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»Slovenija v EU – deset let po vstopu« 

 

Spoštovana predsednica vlade, dragi prijatelji, bivši člani Ožje pogajalske skupine za pristop 

k EU, gospe in gospodje, 

Najprej bi se rad zahvalil za povabilo in napore, ki ste jih organizatorji današnjega srečanja 

vložili v pripravo dogodka in knjižice "10 let Slovenije v Evropski uniji". Lep dogodek in 

zanimiv prerez izkušenj tistih, ki smo bili vsebinsko zadolženi, da Slovenijo varno pripeljemo 

v mirni pristan, kot se je kasneje izkazalo, razburljivega članstva. Deset let je od vstopa v 

Evropsko unijo in šestnajst, odkar je bila ustanovljena Ožja pogajalska skupina za vstop v 

Evropsko unijo. Kakor sem zapisal že v prispevku za knjižico, nepozabna izkušnja 

nepozabnih dni in prijetni spomini na sodelovanje v skupini, ki si je želela le eno: da bi svojo 

nalogo opravili s strokovno poštenostjo, uspešno in korektno. Zato, da bo naš vstop v 

Evropsko unijo dobrodošel za slovenske državljanke in državljane ter da bo potekal brez 

nepotrebnih zapletov.  

Šesterici držav, ki so začela pogajanja v prvi, t. i. luksemburški skupini, smo se priključili kot 

zadnji. Že da se nam je to posrečilo, je bil pomemben dosežek prizadevanj države, ki je imela 

ob prvih korakih v evropske povezave nemalo težav in so jo mnogi še vedno videli predvsem 

kot del nemirnega Balkana.  

Temeljno izhodišče našega pristopa je bilo prepričanje, da so pristopanje k Evropski uniji in 

spremembe, ki jih moramo zato izpeljati, skladni s prehodom v odprto tržno gospodarstvo in 

odprto družbo, povezano s svetom. Skladni torej z vizijo, ki smo si jo zastavili za Slovenijo, z 

vključitvijo v Evropsko unijo ali brez nje.  

Zavedali smo se, da so pravila igre - evropski pravni red - dana in jih razen v tehtnih 

okoliščinah ne moremo spreminjati ter da smo države kandidatke tiste, ki se vključujemo v 

Evropsko unijo, in ne obratno. V prvih letih pogajanj še ni bilo jasnega političnega soglasja 

naših partnerjev v Evropski uniji glede časovnega poteka pristopa in tega, v koliko krogih naj 

bi se zgodil. Zato je bilo nujno razblinjati nepotrebne dvome o naši sposobnosti, da lahko 

prilagajanje evropskemu pravnemu redu in tako tudi tranzicijo opravimo hitro in učinkovito. 

Slovenija je s svojo izbrano potjo v očeh evropskih partnerjev vse bolj postajala kandidatka s 

trdnim gospodarstvom, sposobno administracijo, kandidatka, ki je za pristop najbolje 
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pripravljena. Morda smo bili ob koncu procesa videni in cenjeni celo bolj, kot bi si v resnici 

zaslužili. 

Prilagajanje pravnemu redu je zahtevalo številne prilagoditve na številnih področjih, zato je 

bil težji del pogajanj doma. S tem mislim predvsem na preseganje obstoječih političnih in 

gospodarskih interesov ter monopolov. 

Slovenija je bila edina kandidatka, ki je pogajalska izhodišča formalno sprejemala tudi v 

Državnem zboru. Ta navidezno bolj zapletena ureditev se je potrdila za koristno, saj sta bili s 

tem zagotovljeni preglednost za javnost in enotna politična podpora procesu skozi vse 

obdobje pogajanj. Bila je tudi edina kandidatka, vsaj na začetku procesa, v kateri so bila 

pogajalska izhodišča javno dostopna medijem in javnosti. Tako smo uspešno odstrli tančico 

skrivnostnosti s procesa, ki je bil zelo tehnično zasnovan ter je, da bi ga razumeli, zahteval 

veliko strokovnosti in znanja. Nič takega ni bilo, kar bi bilo smiselno prikrivati, in prikrivanje 

bi zgolj sprožilo nepotrebna vprašanja in ugibanja. Skratka, nismo si želeli zgodb tam, kjer jih 

v resnici ni bilo.  

Pomembna zasluga za učinkovit potek procesa gre parlamentarnim političnim strankam v 

vladi in opoziciji, ki so pokazale zrelost in dosegle dogovor, da je projekt državnega pomena, 

ter ustvarjalno prispevale k soglasju o najpomembnejših nerešenih vprašanjih. Zrelost in 

soglasje, ki bi ga potrebovali tudi danes, a žal ne obstaja. Pomembno vlogo tekom celotnega 

procesa približevanja naše države Evropski uniji je imel slovenski državnik dr. Janez 

Drnovšek, ki ga, kot veste, žal ni več med nami.  

Če bi z izkušnjami, ki smo jih pridobili v vseh teh letih šele začenjali pogajanja, bi bilo 

smiselno in potrebno karkoli spremeniti? V načinu pristopa, pri organizaciji dela, pri sestavi 

pogajalske skupine … Verjetno ne. Dober občutek. 

*** 

In kaj je prinesla evropska desetletka? Marsikaj, česar smo se bali, se ni zgodilo, zgodilo pa se 

je marsikaj, česar nismo pričakovali in na kar tudi nismo bili ustrezno pripravljeni. Naše 

članstvo bi brez dvoma lahko razdelili na čas od vstopa do finančne in gospodarske krize ter 

čas krize. Slednji pa je bil in je še čas resnih preizkušenj. Morda je najhujše res že mimo, a 

zanesljivo smo še daleč od stanja, ko bi lahko z gotovostjo trdili, da je Evropska unija na trdih 

temeljih in da je kriza za nami.  
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Razprava o viziji Evropske unije, tudi o morebitni federaciji držav članic je seveda 

pomembna. Če se strinjamo ali ne s končnim pristanom, zagotovo drži, da Evropska unija za 

svoje preživetje potrebuje nadaljnje poglabljanje. Pri tem bo pomembno predvsem, ali bo to 

poglabljanje temeljilo na načelu skupnosti ali na poudarjenem medvladnem pristopu in ali 

nam bo ob tem uspelo primerno nasloviti tudi vprašanje demokratičnega primanjkljaja. Ni 

skrivnost, da je za države z majhno sorazmerno težo sodelovanje, ki temelji na načelu 

skupnosti, bistveno za zavarovanje njihovih interesov.  

Ne gre si zatiskati oči niti pred dejstvom, da sta dobro delujoča monetarna unija in obstoj 

skupne valute evro ključna, verjetno celo odločilna za obstoj Evropske unije ter da je slednja 

danes na razpotju. 

Z enako gotovostjo, kot zagovarjam zgornji ugotovitvi, mi je tudi jasno, da je v mnogih 

državah članicah trenutno zaupanje v vse institucije – lastne, evropske in tudi tiste v drugih 

državah članicah – na eni od najnižjih točk. Enačba, ki jo moramo rešiti, je bolj zapletena od 

navidezne dileme med varčevanjem ali rastjo ter navidezne samoumevnosti zavzemanja za 

rast in delovna mesta. Oboje je pomembno, a ljudje predvsem pričakujejo, da nam bo uspelo 

obdržati kakovost življenja, kakršne smo vajeni. Najti moramo odgovor na vprašanje, kako 

čim bolj ohraniti doseženo raven kakovosti življenja, upoštevajoč, da smo morda pred daljšim 

obdobjem nizke stopnje gospodarske rasti, obdobjem, ko bomo morali voditi odgovorno in 

uravnoteženo makroekonomsko in socialno politiko ter dosledno upoštevati meje našega 

planeta. Načrtovanje prehoda na trajnostno gospodarstvo je edina pot naprej. Na 

gospodarskem, socialnem in tudi okoljskem področju. Je način, da se izognemo prehodu iz 

finančnega v drugačne oblike »posojilnih krčev«. Globok padec medsebojnega zaupanja na 

vseh ravneh pa bo mogoče postopoma odpraviti le, če nam ob krepitvi medsebojne 

odgovornosti uspe obnoviti in povečati tudi medsebojno solidarnost.  

Zato vsem problemom navkljub in da bi nam ne pošla vnema pri njihovem reševanju, ne 

smemo pozabiti ključnih razlogov, ki dajejo smisel skupnemu sobivanju. Ti so obstajali že v 

ozadju izhodiščne odločitve za oblikovanje Evropske unije, a so se sčasoma spreminjali ali, 

bolje, dopolnjevali. Mir, stabilnost in blaginja so in bodo vedno ostali ključni »raison d'être« 

oblikovanja in obstoja Evropske unije. S poglabljanjem povezovanja se je okrepil del, ki je 

temeljil na utrjevanju skupnih vrednot, pospešena globalizacija pa je dodala nove razloge 

okrepljenemu sodelovanju v evropskem prostoru. Če želimo ostati pomembni, če želimo 
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odločilno soodločati pri razvojnih usmeritvah na področjih, na katerih se svet, in mi z njim, 

srečuje s številnimi globalnimi izzivi, je krepitev skupnega evropskega glasu in nastopa nujna.  

*** 

In Slovenija? Nisem pristaš idealiziranja Evropske unije. Nasprotno, prepričan sem, da 

moramo ohraniti kritično distanco, če ji res želimo dobro. A za probleme, s katerimi se 

soočamo danes v Sloveniji, smo krivi sami. Ni naključje, da je bilo Sloveniji, kot prvi od 

novih članic ponujeno predsedovanje. Tudi ni naključje, da smo prvi med novinkami velikega 

poka prevzeli evro. A dejstvo je, da smo tisto, kar sta nam omogočili članstvo v Evropski uniji 

in prevzem Evra izkoristili slabo, precej slabše kot primerljive države. Kot je nedavno dejal 

kolega Mrak v enem od svojih zadnjih intervjujev, iz dela rešitve evroobmočja smo postali del 

problema evroobmočja. Smo v skupini držav, ki je relativno močno zadolžena in ta 

zadolženost bo postala dolgoročni kamen, ki nam bo onemogočal, da bi tekli hitreje.    

Nauk po desetletju članstva in bridkih izkušnjah zadnjih let je zato preprost. Članstvo v 

Evropski uniji samo po sebi še ni dovolj za pričakovanje, da se bodo nekatere stvari zgodile. 

Da bo bolje. Da nas bo Evropska unija učinkovito ščitila pred lastnimi napakami. Še posebno, 

če se tudi Evropska unija sama ukvarja s pomembnimi vprašanji lastnega obstoja in razvoja. 

Potrebno je trdo delo doma, potrebne so korenite spremembe k demokratičnemu zorenju in 

odpravljanju vseh nepravilnosti, ki so se nakopičile v zadnjih letih. Potrebne so spremembe, 

ki bodo omogočile krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in pravne države, 

vredne zaupanja ljudi in podjetij. Da znamo in zmoremo smo tudi znotraj evropskih institucij 

že dokazali, tako med pristopnimi pogajanji, kot tudi med predsedovanjem in pri vsakokratnih 

pogajanjih o delitvi evropskega proračunskega kolača. Znamo in zmoremo … ko vemo, kaj 

želimo in ko smo se pri uresničevanju tega pripravljeni vsaj za silo poenotiti.    

1. maj 2004 je v Sloveniji minil v veselju, a brez pretirane evforije. Članstvo v Evropski uniji 

je bilo v javnosti videno kot logično nadaljevanje osamosvojitvene poti in naše uveljavitve v 

mednarodnem prostoru. Slovenija je postala članica Evropske unije, območja, ki mu je 

zgodovinsko, kulturno, geografsko, vrednostno … pripadala že od nekdaj. Šlo je za potrditev 

samopodobe evropskega naroda in našega prepričanja, da se vračamo domov.  

Naj zaključim. Evropski narodi so se po stoletjih spopadov, razhajanj in trošenju energije za 

nekoristne namene odločili, da morebitna nesoglasja rešujejo za skupno mizo, s spoštovanjem 
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medsebojnih razlik in v demokratičnem dialogu. Čas bi že bil, da ideje in vizijo, ki je v jedru 

evropskih povezav, po desetletju članstva udejanjimo tudi doma … v lastnem narodu. 

Hvala za pozornost! 

 


