ta sredstva. Od nove vlade pričakujem, da bo to
krivico popravila.
V politiki ste dve leti, prišli ste iz
gospodarstva. Koliko se ukvarjate z
elementi nacionalne politike, v katero smer greste?

Saj vsi sedimo v istem čolnu –
začeti moramo tudi skupaj veslati.
spraševal: Simon Ručigaj foto: Roni Kordiš

Intervju z Zoranom Jankovićem, županom Ljubljane

Gospod Janković, s kakšnim namenom oziroma željo boste letos
šli na volitve?

Župana slovenske prestolnice marsikdo v mislih še vedno istoveti s slovenskim trgovskim

Moje stališče je zelo jasno. Prišel je čas, da
zamenjamo vlado Janeza Janše. Nekaj se
mora zgoditi. Doseči moramo pozitiven
šok. Neverjetno se mi zdi, da se v primeru eskalacij sklicuje seje državnega
zbora, kjer koalicija reče: »Naš predsednik vlade je pa čist.« Normalno je, da na
napake opozarja opozicija!

gigantom, Mercatorjem. Saj ni čudno - iz klavrnega podjetja je postavil ponos slovenskega
gospodarstva, pri čemer mu je zagotovo koristil močno načelen pristop. Kot župan Ljubljane je isti - načelen, oster in neposreden je začel v prvih tednih orati ledino zaspanega
mesta. V dveh letih je prenovil središče in postavil čvrsto strategijo razvoja mesta ter si
zagotovil podporo meščanov, da lahko razmišlja že o novih projektih.

Rekel bi, da se v slabih dveh letih ukvarjam na političnem področju izključno
z mestom. Kot odgovoren državljan normalno volim in tudi pozivam ljudi, naj
se volitev udeležijo, vabim državljane.
Pozivam jih, naj se odločajo po svoji glavi ali po svojem srcu. Sem za vrednote
in spoštovanje sočloveka, tudi dejansko,
za skupno življenje ob spoštovanju razlik, za medkulturni dialog, za to, da
se vsakemu omogoči dostojanstveno
življenje – sem za višje pokojnine in višje
plače. A zavedati se moramo, da iščemo
točko, presečišče med konkurenčno
državo na eni in socialno državo na
drugi strani. Vlada, ki bo to točko našla,
bo dolgoročno uspešna. Vlada, ki je izbrana, ne sme v naslednjih štirih letih
pozabiti na ljudi, ki so jo izvolili.
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Smešno je. Kaj pa bomo –
napovedali vojno Finski,
ker grdo govorijo o našem
predsedniku vlade?

Janez Janša je vpeljal zelo
nevarno filozofijo – laž je
postala vrednota.

Prepričan sem tudi, da so
uspešna le tista podjetja, ki
spoštujejo socialni kapital.

Pozivam vse, naj gredo
volit – po srcu ali z glavo.

Noben politik ne more
državi prinesti toliko veljave, kot je lahko prinesejo
športniki.

Če me že vprašate, bi preklical pogodbo
s Patrio in denar namenil za pokojnine,
za višje plače, nižje davke, za izgradnjo
bolnišnic in podobno.

leni soudeleženi pri lastništvu, a to mora
biti zelo transparentno. Tu se vidi, da nadzorni sveti ne opravljajo svoje funkcije
iz tega ali onega razloga.
Koliko je po vašem možno idealno
državo primerjati s podjetjem?

Sledim, seveda. Na lokalnih volitvah so
gladko in z veliko razliko dobili nov mandat tisti dotedanji župani, ki so bili prej
uspešni, od novih pa tisti, ki so si ustvarili svojo blagovno znamko. V Kopru
in Celju denimo so bile spremembe zelo
pozitivne, zato sta oba župana mandat z
lahkoto ponovno dobila.

Konkurenčno in socialno državo, ki zadovolji vsakega človeka.

Bi bilo to možno, glede na to, da smo
vpeti v evroatlanske povezave?
Prepričan sem, da je to možno in da
so zgodbe, ki jih poslušamo, le predmet
tekmovanja med določenimi ministrstvi.
Mislim, da je država nasploh še vedno
predraga in da je določena ministrstva
treba ukiniti oziroma njihovo funkcijo
pripojiti drugim, kar vam je pač ljubše.
Menim da država mora zagotoviti primerne plače za zdravstvo, tudi sodstvo,
policijo in vojsko, ne podpiram pa nakupov nevemkakšnega orožja – glede na
našo lego in konfiguracijo je treba veliko
več in bolje vlagati v ljudi.

Država je kot nekakšno podjetje. Prepričan
sem tudi, da so uspešna le tista podjetja,
ki spoštujejo socialni kapital. Zame je bil
ta vedno na prvem mestu, kljub novim
tehnologijam in razvoju. To je ključ do uspeha. Enako velja za državo: ljudi je treba
spoštovati.

središču se bo veliko gradilo. Ljubljana
uresničuje zastavljeno vizijo razvoja do
leta 2025. Vzdržujemo harmonijo med
ohranjanjem starega mestnega jedra in
novimi gradnjami, ter vzpodbujamo javno-zasebno partnerstvo. Zasebni interes
vzpodbujamo do točke, ko začne posegati
v javni interes, ki mora biti zaščiten. Že
sedaj bi se Ljubljančanom opravičil za
vse nevšečnosti prihodnje leto, ki bodo
posledica številnih gradbišč po celem
mestu. A brez tega ne gre.

Se vam ‘diplomacija s Finsko’ zdi
zloraba državnega aparata?
Smešno je. Kaj pa bomo – napovedali vojno Finski, ker na njihovi televiziji grdo govorijo o našemu predsedniku vlade? Tudi
jaz bi rad o sebi bral samo lepo – časniki
pišejo, to je pač njihovo mnenje. Pravijo,
da sem premalo toleranten. Naj vprašajo
ljudi. Sam ogromno časa preživim med
ljudmi! In spoštujem vse, toleranten sem
do drugačnih, vendar zagovarjam interese Ljubljane.
Kaj je po vašem mnenju glavni problem politike nasploh?
Problema sta dva. Najprej – zame to, kar
imamo zadnja leta, ni politika, pač pa
politikantstvo. Veliko ljudi obljublja, a
potem za svojimi obljubami ne stojijo. Ne
moreš vsak mesec pozabiti svojih obljub.
Drugo pa – kadar prihaja do nepotrebnih ali nestrokovnih dogovorov, ko ena
stranka pod mizo podpre drugo stranko.
Že v prejšnjem mandatu MOL-a se je to
trgovanje izkazalo za slabo.
Vlada je strokovni organ, ki mora delovati strokovno in transparentno v
vsakem svojem dejanju, politično pa
odloča državni zbor. Sodstvo mora biti
neodvisno ter primerno plačano, da res
razsoja. Pa tudi novinarje je treba pustiti
pri miru – oni poročajo in naj pišejo, kar
vidijo, nihče naj ne posega v njihovo delo.
Pri nas je šlo na tem področju preko vse
mere.
Ja, dobivamo lekcije od Fincev …
Če samo pogledamo, kdo si je izmislil
besedo tajkuni – to je bil Janez Janša. Saj
jih je on ustvaril, 12. avgusta 2005, ko je
Šrotu in Bavčarju v svoji pisarni prodal
Mercator. Ta oblika netransparentnega
kupovanja podjetij je bila drugod aktualna pred petnajstimi leti, pri nas pa dve
leti po tem, ko smo pristopili Evropski
uniji. Naj ne zavaja, da so ta parkiranja
izvajali v prejšnjem mandatu – vse se je
zgodilo v obdobju 2005 do 2008.
Sem za to, da so menedžerji in tudi zapos-

Je možno največje posle izvajati
popolnoma transparentno, brez
klientelizma?
Seveda. Nam v mestni občini tega nihče
več tega ne očita – vse je transparentno,
vse znamo pojasniti, največje posle oziroma izbore smo celo opravili pred televizijskimi kamerami.
Pogledati je treba ljudi, ki sedijo v nadzornih svetih, in njihove reference. Janez
Janša je vpeljal zelo nevarno filozofijo –
laž je postala vrednota. To, da je nekdo
‘naš’ ali ‘moj’ pa je ključno merilo pri izbiri. V tem tiči težava. Ko se zgodi denimo
kaj takega, kot je bila afera Čista lopata,
in se potem dogodi, da se je z enim od
njih dogovarjal njegov bivši šef kabineta
… Ime Janez Janša se pojavlja pri vseh
aferah vse izpred petnajstih let do danes.
Nevarno je tudi, če nekdo zaradi političnih
igric uničuje podjetja, ki so pomembna
za državo. Če se ugotovijo napake, kot
denimo pri predoru Šentvid, jih je treba
odkriti in jih odpraviti, ne pa uničevati
podjetje. Poiskati je treba rešitve, ne pa
skorajda očitati vsem izvajalcem, da ne
znajo delati.
Kaj pa Ljubljana … Središče ste prenovili in spet je malo bolj zaživelo. Kaj
načrtujete za čas mandata naslednje
vlade?
Demantiral bi vas – središče je zaživelo
veliko bolj! Poglejte samo zadnji teden –
festival v Tivoliju s 30 tisoč obiskovalci,
večer pred tem trije nastopi v Hali Tivoli
za najmlajše, 30 tisoč obiskovalcev na
Telekomovi zabavi v središču mesta.
Upravičili smo sloves enega najbolj kulturnih mest v Evropi. Vse od predstave
DJ Umeka, do zahtevnih projektov, kot
je Zubin Mehta v Cankarjevem domu,
pa Ennio Morricone v Križankah in še bi
lahko našteval … Menim, da Ljubljana
živi izjemno kulturno življenje.
Projekte, ki so lahko realizirani v javnozasebnem partnerstvu ali z evropskimi
sredstvi, športno-kulturne objekte, bomo
zaključili, denarja pa nam bo zmanjkalo
za infrastrukturne projekte – ravno tista
sredstva, ki jih je vlada ukinila. Govorim
predvsem o neprofitnih stanovanjih, kjer
imamo sedaj dovolj lokacij. Iz mestnega
stanovanjskega naselja bomo na obrobje
preselili tudi Papir Servis. V mestnem

Središče od Tivolija do Ljubljanskega
gradu ter od Špice do Cukrarne je postalo za družine priljubljena sprehajalna
pot čez center mesta, na ulice se je vrnilo življenje. Tudi gostinci in trgovci to
potrjujejo, ter ljudje – več kot 80 odstotkov je zadovoljnih.
Omenili ste Cukrarno – kaj bo z njo?
Tam je predvidena mestna uprava –
ohranili bomo nekatere zgodovinske elemente stavbe. Tam naj bi bile občanom
na voljo tako storitve državne uprave kot
mestne uprave, saj bi uporabnikom želeli
omogočiti vse na istem mestu, seveda bi
zagotovili tudi dostop z javnim prevozom.

Kaj pa Maribor?
Tam je zelo jasno, zakaj so dobili novega
župana. Mariborčani očitno niso bili
zadovoljni z razvojem. S kolegom tam
imava sedaj priložnost pokazati, ali bova
zagotovila tisto, kar sva obljubila.
Se ukvarjate s problematiko premajhnih kapacitet zaposlovanja in vse
večjo populacijo upokojencev? To
je svet, v katerem bodo odraščali in
bodo aktivni vaši vnuki …
Demografska struktura v Evropi je
približno podobna, vsakih deset let
se povprečje zelo dvigne. Zato je eden
ključnih problemov, kako ojačati gospodarstvo, kako znižati stroške državne uprave, da bodo lahko imeli vsi upokojenci
dostojne pokojnine.

Pričakujem, da bo nova vlada tudi dejansko priznala Ljubljani status glavnega
mesta – to, da je Janez Janša med predsedovanjem EU vse udeležence odpeljal
na Brdo, je bilo smešno. Zagovarjam idejo
predsedniške palače, ki mora dati status republiki in predsedniku, ki opravlja
svojo odgovorno funkcijo. Zagotoviti je
treba povezavo z Brnikom – namenoma
rečem Brnik oziroma letališče Ljubljana –
s primestno železnico. Vpeljali bomo tudi
šestpasovnice, ki bodo zagotovile lažji
dostop v središče mesta, na vpadnicah pa
bomo še razširili sistem »park & ride«.
Ljubljana kot glavno mesto ima čez dan
500.000 prebivalcev – vsak dan vstopi v
Ljubljano najmanj 130.000 avtomobilov.
Ta trend se bo ohranjal, mesto je namreč
ekonomsko, politično in tudi kulturno
središče države. Brez pomoči te vlade smo
namreč pridobili naziv Svetovne prestolnice knjige 2010, za Evropsko prestolnico
kulture, pri izbiri katere je sodeloval minister za kulturo pa očitno nismo bili dovolj dobri.
Želim si, da bi volivci šli na volitve in s
srcem izbrali eno od treh strank novega
bloka, ki bo vrnila dostojanstvo vsakemu
posameznemu človeku.
Kakšen bo potek?
Drugo leto začnemo verjetno z deli na
Dunajski cesti, naslednja bo Celovška in
tako naprej. Sistem »park & ride« pa že
nekaj časa vpeljujemo.
Koliko sledite razvoju drugih slovenskih mest?

Ker mora v vsakem primeru priti do
koalicije strank, ki spoštujejo zgodovino
in podobne vrednote, ki so nastale že
za časa narodnoosvobodilne borbe. Te
stranke lahko stopijo skupaj in zmagajo. Rečem lahko LDS, SD in Zares, ali pa
Golobič-Kresal-Pahor ali Borut, Gregor in
Katarina, kakorkoli to že obrnem po abecedi – pričakujem in želim si to koalicijo.
Pozivam vse, naj gredo volit – s srcem ali
z glavo.
Vi ste strankarsko še vedno neopredeljeni?

Uspešno gospodarstvo. Če je to, potem
so uspešne tudi socialna, kulturna in
športna politika.

Sem. Počakal bom še ta teden, da vidim – srčno upam, da bodo omenjeni
trije voditelji strank jasno povedali: »Mi
trije bomo skupaj oblikovali vlado!« To
mora biti jasno in odločno sporočilo, to
pričakujem in k temu tudi vse tri nagovarjam!

Ampak to verjetno zahteva zelo korenite posege v družbi?

Sta z gospodom Kučanom še prijatelja? Koliko debatirata o teh rečeh?

Delati v tistih panogah, v katerih smo
dobri, predvsem tam, kjer je več dodane
vrednosti. Slovenci smo znani po tem, da
smo dobri delavci. Predvsem pa tam, kjer
se dodajajo večje vrednosti.

Vedno boljša prijatelja sva. Ko je bil predsednik države, mi je bilo v veliko čast, ko
je rekel, da sem njegov prijatelj. Sedaj, ko
je zares upokojenec – in zaradi njega smo
imeli zelo miren prehod v novo obdobje –
pa sva še boljša prijatelja. Ravno včeraj
sva se srečala na partizanskem shodu
in tam sem jasno povedal vsem – Janez
Janša uničuje vrednote, ki ste jih vi vzpostavili. Nikomur ne pravim, kako naj
voli, le da naj gre na volitve.
Aktivni ste bili v menedžmentu
košarkarskega in rokometnega športa.

Vidite rešitev?
Kaj bi bilo treba narediti na nivoju
države v Ljubljani?

Gre za to, ali zaupaš, da se bodo elementi,
s katerimi je Janša zmagal na prejšnjih
volitvah – govoril je o boju proti korupciji, klientelizmu in kriminalu – odpravili.
Trdim, da so se stopnje teh v času njegove vladavine povečale. Pri programu
stranke Zares so po mojem predvsem
ljudje, ki bodo ta program izvajali. Da
se res ubranijo želje, da bi počeli isto ali
podobno.

Se lahko na ravni Evrope prebijemo
v ospredje? Že leta poslušamo, kako
dobri smo lahko …
Prepričan sem, da smo lahko – glede na
svojo majhnost – fleksibilni in po posameznih kazalcih tudi vodilni v Evropi.
Ampak – nehati se moramo ukvarjati z
aferami. Saj vsi sedimo v istem čolnu –
začeti moramo tudi skupaj veslati. Imeti moramo željo, da postanemo vzgled
drugim.
Kakšen se vam zdi program stranke
Zares? Koliko se ukvarjate s
političnimi programi?
Seveda poznam, kolikor jih berem. A ni
bistvo v podrobnostih. Že pred volitvami
sem javno povedal, da bom volil stranke
levice oziroma levosredinske, iz dveh razlogov. Tako sem vzgojen. Od teh strank
pričakujem, da v državo povrnejo vrednote, ki smo jih že imeli – spoštovanje
sočloveka in skupnosti.
Sicer pa imajo stranke povečini isto
izhodišče – gre le za vprašanje, komu
ljudje verjamejo. Komu zaupajo, da bo
obljube tudi držal in dosegel rezultate.

Kako ocenjujete pomen športa?
Noben politik ne more državi prinesti
toliko veljave, kot je lahko prinesejo
športniki. Zaradi medalj in športnikov
se k športu obračajo mladi. Iztok Čop je
zame denimo pravi fenomen! Petnajst let
je obvladoval svet. OKS je naredil veliko,
a mislim, da mora državni zbor narediti
nekaj, da športnike še dodatno nagradimo. A obstajajo razlike med komercialnimi in drugimi športi. V športu, politiki ali
gospodarstvu človeku ne moreš lagati, saj
je na koncu tablica z rezultatom, oziroma
občinstvo ima vedno pravo oceno.
Še kaj razmišljate o politiki na
državnem nivoju?
O tem sem svoje že povedal. (smeh)
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V vsakem kotičku zemeljske oble, na kopnem ali v vodi, na talečem se ledu in
kopnečem snegu, med vročinskimi valovi in sušami, vpričo tropskih ciklonov in solz
beguncev se svet srečuje z vse več dokazi, da se naravni cikloni močno spreminajo.”

»SLOVENIJA NA NARAVNI POTI«; ne na tretji poti, ne
na reformski poti, ne na poti koga drugega. Moto
pomeni: do konca uporabiti naše človeške in naravne
potenciale na naš način, ki upošteva zgodovino, razvojno stopnjo, vrednote, ekologijo, kulturo, želje…

Al Gore

Dr. Marko Jaklič

Zelena perspektiva

Zelena ali
razvojna politika?
Dr. Pavel Gantar

Sem že slišal vprašanje, kako to, da
stranka Zares, ki se sama ne opre deljuje, da je »zelena stranka«, do biva najboljše ocene pri primerjanju
okoljskih programov.

P

ametno vprašanje, ki v sebi skriva že
tudi odgovor. Klasični »zeleni programi«
so del preteklosti. Če se hočemo spoprijeti z okoljskimi izzivi, je mnogo premalo
lično napisan zeleni program z lepimi
obljubami, ki se le redko uresničijo.
Obenem pa, denimo, na področju gospodarstva in financ nimamo sledi »zelene«
barve.
Današnji okoljski izzivi so razvojni izzivi in jih je tako treba tudi obravnavati.

Obnovljivi viri
energije
Mag. Janez Kopač

Fosilnih goriv, predvsem nafte, zmanjkuje. Preti rana raba povzroča klimatske spremembe. Ker pa
človeštvo rabi vse več energije, se ta goriva dražijo.
Dvojni minus. Edini odgovor so obnovljivi viri in
razvoj tehnologij, ki bo njihovo izkoriščanje dovolj
pocenil.

O

ljivih virov, v Sloveniji pa kar 25. Sedaj
smo pri 16 odstotkih. Ta delež pa celo
pada zaradi vse večje porabe elektrike,
ki jo moramo uvažati in ni iz obnovljivih virov.
Večino slovenske energije iz obnovljivih virov (85,5 odstotka) proizvedejo

Trajnostni načrt - Umanotera

Zaresov program
najbolj trajnostno naravnan

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je 26.
avgusta letos na novinarski konferenci z naslovom Spremenimo klimo – volitve 2008, predstavila izide analize programov
vseh parlamentarnih strank. Kot je povedala direktorica fundacije Umanotera, Vida Ogorelec Wagner, je okoljsko najbolj
občutljiv Zaresov program. Zaresov program po mnenju Umanotere namreč najbolje odgovarja na izzive prehoda v družbo
z nizkimi izpusti toplogrednih plinov, varovanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam.
Umanotera je v “Manifestu za politiko, obrnjeno v prihodnost”, ki je nadaljevanje pobude Plan B za Slovenijo, politične

hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči.
Vse nove hidroelektrarne na Sp. Savi
in še vetrno polje na Volovji rebri ne
bi mogli spraviti deleža obnovljivih
virov energije tja, kjer je že bil leta
2000. Rešitev sicer je v pospešeni gradnji novih zmogljivosti, a to še zdaleč ne
bo zadostovalo. Najbolj pravi odgovor
je varčevanje. A tudi to ne bo dovolj.
Prepričan sem, da bodo današnje elektrarne nekoč proizvajale elektriko le še
za industrijo. Vse druge stavbe, predvsem stanovanjske, pa bodo morale biti
projektirane tako, da si bodo energijo
zagotovile same: s sončnimi celicami,
toplotnimi črpalkami, kotli na biomaso
itd.
V programu Zaresa je zanimiva ideja
o predpisovanju faktorja obnovljivih
virov energije, ki bi vsaki novi stavbi
predpisal minimalni delež energije, ki
ga mora za svoje potrebe pridobiti iz
obnovljivih virov. To bi bil sicer predpis,
a prekmalu bo to kar ekonomska nujnost.

>

bnovljivi viri in razvoj tehnologij, ki
bo njihovo izkoriščanje dovolj pocenil.
Mnoge vlade so pri tem prepočasne.
Zato je Komisija EU letos predlagala
zavezujoče cilje. Njihovo nespoštovanje
bo kaznovano z visokimi kaznimi. Do
leta 2020 naj bi v EU 20 odstotkov vse
porabljene energije izviralo iz obnov-

Značilen primer so podnebne spremembe. Te niso samo še en dodaten problem
v vrsti tistih, ki jih že poznamo, ampak
na novo prevrednotijo vse že znane probleme, predvsem pa naš odnos do naravnih virov. Hkrati predstavljajo problem in izziv prehoda v družbo z nizko
porabo ogljikovodikovh energentov in
sploh prehod v družbo in gospodarstvo
z nizko porabo energije. In to smo v Zares storili v našem programu. Ne velikih
besed, ampak nov premislek!

foto Tomaž Lovec

stranke javno pozvala, naj si v naslednjih letih z različnimi
ukrepi prizadevajo za:
Srehod v družbo nizkih izpustov toplogrednih plinov in
]DYDrovanje naravnih virov in prilagoditev podnebnim spremembam.

Pogled civilne družbe - društvo Focus

Med ukrepi Manifest za politiko, obrnjeno v prihodnost, navaja:
VSrejetje krovnega zakona o podnebju in energiji,
reformo javnih financ,
]DJRWRYLWHYHQHrgetsko učinkovite gradnje,
VSremembo načina proizvodnje in porabe energije,
VSremembo prometne politike,
XYUVWLWHYYRGHPHGVWUDWHåke vire,
Srehod v trajnostno kmetijstvo,
GRVOHGQRYDrovanje narave,
SULODJDMDQMHQDSRGQHEQHVSremembe in
VSrememba zunanje politike.

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Vir: http://www.umanotera.org

Vzpostaviti odgovornost!
Z

ares je v svojem programu pokazal, da se zaveda zapletenosti problema podnebnih sprememb in nujnosti
ukrepanja, vendar so cilji in ukrepi, ki
si jih zastavlja, premalo ambiciozni
za omejitev dviga povprečne globalne
temperature pod 2 °C, ki je meja, do
katere bi bile posledice podnebnih sprememb še obvladljive. Za dosego tega
cilja morajo razvite države, med katere
spada tudi Slovenija, svoje emisije toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšati
za 25–40 odstotkov, do leta 2050 pa za

80–95 odstotkov. Program stranke prav
tako ne omenja sprejetja podnebnega
zakona, ki je po našem mnenju nujno
potreben, da se preseže kratkoročna usmerjenost političnih odločitev (omejena
na štiriletne mandate), ki preprečuje
učinkovito ukrepanje. Zakon, ki bi
določil letne cilje zmanjšanja emisij ter
strog mehanizem za spremljanje izvajanja, bi vzpostavil odgovornost vsakokratnih nosilcev oblasti in jih silil k
resničnemu ukrepanju.
www.focus.si
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Samoomejevanje ni stvar
preprečevanja lakomnosti, temveč
zrelosti neke družbe.

Prepričana sem, da bi morala Slovenija, kot tudi EU v celoti, bolj odločno
uresničevati načelo previdnosti, kot ga opredeljujeta Deklaracija o okolju in
razvoju iz Ria in v skladu z njo tudi v Sloveniji ratificiran “Kartagenski protokol o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti”.

Franco Juri

Cveta Zalokar Oražem

Pesticidi pomenijo Sodobno kmetijstvo
resno nevarnost
za zdravje in
Ekološko kmetovanje ali
okolje
Mag. Jelena Aleksić

L

etos smo bili priče množičnim pomorom čebel, ki ostajajo večinoma
nepojasnjeni. Lani je vladajoča koalicija
spremenila zakon o fitofarmacevtskih
sredstvih in s tem – kljub strokovno
podprtemu nasprotovanju neodvisne
stroke in mnogih nevladnih organizacij
– iz nepojasnjenih razlogov poenostavila dostop do fitofarmacevtskih
sredstev. Tako imajo od začetka 2007
do pesticidov dostop tudi nepoučeni
in o nevarnostih uporabe pesticidov
neobveščeni uporabniki. Po tem, ko se
je večina letošnjih pomorov čebel že
zgodila, so se končno zganile nadzorne
državne ustanove. 22. maja smo dobili
prvo poročilo državnega kmetijskega
inšpektorata, ki je na izbranem vzorcu
preverilo, ali se prodajalci FFS držijo
črke ohlapnejšega zakona. Dognanja
inšpektorjev so zares zaskrbljujoča, saj
prodajalci kršijo zakon in prodajajo
FFS kupcem brez preverjanja, ali imajo
opravljen izpit iz fitomedicine za posebej nevarna sredstva.

Cveta Zalokar Oražem

Prihodnost je v ekološkem kmetovanju in ne gojenju gensko spremenjenih rastlin

Genska tehnologija je prav gotovo ena
najhitreje razvijajočih se znanosti. Od
nje človeštvo še posebej veliko pričakuje
na področju medicine, saj lahko prinese
pozitivne rezultate v spopadu z nekaterimi najhujšimi boleznimi. Precej več
zadržkov in nejasnosti pa ostaja na
področju kmetijske genske tehnologije.
V Sloveniji je bilo področje gensko spremenjenih organizmov (GSO) vse do lanskega leta večinoma omejeno na ozke
strokovne kroge in do širše razprave
o prednostih in dilemah ni prišlo. Pa
čeprav je to ena najbolj strateških in
razvojno pomembnih tem naše prihodnosti, saj je povezana tako s prehrano

kot tudi strategijo razvoja kmetijstva in
nasploh ohranjanja okolja.
V strategiji razvoja kmetijstva smo se
odločili za spodbujanje in povečevanje
ekološke pridelave, saj je to zaradi ohranjanja narave naša velika prednost, tudi
z ekonomskega vidika. Kar 82 odstotkov
naših prebivalcev je v raziskavi Eurobarometra povedalo, da zavračajo GS
živila. Prav tako je kar 76 slovenskih
občin izrazilo nasprotovanje gojenju
GS rastlin na svojih območjih. Številne
evropske države so sprejele ukrepe, ki
začasno preprečujejo gojenje GS rastlin,
žal pa med njimi ni Slovenije.

Brez mobilnosti v prostoru si danes ne znamo več predstavljati življenja. Ponuja nam večje
možnosti izbire šolanja, zaposlitve in kraja prebivanja.
tri četrtine zaposlenih za prevoz na delo
uporablja osebni avto. Zato se ne smemo
čuditi gneči v mestih, ki duši vsakodnevno življenje in poslabšuje kvaliteto
zraka. Močno narašča tudi domači in
daljinski (tranzitni) promet, ki skupaj z
domačim povečuje emisije toplogrednih
plinov in prekomerno izrablja komaj zgrajeno avtocestno infrastrukturo.

da se ljudje vozijo v službo ali v šolo iz
krajev, oddaljenih 60 kilometrov ali več.
Statistični podatki nam povedo, da kar

V stranki Zares smo ponosni, da smo
kot prva politična stranka v Sloveniji
začeli omenjeni tematiki posvečati
posebno pozornost. Junija 2007 smo na
tematskem posvetu soočili nasprotnike
in zagovornike gojenja GSO, kasneje pa
začeli sodelovati s številnimi nevladnimi organizacijami in civilno družbo
(Inštitut za trajnostni razvoj, Zveza
združenj ekoloških kmetov, Čebelarska
zveza Slovenije). Zaskrbljeni smo skupaj
ugotovili, da pri nas ni v zadostni meri
urejeno in nadzorovano področje gojenja GSO, zato je ogrožen obstoj ekološkega

kmetovanja. Zahtevali smo takojšnje
sprejetje Zakona o soobstoju GS rastlin
z drugimi kmetijskimi rastlinami. Ker
je zakon predolgo čakal na soglasje Evropske unije, pa smo, zaskrbljeni zaradi
mogočih nepopravljivih in negativnih
posledic, zahtevali začasen moratorij
na gojenje GS rastlin. Žal omenjenega
zakona, ki bi z zaščitnimi ukrepi omejil
oz. preprečil gojenje GS rastlin, kljub soglasju EU, še vedno nismo sprejeli. V Zaresu zahtevamo sprejetje v najkrajšem
možnem času.

Hiša+ za prihodnost

Dr. Pavel Gantar

V

Karikatura: Franco Juri

gensko spremenjeni
organizmi - to ni vprašanje!

Za trajnostno strategijo

sa slovenska večja mesta zaposlujejo velik delež ljudi, ki prebivajo v
predmestjih ali na podeželju. Ni redkost,
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Tako ne gre več. Če smo do sedaj prometno politiko in izgradnjo infrastrukture
prilagajali predvsem osebnemu avtomobilu, moramo obrniti smer in jo prilagajati javnemu potniškemu prometu
in prehodu tovora na železnico. Zato pa
potrebujemo temeljito rekonstrukcijo in
modernizacijo železniškega omrežja ter
partnerstvo med državo in večjimi mesti pri razvijanju infrastrukture in prevoznih sredstev za javni potniški promet. Za to so na voljo sredstva iz skladov
EU. Z ukrepi prostorskega načrtovanja
pa bo treba zagotoviti tudi takšne oblike poselitve, ki bodo bolj naklonjene
javnemu prevozu.

Stanovanjske stavbe pogoltnejo za ogrevanje, razsvetljavo, klimatizacijo in pripravo tople vode okrog 25 odstotkov vse končne energije v Sloveniji.

Ključ varčevanja z energijo je zato
skrit v načinu projektiranja novih in rekonstrukcije obstoječih stavb. Prvi predpis o toplotni izolaciji in učinkoviti rabi
energije v stavbah imamo šele od leta
2002, a je že zastarel in EU nas poziva k
sprejetju novega. Tega, sicer še premalo
ambicioznega, je stroka pripravila, a

nikakor ne ugleda luči sveta pri pristojnem ministru. Nizkoenergijska stavba (poraba 30 kWh/m2 na leto) in pasivna hiša (poraba 15 kWh/m2 na leto) bi
bili lahko danes že standard. Naša vizija
pa je »+ hiša«, ki bo proizvajala več energije, kot je bo potrebovala.
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Samo znotraj takih institucij, ki
sledijo univerzalnim znanstvenim
in pedagoškim kriterijem, je
možno govoriti o konkurenčnosti.

Po našem prepričanju je nujna ustanovitev neodvisne javne agencije za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki bo partnersko strukturirana
in bo izpolnjevala evropske standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti.

Dr. Dušan Radonjič

Felicita Medved

Elektronske komunikacije

Informacijska družba
foto Tomaž Lovec

Borna bera vlade
na področju
elektronskih komunikacij
Dr. Tomaž Kalin

Ta čas zaznamuje nekaj pozitivnih premikov, pa tudi zamujenih prilik in tragikomičnih dogajanj.

Liberalizacija

Državljanska participacija
Dr. József Györkös

Informacijsko-komunikacijske tehnologije po podatkih
Evropske komisije zaposlujejo že več kot šest milijonov
Evropejcev, njihov prispevek k BDP, ki je trenutno petodstoten, pa iz leta v leto narašča.

U

poraba različnih računalnikov in
omrežij vse bolj vpliva na naše vsakdanje življenje, česar mnogokrat niti
ne opazimo. Novosti, ki nam življenje
olajšajo ali naredijo bolj varno, kot posamezniki sprejemamo, hkrati pa postanemo pozorni, kadar se nam zdi, da so
kršene meje naše zasebnosti.
Na področju informacijske družbe se
bomo zavzemali za:

1. doseganje kakovostne dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, storitev in znanja za vse
državljane;

2. pregledno in učinkovito zakonodajo, ki bo omogočala življenje in delo v
kibernetskem svetu ter ne bo omejevala

svobode izražanja in kreativnosti;

3. učinkovito »državno informatiko«
s preglednim povezovanjem javnih
evidenc in s storitvami, v katere se bo
lahko vključeval tudi zasebni sektor;

4. inovativno okolje, ki bo imelo vizijo razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in njihovega vpliva na
življenje in delo s posebnim poudarkom
na zdravju posameznika, varnosti in
dostopu do informacij;

5. prilagoditev medijskih politik in
zakonodaje konvergenčnim medijem,
ki nudijo ne zgolj medijskim hišam,
temveč tudi posameznikom doslej
neslutene možnosti participacije v (e-)
demokraciji.

Janševa vlada
ukinila
informacijsko
družbo?

V

lada, ki je prevzela oblast leta
2004, se je s politično odločitvijo
in z uradniško miselnostjo lotila
ministrstva, ki je bilo pristojno
za informacijsko družbo in ga
razčetverila. To je potekalo v času
vzpostavljanja Barrosove ekipe
na Evropski komisiji, ki je dotedanji direktorat za informacijsko
družbo ne zgolj ohranila, temveč
tudi razširila njegove pristojnosti
na področje medijev. V času vse
bolj konvergenčnih tehnologij
in vsebin je bilo to, kar je storil
Barroso, pričakovano in samo po
sebi umevno, tisto, kar in kako
je storila takrat še sveža vladna
ekipa pri nas, pa je bilo najmanj
nenavadno.

telekomunikacijskega
trga napreduje s pričakovano hitrostjo, primerljivo s tistimi v drugih novih
članicah EU. Tradicionalnemu operaterju so se pridružili številni alternativni ponudniki storitev, ki na mnogih
področjih nudijo izjemno konkurenčne
storitve in s tem vzpodbujajo povečanje
produktivnosti in znižanje cen. Pri tem
ne smemo pozabiti pozitivnega učinka
velikih naporov Agencije za pošto in
elektronske komunikacije v zadnjih
osmih letih.
Pri širjenju dostopnosti širokopasovnega dostopa na komercialno zanimivih področjih je mnogo napravila
konkurenca. Zelo pa moramo biti nezadovoljni z izkoriščanjem priložnosti,
ki jo nudijo strukturni skladi EU, saj
je bil prvi razpis za sofinanciranje
širokopasovne dostopovne infrastrukture v tistih okoljih, ki so za komercialne organizacije manj zanimiva, docela neuspešen. Tako je neizkoriščenih
obležalo 85 milijonov evrov. Šele drugi
razpis, ki ga sedaj končuje Direktorat
za elektronske komunikacije in pošto,
je bolj uspešen, vendar je štiriletna
učna doba za tako važno področje nedvomno predolga. Nedvomno pa je delovanje vlade pri upravljanju Telekoma

Namesto pripravljenosti na dialog številne diskvaliﬁkacije
alno razslojevanje med ljudmi. Slovenski
sindikati smo skupaj s civilnimi združenji
nastopili enotno proti tej spremembi in z
velikimi demonstracijami novembra leta
2005 preprečili usmeritev naše države v
smer neoliberalne ekonomije. Ponosen
sem, da sem v prvi polovici mandata te
vlade tudi sam prispeval k ohranitvi socialne države pri nas.
Kako ocenjujete izplen Zverovih “reform”?
Kako je biti glavni sindikalist za
področje šolstva v času vlade Janeza
Janše? Je bil v tem obdobju vaš delovnik trši kot sicer?
Največ energije je bilo treba usmeriti v
uveljavljanje stališč sindikata o predlaganih šolskih reformah, v zavarovanje
materialnih interesov zaposlenih in ohranitev družbenega položaja izobraževalk in
izobraževalcev. Še posebej zahtevno je bilo
v začetku mandata te vlade, ko je hotela,
prek enotne davčne stopnje, državljanom in
državljankam vsiliti neoliberalne reforme,
ki bi omogočile prerazporediti bogastvo k
premožnim slojem in še pospešiti materi-

Po propadlem poskusu uveljavitve enotne davčne stopnje sem bil prepričan, da
se bo vlada odvrnila od prepričanja, da
mora sindikate in druge civilnodružbene
skupine poraziti in da bo rešitve iskala v
strpnem dialogu z zainteresiranimi, vendar sem se zmotil. Konflikt se je ponovil
ob vsiljevanju 100-odstotnega financiranja zasebnih šol iz javnih sredstev. Kljub
zbranim 75.000 podpisom in večinskemu
javnemu mnenju proti tej spremembi je
vlada trmasto zavračala resno razpravo
in argumente stroke, učiteljev in splošne
javnosti. Šele naš poziv za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, ki so ga
podprle opozicijske stranke, jih je prisilil k

umiku. Namesto pripravljenosti na dialog,
ki edini prinaša dolgoročne in stabilne
rešitve, je bil SVIZ deležen številnih diskvalifikacij, ki so se spustile tudi na pritlehno
osebno raven. Kot sem že večkrat opozoril,
reforme ministra Zvera niso bile konsistentne in domišljene in niso upoštevale
mnenja stroke niti učiteljev praktikov.
Kje vidite pasti zasebnega šolstva?
Kje morebitne prednosti?
Izobraževanje razumem kot javno dobro
in ne kot dobrino, ki je odvisna od plačilne
sposobnosti posameznika. Zasebno šolstvo
je zaželena dopolnitev javnega šolstva, saj
poveča izbiro staršem glede na njihovo versko prepričanje ali svetovno nazorsko opredelitev, vendar mora biti v izobraževalni
sistem umeščeno tako, da ne spodbuja
socialnih razlik in zmanjšuje pravice
do enake dostopnosti do izobraževanja.
Možnost za pridobitev izobrazbe mora biti
v največji možni meri odvisna od sposobnosti posameznika, ne pa od njegovega
materialnega položaja v družbi.
Kakšna je za vas idealna šola?

Idealne šole ni. Lahko pa šola pomembno
prispeva k vzpostavljanju pogojev, da se
družba približa svojim idealom. Upam,
da v Sloveniji obstaja večinsko soglasje,
da so to načela demokracije, socialna
pravičnost, strpnost, spoštovanje razlik in solidarnost med ljudmi. Ker
šola v veliki meri oblikuje pogoje za
uresničevanje teh idealov, je nujno, da
o temeljnih vprašanjih izobraževanja
v družbi obstaja čim širše soglasje. Je
preveč pomembna, da bi jo prepustili v
fevd politiki.

Slovenije, ki je v večinski državni lasti,
prav posebno poglavje. Po začetnem
imenovanju državnih uradnikov v
nazorni svet TS so ti morali zaradi
konfliktov interesov zaradi pritiskov
Evropske Komisije odstopiti. Nato pa
je vlada za predsednika nadzornega
sveta imenovala docela nekompetentno osebo brez kakršnega koli poznavanja področja. Kmalu potem, ko
je bil odstranjen predsednik uprave z
mednarodnimi izkušnjami, se je začelo
štiriletno kadrovsko prerivanje na vrhu
TS in kontinuirano reorganiziranje,
povezano tudi z nemajhnimi stroški
za tuje svetovalce.
Višek pa je nedvomno bila epopeja
prodaje Telekoma Slovenije, ki je stala
precej davkoplačevalskega denarja.
Rezultat pa je izgubljena kredibilnost
Slovenije, tako da bo trajalo še kar
nekaj časa, da se bo, ob kakšnem bolj
ugodnem času, našel resen kupec, ki bo
pripravljen investirati v pripravo ponudbe in v energijo, potrebno za resna
pogajanja.
Lahko rečemo, da je na področju elektronskih komunikacij bera te vlade
dokaj borna!
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Financiranje programov predšolske
vzgoje in sedanjo lestvico subvencioniranja plačil za starše je
treba poenostaviti in povečati njeno
občutljivost v vseh plačilnih razredih.

Nočem biti eden tistih, ki samo gledajo
in godrnjajo, ampak hočem biti del
sveta in ga pomagati sooblikovati.

Storil bom vse, da bo Slovenija odgovorna do vsakogar, še posebej do mladih,
znanja željnih otrok 21. stoletja.

Tadej Slapnik

Darko Nikolovski

Roman Jakič

Ustanavljanje novih univerz
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Kako naj bo zares brezplačno?
Damijan Štefanc

Iztekajoči se mandat šolskega ministra Zvera je postregel s
številnimi nedomišljenimi in strokovno vprašljivimi spremembami šolskega sistema.

Opaziti

je bilo protislovne težnje:
na eni strani po večji racionalizaciji
stroškov v javnih šolah, na drugi strani
pa prizadevanja za večji obseg financiranja zasebnih šol.

Pomembno je upoštevati
mednarodne kriterije
Dr. Dušan Radonjič

Doslej je veljala definicija, da je univerza osrednja, najvišja skupnost
fakultet za določena znanja, institucija,
ki goji mišljenje kot svobodno duhovno
prvino; duhovna samostojnost njenih
učiteljev, znanstvenikov, umetnikov in
študentov bi morala biti njeno poglavitno izhodišče.
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu, sprejet po
hitrem postopku v parlamentu, jemlje
dosedanjo odličnost in dopušča opustitev določenih in uveljavljenih kriterijev že zgolj s členom, ki pravi, da je
možna celo »mednarodna zveza univerz« in to »ne glede na izpolnjevanje
pogojev za ustanovitev univerze in za
vpis …«.
S floskulo o »konkurenčnosti« in s
politično demagogijo vladajoča politika
z »neznosno lahkotnostjo« zamenjuje
temeljne kriterije in vrednostne presoje o nastanku novih visokošolskih
institucij. Odličnost oziroma kvaliteta
univerzitetnega šolstva je opredeljena
z mednarodnimi univerzitetnimi kriteriji. Mednje sodijo: kvaliteta raziskovalnega dela in kvaliteta pedagoškega
dela. Raziskovalno delo je v najožji
korelaciji z usposobljenostjo in nadarjenostjo raziskovalcev – profesorjev; rezultati raziskovalnega dela pa vodijo do
univerzitetnih nazivov: docent, izredni
profesor, redni profesor.
In če nadaljujemo z mednarodnimi univerzitetnimi kriteriji; eden
najpomembnejših ciljev vsake univerze
kot institucije bi morala biti najvišja
(doktorska) stopnja znanja, ki potrjuje
odličnost v raziskovanju in to mentorjev
in doktorandov. Gre torej za produkcijo
znanja, kar pomeni bogatenje teorije in
znanstveno-raziskovalne metodologije.
Oboje pa mora biti nadgrajeno z aplikativno vrednostjo, ki se včasih morda
udejanji šele čez določen čas. Produkcija
znanja pa ima tudi svojo zgodovinsko
osnovo, ki jo – razumljivo – nadgrajujejo novi, sodobnejši znanstveni dosežki.
Sledi reprodukcija znanja, ki pomeni
usposobljenost prenašati znanstvene

dosežke iz svetovne zakladnice znanja
v domače okolje in ki jo udejanjajo
najmodernejši pedagoško-znanstveni
procesi.
Samo znotraj takih institucij, ki
sledijo univerzalnim znanstvenim in
pedagoškim kriterijem, je možno govoriti o konkurenčnosti; taki instituciji
pa sta Univerza v Ljubljani s svojim
70-letnim znanstveno-raziskovalnim
delom in Univerza v Mariboru s svojim
50-letnim znanstveno-raziskovalnim
delom. Ali res lahko nove visokošolske
institucije konkurirajo že uveljavljenima univerzama, ki imata stkane znanstvene in pedagoške vezi po vsem svetu?
Vzemimo na primer samo Ekonomsko
fakulteto Univerze v Ljubljani, ki se je
z mednarodno akreditacijo umestila
med 100 najbolje ocenjenih tovrstnih
institucij v svetu. Ali pa podiplomski
magistrski študijski program MBA na
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze
v Mariboru, ki je mednarodno akreditiran že od leta 1996, Ekonomsko-poslovna fakulteta pa je že pridobila mednarodno akreditacijo tudi za vse preostale
študijske programe. So tema dvema institucijama res lahko konkurenčne novo
nastale »privatne« šole?
In če smo del evropske skupnosti, če smo
sprejeli bolonjske spremembe, bi moralo
slediti: čim prej se soočiti z mednarodno
kvaliteto, mednarodnimi akreditacijami, ali vsaj dosledno vpeljati presojo o
kakovosti novonastalih institucij, torej
jih ocenjevati s primerljivostjo mednarodnih standardov. Ob tem pa poskušajo
posamezniki ustanavljati nove univerzitetne institucije, ki se v ničemer
ne približujejo vrednostnim kriterijem
omenjenih univerz.
Vsi udeleženci tega prostora, od
študentov, profesorjev, dekanov, rektorjev do ministrstva pa bi zato morali
ukrepati ob nastajanju novih univerz
oziroma visokošolskih zavodov v smislu
tiste odgovornosti, ki pomeni odgovornost za vse in pred vsemi.

V Zaresu bomo zagotovili, da bo splošno
izobraževanje tudi v prihodnje ostalo
javna dobrina. Ne le pouk, tudi druge
dejavnosti v osnovnih šolah se morajo
financirati iz javnih sredstev: nesprejemljivo je, da se nekateri otroci ne
morejo udeležiti interesnih dejavnosti
ali šole v naravi, ker njihovi starši ne
zmorejo plačila zanje.

Pripraviti
se moramo
na dolgo
in čimbolj
kvalitetno
starost

Prizadevali si bomo, da bodo učenci
lahko večino svojih obveznosti opravili
v šoli in v njej kakovostno preživeli
tudi del prostega časa. Znanje mora
ostati visoko na lestvici družbenih
vrednot, zato bomo storili vse, da bo
imel poklic učitelja čim višji družbeni
ugled, učencem pa zagotovili, da bodo
učbeniške komplete prejeli v trajno last.
Damijan Štefanc je vodja strankinega programskega odbora za šolstvo
in šport, zaposlen asistent za področje
didaktike in kurikularnih teorij na ljubljanski Filozofski fakulteti.
foto: Mateja Pivk

Legenda slovenskega novinarstva, poznavalka domačih
in tujih družabnih dogodkov,
podpisnica pod Zaresovo peticijo
za uvedbo brezplačnega prostovoljenag cepljenja proti HPV in
predvsem zaprisežena Zaresovka
Bernarda Jeklin o tem, kako je
biti zares aktiven tudi v “tretjem”
življenjskem obdobju ...
Kako opisujete vseživljenjsko
učenje ali aktivno staranje?
Vse življenje se izobražujem, čeprav
imam formalnega izobraževanja že
dovolj. Vseživljenjsko izobraževanje je
zame – nori svet, ki nas obdaja, slovenski mikrokozmos, ki ponuja številne
možnosti nadgrajevanja znanja. Jaz to
s pridom izkoriščam. In pri tem si vsak
svoje meje postavi sam – do kod se želi
izobraževati in kaj želi vedeti.
Knjiga Zarota Metuzalemov govori
o vse starejši družbi …
Še posebej Evropska družba je vse
starejša – slovenska družba je trenutno v povprečju stara 42 let, kmalu
bo povprečje 50 let. Vitalnejše družbe
pa imajo nižje povprečje – denimo
Bangladeš ima povprečno starost 16 let.
Otroci zelo znižajo povprečje. Torej imamo na eni strani stare evropske družbe,
na drugi strani pa so družbe lačnih, ognjevitih mladih ljudi, ki želijo nekaj drugega, nekaj več. Stare družbe pa zaradi
tega morda nimajo veliko možnosti –
razmisleki o tem niso najbolj prijetni.

Nimamo naravne selekcije – zato nas
bodo premagali tisti, ki jo še imajo. Naj
nas to veseli ali ne – na to se moramo
pripraviti. Če se ne bomo, bo hudičevo
težko.
Kakšne priprave imate v mislih?
Vse sorte, velikanske priprave. Starost
ne sme biti obdobje, ko le še posedaš in
čvekaš. Starost naj bo delovno obdobje
– nekako si bo treba dlje zagotavljati
eksistenco in preživetje. Največ krivde
za vse nosi Bismarck, ki je v 90. letih 19.
stoletja zakoličil svoj pokojninski sistem
– tega v bistvu še vedno uporablja vsa
Evropa. Takrat so seveda mnogi pomrli še med delovno dobo, upokojenci pa
so živeli le še malo časa – danes pa so
nekateri v pokoju skoraj dlje, kot pa so
delali in to ni prijetno, tudi za človeka
samega. Kreativno življenje posameznika je zelo pomembno – bodisi kreira nov
časopis, ali pa le korenje na vrtu.
Kako rešiti to zagato?
Izboljšanje situacije ni le naloga posameznikov – to je naloga družbe.
Potrebujemo majhno revolucijo – de-

lovni proces je treba popolnoma preoblikovati tako, da bodo mladi delali
intenzivneje, starejši pa na drugem,
manj zahtevnem in obremenjujočem
delovnem mestu. Tudi Švedi in Finci se
že resno pogovarjajo o tem, da naj bi šli
v pokoj šele pri sedemdesetih letih. To
je perspektiva in ni tako zelo grozna,
če bomo stvari pravočasno smiselno
uredili. Izkoristiti je treba prispevek posameznika, da bo koristen dolgoročno –
vedno v skladu s potencialom ter tako,
da mu bo delo znosno breme.
Upokojenskih strank, kakor jo
imamo pri nas, v Evropi ni prav veliko?
Ne, ker je to neumno. To je ceh, to ni
stranka. Nekdo je pač zasnoval politično
domislico in jo – s pomočjo demagogije
– realiziral na stari populaciji. Demagogija vžge vedno pri manj razvitih
ljudstvih. Število starih ljudi raste in čez
dvajset let bo to politična velesila! To je
dejstvo, o katerem je treba razmišljati
in ga predelati v nekakšno normalno
politično sceno.
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Ustvarjanje je posebna vrednota, zapisana v konvenciji o
človekovih pravicah. Svoboda
govora in obveščanja pa v ustavi.

Za dobro novinarstvo so potrebni resnicoljubnost, poglabljanje znanja in
raziskovanje, odlikovati ga morajo etika, preverjanje informacij, visoka raven
komuniciranja. Nepogrešljiv, posebej v sedanjih časih, je pogum.

Majda Širca

Barbara Verdnik

Analiza delovanja vlade

Kaj bo na področju kulture
ostalo od tega mandata?

Medijska politika

Janšev obračun z mediji
Dr. Jože Vogrinc

Majda Širca

Aroganca, odsotnost kulturnega dialoga, priseganje na
moč, bratski posli...

R

esda so se sredstva za kulturo zmerno povečevala, toda kljub temu je delež
namenjen za kulturo, tako znotraj BDP
kot znotraj proračuna, najnižji po osamosvojitvi.
Denarja ni manjkalo za medije, saj se
je za njihovo uravnoteženje takoj našla
ena stara milijarda tolarjev, še preden
je zakon stopil v veljavo. Največ se je
delilo vladi naklonjenim medijem in ne
tistim, ki pomoč zares potrebujejo.
Sicer se je ta mandat začel z napovedjo
vojne medijem. Nadaljeval se je z vojno
z mediji in za medije. In končal se bo v
najbolj umazani bitki na račun medijev.
Minister je na začetku mandata obljubil, da bo njegova prioriteta film. Izkazalo se je, da ga je prioritetno uničeval.
Vsako leto je v programu vlade obljubljal zakon o filmu, toda raje je ohranjal status quo in s tem na položajih
ljudi, ki filma ne poznajo, ga ne ljubijo
in mu ne koristijo.
Ko so partijski časi že tonili v pozabo,
je minister uveljavljal svoj okus. Ni mu
bil všeč naslov filma Fucker, zmrdoval
se je nad Magnificom, z razstave je
umaknil kip Jožeta Pučnika, njegova
finančna rezerva pa je bila odprta za
projekte prijateljev, pa četudi mimo
pravil. Prešernove nagrajence je ofrcal,
češ da se ve, kako prihajajo do nagrad.
Strinjal se je s sinhronizacijo tujih
filmov in v Lipici pustil odprto pot za
golf. Ko so mladoekonomisti ponudili

enotno davčno stopnjo, je minister
»skrival« analize o posledicah le-te na
stanje v kulturi. Šele pooblaščenka ga
je odvezala teh skrivalnic. Analize niso
bile ugodne, a je reforme vseeno branil, četudi ni imel odgovora, kako bi z
njimi sploh zvozili.
Danes je luknja na gradbišču za NUK
2 nedotaknjena, opozicijski zakon o
izgradnji NUK pa je bil povožen brez
najmanjših zadržkov.
Dobro je, da je pripravil zakon o Agenciji za knjigo. A slabo, ker nima pravih
zagotovil, da bo finančni tok za knjigo
boljši, kot je bil.
Skratka, v bodoče bo na kulturi težko.
Ker je nekaj področij hudo prizadetih,
ker je proračun slabo načrtovan, ker bo
treba popravljati nenarejeno oziroma
zavoženo. In ker je malodušja preveč
tudi med kulturniki.
Slovenija je majhna in vsi se nekje
križamo in poznamo. Z ministrom za
kulturo sva se nekoč srečevala na faksu
pri latinščini. Distančni, a normalni
odnosi. Vse, dokler ni postal minister.
Odprtost se je spremenila v jedkost in
aroganco. Kako nove vloge nadenejo
nove obraze, sem doživela po nekem
radijskem soočenju, ko je poskusil dvigniti roko nadme.
Dvigniti se z močjo nad drugega – bodisi z roko, bodisi z besedo – ne pomeni
zgolj priznanja nemoči, temveč popolno razvrednotenje kulture.

Opera

Kdo bo tebe plačal?
V mednarodnih krogih proizvajalcev
odrske tehnike je razpis Ministrstva za
kulturo za opremo ljubljanske Opere
povzročil kar nekaj zgražanja, ker je bil
pripravljen skrajno diletantsko. Razpisana vrednost 1,7 milijona evrov bi namreč
zadoščala za vaški oder, za tip resnega
opernega gledališča pa je 7 milijonov evrov minimum. Ni čudno, da je dvanajst
od štirinajstih prijavljenih odstopilo od
razpisa. Na koncu je od razpisa odstopilo
(ne prvič!) tudi ministrstvo in vse skupaj
preložilo na ramena novega mandata.
Važno je, da minister zatrjuje, kako obnova Opere dobro napreduje. Tako dobro,
da bo končana najmanj dve leti kasneje
in da bo naložba za kakšnih 15 milijonov evrov dražja od načrtovanega.

(gradbena dela) naj bi stala 14.305.000
evrov, a je bila pogodba težka 22.520.000
evrov. Za tretjo fazo (oprema odra) je
predvidenih 1.786.000 evrov, a kot kaže,
bo stala najmanj 7 milijonov evrov.

Kajti razlike so očitne: že za prvo fazo
(rušenje, izkop jame) je bilo predvidenih
1.877.816 evrov, pogodba pa je bila podpisana za 3.745.862 evrov. Druga faza

Razdejanje vlada tudi na področju programa, ne le glede gradbenih del. Do
konca leta ni operne premiere, le ena
baletna in nekaj opernih koncertov.

Skratka, začneš graditi s 17.968.816 evri,
na koncu pa zlezeš na več kot 33 milijonov evrov! Minister mirno podpiše pogodbo
na ključ, ki preprečuje morebitne anekse,
a že v naslednjem hipu k pogodbi prilepi
za četrt milijona evrov vreden aneks!
Da ne omenjamo konflikta interesov
ministrovega zunanjega svetovalca, ki
je bil član razpisne komisije za izvajalca
gradbenih del in hkrati tudi zaposlen pri
izbranem podizvajalcu.

Z nezaupanjem do medijev je Janševa vlada ogrozila obstoj
kritične in neodvisne javnosti.

To nezaupanje do medijev je doseglo
vrh v premierjevi nezaupnici novinarjem po njihovem odprtem pismu, v katerem so se uprli odkritim in prikritim
pritiskom nanje: zamenjavam urednikov, odslavljanju neposlušnih novinarjev, pristranskosti v programski
politiki ipd. v medijih, direktno nadzorovanih od koalicijskih kadrov, in odlivu oglaševanja podjetij s koalicijskimi
kadri v upravah in nadzornih odborih
iz medijev, nenaklonjenih koaliciji itn.
Tak odnos je bil vsa štiri leta vztrajno
enak in ima za temelj nedemokratično
prepričanje, da bi morala pahljača vrednot in stališč v slovenskih medijih odsevati vrednote in stališča politične elite,

pri poročanju pa za nameček še dajati
prednost vladajoči koaliciji.
Na področju financiranja medijev se tak
odnos kaže v »uravnoteževanju«, ki ima
za posledico namesto rasti kritičnih in
neodvisnih medijev, s pomočjo katerih
bi politična javnost lahko bolj objektivno presojala vrednost projektov in
uspešnost političnih ukrepov, množitev
parazitskih medijev, ki zaradi politične
in finančne odvisnosti od botrov niso
sposobni samostojnega življenja, saj
jim bralci ne zaupajo. Spodletelost
»uravnoteževanja« in odkrite podpore
medijskim odvisnikom je nazadnje
pripeljala do nove taktike – ustanavl-

janja brezplačnikov, kjer je odvisnost od
finančnih in političnih botrov, povezanih z vlado, zakamuflirana v naslavljanje potrošnikov.
Nezmožnost, da bi v medijih videli organ javnosti, in nerazumevanje tega,
da odprta sodobna družba potrebuje od
oblasti neodvisno javno sfero, se kažeta
v ravnanju trenutnih oblastnikov z RTV.
Njihov zakon o RTV Slovenija je ustanovo, ki bi morala voditi samostojno politiko in imeti neodvisen nadzor, podredil
deloma posrednemu, deloma neposrednemu vplivu strank vladajoče koalicije
in njihovih klientov (zlasti nekaterih
krogov v katoliški cerkvi). Posledice so
odliv kvalitetnih sodelavk in sodelavcev,
premalo samostojno poročanje in
nekvaliteten, do kritične javnosti podcenjevalen program s popolno prevlado
cenene zabave, ki je iz zabavnih programov prodrla celo v aktualnopolitične
vsebine. Tak odnos vladajočih in politika njihovega vodstva RTV Slovenija ne
le jemljeta ugled ustanovi in njenemu
programu, pač pa tudi vzbujata dvom
v potrebnost javne RTV – s tem pa še
bolj ogrožata obstoj kritične, neodvisne
javnosti.
Če povzamemo: tak odnos in tako
ravnanje odhajajoče koalicije si niti ne
zaslužita vzdevka »medijska politika«:
medijska politika bi zahtevala jasno
predstavo o trajni družbeni funkciji in
razvoju medijev kot oblikovalcev neodvisne javnosti, politika Janševega parlamenta in vlade pa se je omejevala na
podrejanje medijev sebi. Celo v tem je
bila na srečo dokaj neuspešna.

Filmski sklad

Simonitijeva zadnja klapa
Mag. Marjetica Mahne

Filmski sklad, s katerim filmarji sicer
nikdar niso mogli biti (zelo) zadovoljni, v mandatu ministra Simonitija
pod diktaturo njegovega uslužbenca
Igorja Prodnika doživlja zlorabo in
destrukcijo, ki ji ni para. Tako popolna
demontaža pravne države in ponižanje
pravne stroke sta uspela le malokomu.
Aktualna oblast je na tem razmeroma
majhnem področju plastično in v vseh
razsežnostih, eksemplarično razgalila
naravo svojega vladanja.
V dveh letih si je Sklad in sfero
umetniškega ustvarjanja, ki bi morala
biti avtonomna, z grobo aroganco absolutno podredila. Zakone upravljanja
javne ustanove in delitve javnega denarja Prodnik s svojimi političnimi botri
ignorira, v ustvarjenem kaosu pa se
gre diktatorja. Zakonske mehanizme
odločanja je neuresničeni režiser, ki
ga vodita maščevalnost in alergija na
vsakogar, ki ni »naš«, »poenostavil«:
direktorja (še vedno!) ni, Skladu poveljuje kar Simonitijev vojak, ki je selektor, odločevalec, nadzornik, ki dirigira z
ministrstva, edini in od nikogar omejevani razsodnik.
Kadrovska čistka je vredna totalitarnih
režimov: v dveh letih so bili po osebnih
diskreditacijah odstranjeni vsi, ki so se

poskušali nečednostim zoperstaviti. Po
primitivnem načelu delitve na »naše«
in »vaše« »očiščeni« nadzorni odbor ni
več niti za okras, profesionalne komisije
za izbor filmov niso potrebne – brez razpisa in kriterijev jih izbira in financira
kar Prodnik. Metoda »deli in vladaj!«
je producente, ki so od subvencij
eksistenčno odvisni (skupaj z vsemi, ki
v Sloveniji predstavljajo filmsko industrijo), razdelila, marsikaterega spravila
v ponižujočo podložnost, neubogljive pa
ne glede na reference eksistenčno ogrozila.
Ob dvoletnem mrku produkcije, katerega posledice bodo filmarji čutili še dolgo,
koruptivnih poslih in ogromnem znesku
neporabljenega programskega denarja
je hkratno prejemanje desettisočev evrov neupravičenih plač, honorarjev in
sejnin skoraj zanemarljivo.
Ostri protesti mednarodnih institucij,
nedvoumne ugotovitve protikorupcijske komisije, sprožene kazenske ovadbe
– Simonitiju vse to ne preprečuje nespodobnega ignorantskega ponavljanja, da je vse v redu. S tem izpričuje, da je
aktualna izvršilna oblast nedotakljiva
in da lahko brez posledic ignorira ne le
javnost in stroko, temveč tudi vse nadzorne institucije: sodišče, proračunsko

inšpekcijo, protikorupcijsko komisijo. V
državi ni instance, ki bi jo Simoniti in
Prodnik priznavala, velja le njuno »revolucionarno« pravo: kot da bi bili v vojni
ali revoluciji.
Filmski sklad je strašljivo opozorilo, da
totalitarizem nima političnega predznaka in da je možen njegov povratek tudi
v tem tisočletju. Minister meni, da na
vprašanja, zakaj je dovolil sovražni prevzem Filmskega sklada, zakaj javni denar deli »pod mizo«, kdo bo odgovarjal
za blokado produkcije, kako si lahko
dovoli onemogočanje ali nepriznavanje
nadzornih institucij, javnosti ni dolžan
odgovoriti. Dejstvo, da mu računov ni
treba polagati tudi vladi in njenemu
predsedniku, pa nedvoumno kaže, da
nasilje nad Skladom ni le strokovno,
temveč tudi politično.
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KULTURA & MEDIJI

Poslanstvo glasbe je tudi njena
družbena angažiranost. Na žalost
je ta vidik vedno manj prisoten.

Zato sem se odločil, da se pričnem ukvarjati s politiko. Zato, ker se je ona
pričela z mano. Da pomagam postaviti glasbo (beri “kulturo”) na mesto, kamor sodi oz. si zasluži. Da pomagam sebi, stanovskim kolegom in novim generacijam z NOVO politiko. Ker ji verjamem. Ker prvič ZARES verjamem.

Franci Kek

Matjaž Jelen

Potrebno se je
odločiti in nastopiti

Mladi in politika

prav mladi najhitreje od vseh družbenih
skupin zamenjali zanimanje zanje z
izrazito privatističnimi koncepcijami
družbenega sveta, z družbeno anomijo
in izgubo zgodovinskega spomina.
Namesto tega so se pojavile “nove
teme”, ki so postale križišča družbenih
spopadov: strukturna nezaposlenost,
boj za pravice stigmatiziranih manjšin,
prost dostop do pomembnih informacij,
enakopraven in neoviran dostop do
vseh ravni izobraževanja, spopadi za
avtonomijo medijev, upiranje novim
kontrolnim mehanizmom, na primer v
novih medijih, ideologije telesne samopodobe in zdravja, potrošniški slogi.

Oddaljenost je vse večja
Dr. Mirjana Ule

foto: Špela Kasal

Pogovarjali smo se z Daretom Nikolovskim, reperjem, ki je
v komadu “Gregor” izpovedal resnično življenjsko zgodbo
o socialni izključenosti in naštel glavne teme - “revščina,
bolezen in trpljenje”. Študent komunikologije, ki “hoče
verjeti”. Pojasnjuje, zakaj se je kot eden izmed najmlajših
strankinih kandidatov podal v (novo) politiko.

Predvsem v drugi polovici dvajsetega

Zakaj si se odločil, da boš stopil na
politično sceno?
Ker hočem verjeti. Najlažje bi bilo sedeti, piti pirček in komentirati dejanja
drugih. To je najlažje. Malo težje pa se je
odločiti, soočiti se z vsem tem drekom,
katerega pri nas politika predstavlja, in
se kljub temu spustiti v to greznico, ker
veš, da nekdo vse to mora počistiti.
Ali se ti ne zdi, da je tvoja glasbena
pot boljši način za opozarjanje na
družbene probleme?

Živijo v sedanjosti in hočejo pobegniti
v jutri. Vprašanje je – kje so študenti,
nekdanji nosilci sprememb? Očitno smo
prišli do točke, v kateri mladi čutijo, da
ne morejo vplivati na svet okoli njih. In
to je največji zajeb.
Kaj pa misliš, da ti lahko spremeniš,
če boš izvoljen v parlament?
Ne vem, kaj lahko spremenim, vem pa,
kaj bi rad spremenil.
In kaj bi rad spremenil?

stoletja se je zdelo samoumevno, da so
mladi subjekti inovacij in napredka na
vseh področjih življenja. To so potrdili
praksa, raziskave in sociološka teorija.
Ustvarjalci družbenih elit, javnega
mnenja in množične kulture so skrbno
spremljali dogajanja med mladimi,
iskali v njih legitimacijo za svoje ideje ali
skušali mlade navdušiti zanje. Dialektika družbene preobrazbe je v zadnjih desetletjih privedla do “idej o koncu rasti”.
Pričakovanja o nenehni ekonomski rasti
in znanstveno-tehničnem napredku
so trčila ob svoja lastna notranja protislovja. S problematizacijo koncepta

Poslanstvo
glasbe in
grenak priokus
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“napredka” upada tudi tista ideološka
konotacija pojma mladine, ki je v mladini videla “gonilo napredka”, “kazalnik
razvoja”, “anticipacijo prihodnosti”.
V tej točki odločilno posežeta ideologija in praksa globalizacije, ki bolj kot
karkoli odtrga mlade od “velikih tem”
družbenih spopadov dvajsetega stoletja, kot so npr. delavske in sindikalne
pravice, socialna pravičnost, zatiranje
žensk in avtonomija civilne družbe
nasproti državi. Res je, da so te teme
vsaj v tako imenovanem razvitem
svetu tudi sicer izgubile precej svoje
pomembnosti in akutnosti, vendar so

V zadnjih treh desetletjih so se mladi
ljudje počasi odvrnili od kolektivnih
dejavnosti. Na njihovo mesto je stopila
individualna politika vodenja življenja.
Obenem pa se politiki naslanjajo na glasove starejših generacij, kar še povečuje
razdaljo med politiko in mladimi. Tako
pri nas kot v večini Evrope je veliko formalnih ovir, da bi mladi postali aktivni
državljani; na primer nesrečen primer
volilne pravice, ki jo mladi dobijo takrat,
ko so že zdavnaj aktivni v potrošni sferi
ali v procesu izobraževanja, potem paradoks, da izobraževanje ni priznano kot
aktivno delo in iz njega ne sledijo pravice,
ki sledijo iz dela. Vse to oddaljuje mlade
od aktivnega državljanstva in od javne
sfere. Ker se pa proces izobraževanja in
s tem mladost širi v tretje desetletje, se
mladi odučijo aktivnega državljanstva,
zato tudi v odraslost stopijo kot privatne in ne javne osebe, ki jih zanima bolj
osebno kot družbeno blagostanje.

Zgodbica

Malo zares

Franci Kek
Seveda je, samo v Zaresu ne gremo v
parlament, da bi opozarjali na družbene
probleme, temveč da bi jih reševali. Z
glasbo lahko opozarjam, ampak kaj
nam to pomaga, če v parlamentu nimamo ljudi, ki bi imeli posluh za sočloveka.
In jaz sem eden od 90 odstotkov novih
»zaresovcev«, ki bi hoteli to spremenit.
Misliš, da se mladi premalo angažirajo
za svojo prihodnost?
Mislim, da mlade boli k… za prihodnost.

Plače, s katerimi se bo živelo, ne
životarilo. Da se zdravnik ukvarja s pacientovo boleznijo, ne z njegovo denarnico. Da se omogoči mladim družinam
življenje, ne pa, da je vsak otrok dodatno breme. Da tisti, ki so delali vse svoje
življenje, ne jejo kruha iz smetnjakov,
kot jim ga ponujajo nekateri. Pa tega je
še veliko …

ares lepih občutkov sem bil deležen
predlani poleti na stadionu Koševo v Sarajevu na koncertu skupine Bijelo dugme. Bošnjaki, Hrvati in Srbi so skupaj,
malodane objeti, prepevali največje hite
legendarne skupine.

Iluzija je, če misliš, da se s tem, ko ne
greš na volitve, izogneš odgovornosti –
deluješ lahko tudi z nedejanji.

Grenak priokus se mi je prikradel le ob
misli, zakaj tega dogodka niso ponudili
ljudem v času, ko se je pripravljala balkanska morija. Tistega večera je bilo
namreč dejansko čutiti moč in vpliv
Bregovića in prijateljev.

Janja Vidmar

Z

Poslanstvo glasbe je tudi njena družbena
angažiranost. Na žalost je ta vidik vedno manj prisoten. Lahko bi rekli, da je
skorajda edina »protestna« pesem zadnjih let pesem – Ne grem na kolena. Prevladujejo pesmi »socialnega« tipa« – Toni
je pa ribo ujel in je ves vesel. Tovrstni
glasbeniki so podprli tudi vladni predlog na referendumu o zakonu o RTV. Sledila je vzajemna podpora. Razvila se je
spirala, ki pa se žal ne dviguje, pač pa
spušča v globino.
Zato: Postanimo družbeno angažirani,
razmišljajmo, kaj se godi okoli nas. Povejmo, če nam kaj ni všeč. V nasprotnem
primeru – ob apolitičnosti – bo vsakokratna oblast z nami počela, kar se ji
bo zahotelo.

Ondan sem zganjala cigumigu po
denarnici. Sestradana hči s tekom
kompletnega slovenskega kontingenta v Afganistanu je že navsezgodaj
ropotala okrog praznega hladilnika.
Če sem državi priskrbela ena lačna
usta ter dvoje bodočih pridnih rok, je
moja državljanska, ne le starševska
dolžnost, da med pastmi inflacij, operacij, lustracij in tajkunizacij čim bolje
obvarujem podmladek intelektualnega
kapitala. Bila sem že pred vrati, ko se je
vame priplazila heretična misel, da bi
v bližnji štacuni preverila predvolilno
klimo. Pa sem, tako kot znam svoja
stališča sproti prilagajati potrebam na
trgu, v hipu zamenjala zeleno mikico
z našo znamenito zaresno oranžno in
oddrvela izzivat potencialne volivce.
Med policami me je sumničavo motrila
drobna, klena gospa. Desus, sem si rekla in se postavila v vrsto pred blagajno. Z vseh strani sem bila opazovana,
stehtana in ocenjevana.
»Pošlušte, a niste bili vi zadnjič na televiziji pri neki stranki?« S hrbta me je
prebadal združen pogled slovenskih
upokojencev.
»Pri stranki Zares,« sem po zaresovsko
stavila na odprt dialog.

»Saj vas poznam, pišete nekaj po
časopisih,« je drobna gospa obtožujoče
dvignila prst.
»Pišem tudi knjige,« sem se ustrašila
tega, kar je prebrala. Literatura
običajno bolj pomirja ljudi. Diskretno
sem primerjala vsebino najinih nakupovalnih košaric. Lahko bi si podali
roko.
»A da ste zares, pravite?« si me ni nehala ogledovati s strogim volivskim
očesom, medtem ko sem med ponižnim
prikimavanjem na tekoči trak položila
čokolado, brez katere ne morem živeti.
»Pa da so še vas povabili zraven, jej,
jej,« se je čudila, da sem bila kar malce
pretresena. Ovbe, kaj mi pa manjka?
Ravno sem se dobro izprsila v vsej svoji
oranžni promociji naših sijočih načel,
ko je padla obsodba:
»No, veste kaj, saj je bil že skrajni čas,
da pisateljni nehate afne guncat in se
spravite k poštenemu, trdemu delu!«
Pozor! To je dokaz, da pisanje ni zgolj
komunikacija s kondomom, zato se ob
prebiranju teh vrstic lahko okužite z virusom levosredinskih izhodišč.
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Velik uspeh Zaresovega vprašalnika - 8.246 odgovorov

V

anketi, ki smo jo izvedli v
času od junija do konca avgusta, nas je zanimalo vse tisto,
kar onkraj političnih delitev
skrbi in navdihuje vse: kako
bomo živeli jutri, mi in naši
zanamci. In seveda kaj lahko,
kaj moremo in moramo storiti,
da bi bilo vsem bolje.

VAŠE MNENJE
ZARES ŠTEJE

Anketo smo izvajali prek
dveh različnih virov. Na dom
vsakega gospodinjstva smo poslali tiskano zloženko v obliki
ankete (približno 600.000 izvodov), obenem pa smo anketo
izvajali na internetu na spletni
strani www.zares.si.

Gregor Golobič

Dvanajst let je minilo, odkar je kakšna

Doslej smo zbrali že 8.246
odgovorov, od tega 2.855
preko spletne strani.

Demografska
slika
anketirancev

Podnebne spremembe

3,00

Prek spleta so na anketo odgovarjali
večinoma moški (69 %), pri tiskani obliki pa je spolna struktura anketirancev
veliko bolj uravnotežena (46 % moških,
54 % žensk). Skupno je bilo med anketiranci 53 % možkih in 47 % žensk.
internet
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Pričakovano so na spletni strani odgovarjali večinoma mlajši, medtem ko so
izpolnjene vprašalnike po pošti pošiljali
predvsem starejši. Povprečna starost
anketiranca je bila 51 let, pri čemer je
povprečna starost spletnih anketirancev
38 let, tistih, ki so izpolnjeno anketo vrnili po pošti, pa 56 let.
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Nova politika, ki se zna samoomejevati, ve, da ne ve mnogočesa, in zato
vpraša, pa tudi preveri, kar snuje.
Zato smo si želeli slišati vaše kritično
mnenje.

V vprašalniku, ki smo ga postavili
pred vašo svobodno presojo, vas nismo
spraševali po politični pripadnosti ali
odnosu do naše ali katerekoli stranke.

Ugledni misleci, ki so nam namenili
misli v uvodu vprašalnika, domala vsi
ugotavljajo eno: ta čas je prelomen,
potrebna je korenita sprememba, saj
je največja utopija in samoprevara
misliti, da bodo stvari že same nekako
šle. Bodo - a po zlu. Realen program
se zato ne sme omejevati na štiriletje
posameznega mandata. To vodi le v
prazno vrtenje in boj vsakega proti
vsem. Ozreti se je treba naprej, vsaj

Hrana

Stanovanja

Šolstvo
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V zadnjem času se dogajajo velike podnebne spremembe. Ravno zato smo Vas
vprašali, katera izmed ponujenih ukrepov bi najprej podprli.

a. Država nameni več finančnih
sredstev: povečanju deleža obnovljivih
virov energije (sonce, biomasa ...),
spodbujanju varčne rabe in javnih
prevoznih sredstev.
b. Glede na naraščajoče energetske

c. S spremembo sistema registracije
avtomobilov postane cestna taksa
odvisna od količine izpustov škodljivih
plinov, ne pa od prostornine motorjev.
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tja do leta 2020, in iz te vizije določiti
naslednje korake. Tak pogled narekuje
politiko odprtega dialoga, ki edina
lahko pripelje do novega razvojnega
sporazuma.

2,50

potrebe pa tudi izpuste CO2 in
počasnost prehoda na obnovljive vire,
se v energetski oskrbi Slovenije poveča
delež jedrske energije.

Na internetu s odgovarjali
večinoma mlajši in moški, medtem
ko na tisku večinoma starejši.

Zanimalo nas je vse tisto, kar onkraj
političnih delitev skrbi in navdihuje
vse: kako bomo živeli jutri, mi in naši
zanamci. In kaj lahko, kaj moremo in
moramo storiti, da bi bilo vsem bolje.

politična stranka z vprašalnikom nagovorila ljudi, kaj si mislijo o prihodnosti. Med tem se je zvrstilo na stotine
anket, ki pa jih je zanimalo vse drugo,
le skupna prihodnost ne. Tudi zaradi
tega je lansko jesen nastala stranka
Zares. Ker je bilo nečesa preveč in vsega drugega premalo. Na eni strani prerivanje in prepir, ki vodi le v razkroj,
na drugi sobivanje in soustvarjanje,
kar je pogoj razvoja.

d. Država naj s predpisi in spodbudami zagotavlja energetsko učinkovite
novogradnje, več sredstev pa nameni
boljši izolaciji obstoječih stavb.
Anketa kaže, da kar 88 % anketirancev
podpira predlog, da se poveča delež
obnovljivih virov energije in spodbuja varčna raba. Na drugem mestu
se nahaja 62 % podpora energetsko
učinkovitim gradnjam in boljša izolacija. Z 31 % sledi podpora spremembi v
obračunu cestne takse. Najmanjšo podporo pa ima povečanje deleža jedrske
energije (19 %).
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Ključni izzivi kmetijske politike postaja proizvodnja cenovno dosegljive in
zdrave hrane. Podnebne spremembe,
rast prebivalstva in škodljiva raba
kmetijskih površin za pridobivanje
t.i. biogoriva so vzrok pomanjkanja in
podražitev hrane.

a. Subvencije na hektar se nadomestijo s subvencioniranjem: dejansko
pridelanih količin, pridelovanja zdrave
hrane in prilagajanja podnebnim spremembam, zlasti suši.
b. Pridelavo hrane iz gensko spremenjenih rastlin tudi brez zaščitnih
ukrepov za zaščito tradicionalnega in
ekološkega kmetovanja ter rastlinskih
vrst.
c. Omejevanje in strog nadzor nad
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Zaradi pomanjkanja stanovanj so njihove cene višje kot v bližnjih državah,
neprofitnih stanovanj pa močno primanjkuje. Državni stanovanjski sklad
gradi večinoma le še tržna stanovanja
in z varčevanjem pomaga na predolgi
rok, saj mnoge mlade družine potrebujejo stanovanje zdaj.

a. Država naj prek stanovanjskega
sklada omogoči zavarovanje bančnih
stanovanjskih posojil, da bodo posojila
lahko najeli tudi mladi brez zaposlitve
za nedoločen čas.
b. Državni stanovanjski sklad naj
preneha z gradnjo tržnih stanovanj
in vsa razpoložljiva sredstva skupaj z
občinami usmeri v gradnjo neprofitnih
stanovanj.

uporabo pesticidov ter prepoved posebej nevarnih pripravkov, da bi ohranili
oz. izboljšali stanje tal in zalog pitne
vode.

c. Z zakonsko spremembo naj se znova

d. Ukrepe za spodbujanje pridelave,

d. Z novimi prostorskimi akti je treba

predelave in prodajo hrane v isti regiji
ter tako povečanje samooskrbe s hrano.

zagotoviti več zemljišč za stanovanjsko
gradnjo.

Slika kaže, da anaketiranci v največji
meri podpirajo zdravo hrano pridelano
brez uporabe pesticidov. Zato se tudi
v 95 % zavzemajo za omejevanje in
strog nadzor nad uporabo le-teh pri
proizvodnji. Poleg tega se strinjajo tudi
s spremenjenim načinom subvencioniranja po dejansko pridelanih količinah.
Navsezadnje se v 81 % strinjajo tudi s
povečanimi spodbudami za lokalno
pridelavo, predelavo in prodajo hrane.
Po drugi strani pa tudi v 87 % zavračajo
pridelavo hrane iz gensko spremenjenih
rastlin.

Dohodninska olajšava za adaptacijo
stanovanj je v očeh anketirancev
najboljša rešitev za stanovanjske probleme v Sloveniji. Sledi mu ukrep, ki bi
preusmeril gradnjo stanovanjskega
sklada v neprofitna stanovanja. Anketiranci bi poleg tega omogočili še mladim
lažjo pot do posojila, tudi če niso zapolseni za nedoločen čas. Po drugi strani
pa, kot vse kaže, večje število zemljišč
za gradnjo še najmanj pomaga pri
rešitvi stanovanjskih problemov.

uvede dohodninsko olajšavo za adaptacijo ali nakup stanovanja za vse, ki
prvič rešujejo ta problem.
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V Sloveniji se radi strinjamo, da so ljudje
največje “naravno” bogastvo in izobrazba ključ do prihodnosti. A premalo naredimo, da bi lahko vsakdo razvil svoje
zmožnosti in uresničil vse talente.

a. Učencem in dijakom naj se
omogoči, da bodo po pouku v šolskih
prostorih pod strokovnim vodenjem
opravili vse “domače” obveznosti za
šolo
b. Učencem in dijakom naj se zagotovi
brezplačne učbeniške komplete
c. Učencem naj se v celoti krije
stroške za šolo v naravi, dijakom pa
za udeležbo na strokovnih ekskurzijah
vsaj dvakrat v času šolanja.
d. Učencem in dijakom naj se zagotovi
brezplačno malico in kosilo
77 % anketirancev zagovarja, da učenci
in dijaki imajo možnost, da opravijo
vse svoje domače aktivnosti v šoli pod
strokovnim vodenjem. Nadpovprečno
veliko jih zagovarja tudi brezplačno
malico in kosilo. Nekaj manj jih zagovarja, da bi vsem učencem in dijakom
podelili brezplačne učbeniške komplete.
Po drugi strani pa je ukrep, da bi plačali
ekskurzije in šolo v naravi v popolnosti,
pritegnil najmanj anketirancev.
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Nemogoče je mogoče
Slavoj Žižek

Ko smo bili pred leti priče enemu najnižjih trenutkov našega parlamentarnega življenja - vulgarnemu nasvetu Pavla Ruparja Majdi
Širca, naj gre k zdravniku na pregled mednožja - je bilo poučno opazovati reakcije poslancev na ta izpad.

P

omladni poslanci so se brez zadrege zadovoljno nasmihali Ruparjevemu “dobremu štosu”, medtem ko je bilo na večini obrazov
kolegov iz Širčine poslanske skupine zaslediti ne toliko jezo kot zadrego, nejevero, če ne kar sram: sem prav slišal? kako je kaj takega
mogoče? Razlika – razlika v kulturi – je tu postala očitna, in za to
razliko gre v tako imenovanem “kulturnem boju”.
Ali in kako demokracija zares živi v neki družbi, ni odvisno zgolj
od napisanih zakonov, ki zagotavljajo svoboščine in urejajo proces
demokratičnega odločanja. Nič manj pomembna ni gosta mreža
nenapisanih pravil civiliziranega obnašanja, ki urejajo spoštovanje
drugih, vljudnost in strpnost, in ki prepovedujejo poniževanje soljudi. Ta pravila so po svoji naravi krhka – nobena oblast, nobena zakonska prisila ne kaznuje njihove kršitve, toda če se jih ne držimo,
se celotno družbeno tkivo pričenja razkrajati. In to je tisto, kar nas
mora skrbeti ta trenutek: razkroj teh pravil.
Pomladniki so v zadnjih letih ponavljali v neskončnost napev “Dragi Tone, dragi Borut” – medsebojno obtoževanje Toneta Ropa in Boruta Pahorja glede zakulisnega vpliva na medije; v njem so videli
trenutek resnice, ko so nehote padle karte in nam je bil dan vpogled
v zakulisje strankarskih vplivov. Ali ni zdaj, ko se v obrambo vlade
(in drug drugega) najbolj izpostavljata Janez Janša in Dimitrij
Rupel, napočil čas, da volilce spomnimo na še en podoben napev,
“Dragi Dimitrij, dragi Janez”? V daljnem letu 1995 je Janša takole
okarakteriziral Rupla:
»Zame ste enostavno oseba, ki ne more brez gospodarja. In ko ga
najde, je pripravljena popljuvati vse, ki trenutnemu gospodarju
niso všeč. /…/ Kako si lahko pogledate v oči? Ste bili v zmoti pred
dvema letoma ali ste v zmoti danes? Ali ste spremenili mišljenje,
takoj ko ste povohali oblast, pa čeprav so Vas brcnili na njen rob?
Kolikšna je bila Vaša cena, g. Dimitrij Rupel?”
Rupel pa je udarec nemudoma vrnil: »Janša je demagog. V politiki
je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, Je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev,
ampak služabnike.«
Pustimo ob strani vulgarnost tovrstnega javnega psovanja in
raje poglejmo, ali ni prišel čas, da zunanjemu ministru ponovimo
vprašanje: je bil v zmoti tedaj ali danes, ko po širni Evropi brani
čast “hudobnega demagoga”? Je spremenil mišljenje, ko je povohal
pomladno oblastno korito? “Kolikšna je bila Vaša cena, g. Dimitrij
Rupel?” Na zadnje vprašanje bo najlaže odgovoril sam Janša, ki ga
je pred leti zastavil, saj je bil kasneje sam kupec blaga imenovanega
“Rupel”.
Mar torej ni čas, da vzamemo to vzajemno kritično karakterizacijo resno in jo uporabimo kot ključ za razumevanje sedanjega
obnašanja obeh politikov in njunih strankarskih kolegov? Spomnimo se grobo nepietetnega obnašanja predsednika vlade, ki se je ne le

udeležil odprtja spomenika preminulemu Drnovšku, postavljenega
proti njegovi izrecni volji, ampak se je celo proglasil za njegovega
dediča in pri tem okrcal predstavnike opozicije, ki se iz spoštovanja
do pokojnikove želje odprtja niso udeležili – v nebo vpijoč primer obscenega manipuliranja z mrtvim. Spomnimo se, kako je predsednik
vlade, potem ko je bil ujet, da je splagiral svoj nagrajeni govor, to
očitno dejstvo brezsramno zanikal. In še in še in še – tragikomedija
je dosegla vrhunec z reakcijo slovenske vlade na oddajo finske televizije o podkupovanju Patrije. Pomislite – slovenska vlada je uradno
zahtevala od finske vlade, naj posreduje in razčisti, kaj se dogaja v
neodvisni televizijski postaji! Edini precedens, ki se ga ob tem spomnim, so stari socialistični časi, ko je sovjetska vlada intervenirala pri
jugoslovanski, če so bili kateri mediji pri nas preveč kritični do Sovjetske zveze. Nič čudnega, če Finci preprosto ne vedo, kaj naj počnejo
s takšno zahtevo, nezaslišano za demokratično družbo. Pri nas se
rado govori o silah kontinuitete in ostankih komunistične preteklosti – no, tukaj smo srečali tak ostanek v čisti obliki! Sporočilo
zloveščih izjav zunanjega ministra je jasno: ko je napadena vlada
(oziroma njeni posamezni člani, kar je zanj očitno isto – kolikokrat
je ob napadih nanj izjavil, da gre v resnici za napade na slovensko
državo!), se svoboda medijev neha. Odgovor vsakega demokrata na
to je jasen: ne, tukaj se svoboda medijev ZAČNE.

In tako je tudi pri nas: paranoidne
konstrukcije, grobe diskvalifikacije
in žalitve, vse to neopazno postaja
del političnega vsakdana in razkraja
nravno tkivo družbe.
Vrhunec te paranoidne norosti je ideja o “globoki državi”, skriti alternativni oblastni mreži, ki nelegitimno podvojuje javno oblast –
konstrukt, vreden stalinskih blodenj o trockistično-imperialističnem
skritem Centru, ki hoče uničiti sovjetsko oblast. (Tu velja omeniti
komično podrobnost, da je to idejo spravil v obtok isti zunanji minister, ki me je pred dobrim desetletjem, v svoji kučanovski fazi, javno
okrcal, ker sem uporabil izraz “udbomafija”…)
Pozorni bralec je opazil, da se doslej nisem spuščal v vsebinsko
upravičenost obtožb in protiobtožb – zavestno sem se omejil na formo, na to, kar vsi vidimo in slišimo. Na tej ravni poteka kulturni boj:
vladne stranke in njihovi ideologi dejansko uvajajo izredno stanje,
kjer je vse podrejeno razliki med “nami” in “njimi”, kjer so dovoljene
vsakršne diskvalifikacije in psovke, če gre za “njihove” ljudi. Vlada
govori o medijski transparentnosti, pri tem pa Slovenijo dobesed-

no preplavlja s politično-lastniško zelo netransparentnimi “neodvisnimi” brezplačniki. Nekaj je jasno: brezplačniki v resnici NISO
brezplačni, ceno zanje bomo plačali vsi, dobesedno in politično.
Vladna stran govori o preseganju strankarskih razlik, pri tem pa
ne le poglablja razliko med “nami” in “njimi”, ampak celo ne prenese razlik med “svojimi”. Čim se pojavi razpoka v njihovem lastnem bloku, je tisti, ki se ne strinja z večino, takoj razglašen za “njihovega” agenta in plačanca – od tajkunov, do mladoekonomistov
in dovčerajšnjih medijskih eksekutorjev. In to je nemara pri vsej stvari najbolj žalostno, ta pristno-komunistična prepoved “frakcij” v
lastnem bloku. Protitajkunski boj, ki ga zdaj bije vlada, je v osnovi
NOTRANJI spopad v njenem lastnem bloku.
Tu moramo omeniti slabost Boruta Pahorja, ki s svojim “spravljivim” nastopanjem zamegli to ključno dejstvo “kulturnega boja” in
tako daje Janši, Ruplu & comp. legitimiteto normalnega političnega
nasprotnika. S tem pristaja na dejstvo, da nemogoče postaja mogoče.
To staro reklamno geslo je v zadnjem času nepričakovano postalo aktualno, na žalost ne le v Sloveniji. Kdo bi si pred desetletjem
ali dvema upal zagovarjati mučenje ujetnikov? Sama ideja je bila
“nemogoča”, preprosto nepredstavljiva in nesprejemljiva kot predmet javne razprave. Danes je brez velikega hrupa nemogoče postalo
mogoče. Kdo bi si pred par desetletji upal zagovarjati sodelovanje
neofašističnih strank v demokratičnih vladah? Veljal je tabu, da so
te stranke avtomatično izključene iz oblasti. Danes je takšno sodelovanje dejstvo v Italiji, Avstriji, pa še kje. Še pred par leti je bila ideja
“globalnega ogrevanja” zasmehovana kot apokaliptična paranoja
brez znanstvene osnove; danes je naenkrat splošno sprejeta, a v
“normalizirani” obliki. Govori se, da ne smemo videti zgolj slabih
plati ogrevanja, ampak tudi dobre plati – na Grenlandiji lahko že
gojijo zelenjavo, kmalu bo možen ladijski prevoz tovora iz Azije v
Severno Ameriko direktno preko severnega pola …
In tako je tudi pri nas: paranoidne konstrukcije, grobe diskvalifikacije in žalitve, vse to neopazno postaja del političnega vsakdana
in razkraja nravno tkivo družbe. Pri tem se ne smemo varati, češ da
gre “zgolj za besede”: besede nikoli niso zgolj besede, besede zarisujejo horizont, znotraj katerega dojemamo svet, in koordinate, na
podlagi katerih ukrepamo.
Sem tukaj pretiraval? Odločitev puščam volilcem. Poslušajte javne
izjave Janše, Rupla in njunih kolegov, poslušajte vulgarnosti provokatorjev od Jelinčiča do Grimsa – ne poslušajte samo vsebine,
ampak tudi ton, diskvalifikacije, žalitve. Nato se vprašajte, ali si res
želite družbo, v kateri je takšno nastopanje normalno. Ali vas res
ni čisto nič sram, da živite v družbi, kjer je kaj takega mogoče? Če
je vaš odgovor, da vas to nič ne moti, potem si pač zaslužite vlado,
kakršno zdaj imamo. Pazite samo, da se ne boste začeli pritoževati,
ko bo prepozno.

mali državljanski priročnik za volitve
Če boste na dan volitev 21. septembra odsotni, lahko predčasno
glasujete 16., 17. in 18. septembra 2008,med 9. in 17. uro na sedežih
okrajnih volilnih komisij, ter na tistih upravnih enotah, kjer
okrajne volilne komisije nimajo sedeža.
Če zaradi bolezni ne morete priti na volišče, lahko zahtevek za
glasovanje na domu do 18. septembra oddate okrajni volilni
komisiji.
Za glasovanje na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, je
treba zahtevek oddati okrajni volilni komisiji do 18. septembra
2008.
Vse podrobnejše informacije pridobite na okrajnih volilnih
komisijah, ki imajo sedeže na upravnih enotah. Njihove naslove
lahko najdete na http://www.dvk.gov.si
Seznam posebnih volišč – OMNIA - za volivce zunaj območja
volilnega okraja najdete na http://www.dvk.gov.si
Kontaktni podatki Državne volilne komisije:
Telefon: (01) 432 20 02, faks: (01) 433 12 69
e-pošta: rvk@gov.si

