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Tema dneva

Ljubezenske težave

S oočenje Boruta Pahorja in Gregorja Golobiča pred 
parlamentarno komisijo, ki preiskuje politično odgovornost 
za slabo vodenje projekta Teš 6, je bilo pomembno z vidika 
razčiščevanja, kje se je zalomilo, in zato da bi se iz tega 

morda lahko kaj naučili ter se podobnim scenarijem izognili pri 
drugih velikih (državnih) projektih. Čeprav še pomembnejši proces 
poteka pred dunajskim mednarodnim centrom za arbitražo, 
kamor je Holding Slovenske elektrarne vložil 250-milijonsko 
tožbo proti ameriški multinacionalki General Electric Power, 
pravni naslednici francoske družbe Alstom Power, dobaviteljice 
tehnološke opreme za šesti blok, parlamentarne komisije ni 

mogoče podcenjevati.
Soočenje dveh akterjev 

iz Pahorjeve vlade, ko 
se je zgradila glavnina 
bloka, pa ima tudi drugo, 
dnevnopolitično dimenzijo, 
saj prihaja prav v času 
priprav na predsedniško 

kampanjo. Golobič gotovo sodi med »goro nasprotnikov«, ki 
jim, kot pravi Pahor, ne želi prav nič ugajati. Ker pa se je Pahor 
ob napovedi predsedniške kandidature odrekel temu, da bi bil 
moralna avtoriteta v državi in da je »to, kar potrebuje država, 
človek, ki ima neko politično avtoriteto«, je bilo pričakovati, da 
bo retorično vešči Golobič udaril naravnost po predsednikovi 
politični avtoriteti.

Dejstvo je, da Pahorju ne ustreza pogrevanje zgodb iz obdobja, 
ko je bil predsednik vlade, ker je bilo takrat narejenih kar nekaj 
napak, na primer prepozna sanacija bank, ki jih še zdaj lahko 
štejemo v milijardah evrov škode, vendar se po drugi strani zdi, 
da mu je volilno telo to tudi oprostilo, nekako v smislu: saj smo 
vedeli, da ni bil pravi za to funkcijo. Zato je prav mogoče, da si 
bo Golobičevo sporočilo s soočenja, da Pahor ni stopil na zavoro 
v projektu Teš 6, ko je bil za to še čas, zapomnilo manj ljudi kot 
fotografijo predsedniškega kandidata, ki stabilno stoji na supu 
pod blejskim gradom.

Vroča juha

Pričakovali smo,  
da bo Golobič udaril 
po predsednikovi 
politični avtoriteti.

Luka Jakše

Ljubljana – Na prvi šolski dan 
sta dijake in učence nekaterih 
ljubljanskih šol pozdravila pre-
mier Miro Cerar in ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport 
Maja Makovec Brenčič. Zaželela 
sta jim veliko znanja in veselja, 
ob sloganu Zdrav duh v zdra-
vem telesu pa jim podarila žoge. 

»Izobražujete se za zelo pleme-
nite poklice,« je pred napolnjeno 
športno dvorano na Srednji 
zdravstveni šoli poudaril premier 
in jim zaželel, da bi v svojem po-
klicu našli tudi veselje.« Čim več 
se naučite in bodite prijatelji,« je 
dijakom na srce položil premier, 
ki šolo vidi tudi kot prostor prija-

teljstva. Tudi ministrica za šolstvo 
je učence in dijake pozvala, naj 
si ustvarijo šolo takšno, kakršno 
želijo imeti, hkrati naj gledajo 
tudi naprej na svojo karierno pot. 
»Znanje vedno šteje, je popotnica 
za vse to, kar želite biti, in bodite 
pogumni v tem, kar želite biti in 
postati,« je dejala ministrica. C. R.

Prvi šolski dan 
Novi začetek  V šolskih klopeh 180.000 učencev ter 74.000 dijakov

Fevdalizacija šestega bloka  Pahor se z največjim projektom svoje vlade ni ukvarjal vse do konca leta 2009. Foto Matej Družnik ▶ stran xxxxx
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Končuje se poletje, čas, ko se tako rekoč pol 

Slovenije preseli na hrvaško morje in so edi-

ni strateški interes v domačem javnem mne-

nju počitnice na Hrvaškem. Med turistično 

sezono detajli meddržavnih odnosov izgubijo 

barvitost, z jesenjo so spet na dnevnem redu 

incidenti v Piranskem zalivu.

Ponovno se zaostruje politični besednjak. 

Hrvaški premier Andrej Plenković je spodbu-

dil ribiče v Savudriji, naj svoje delo v zalivu 

opravljajo tako kot pred sodbo arbitražnega 

sodišča, lovijo v slovenskih notranjih vodah. 

Predsednik slovenske vlade Miro Cerar, ki je 

julija sprejel povabilo v Zagreb, si z obiskom 

pomišlja, rekel je, da »izgublja potrpljenje«. 

Vodja diplomacije Karl Erjavec, ki bo te dni 

na strateškem forumu na Bledu gostil pet-

najst zunanjih ministrov, je z jovialnim obra-

zom objavil, da se s kolegico Marijo Pejčino-

vić Burić pač ne bo sestal.

Hrvaška je izbrala konfrontacijo v govorici 

in dejanjih, njene ribiške ladje onkraj mejne 

črte spremljajo policijska plovila, v tem tre-

nutku od nje ni pričakovati popuščanja. Slo-

venija vztraja pri spoštovanju mednarodnega 

prava, prizadeva si za implementacijo razsod-

be, brez hrvaškega sodelovanja je to neizve-

dljivo. Je ta vojna izgubljena? Realpolitika je, 

da se na mednarodno pravo največ sklicujejo 

poraženci; najslavnejši primer je bližnjevzho-

dni, Palestinci si z mednarodnim pravom ne 

morejo nič pomagati. In vendar je v zunanji 

politiki, posebej majhnih držav, pravo močan 

in prepričljiv adut, sploh pa živimo v Evrop-

ski uniji, precizno pravno reguliranem siste-

mu. In arbitraža je nastala pod vodstvom EU. 

Slovenija ima v rokah vse mednarodnoprav-

ne in politične argumente, meddržavna meja 

je razsojena zadeva, res iudicata, vztrajati se 

mora pri moči argumenta nad argumentom 

moči.
To je naloga diplomacije: prepričevati 

množino odločevalcev in sogovornikov, in 

teh je neskončno veliko, ne samo na mini-

strstvih in v kanclerskih uradih, tudi na in-

štitutih, univerzah, v medijih, pomembno je 

ustvarjanje razumevanja za slovenska stali-

šča na različnih ravneh. Gre za tisto vztraj-

no, sistematično, drobno filigransko delo, o 

katerem govori lord Castlereagh, britanski 

zunanji minister v času dunajskega kongresa, 

v knjigi Douglasa Hurda (Izberi svoje orožje, 

Choose Your Weapons). Vloga in odgovorno-

sti diplomacije so se v dveh stoletjih spreme-

nile, nekatere dileme, argumenti in razprave 

z začetka 19. stoletja pa niti niso tako zelo 

drugačni. Diplomacija velikokrat raje odlaga, 

kakor rešuje probleme, toda potrebnost inte-

ligentnega, argumentiranega prepričevanja 

sogovornikov v mednarodni skupnosti osta-

ja. Mednarodno pravo in diplomacija sta naše 

orožje. Treba je vendar 

znati razložiti Evropi, da 

ni mogoče ponovno bila-

teralizirati mejnega vpra-

šanja, ki je bilo dokončno 

razrešeno, in utemeljiti, da 

bi nespoštovanje sporazu-

ma pomenilo kršitev pra-

va Unije.
Obrisi strategije na 

zunanjem ministrstvu obstajajo. To je med 

drugim teza, da je načelo vladavine prava 

ključnega pomena za evropeizacijo kandi-

datk, države članice EU, posebej tiste v so-

seščini, naj bi s svojim ravnanjem in spošto-

vanjem prava predstavljale vzor. Ravnanje 

v tem duhu je navsezadnje osnovni, glavni 

pogoj vstopa v integracijo. Slovensko-hrva-

ška arbitraža torej kot zgled za številne te-

žavne dvostranske mejne probleme v regiji. 

Oziroma z besedami bruseljske komisije, 

»spoštovanje arbitražnih sodišč je posebej 

relevantno v kontekstu teritorialnih zahtev 

in mejnih sporov na Zahodnem Balkanu, ki 

bi jih lahko tudi v prihodnosti reševali z arbi-

tražnimi sodišči«. Slovenija in Hrvaška sta se 

s svojim odnosom do razsodbe znašli na raz-

ličnih straneh civilizacijske cezure, to je treba 

razložiti Evropi.

V ponedeljek bodo na blejski konferenci 

visoki predstavniki komisije, z njimi bo go-

vora tudi o arbitraži, kar je lepa priložnost. 

Še bolj potrebno je prepričevanje držav čla-

nic. Stališče Nemčije do razsodbe je bilo zelo 

pozitivno, a nujno ga bo 

negovati, hkrati pridobiti 

Francijo, njeno mnenje je 

pitijsko. Kreativna diplo-

macija, o tem je nedavno 

govoril bivši predsednik 

Danilo Türk, bi morala iz-

koristiti okoliščino, da so se 

slovenske pravne zadeve dvakrat 

razpletle s francoskima eminentni-

ma pravnikoma – Robertom Badinterjem in 

Gilbertom Guillaumom. Pomenljivo je tudi 

odklonilno stališče sosednje Italije. Poraja se 

vprašanje, koliko prijateljev imata Slovenija 

in arbitražna razsodba in koliko spretnejša 

je Hrvaška. Je močnejša država, ima več zave-

znikov; zdaj lisjaško čaka, da bo sodbo prekril 

prah.
Mogoče je istrski pisatelj Milan Rakovac 

imel prav. Nedavno je na teh straneh pripove-

doval, kako smešna je bila retorična sloven-

ska blokada Hrvaške, nemara bi bila nujna 

dejanska blokada, ultimat s podpisom raz-

mejitve pred članstvom Hrvaške v Evropski 

uniji. Zdaj se Slovenija spet počuti kot žrtev. 

Nesmiselno in neproduktivno je to večno ne-

govanje sentimenta žrtve, ki je sindrom Vzho-

dnoevropejcev, tudi tukajšnjega premiera; ob 

prihodu beguncev se je obnašal, kot da smo 

žrtev mi, ne oni. Pa menda ta država ni pri-

nesla v EU samo kulturo nenehnega tarnanja 

in izvozila v skupnost samo spor s Hrvaško in 

bo zdaj vendarle izkoristila vse, da bi obvaro-

vala arbitražno odločitev. ●

Tekst
Saša Vidmajer
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Izberi svoje orožje

silva Čeh

Že razpredelnica (na 3. strani) 
kaže, da so to seveda prvi možje 
naših velikih in uspešnih podje-
tij, saj prve štiri presegajo eno ali 
dve milijardi skupnega prome-
ta, Petrol se je približal že skoraj 
štirim milijardam evrov celotnih 
prihodkov. In gotovo za njimi 
»stojijo« prodorni direktorji. Vi-
soki prihodki in čisti dobički »se 
ne zgodijo« zaradi dobrih naklju-

čij, prej trdega dela, ki ga spremlja 
veliko negotovosti: od muhastih 
trgov, različnih kriz, valutnih 
nihanj, vojn, embargov ipd. Go-
tovo je drugače biti šef podjetja, 
ki zaposluje več kot 20.000 ljudi, 
kot tistega, ki jih tisoč ali še manj; 
razlika je truditi se za vsakega 
posameznega kupca po svetu ali 
»zgolj« na domačem pragu.

Colarič je lani prejel za 77.000 
evrov manj prejemkov kot leto 
prej. Med peterico najbolje plača-
nih so se prejemki zvišali samo pr-
vemu na Petrolu Tomažu Berloč-
niku, ki je prejel 328.000 oziroma 
7000 evrov več. Toni Balažič, ki je 
lani še šefoval Mercatorju, je za-
služil 364.000, predsednik uprave 
Gorenja Franjo Bobinac 356.000 
in Tomaž Benčina, prvi mož Cin-
karne Celje, 256.000 evrov.

Jože Colarič še vedno 
najbolje plačan
Direktorski prejemki  Dobri rezultati, 
dobre plače – Sledita Balažič in Bobinac
Ljubljana – Jože Colarič, pred-
sednik uprave Krke, je z bru-
to prejemki, visokimi 749.000 
evrov, še naprej najbolje plača-
ni menedžer. Kvintet najbolje 
plačanih direktorjev sestavljajo 
še štirje »B«: Balažič, Bobinac, 
Berločnik in Bončina.
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Borut Tavčar

Do konca leta 2009 bi projekt 
šestega bloka Termoelektrarne 
Šoštanj lahko ustavili brez vseh 
posledic, je preiskovalni komisiji 
za ugotavljanje politične odgovor-
nosti v tem projektu povedal Gre-
gor Golobič. Že zato ker je Teš 6 
projekt Janševe vlade, bi morali v 

Pahorjevi vladi zvoniti vsi alarmni 
zvonci. Pa tudi zato, ker je družba v 
državni lasti morala najeti posojila, 
da je Alstomu plačala rezervacijo 
in 3. decembra 2009 še prvi obrok, 
80 milijonov evrov.

Borut Pahor je odgovoril, da nje-
gova vlada ni niti začela niti konča-
la tega projekta, sklenila ni niti po-
godbe o poroštvu za 440 milijonov 
evrov. Leto 2009 je bilo še posebno 
težko, podjetja so se zapirala, ban-
ke na zahodu so se začele sesuvati, 
je naštel Pahor, ki ni imel vzroka, 
da bi dvomil o projektu. Ne naza-
dnje je strokovni svet za energeti-
ko večinsko menil, da je naložba 
koristna.

Poslanci v preiskovalni komisiji 
so opozorili, da je Teš 6 največja na-
ložba v Sloveniji, za kar 15 odstot-
kov državnega proračuna, in da bi 
mu predsednik vlade kot predse-

dnik skupščine Holdinga Sloven-
ske elektrarne moral nameniti več 
pozornosti. Golobič je dodal, da je 
vladi že aprila 2009 poslal strokov-
no mnenje Aleksandra Mervarja, 
ki je opozarjal na pomanjkljivosti, 
vendar ni bilo nobenega odgovora. 
»Pa ne zaradi Pahorja, ampak zara-
di Lahovnika,« je dejal Golobič, ki 
sicer priznava odgovornost vseh 
ministrov kot skupščine HSE.

Pahor je priznal, da je kot vsi 
drugi površno poznal projekt, saj 
je imel tudi medijsko odmevnost. 
Vendar pa se z njim kot predse-
dnik vlade ni ukvarjal do konca 
leta 2009, ko je postavil vprašanje 
o smiselnosti naložbe v fosilna go-
riva. Vendar niti od ministrov niti 
od poslancev ali stroke ni dobil 
zahteve, da bi se moral s tem pro-
jektom ukvarjati osebno.

Največja naložba v državi
priročen »alibi za krajo«
Teš 6  Gregor Golobič je udrihal po Mateju Lahovniku,  
ne toliko po Borutu Pahorju
Ljubljana – Za Teš 6 je zna-
čilna fevdalizacija, najprej je s 
projektom minister Andrej Viz-
jak izsiljeval vzpostavitev dru-
gega energetskega stebra, po-
tem je Matej Lahovnik govoril 
o velikih stroških, če bi projekt 
ustavili, je povedal Golobič. Do 
Pahorja ni prišel noben dvom o 
projektu.
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Dostopati do kulture pomeni 
emancipirati se in osvobajati se 
spon, ki vlečejo k surovim tlom 
in zapirajo v plehke svetove s 
premalo občutka za lepo. Zato je 
treba mladim zagotavljati kruha 
in zato jim je nujno dati tudi – ne 
iger, poneumljajočih gotovo ne –, 
pač pa čim več kulture.              
Niso vsa okolja enako kulturna 
ne kultivirana, ponekod se bolj 
kopajo v lepem, subtilnem in 
ustvarjalnem, drugod je primitivne 
grobosti več kot vzvišene poetič-
nosti. A da je kultura ključ do bolj 
odprtega sveta, v katerem nosi 
poglede daleč čez prostranstva, 
lahko pritrdimo vsi in se zaveda 
tudi nova francoska politika. Pred 
kratkim je sprejela, kot je bil že 
predvolilno poudarjal predsednik 
Emmanuel Macron, človek tudi 
filozofsko-literarnih afinitet, da bo 
vsakemu mlademu za osemnajsti 
rojstni dan podarila po petsto 
evrov – za kulturo. Od prihodnjega 
leta jih bo lahko porabil za knjige 
in glasbo, gledališke, filmske in 
druge predstave, za obisk muzejev 
in kulturnih spomenikov ter še 

kaj. Ideja je resda vzcvetela v »lepi 
deželi«, Italiji, po skorajšnji krasni 
Franciji pa naj bi jo razširili še dru-
gje po kulturno bogati Evropi ... 
Na stari celini imamo srečo, da nas 
malone na vsakem koraku lahko 
poboža kaj lepo ustvarjenega, naj 
bo likovno ali glasbeno, literarno 
ali kako drugače umetniško; če ga 
le znamo pogledati in mu dovoli-
mo, da se nas dotakne in napolni. 
Verjetno se pri osemnajstih z nekaj 
kulturnimi kuponi (kako grda 
beseda ...) ne da odkupiti let more-
bitne praznine, lahko je samo nova 
spodbuda, potem ko sta dobro delo 
opravila že dom, poln knjig, slik, 
glasbe ... ter šola, močno osredo-
točena na razlaganje umetnosti 
in predvsem na branje literature. 
Francoska politika ve, da za večino 
otrok, žal, še zdaleč nista takšna, 
zato napoveduje predrugačenje 
... in govori o posameznikovem 
življenju kot poti napredovanja, 
osvobajanja in doseganja sreče v 
stalnem spremstvu kulture. Bi ji 
lahko oporekali – ko govori o lepo-
ti, na katero marsikje politično še 
pomislijo ne. Mimi Podkrižnik

Osvobajajoča kultura
Dobro jutro

Mladi: nakup ali 
najem stanovanj
Država je leta 2009 uvedla 
jamstvene sheme in 
posameznikom omogočila 
najem kredita z državnim 
jamstvom, a interes ni bil 
velik. Pristojno ministrstvo in 
vladajoča koalicija pa v tem 
mandatu tudi nista storili veliko, 
da bi mladim olajšala dostop do 
stanovanj.

akTUaLNo 4

Interes za 
zemljišča ogroža 
proizvodnjo
Za premoženje Litostroja Jekla 
se zanimajo tudi kupci, ki jih 
dejavnost ne zanima

GosPoDaRsTvo 9

Napovednik 
Cankarjevega 
doma
Objavljamo seznam kulturno-
umetniških in drugih prireditev 
v Cankarjevem domu v 
septembru.

sTRaN 7

»Nadstandard 
nas loči od 
drugih gimnazij«
Vpis na Gimnazijo Jurija Vege 
Idrija se je v zadnjem desetletju 
zmanjšal na komaj dva oddelka. 
O izzivih smo se pogovarjali z 
ravnateljico Karmen Vidmar.
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