Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 11. 2020
Število objav: 11
Internet: 11
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Povzetek

Naslov

Pri Američanih štejeta samo kapital in kri

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ameriški geopolitični interes, ki mu je bila slovenska vlada voljna prisluhniti. Še pomembnejša tema v slovenskoameriških odnosih je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Gradnjo sta odločno podpirala tako Janševa
kot nekdanja vlada Marjana Šarca, obe sta favorizirali ameriškega ponudnika Westinghouse, ki je...

Naslov

O novih zaposlitvah novembra razmišljalo v malenkost več nemških podjetij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 28. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...drobno, a ob tem družbe v tem segmentu zaenkrat pričakujejo, da bo število zaposlenih ostalo nespremenjeno.
Medtem pa še naprej novo delovno silo iščejo v gradbeništvu, kjer se prebijajo skozi obstoječa naročila novogradenj in
obnov....

Naslov

Madžarske investicije in interesi: Rdeče-belo-zelena železnica do morja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 11. 2020

Avtor

Matija Stepišnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na področju energetike, kar se je začelo letos z zagonom 150 milijonov evrov vrednega projekta gradnje daljnovoda
Cirkovce-Pince tudi uresničevati. Na seznamu prioritetnih projektov aktualne slovenske vlade je tudi gradnja plinovoda
Pince-Kidričevo. "Tako da bosta naši državi v vseh pogledih tesno skupaj, kar bo dobro...

Naslov

Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo Na ljubljanski občini zagotavljajo, da bo gradnja kanalizacije in z njo
ureditev ceste skozi Srednje Gameljne prišla na vrsto v naslednjih dveh letih. Zaradi pomanjkanja prostora pa tudi po
prenovi ceste...

Naslov

Intervju Miro Cerar: Gospod Janša in z njim Slovenija sta zdaj v svetu zelo prepoznavna

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Meta Roglič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strankami in možnim mandatarjem nove levosredinske vlade Jožetom P. Damijanom. Stare zamere, ko je Damijan
javno rušil paradni projekt Cerarjeve vlade, gradnjo drugega tira, so očitno še žive. Največja bolečina pa je za Mira
Cerarja Stranka modernega centra (SMC). »Sedanja SMC ni po vsebini delovanja v ničemer...
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Naslov

Gradnja tolminske obvoznice čez leto dni?

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Neva Blazetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja tolminske obvoznice čez leto dni? Goriška 28. 11. 2020, 06.05 , posodobljeno: 28. 11. 2020, 08.38 Država je
tolminsko obvoznico umestila v proračun, kar...

Naslov

Ankaranske parcele državi - za pristanišče

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in ankaranskim županom Gregorjem Strmčnikom je država na območju DPN
koprskega pristanišča pridobila zemljišče za gradnjo kamionskega terminala pred Srminskim vhodom v pristanišče in
tako imenovani kaseti 6a in 7a. Ti dve parceli želi Luka Koper za skladiščenje avtomobilov....

Naslov

Makadamska pot je že, vile pa še bodo

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Makadamska pot je že, vile pa še bodo Goriška 28. 11. 2020, 06.00 V teh dneh se je začela gradnja nove soseske
Soške vile. Eta Invest je začela graditi komunalno infrastrukturo za prvih pet od skupno 28 stanovanjskih hiš. Zemljišče
je z južne strani...

Naslov

Cerkno: Namesto razvoja se je zgodil strm padec

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Saša Dragoš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prejšnjih obdobjih in da Eta, v minulem desetletju pomemben razlog za nazadovanje občine, znova deluje zgledno in
z občino tudi sodeluje. Zastavljena gradnja novih stanovanj po 30 letih bo pomemben preizkus za svetnike, ali zmorejo
stopiti skupaj v prid občanov. Nič manjši pa reševanje težav, ki jih covid obeta...

Naslov

Oktobra zgolj nekaj več nemških podjetij razmišlja o novem zaposlovanju

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ljudi. V potovalni in gostinski panogi pa so odpuščanja neizogibna. V trgovinskih dejavnostih podjetja pričakujejo, da
bo število zaposlenih ostalo enako. Gradbeništvo pa še odpira nova delovna mesta zaradi naročil pred epidemijo. ...
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Naslov

Madžarski satelit

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in podporo za upor zoper zahodno interpretacijo vladavine prava, ki jo Madžari in Poljaki razumejo po vzhodno.
Madžari so dobili še podporo za vstop v gradnjo drugega tira Divača-Koper in s tem strateški vdor v upravljanje Luke
Koper. Kar ni uspelo Atili, je uspelo Orbanu, prišel je do morja. Ministrski predsednik...
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Pri Američanih štejeta samo kapital in kri

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slovenija in ZDA: O bilateralnih odnosih v času, ko Belo hišo po moževem volilnem porazu zapušča Melania Trump

Odpri galerijo
U.S. first lady Melania Trump departs after welcoming the arrival of the White House Christmas Tree outside the White House in Washington, U.S.,
November 23, 2020. REUTERS/Hannah McKay - RC259K96M4RC Foto Hannah Mckay Reuters

Uroš Esih
28.11.2020 ob 06:00
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Uroš Esih
28.11.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 13:53 min.
Delite
Na dan inavguracije novega ameriškega predsednika Josepha Bidna, 20. januarja prihodnje leto, bo Slovenija ostala brez najmočnejšega »orožja« v
bilateralnih odnosih z za zdaj še edino svetovno supersilo, Združenimi državami Amerike. Belo hišo zapušča Melania Trump, ameriška prva dama s
slovenskimi koreninami.
Uroš Esih
Slovenska javnost, predvsem tisti, ki veliko dajo na domoljubje, je pričakovala, da bo prva dama našla čas in obiskala Slovenijo, zraven pa pripeljala
moža Donalda Trumpa. Splošna ocena, ki je prevladovala v času Trumpovega predsedovanja, je bila, da so odnosi med Slovenijo in ZDA zanemarjeni,
Trumpov obisk v Sloveniji, ali obratno, slovenski na najvišji ravni v Beli hiši, bi lahko bistveno pripomogel k ponovni utrditvi prijateljstva med državama.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Realni domet fenomena Melanie
Zakaj Sloveniji ni uspelo odigrati na svojo adutinjo, če je sploh kdaj to bila, Melanio, da bi se zgodil tako želen obisk, ki se ga ne bi branil nobeden od
treh slovenskih predsednikov vlade v času Trumpovega mandata, Miro Cerar, Marjan Šarec in Janez Janša, še manj pa predsednik države Borut Pahor,
ki je nekoč, še kot predsednik vlade, prišel do fototermina z Barackom Obamo v Beli hiši? »Ko sem prišel v ZDA, je bilo znano, da je Trumpova nova
stalna spremljevalka Slovenka, ki naj ne bi hotela imeti stika s Slovenijo oziroma se slovenskega porekla skorajda sramuje. To so bile takrat govorice
med Slovenci v ZDA,« je odgovoril Davorin Kračun, slovenski veleposlanik v ZDA med letoma 2000–2004.
Kasneje sta na sprejemu, ki ga je Kračun kot veleposlanik priredil v New Yorku, to demantirala: »Oba sta pokazala naklonjenost do Slovenije in
zavedanje, da je Melanijino poreklo slovensko.« A kot dobro poznamo Američane, je vljudnost vedno pred vsebino.
»O prvi dami je treba povedati, da ne kroji politike, zaželeno je, da se v politiko čim manj vtika. Izjema je bila Eleanor Roosevelt, sicer pa imamo prve
dame, ki so bile svetovljanke, se ukvarjale z dobrodelno dejavnostjo ali bile vzor elegance kot Jackie Kennedy. Melania se je identificirala z eleganco,
dobrodelnostjo in sočutjem. To je bila njena vloga, nikoli pa ni izstopala s političnimi izjavami, kot na primer Michelle Obama,« je politični slog
»slovenske« prve dame orisal Kračun. Da ni rojena Američanka, ni bila ravno prednost, je dodal. Ameriška ustava namreč zahteva, da je predsednik
rojen v ZDA. »Seveda za prvo damo to ni pogoj, se pa pričakuje, da se predsedniški par popolnoma identificira z ZDA in ne izpostavlja razlik. Zato ni
bilo mogoče pričakovati, da bo rojstni kraj prve dame kakorkoli vplival na politične odločitve. Trumpova administracija ni našla posebnih razlogov, da bi
ameriški predsednik obiskal Slovenijo.«
Ameriški predsedniški par sta večkrat poskusila pripeljati v Slovenijo tudi predsednik republike Pahor in nekdanji premier Miro Cerar. »Predsedniku
Trumpu sva tako jaz kot Pahor že takoj po izvolitvi poslala vabilo za obisk Slovenije. Poudarila sva, da je to vabilo odprto,« je povedal Cerar, ki ni hotel
ugibati, zakaj obiska ni bilo. Izpostavil je dejstvo, da je Trump obiskoval bolj oddaljene ali manjše države, velikokrat samo takrat, ko so se s temi
državami sklepali pomembnejši dogovori ali posli. Kljub temu meni, da sta v njegovem mandatu državi dobro sodelovali na gospodarskem področju pa
tudi na obrambnem. »Da ni bilo obiska, se ni odražalo na dobrem sodelovanju med državama.«
Vseeno ga je Melanijina hladnost do domovine presenetila. »Pričakoval sem, da bo njena želja, da enkrat kot prva dama obišče državo, iz katere je
prišla. To me je presenetilo in to obžalujem.« S partnerko Mojco sta se nekajkrat srečala z njo, dvakrat v Bruslju, enkrat v New Yorku. »Kadar sva se
srečala z Melanio, sva imela zelo prijeten občutek. Je prijazna, zelo dobro govori slovensko, prav tako njen sin. Odnos je bil topel. A kot se je pokazalo,
zanjo obisk Slovenije ni bil prioriteta,« je dodal nekdanji premier.

Struktura odnosa: asimetrija
Zakaj zavest o tem, da je Melanijino poreklo slovensko, ni pripeljala do želenega obiska predsedniškega para v Sloveniji? »Treba je vedeti, da ameriško
politiko vodijo njihovi interesi. Bilateralne odnose ohranjajo s približno dvesto državami na svetu, pri čemer je glede na mednarodni položaj ZDA
praviloma ta odnos asimetričen. Ta asimetrija je bila v času Trumpovega mandata še posebej poudarjena, predvsem s sloganom 'America first' [Najprej
Amerika],« je odgovoril Kračun. Nadaljeval je v realpolitičnem slogu: »Če pogledamo razmerje moči med ZDA in Slovenijo, dva milijona slovenskih
državljanov proti 270 milijonom ameriških državljanov, se vidi, da Slovenija ne more biti v središču zanimanja Washingtona. Poleg tega ima ameriška
politika države popredalčkane. Slovenija je obravnavana kot članica EU, pri čemer v odnosih z ZDA v zadnjem desetletju ni pokazala posebne
proaktivnosti.«
Pred dvajsetimi leti, ko je naša država imela jasne zunanjepolitične cilje, priključitev evroatlantskim integracijam, predvsem EU in zvezi Nato, je bila
precej bolj proaktivna in politično poenotena na relaciji pozicija – opozicija, kot je danes. Tudi uspehi v odnosih z ZDA so bili zaradi teh dejavnikov
opaznejši. »Leta 2000 in takoj po tem je bila Slovenija precej bolj prisotna v ameriški politiki. Leto prej je Slovenijo obiskal ameriški predsednik Bill
Clinton. Potem je Sloveniji uspelo prirediti srečanje na vrhu Bush – Putin na Brdu pri Kranju,« je vrhunce v slovensko-ameriških odnosih na prelomu
tisočletja izpostavil Kračun.
Še leta 2001 je bila naša država, tako nekdanji veleposlanik v ZDA, percipirana kot nova zvezda na evropskem političnem nebu. »Slovenija se je do
takrat izkazala z dokaj uspešno tranzicijo, kar je vzbudilo simpatije pri ameriški administraciji. V tistem času je v ameriških političnih krogih uživala
dokajšnjo pozornost.«
Poleg tega na zunanjepolitično kontinuiteto slovenskih interesov niso vplivale menjave vlad na prelomu tisočletja. »Leta 2000 sta se v Sloveniji zgodili
dve menjavi vlade, imeli smo Drnovškovo, sledila je Bajukova, nato spet Drnovškova, vendar to ni vplivalo na naše zunanjepolitične prioritete. V
Washingtonu smo takrat razlagali enako zgodbo, ne glede na to, ali je bil na obisku zunanji minister Dimitrij Rupel, ali Lojze Peterle, ali obrambni
minister Janez Janša. Zavezanost Slovenije evroatlantskemu partnerstvu, ne glede na stranke, ki vodijo vlado, je v ZDA vzbudila precej simpatij,« se je
spomnil Kračun. Vrh EU – ZDA, v času predsedovanja Slovenije svetu EU, je že bil koncept ameriške obravnave Slovenije v okviru EU, saj je postala
članica leta 2004.
Odkar je naša država članica EU, sploh pa v zadnjem desetletju, večinoma v času levosredinskih vlad, se bilateralni odnosi z ZDA krhajo.
»Levosredinske vlade iz različnih razlogov niso bile nikoli posebej navdušene nad sodelovanjem z ZDA. Razen Goodyeara ni bilo nobene večje
investicije v samostojni Sloveniji,« je poudaril Bogomil Ferfila s FDV.
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Sovpadanje interesov Trumpa in slovenske vlade
»Zunanja politika je bila usmerjena predvsem v gospodarsko diplomacijo, da si ponovno pridobimo ugled v svetu in naredimo naše tržišče čim bolj
privlačno za tuje investitorje. Večkratni zunanji minister Karl Erjavec je morda več pozornosti posvetil nekim drugim državam, a to nikakor ni šlo na
račun naših odnosov z ZDA. Teh odnosov nismo zanemarjali,« je Cerar odgovoril na vprašanje, ali so bili odnosi z ZDA zanemarjeni v času
levosredinskih vlad. Cerar, ki je slovensko zunanjo politiko do ZDA usmerjal kot predsednik vlade in zunanji minister, je poudaril, da je bil predsednik
Trump v času mandata specifičen predsednik.
Pod Trumpom je običajno pragmatična zunanja politika postala le še čisti posel. »Stvar vsake države je, da v mednarodnih odnosih zasleduje svoje
interese. Od ameriških pobud pričakujemo, da bodo v domačem političnem procesu kritično predelane in da bomo v Sloveniji vendarle ugotovili, kje
imamo skupni interes,« je poudaril Kračun. Tesno sovpadanje ameriških in slovenskih interesov se je zgodilo šele s prihodom tretje Janševe vlade.
Očitno je Trumpova administracija ugotovila, da lahko Slovenija ustreže ameriškim interesom, zato je k nam avgusta prišel ameriški državni sekretar
Mike Pompeo. »Sloveniji je v interesu, da vzdržuje tesno partnerstvo z ZDA. Včasih je treba biti razumevajoč do ameriških interesov, posebno če
upoštevamo asimetrijo moči med državama, sprejete politične odločitve pa morajo upoštevati najprej varnost in blaginjo prebivalcev Slovenije,« ob
najvišjem obisku iz ZDA v zadnjem desetletju ugotavlja Kračun. Janševa vlada je ameriškim interesom najbolj odločno prisluhnila na področju varnosti
omrežij 5G in z ZDA podpisala bilateralno deklaracijo, ki izključuje možnost vstopa kitajskih visokotehnoloških ponudnikov na slovenski trg. To je
izključno ameriški geopolitični interes, ki mu je bila slovenska vlada voljna prisluhniti.
Še pomembnejša tema v slovensko-ameriških odnosih je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Gradnjo sta odločno podpirala tako
Janševa kot nekdanja vlada Marjana Šarca, obe sta favorizirali ameriškega ponudnika Westinghouse, ki je že prisoten v Krškem. A Janševa vlada je v
dokazovanju svoje privrženosti tesnim odnosom z ZDA šla še precej dlje kot Šarčeva. Prejšnji teden je bil v državnem zboru sprejet zakon o investicijah
v Slovensko vojsko v višini 780 milijonov evrov, kjer bo šlo največ denarja, dobro polovico, za nakup oklepnih vozil in pod aktualno vlado najbolje kaže
ameriškim orožarskim podjetjem.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Janšev tvit ogroža napredek v odnosih
Ko je že kazalo, da sta Janša in njegova vlada naredili vse prav, da bi dejansko izboljšali zanemarjene odnose z ZDA, so prišle ameriške volitve, ki se
niso razpletle po željah slovenskega premiera. Janšev zaveznik Trump je izgubil volitve. Kljub vsemu mu je Janša ob zgražanju domače in evropske
javnosti preuranjeno čestital za zmago, novemu predsedniku, ki ga je mimogrede označil za najšibkejšega v ameriški zgodovini, pa čestitke, prav tako
na splošno zgražanje, še ni poslal.
V osmih mesecih, v času Janševe vlade, so naredili velik napredek v odnosih z ZDA, je zatrdil zunanji minister Anže Logar. Prepričan je, da en tvit ne
more ogroziti trdnosti odnosov in sodelovanja, ki poteka od najnižje administrativne do najvišje ravni.
Kakšne posledice bo Janševo tvitanje in vztrajanje pri vsebini tvitov imelo za bilateralne odnose z ZDA, je za zdaj še odprto vprašanje. Odprto je tudi,
kako bo Bidnova administracija, ki je protitrumpistična, povezovalna, multilateralna in okoljsko usmerjena, sodelovala z Janševo vlado. »Ameriške
administracije niso malenkostne, da bi se preveč ozirale na tvite, pri njih štejeta le kapital in kri. Pač pripravljenost, koliko je Slovenija pripravljena
prispevati za ameriške cilje. To bo odločilno,« je prepričan Ferfila, ki je slikovito dodal: »Pri Američanih štejeta samo denar in kri. Denar v smislu, kaj
bomo od njih kupili, ker pač Slovenija v ZDA ne more investirati. Kri pa v smislu, da bo Slovenija pošiljala svoje vojake v Natove oziroma ameriške
vojne.« Ameriške investicije gredo po njegovem sicer v države, ki so tradicionalno proameriško usmerjene, kot je na primer Poljska. Je pa Janša poleti
na ZDA naslovil pobudo za namestitev rotacijske enote ameriške vojske v Sloveniji. V ZDA njegovo pobudo cenijo, a pogovori z gostujočimi državami o
premeščanju ameriških sil iz Nemčije naj bi trajali še precej časa. Da bi bili ameriški vojaki na koncu res premeščeni v Slovenijo, Ferfila ocenjuje za
nepredstavljivo.
Drugače meni Cerar: »Navzven bomo ostali partnerji. Voditelji se bodo srečevali v zvezi Nato. Čeprav navzven ne bo vidno, bomo prav gotovo na
nekaterih področjih prikrajšani.« Janševo tvitanje je Sloveniji po njegovem nedvomno povzročilo precejšnjo škodo v odnosih z ZDA. »Tudi na
mednarodni sceni nas je prizadelo, saj je bil ves svet priča nespodobnemu komuniciranju predsednika vlade. To so zadeve, ki si jih v visoki diplomaciji
zapomnijo. Za vse v Sloveniji pa je slabo, ker smo se zdaj s tem negativnim predznakom uvrstili na zemljevid problematičnih držav, saj je predsednik
vlade tvital v imenu države.« Slovenija je v ZDA poslala tudi novega veleposlanika. Prestižno diplomatsko mesto je zasedel Tone Kajzer, Janšev
zaupnik iz Mladike. Kajzer je v rekordno hitrem času dobil agrema Trumpove administracije. Kako bo sprejet pod novo administracijo Josepha Bidna?
»Kajzer si lahko v ZDA obeta zelo diplomatski tretma,« je diplomatsko odgovoril Kračun. Ferfila pa je prepričan, da bo morala sedanja ameriška
veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard, ki jo je k nam kot svojo donatorko in podpornico poslal Trump, zapustiti našo državo.

Preberite še:

https://www.delo.si/novice/slovenija/pri-americanih-stejeta-samo-kapital-in-kri/
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O novih zaposlitvah novembra razmišljalo v
malenkost več nemških podjetij
Novembra je o novih zaposlitvah razmišljalo malenkost več nemških podjetij. Kazalnik zaposlovanja, ki ga izračunava
münchenski inštitut Ifo, se je z oktobrskih 96,4 novembra zvišal na 96,7 točke. Kot so zapisali pri Ifu, drugi val pandemije
covida-19 zaenkrat ni pustil večjih negativnih posledic na tamkajšnjem trgu dela.
Kljub temu da Ifo večjih negativnih premikov na trgu dela v zadnjih tednih ni opazil, na inštitutu opozarjajo, da se razmere
in pričakovanja precej razlikujejo po sektorjih.
V predelovalni industriji se je kazalnik zaposlovanja novembra nekoliko okrepil, a kljub temu več podjetij načrtuje
odpuščanja kot pa novo zaposlovanje. Ponudniki storitev, predvsem v sektorju informacijske in komunikacijske
tehnologije, medtem načrtujejo zaposlovanje nove delovne sile.
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V turizmu so odpuščanja neizbežna, dodaja Ifo. Kazalnik zaposlovanja se je malenkost znižal tudi v trgovini na drobno, a
ob tem družbe v tem segmentu zaenkrat pričakujejo, da bo število zaposlenih ostalo nespremenjeno. Medtem pa še
naprej novo delovno silo iščejo v gradbeništvu, kjer se prebijajo skozi obstoječa naročila novogradenj in obnov.
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Madžarske investicije in interesi: Rdečebelo-zelena železnica do morja
Odpri galerijo
Guilherme Stecanella
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28.11.2020, 06.00

Politika, energetika, infrastruktura, mediji, naftni derivati, banke, turizem …
Vzhodna soseda vedno bolj sooblikuje prihodnjo podobo Slovenije.
Matija Stepišnik

Timotej Milanov,
Vestnik

O Madžarski in z njo povezanih poslih se v slovenski javnosti še nikoli ni toliko govorilo kot v zadnjih
letih. Na eni strani je razlog za to politika madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána in njegove
povezave z največjo stranko trenutne vladne koalicije v Sloveniji SDS. Na drugi strani pa je v ekspanziji
tudi madžarsko gospodarstvo, kar je v nekaterih primerih prav tako posredno povezano z vladajočimi
strukturami madžarske države.
Med bolj odmevnimi v javnosti so zadeve, ki so plod načrtovanega meddržavnega sodelovanja. Gre za
velike infrastrukturne projekte, ki bodo pomembno vplivali na nadaljnji razvoj in vlogo obeh držav v
širši evropski perspektivi. Pri omenjenih projektih ne gre izključno za osebno navezo Orbána in
predsednika slovenske vlade Janeza Janše, saj se je v času, odkar je od leta 2010 na Madžarskem vnovič
na oblasti Orbán, v Sloveniji zamenjalo že več vlad različnih političnih usmeritev. Gotovo pa je med
Orbanom in Janšo ter njunima krogoma vez najtrdnejša.
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A spomnimo: leta 2016 sta madžarski zunanji minister Péter Szijjártó in tedanji slovenski predsednik
vlade Miro Cerar slovesno odprla novozgrajeno elektrificirano železniško progo Pragersko-Hodoš, ki sta
jo označila za začetek tesnejšega povezovanja med državama na več področjih. Med drugim na področju
energetike, kar se je začelo letos z zagonom 150 milijonov evrov vrednega projekta gradnje daljnovoda
Cirkovce-Pince tudi uresničevati. Na seznamu prioritetnih projektov aktualne slovenske vlade je tudi
gradnja plinovoda Pince-Kidričevo. "Tako da bosta naši državi v vseh pogledih tesno skupaj, kar bo
dobro za ljudi na obeh straneh meje, s tem postaja slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno," je na
slovesnosti povedal Cerar. Že takrat se je pogosto govorilo o sodelovanju Madžarov pri gradnji drugega
železniškega tira med Divačo in Koprom, saj je koprsko pristanišče bistvenega pomena za madžarsko
gospodarstvo, prav tako je za Luko Koper Madžarska drugi najpomembnejši zaledni trg, za katerega
pretovorijo dva milijona ton tovora letno. Takratni vladi sta se tudi dogovorili o načinu sodelovanja pri
izvedbi projekta, a so se Madžari kasneje, ko je vodenje vlade v Sloveniji prevzel Marjan Šarec,
ministrstvo za infrastrukturo pa Alenka Bratušek, iz teh načrtov umaknili. Kot kaže, se bodo kmalu spet
vrnili (skozi velika vrata).
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Tadej Regent
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Načrti za vrnitev Madžarov razburjajo
Vlada je namreč pred kratkim državnozborskemu odboru za zunanjo politiko poslala pobudo za
sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim
tirom. Poslanec Nove Slovenije in član omenjenega odbora Jožef Horvat pojasnjuje, da gre za dogovor, ki
je zelo podoben tistemu iz časa Cerarjeve vlade, ko je sam predsedoval zunanjepolitičnemu odboru, je
pa po njegovih besedah manj širokogruden do Madžarske od takratnega. V osnovi gre ponovno za
predlog lastniškega vstopa Madžarov v družbo 2TDK, a bi tokrat po besedah Horvata imeli manjši
poslovni delež. Pri tem potrjuje, da bi bil predlagan madžarski vložek v osnovni kapital družbe 200
milijonov evrov. Omenjeni sporazum predvideva tudi madžarski najem večjih površin logističnih
kapacitet na Obali, a Horvat opozarja, da je vprašanje, kako se bodo poslanci odločili v zvezi s tem, saj je
bila ta zadeva sporna že v času Cerarjeve vlade, ko je dobil predlog zgolj tesno večino na pristojnem
državnozborskem odboru, ki mora po zakonu o zunanjih zadevah potrditi tovrstne meddržavne
sporazume, preden jih podpišejo. Pri tem Horvat napoveduje, da bodo v Novi Sloveniji zahtevali
dodatne podatke in vse parametre, ki bodo sestavni del pogodbe. Dokument je še vedno interne narave,
zato nekatere podrobnosti glede družbene pogodbe, ki bi urejala nadaljnje delovanje 2TDK, še niso
znane. Po zaključku dokapitalizacije, pri čemer bi šlo za postopna vplačila do leta 2026, bi osnovni
kapital družbe znašal 522 milijonov evrov, od katerih bi torej Slovenija zagotovila 322 milijonov.
Vojaški posli
Odnosi med slovensko in madžarsko vlado so pod Janšo intenzivirani, v začetku novembra je tako vzhodno
sosedo obiskal obrambni minister Matej Tonin (NSi). “Iskala sva možnosti, kje bi lahko naša in njihova obrambna
industrija sodelovali v korist obeh strani,” je po srečanju povedal Tonin. Precej bolj jasen je bil Tibor Benkö, ki je
zavezniški državi ponudil konkreten posel, smo pisali v Večeru. V Zalaegerszegu, v bližini slovenske meje,
madžarska vlada in nemško podjetje Rheinmetall gradita tovarno oklepnih pehotnih vozil Lynx. Madžarska
vlada bo v projekt vložila približno 168 milijonov evrov, proizvodnja oklepnikov pa naj bi stekla leta 2023.
“Predvidevam, da bo tudi Slovenija zainteresirana za vozila, ki bodo izdelana na Madžarskem. Madžarska si želi,
da bi lahko bila med tistimi, ki bodo oddali ponudbo za nabavo te opreme,” je dejal Benkö in se je skliceval na
namero slovenske vlade, da do leta 2027 nabavi 50 oklepnikov.
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Železnica kot politični projekt
Horvat se pri tem kot zaveden Prekmurec sprašuje, kaj bo od tega imela regija, iz katere prihaja, zato si
prizadeva za vzpostavitev zalednega terminala Luke Koper v občini Beltinci: "Sicer bomo imeli Pomurci
od tega samo več vlakovnih kompozicij, nič drugega." Gre za namere, ki so stare več kot deset let,
njihovo oživitev pa je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sicer prav tako kot Horvat član Nove
Slovenije, že junija letos predstavil pomurskim županom. Luka Koper je že leta 2008 kupila 65 hektarjev
zemljišč v Lipovcih in Bratoncih ter ustanovila tudi posebno družbo Logis-Nova, ki z njimi upravlja, a
danes ta zemljišča v naravi predstavljajo njive, saj so v Luki Koper kasneje zaradi globalne gospodarske
krize od teh načrtov odstopili.
Pri tem se zadeva ne ustavi, saj je Vrtovec hkrati z logističnim projektom napovedal oživitev še enega
propadlega projekta, gradnjo železniške proge Beltinci-Lendava-Rédics. A ta projekt ima težavo, že leta
2018 je namreč slovensko-madžarska študija ugotovila, da z ekonomskega vidika ni upravičen. Kljub
temu bi lahko zaobšli tudi to težavo. Kot so pred kratkim na naše poizvedovanje pojasnili na
ministrstvu za infrastrukturo, bi lahko država gradnjo omenjene proge razglasila za nacionalni strateški
projekt in na podlagi tega progo zgradila ne glede na ekonomsko upravičenost.

Madžarski interesi v Sloveniji so dolgoročni, daleč presegajo obdobje Janše na
oblasti, kakršnokoli bo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Konec drgnjenja pričakujejo tudi

v

Budimpešti

Madžarov pa ne zanimajo samo železnice, temveč tudi ceste. Kot je razvidno iz javno dostopnih zapisov
lobirancev o stiku z lobisti pri Komisiji za preprečevanje korupcije, je konec oktobra madžarski
veleposlanik v Sloveniji Andor Ferenc Dávid obiskal državno družbo za avtoceste (Dars), kjer je
predlagal, naj na Darsu razmislijo, da bi se javno naročilo za vzpostavitev e-cestninjenja za vozila do 3,5
tone največje dovoljene mase, gre za tako imenovano e-vinjeto, spremenilo tako, da bi bilo sprejemljivo
za čim širši krog ponudnikov, tudi iz Madžarske. Kot je še mogoče prebrati v podrobnejših podatkih o
namenu in cilju lobiranja, je Dávid pri tem povedal še, da bi se madžarska družba, katere imena ni
navedel, z veseljem prijavila na razpis, vendar naj bi bil ta po njihovem mnenju pripravljen tako, da se
zaradi nezmožnosti sodelovanja nanj najverjetneje ne bo prijavila nobena družba, ki sicer v Evropi
ponuja te storitve. Dars od julija letos vodi Valentin Hajdinjak, sicer tudi podpredsednik Nove Slovenije.
Uvedba e-vinjete je eden bolj izpostavljenih projektov ministra Vrtovca, ki je avgusta na družbenem
omrežju napovedal, da naj bi jo začeli uporabljati decembra 2021, s čimer bo, kot je zapisal, konec
drgnjenja vinjet z vetrobranskih stekel.
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Na levici zaskrbljeni
Na drugem političnem polu kot Horvat je pomurski poslanec Dejan Židan iz vrst Socialnih demokratov,
ki načrte slovenske vlade označuje za tvegane, ker so po njegovem mnenju povezani z geopolitičnimi
interesi Madžarske. Židan sicer ne nasprotuje madžarskim investicijam v regiji in državi, kar je tudi
javno izpostavil, ko je lani še v vlogi predsednika državnega zbora skupaj z madžarskim kolegom
Lászlóm Kövérjem obiskal porabske Slovence in prekmurske Madžare. A je glede na navezo Orbánove in
Janševe stranke zdaj zadeva drugačna, je prepričan: "Ne vemo, kakšen je operativni odnos med
vladajočo madžarsko stranko Fidesz in SDS, saj je v ozadju ves čas prisoten strah, da Madžarom delajo
usluge na račun naše države. Mi pa kot država ne smemo biti naprodaj." Strah v ozadju, ki ga omenja
Židan, izvira tudi iz vlaganj madžarskih poslovnežev Orbánovega kroga v medije, povezane s SDS.
Tako je v družbi Nova hiša, v kateri nastajajo vsebine spletnega portala Nova24TV, poleg številnih
vidnih članov SDS kot največji družbenik prisotna tudi madžarska družba Hespereia. Ta je skupaj z
madžarskima podjetjema Ridikül Magazin in Okeanis prisotna tudi v lastništvu delniške družbe
NovaTV24.SI, v okviru katere deluje televizija Nova24. Madžarski poslovnež Péter Schatz pa je preko
podjetja R-Post-R večinski lastnik družbe Nova obzorja, ki izdaja SDS-ovo strankarsko glasilo
Demokracija, Schatz je tudi eden od nadzornikov pri NoviTV24.SI. Pred kratkim je madžarska medijska
hiša TV2 od Telekoma Slovenije kupila tudi Planet TV. Omenjeni vložki madžarskega kapitala so SDS
omogočili vzpostavitev močnega medijskega ustroja.
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Andrej Petelinšek

Židan še pove, da podpira tuje investicije v nove proizvodnje, ki prinašajo delovna mesta, ne pa tudi
investicij, ki lahko pomenijo strateško grožnjo: "Državno infrastrukturo strateškega pomena, kot so
železnice ali Luka Koper, lahko sami razvijamo. Ne razumem, zakaj dajejo možnost nekomu, kot je
Orbán, ki nam nenehno kaže zemljevide velike Madžarske in nam želi s tem na neki način že na
simbolni ravni odvzeti Prekmurje, Ljubljana pa tega ne želi opaziti. Vse skupaj me spominja na čas pred
100 leti, ko so se lahko zavedni Prekmurci zanesli samo sami nase. Človek se res vpraša, zakaj to delajo."
V Stranki Alenke Bratušek (SAB) opozarjajo, da bi bilo za državo ceneje, če bi gradnjo drugega tira
financirala sama. Tako izpostavljajo, da bi v 45 letih ob predvidenih izplačilih dobička Madžarom to
državo stalo 225 milijonov evrov več, kot če bi potrebnih 200 milijonov evrov zagotovila sama z
zadolževanjem po nizki obrestni meri. V opozicijskih SAB, LMŠ, SD in Levici so zaradi tega že napovedali
nujni sklic državnozborske komisije za nadzor javnih financ.

Prekmurje na tarči
Prekmurje ima sicer v madžarskih načrtih posebno mesto, saj gre za ozemlje, ki ga je pred 100 leti
Madžarska izgubila na podlagi Trianonske pogodbe. Investicije, ki jih Madžarska izvaja na tem območju,
temeljijo na strategiji o povezovanju madžarskega narodnega telesa, ki jo je Orbánova vlada zastavila že
pred desetletjem. V prvi vrsti gre za povezovanje z zamejskimi Madžari na območjih nekdanjega
madžarskega državnega ozemlja, ki jih je država izgubila po prvi svetovni vojni. A Madžari pri tem ne
računajo več samo na nacionalni sentiment, temveč so se zadeve lotili premišljeno in dolgoročno,
povezovanje nacionalnega telesa tokrat prihaja pod krinko gospodarskega razvoja. V ta namen sodijo
poleg madžarskih vlaganj v lendavsko nogometno akademijo tudi sredstva za razvoj gospodarstva na
dvojezičnem območju, zaradi katerih je lendavska občina prej omenjenemu madžarskemu zunanjemu
ministru Szijjártu letos podelila naslov častnega občana. "Predlog so podprli tudi tisti občani, ki so
prejeli madžarska razvojna sredstva, za kar ima Szijjártó velike zasluge, saj je prav on predlagal ta ukrep.
V zadnjih treh letih je tako v regijo prišlo več kot sedem milijonov evrov," je ob tem povedal lendavski
župan in član SDS Janez Magyar, ki je pred poklicnim vstopom v politiko uspel na poslovnem področju
kot lastnik trgovin Hungarikum, v katerih prodajajo madžarska živila. V kontekstu krepitve
madžarskega vpliva v Pomurju lahko vidimo tudi vstop madžarskega sklada Comitatus v lastništvo
Term Lendava, ki so bile pred tem v lasti Save Turizma.
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Zanimanje za slovenski trg naftnih derivatov
Nedaleč od železniške postaje v Murski Soboti, kjer so se na omenjeni slovesnosti leta 2016 srečali
predstavniki madžarske in slovenske vlade, se na mestu porušene stavbe nekdanje kirurgije dviga nov
poslovni objekt. Postavlja ga ptujsko gradbeno podjetje Drava za vnaprej znanega dolgoročnega
najemnika. Čeprav tega v družbi še niso potrdili, naj bi bila to nova poslovna stavba družbe MOL
Slovenija. Gre za madžarskega naftnega giganta, ki se na širšem območju srednje Evrope bori za
prevlado z avstrijskim OMV-jem, slovenska veja MOL-a pa je formalno v lasti družbe MOL Slovenija
Downstream Investment s sedežem v Amsterdamu. V Sloveniji se družba že več let počasi, a vztrajno širi
tako z organsko rastjo kakor tudi s prevzemi družb Eni Slovenija (Agip) in Tuš Oil, s čimer so zavzeli že
desetodstotni delež na slovenskem trgu naftnih derivatov. V družbi se strateško pripravljajo na obdobje
po fosilnih gorivih, tako do leta 2030 glede na globalne trende mobilnosti načrtujejo preoblikovanje v
kemijsko korporacijo, na področju maloprodaje pa bodo črpalke, ki jih v Sloveniji v celoti upravljajo
preko franšiznega modela, prevzemale vlogo središč integriranih storitev različnih vrst, v katerih bo
tudi vedno več polnilnic za električne avtomobile. Torej želijo biti v Sloveniji še dolgo zatem, ko bo
začela občutno padati prodaja bencina in dizla, kar se bo po analizah družbe zgodilo v približno desetih
letih.

Operacija Petrol

-

v

teku?

Glavna tarča MOL - družbe, ki se je v regiji sicer že zapletla tudi v nekaj škandalov, spomnimo le na
hrvaški primer z Ivom Sanaderjem - je že dolga leta seveda Petrol. Madžari so o tem skrivnostni, a znano
je, da znajo biti potrpežljivi, čakajo ugodno gospodarsko-politično konstelacijo. S prihodom tretje
Janševe vlade se je po mnenju več poznavalcev, insajderjev gospodarsko-političnih zakulisij, okno
priložnosti ponovno odprlo. Največja lastnica Petrola je država, ki ima sama ali prek povezanih podjetij
v lasti približno tretjino delnic. A največja zasebna lastnica Petrola je slovaško-češka finančna skupina
J&T, ki obvladuje okoli 13 odstotkov delnic prek fiduciarnega računa pri praški banki Češkoslovenska
Obchodni bank. Že več let so v obtoku špekulacije, da delnice drži za končnega kupca - MOL. Če ne
upoštevamo deleža, ki ga prek Cipra obvladuje J&T, je v rokah vlagateljev, skritih za fiduciarji, več kot
desetina delnic celotnega lastništva Petrola, pri čemer še posebej bode v oči neznani vlagatelj, ki ima
Petrolove delnice v vrednosti slabih 40 milijonov evrov parkirane pri madžarski banki OTP v Zagrebu.
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Skupina J&T

je

sicer že sodelovala pri MOL-ovih energetskih poslih

v

regiji.
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Bobo

Predmet ugibanj je ves čas tudi slabih deset odstotkov Petrola, ki ga prek več podjetij obvladuje
podjetnik Dari Južna, sicer poznan kot zaveznik, prijatelj okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Južna je
za Večer pred kratkim, ko je hkrati z Vizjakom dokupoval delnice Petrola, ponovno zanikal, da bi delež
prodajal. Da Janševa vlada prevzema nadzor nad Petrolom, kaže tudi napoved nove sestave nadzornega
sveta, v katerega je med drugimi predlagan Aleksander Zupančič, vodja Vizjakovega ministrskega
kabineta, čeprav je Vizjak zaradi poslov s Petrolovimi delnicami pod drobnogledom Agencije za trg
vrednostnih papirjev. Kar je še en manever za zgodovino nespodobnih, arogantnih slovenskih političnih
intervencij v korporativno upravljanje.
Skupščina Petrola bo tik pred novim letom. S tem naj bi "operacija Petrol", povezana z interesi MOL,
dobila novo dinamiko, pospešek. Nadaljnjo širitev J&T so doslej sicer onemogočale zakonodajne in
statutarne ovire, ki povečanje deleža prek 25 odstotkov pogujejo s soglasjem vlade. Tako določajo
Energetski zakon, Zakon o izvrševanju proračuna in statut Petrola. Z Janševo vlado naj bi, kot rečeno,
nastopili drugačni časi in večja naklonjenost naslednjim krogom privatizacije Petrola. Vrednost Petrola
in s tudi potencialnega zaslužka delničarjev bi sicer lahko okrepila nedavna odločitev vlade o popolni
deregulaciji cen naftnih derivatov, kar trgovcem omogoča samostojno določanje prodajnih marž.

Prestolnica in banke
Med Prekmurjem in Primorsko teče železnica skozi Novo KBM sčasoma načrtuje lastniški umik, takrat
bi se lahko kot interesent za nakup spet pojavil OTP, kar glede na siceršnjo širitev banke v regiji v
zadnjih letih ne bi bilo presenečenje. A glede na to, da s konsolidacijo Nove KBM in Abanke (že prej pa
tudi pripojitvijo PBS in KBS oziroma nekdanje slovenske izpostave Raiffeisen banke) nastaja velika
bančna skupina, bi bili nadaljnji prevzemi OTP gotovo pod skrbnim drobnogledom regulatorjev
bančnega trga in konkurence.
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Po številkah sodeč Madžarska še vedno ne sodi med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice
Slovenije, a se blagovna menjava, ki je leta 2018 presegla dve milijardi evrov, počasi krepi. Vsi omenjeni
projekti in posli pa kažejo, da bi lahko ostali državi na več področjih povezani še dolgo zatem, ko ju več
ne bosta vodila Janša in Orbán. Madžari, ko gre za nacionalne interese, ne delajo le za nekaj let naprej,
ampak so potrpežljivi, razmišljajo dolgoročno, strateško.
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Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo
Na ljubljanski občini zagotavljajo, da bo gradnja kanalizacije in z njo ureditev ceste skozi Srednje
Gameljne prišla na vrsto v naslednjih dveh letih. Zaradi pomanjkanja prostora pa tudi po prenovi
ceste na nekaterih delih občina ne bo mogla zagotoviti dovolj širokega pločnika.

Na posameznih delih ceste skozi Gameljne bo tudi po rekonstrukciji dotrajanega cestišča občina težko zagotovila primeren pločnik,
ker zaradi bližine hiš ni dovolj prostora. (Foto: Jaka Gasar)

Ljubljanski mestni svetnik Dragan Matić je v svetniškem vprašanju župana Zorana Jankovića
pozval, naj obišče Srednje Gameljne in se na terenu prepriča, v kako slabem stanju je cestišče v
tem naselju, zlati na odseku od avtobusne postaje pri nekdanji tovarni Rašica do gasilskega doma.
»Cesta je v dolžini kakih dvesto metrov ob desnem robu povsem uničena, kar je je ostalo, je
povešena oziroma ena sama udorna jama. Ta prometni standard, ki bi sodil bolj v kako naselje na
vzhodu Ukrajine, 'nadgrajuje' okoliščina, da na celotnem odseku med Zgornjimi in Srednjimi
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Gameljnami ni pločnika za pešce, čeprav prostor zanj obstaja,« je situacijo v svetniškem vprašanju
opisal Matić.
»Pešci so na tem odseku prepuščeni izbiri, ali hoditi po polju, to je broditi po blatu in lužah, ali pa se
izpostavljati možnosti, da jih povozijo, in hoditi po cesti, ki je zelo ozka in zelo poškodovana,« je še
poudaril Matić, ki meni, da bi Vaše
morala
občina poskrbeti za vsaj osnovno varnost v cestnem prometu
podatke obdelujemo v skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov. Več o pogojih

uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke

.

uporabe spletnega mesta.

»tudi zunaj mestnega središča in vpadnic«.
Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je v odgovoru na
Matićevo pobudo pojasnil, da je omenjeni del Gameljn vključen v projekt ureditve odvajanja in
čiščenja odpadne vode, v sklopu katerega bo občina s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev
urejala fekalno kanalizacijo. Hkrati z gradnjo kanalizacije bo občina zgradila ali prenovila še drugo
komunalno infrastrukturo in na koncu uredila še prometno infrastrukturo, je zagotovil Polutnik.
»Trenutno so v izdelavi strokovne podlage za ureditev cest na tem območju, v sklopu katerih bo
preverjena tudi možnost umestitve pločnika ob cesti skozi Gameljne. Je pa že zdaj jasno, da so na
cesti skozi Srednje Gameljne kritični odseki, denimo pri gasilskem domu in cerkvi, kjer so na obeh
straneh tik ob cesti stanovanjski objekti, na najožjem delu znaša širina približno šest metrov. Na
drugih odsekih pa bo ureditev pločnika povezana s postopki pridobivanja pravice gradnje,« je
opozoril Polutnik.
Kako bosta hkrati z gradnjo kanalizacije rekonstruirana cesta in pločnik ob njej, v tem trenutku še ni
jasno. Naj bi pa gradnja kanalizacije po Polutnikovih besedah stekla prihodnje leto in trajala vsaj še
naslednje leto.

Južna obvoznica

v

dolgoročnih načrtih
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Problem Gameljn pa ni samo pomanjkljiva opremljenost s pločniki in slabo stanje ceste, temveč tudi
tranzitni promet, predvsem tovornjaki, ki vozijo po njej. Na občini že nekaj časa kot rešitev ponujajo
južno gameljsko obvoznico. Ta naj bi se odcepila v bližini avtocestnega izvoza Ljubljana Šmartno in
se v Spodnjih Gameljnah priključila na obstoječo cesto. Del trase obvoznice je zarisan po obstoječi
makadamski poti, ki jo uporabljajo šolarji, kolesarji, sprehajalci in kmetje za dostop do svojih
kmetijskih površin.
Velja spomniti, po tej poti naj bi država z občino najprej uredila začasno dovozno pot do nekdanje
gramoznice v Gameljnah, ki jo namerava direkcija za vode sanirati z zemljino od projekta
protipoplavnih ukrepov Gradaščica. Za varnost ranljivih prometnih udeležencev pred tovornjaki, ki
bodo v gramoznico vozili odvečno zemljino od urejanja struge Malega Grabna, naj bi poskrbeli tako,
da bi severno od makadamske ceste uredili dvometrski makadamski pas za kolesarje in pešce.
Površina za pešce in kolesarje bo od cestišča, po katerem naj bi dve leti dnevno vozilo po 30
tovornjakov, ločena z enometrskim zelenim pasom.
Ceste

prenova cest

kanalizacija

Gameljne

fekalna kanalizacija

Mestna občina Ljubljana
kohezijska sredstva

oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

površine za pešce

Četrtna skupnost Šmarna gora

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dragan Matić

19

28.11.2020

Dnevnik.si

Sobota, 06:06

Država: Slovenija

Kazalo

1/6

https://www.dnevnik.si/1042944241/objektiv-nova/in...

Intervju Miro Cerar: Gospod Janša in z njim
Slovenija sta zdaj v svetu zelo prepoznavna
Miro Cerar se je po štirih letih premierskega dela in poldrugem letu vodenja zunanjega ministrstva
vrnil v profesorske vode. O svojem političnem delu govori v glavnem v presežnikih in se ne strinja z
ocenami, da je bil kot premier neodločen in premalo učinkovit. Tak vtis so po njegovih navedbah
namenoma umetno ustvarjali mediji. Priznava pa, da je v času vodenja vlade doživljal dve nočni
mori: prvo je ob začetku mandata povzročala katastrofalna finančna situacija, drugo so sprožili
begunci.
Fotografije 1/2

Previous
Next
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Do aktualne oblasti je Cerar zelo kritičen: Janševa vlada pelje zadeve v napačno smer, pravi. Prav
tako ni zadovoljen z opozicijskimi strankami in možnim mandatarjem nove levosredinske vlade
Jožetom P. Damijanom. Stare zamere, ko je Damijan javno rušil paradni projekt Cerarjeve vlade,
gradnjo
drugega
tira, piškotke
so očitno
še podatke
žive. Največja
pa je ozavarovanju
Mira Cerarja
Stranka Večmodernega
uporabniške
izkušnje
uporabljamo
. Vaše
obdelujemo bolečina
v skladu z uredbo
osebnih podatkov.
o pogojih uporabe spletnega mesta.
centra (SMC). »Sedanja SMC ni po vsebini delovanja v ničemer identična s stranko, ki sem jo vodil
jaz; zadržala je zgolj ime in nekatere člane,« pravi.
Se pogosto spomnite na 2. junij 2014?
Na ta dan imam lep spomin. Ustanovljena je bila SMC, takrat Stranka Mira Cerarja.
Takrat je bila dvorana ljubljanskega Gospodarskega razstavišča nabito polna.
Res je. Tedaj se je široko pokazal entuziazem. Začutili smo, da ustvarjamo povsem novo zgodbo.
SMC je bila namreč ustanovljena brez podpore kakršnihkoli ozadij, zgolj z namenom, da
potegnemo Slovenijo iz finančno-ekonomske, socialne in politične krize.
Vaše obljube visokih etičnih standardov so vzbujale veliko upanja. Vendar prav obljube o
etičnem in moralnem ravnanju pri ljudeh hitro sprožijo razočaranje, če se jih dosledno ne
uresničuje.
Ko sem vstopil v politiko, nisem govoril o etiki, pač pa o potrebi po višji politični kulturi. Poudaril
sem, da je ključno, da Slovenijo skupaj potegnemo iz krize. Sem pa pred tem predaval o etiki in so
mi ljudje upravičeno pripisovali, da bom zastopal višje etične standarde. Tako sem tudi ravnal. V
štirih letih vodenja SMC in vlade, pa tudi kasneje kot minister, nisem nikogar žalil, tudi stranka je
bila pod mojim vodstvom takšna. V javni prostor smo vnesli spodobnejšo politično razpravo. Držali
smo obljubo, da ne bomo sprožali neproduktivnih ideoloških tem. Nekatere so se sicer pojavile s
strani drugih strank, na primer glede financiranja zasebnega šolstva, vendar je bilo tega malo.
Kot politika pa so me motili dvojni standardi. Tako je bila na primer napaka pri maketi drugega tira
uporabljena kot povod za orkestriran medijski linč SMC. Ta je bil neutemeljen. Država ni bila
finančno oškodovana, ustrezni postopki za ugotavljanje odgovornosti pa so

bili

hujšo napako ali celo nezakonito ravnanje zagrešil kdo iz sfere izven SMC, so

v teku. Ko je mnogo
bili

kriteriji pogosto

blažji. Spomnim se, kako je na primer SDS dokazano sprejela skoraj pol milijona evrov
nezakonitega denarja, a je bila stvar v nekaj tednih pozabljena.
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To ne drži. O spornem financiranju SDS smo mediji zelo veliko pisali.
Toda le kratek čas in nato se je stranki SDS, ko je vrnila nezakonito pridobljen denar, vse oprostilo.
Pri teh svojih kritikah medijev nekoliko spominjate na Janeza Janšo.
Ne drži. Razlika je očitna. Danes, ko nisem več politik, ko sem spet v vlogi intelektualca, podajam
za nazaj le svojo oceno. Premier Janša pa nastopa s pozicije aktualne politične moči. Medije
napada z namenom, da bi si jih politično podredil. Tak pristop je zato povsem neverodostojen. V
nasprotju s tem sem kot premier in kasneje kot minister medijem vedno priznaval svobodo. Z njimi
nisem nikoli obračunaval. Kot premier sem podprl zakonske spremembe v korist svobode
medijskega poročanja in kot zunanji minister sem se ob napadu Hrvaške na Pop TV ter Madžarske
na Mladino javno postavil proti tem posegom in se zavzel za svobodo medijev. Toda če se
zavzemamo za svobodo medijev, jim moramo hkrati postaviti tudi jasne zahteve: mediji morate biti
profesionalni in etični. Teh kriterijev danes mnogi mediji ne izpolnjujejo v zadostni meri.
Javnost vam je v času vodenja vlade predvsem zamerila neučinkovitost in neodločnost.
To je bil medijsko namenoma ustvarjen napačen vtis. Če pogledate, kaj smo v tistem času naredili,
so takšne ocene nesmiselne. Moja vlada je po več letih politične negotovosti stabilizirala politični
prostor in Slovenijo potegnila iz krize. V tistem času so državljani na vseh družbenih področjih v
povprečju dobili več, kot so prejemali prej. Od podedovanega velikega primanjkljaja smo v
proračunu ustvarili nekaj sto milijonov evrov presežka. Zmanjšali smo javni dolg. Izboljšali smo
pogoje za gospodarstvo in pripeljali tuje investitorje. Če nam je na začetku mojega mandata še
vedno grozila trojka, smo razloge za njen prihod popolnoma odpravili. Lotili smo se velikih projektov,
kot je bil drugi

tir.

Brezposelnost se je močno zmanjšala, za mlade celo prepolovila. To so

bili

veliki

izzivi in ne vem, kako se lahko nekoga, ki je to vodil, označuje za neučinkovitega ali neodločnega.
Da vas javnost ocenjuje kot neodločnega, ste se tudi sami zavedali. Zakaj bi sicer prišli z
napisom »Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve«?
Ta napis ni imel nobene zveze z ocenami o moji neodločnosti. To, da raje dobro razmislim, preden
se odločim, pa je moja karakterna lastnost. Če ima kdo raje politike tipa Trump, ki se v treh dneh
trikrat odločijo različno in nato stalno popravljajo svoje lastne napake, je to stvar okusa. Moja dva
naslednika na premierskem mestu sta očitno drugačna, saj raje nepremišljeno odstopita ali tvitata,
tako da ima zdaj vsa Slovenija s tem resne probleme. Toda očitno ima velik del Slovencev takšne
»odločne« pristope raje od preudarnega vodenja politike.
Kako je torej prišlo do omenjenega napisa?
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Napisa »Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve« sem se domislil na letalu na neki poti v tujino, ko
sem razmišljal, kaj bi lahko kot premier sporočil Slovencem. Ob nastopu naše vlade je bila namreč
kriza še zelo globoka; veliko je bilo dilem, dvomov in strahov. Hkrati mi je bilo jasno, da v Sloveniji
preveč jamramo in prelagamo odgovornost za svoje težave na druge. Kritika, še posebej če je
konstruktivna, je dobra. Zgolj jamranje, svetobolje, pa nas ne pripelje nikamor. V notes sem si zato
zapisal omenjeno misel, jo nekaj dni kasneje prepisal na tablico in predstavil javnosti. S tem sem
presenetil vse, tudi svoje sodelavce. Nekaterim je bila ta moja misel všeč, mnogi so jo kritizirali, tudi
smešili. No, namen tega gesla je jasen: vsem nam bo bolje, če bomo posamično in skupaj tudi v
hudih časih zbrali pogum, znali prevzeti odgovornost in najti prave rešitve.
Pa je napis pripomogel k temu, da kaj manj jamramo?
Upam, da je. Če še ni, pa polagam svoj up predvsem v mlajše generacije.
Z vašo vlado je mogoče povezati zlasti tri projekte: poleg že omenjenega drugega tira še
arbitražo in žičnato ograjo na meji. Ob vsakem od teh treh projektov imate najbrž nekoliko
grenak priokus.
Vse te zadeve so bile zelo zahtevne. Ko sem prevzel vodenje vlade, je bila arbitraža že v teku. So
se pa prav v našem mandatu pojavile zelo neprijetne zadeve: najprej nepremišljena izjava
zunanjega ministra Erjavca o »občutkih« glede arbitraže, nato pa posnetki razgovora med
slovenskim arbitrom in agentko. Takrat sem bil izjemno negativno presenečen tudi nad tem, da je
naš arbiter Jernej Sekolec odstopil, ne da bi se o tem posvetoval z vlado. Ko sem po objavi
posnetkov govoril z našim odvetnikom v tej zadevi Alainom Pelletom iz Francije, mi je najprej dejal,
naj arbiter nikakor ne odstopi, saj bi s tem potrdil videz, da smo ravnali narobe. Odgovoril sem mu
lahko le, da je to brez naše vednosti že storil. Arbiter Sekolec je ravnal skrajno neodgovorno, škoda,
ki sta jo skupaj z našo agentko povzročila Sloveniji, je bila enormna. Kljub temu nam je uspelo
zadevo sanirati. Sodišče je sprejelo naše stališče o zamenjavi arbitra in našo postopkovno
argumentacijo. Postopek je nadaljevalo in sprejelo zavezujočo mednarodnopravno odločitev.
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Ste ugotovili, kako je prišlo do spornega pogovora med arbitrom in agentko oziroma kdo
jima je prisluškoval?
Preko svojih osebnih povezav z nekaterimi visokimi politiki iz tujine sem dobil precej verodostojne
podatke o tem, kdo je prisluškoval. Nikoli jih nisem javno razkril, saj bi v teku postopka arbitraže, ko
se je bilo po arbitražnem sporazumu treba obvezno vzdržati takšnih ravnanj, s tem škodoval naši
državi.
Lahko zdaj poveste kaj več?
Ne, ker bi to še vedno lahko bilo škodljivo. Da je arbitražno sodišče sprejelo dokončno in
zavezujočo odločitev, je bil naš velik uspeh, pri tem pa je bilo na neki način ključno tudi to, da smo
tako Slovenci kot Hrvati z odločbo nekaj dobili, nekaj pa izgubili. Slovenija je takoj implementirala
tisti del odločbe, ki smo ga lahko izpeljali sami, in za večino ljudi ob meji stanje primerno uredila.
Resnični problem z implementacijo ostaja na morju, čeprav bo seveda tudi ponekod na kopnem
treba zadeve še sporazumno precizirati v naravi. Vztrajati moramo pri dejstvu, da je meja, kot izhaja
iz arbitražne odločbe, po kateri nam pripadata tudi velik del Piranskega zaliva in stik z odprtim
morjem, mednarodnopravno določena.
Lahko torej zgolj čakamo, ali si bo Hrvaška premislila?
Prišel bo trenutek, ko bo Hrvaška v mednarodnih forumih Slovenijo neposredno potrebovala.
Mislite na njen vstop v schengen?
Tudi schengen je lahko takšen primer. Ko nas bodo potrebovali, bomo lahko brez sramu rekli, da
bomo Hrvaško še naprej podpirali, seveda pa mora tudi ona izpolniti svojo mednarodnopravno
obveznost. Nikakor pa ne smemo privoliti v nova pogajanja. Skoraj 20 let smo se pogajali in ni bilo
iz tega nič, kvečjemu smo na terenu izgubljali. Hrvaška stran noče izvršiti odločbe, ker se zaveda,
da lahko s pogajanji dobi več. Zagotovo se ne želi ponovno pogajati zato, da bi dobila manj.
Žica na meji je po mnenju mnogih žalosten simbol vaše vlade. Se strinjate s to oceno?
Menim, da je to žalosten simbol za sodobno civilizacijo. Postavitev tehničnih ovir, tudi žičnatih ograj
na naši meji s Hrvaško, je bila zaradi tedanjih okoliščin nujna. Že pred nami sta ograjo postavili
denimo Bolgarija in Madžarska, za nami so jo postavili tudi drugi, na primer Avstrijci. Postavitev
tehničnih ovir je bila ena mojih najtežjih odločitev v času vodenja vlade. Ko sem bil nekaj mesecev
prej v Parizu na obisku pri francoskem predsedniku Françoisu Hollandu, sem ga povprašal, kaj
bomo v EU storili glede žičnate ograje, ki jo postavlja Orban. Vprašal sem ga, ali bo Evropa privolila
v to, ter mu dejal, da takšno ograjevanje znotraj Evrope ni prava pot. Hollande tedaj glede tega ni
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imel jasnega stališča, celo presenečen je bil nad vprašanjem. To mi je dalo jasno vedeti, kje smo
glede tega v Evropi. In kljub temu, da smo v Sloveniji to morali storiti in je večina Slovencev
tehnične ovire naknadno javnomnenjsko podprla, je bila to zame slaba tolažba.
Za postavljanje žice na meji ste se torej odločili le nekaj mesecev zatem, ko ste pred
francoskim predsednikom problematizirali Orbanovo ravnanje?
EU takrat ni bila sposobna oblikovati neke skupne učinkovite in solidarne politike glede migracij.
Nato je sledil orjaški begunski val. Ko je začelo k nam prihajati od 3000 do 10.000 beguncev
dnevno, stvari brez tehničnih ovir ni bilo več mogoče organizirano obvladovati. Prihajali so čez
zeleno mejo, hrvaška oblast jih je ponoči celo tihotapila v Slovenijo. Če bi se ta proces nadaljeval, bi
se begunci razbežali po vsej Sloveniji, ustavljali bi se na javnih površinah v mestih, iskali hrano in
pomoč v vaseh ter se nenadzirano premikali po vsej Sloveniji. Lahko bi prišlo do tatvin, do
konfliktov, in to je bilo treba preprečiti. Namen tehničnih ovir je bil jasen: usmeriti begunce k
skupnim točkam vstopa, kjer smo jih lahko organizirano sprejeli in evidentirali ter nato začasno
namestili v zbirnih centrih, kjer so

bili

na toplem, dobili hrano, oblačila ter zdravstveno in drugačno

oskrbo.
Avstrijci so takrat napovedali možnost zaprtja meje. V Sloveniji bi se tako vsak dan nabralo od 3000
do 10.000 novih beguncev. Imeli bi begunski žep, deset- ali stotisoče beguncev bi, tudi proti lastni
volji, obtičalo pri nas. Tedaj sem podal pobudo za zaprtje meje za ilegalne migracije med sedanjo
Severno Makedonijo in Grčijo. Makedonskega premierja Gruevskega sem decembra 2015
povprašal o tej možnosti, a je izpostavil bojazen, da bi lahko EU zaradi tega na Makedonijo izvajala
politični pritisk. Dejal sem mu, da bom v EU za ta projekt zagotovil politično podporo in tudi
materialna sredstva. Privolil je, saj je bila tudi Makedonija v izjemno težki situaciji. Napisal sem
pismo voditeljem držav EU in evropski komisiji, v katerem sem predstavil svojo pobudo, da
pomagamo Makedoniji pri zaprtju meje, hkrati pa še okrepimo pomoč Grčiji. Po precej napornih
pogajanjih – Merklova je bila do te pobude zadržana, saj je vse stavila na sporazum s Turčijo, na
katerega pa takrat nismo več mogli čakati – je ta ideja dobila zeleno luč in bila realizirana.
Velikanski ilegalni migrantski val je čez noč presahnil.
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Pri vprašanju odnosa do beguncev je prišlo tudi do prvih ostrejših razhajanj v vaši stranki.
Z ograjo na meji so

bili

nekateri nezadovoljni, kot rečeno, pa je bila nujna. Soočen sem bil z dvema

skrajnostma. Del levice in civilne družbe je menil, da ograje ne potrebujemo, desnica in del civilne
družbe pa bi ogradila kar celo Slovenijo. Opozicija in nekatere civilne skupine so na primer na
Gorenjskem celo demonstrirale, ker se je tam šolalo 17 begunskih otrok. Ko je begunski val usahnil,
je obstajala nevarnost, da se ponovi. Zato smo želeli v več občinah dobiti zapuščene prostore, da bi
bili

begunci na toplem, dobili hrano… Povsod so nasprotovali.

Smo torej Slovenci do tujcev zelo nesolidarni? Gremo v smeri retvita Žana Mahniča, da je
bela koža znamenje prave rase?
Slovenci smo pretežno solidaren narod, toda glede tujcev se vedno pogosteje pojavlja ksenofobija,
ki je ne bi bilo toliko, če je ne bi spodbujal del politike. Je pa treba razumeti, da je to, če prihaja v
Slovenijo neko obvladljivo število tujcev, ki jih je mogoče ustrezno obravnavati in jim pomagati v
skladu z zakonodajo ter konvencijami, nekaj povsem drugega kot to, če tisoči in tisoči masovno in
neorganizirano prihajajo v našo državo vsak dan…
Kaj je bila v času vodenja vlade vaša nočna mora?
Bili sta dve nočni mori. Prvič, katastrofalna finančna situacija ob prevzemu vlade in seveda nerealno
visoka pričakovanja vseh družbenih skupin, da se jim na hitro izboljša položaj. Drugič, begunci. Ob
tem pa smo se morali ukvarjati še z vsemi tekočimi, tudi kriznimi zadevami. V tistem času smo,
denimo, precej povečali vlaganja v policijo in tudi vojsko.
Je smiselno, da je bila v sedanjem času koronakrize sprejeta odločitev o dodatnih 780
milijonih evrov za Slovensko vojsko?
Zavedam se, da vojska potrebuje dodaten denar, vendar je čas za odločitev o tako visokem znesku
neprimeren. Čeprav tudi del opozicije s kritiko pretirava, je v času, ko so zaradi epidemije
koronavirusa ljudje množično v hudih zdravstvenih, materialnih in psiholoških stiskah, primerneje,
da se osredotočamo predvsem na reševanje teh izzivov. Problem je predvsem v tem, da tej vladi ni
mogoče zaupati, saj krizo zlorablja za to, da bi si v ozadju uzurpirala več oblasti; tudi s posegi na
področja, kamor politika ne sodi. In to nezaupanje se potem – upravičeno ali neupravičeno – širi na
vsa področja delovanja vlade.
Imate v mislih posege vlade v Nacionalni preiskovalni urad (NPU), delovanje tožilstva…?
Mislim na posege v NPU, policijo, tožilstvo, nesprejemljivi so tudi ideja o nasilnem združevanju
nadzornih agencij, blatenje in smešenje naše države v tujini, spopadi z mediji z namenom
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političnega vpliva nad njimi… Vse to nas mora zelo skrbeti. Že spomladi, takoj po nastopu mandata,
je vlada celo postopke nabave zaščitne zdravstvene opreme zlorabila za nečedne posle.
V zadnjem času je politično prizorišče razburkalo tudi Janševo pismo evropskim voditeljem,
s katerim se je pri vprašanju vladavine prava postavil na stran Madžarske in Poljske. V SDS
poudarjajo, da si je Janša s tem pismom zagotovil večjo prepoznavnost, saj da ga je
Merklova povabila k iskanju kompromisa, opozicija pa je nad premierjevim ravnanjem
zgrožena.
Res je, zdaj sta gospod Janša in z njim Slovenija v svetu zelo prepoznavna. Poznajo nas po
neprimernih in nedostojnih premierjevih tvitih glede ameriških volitev, pa tudi po kakšnem
neprimernem tvitu pred tem, na primer o Srebrenici. Prav tako nas poznajo po premierjevi
solidarnosti z Madžarsko in Poljsko, ko gre za vprašanja demokracije in vladavine prava. Če so to
zdaj temeljne usmeritve naše zunanje politike, gremo v povsem napačno smer. Veste, razumni
evropski voditelji vsega tega ne bodo kaj dosti javno komentirali, saj se zavedajo, da si morajo v EU
prizadevati za enotnost. To pa ne pomeni, da se z Janševimi stališči strinjajo.
Kako pa bi lahko Janševi tviti o ameriških volitvah vplivali na odnos ZDA do Slovenije?
Slovenija bo zaradi njih v teh odnosih prikrajšana. Seveda bomo z ZDA še naprej sodelovali na
gospodarskem, vojaškem in drugih področjih ter se srečevali z njihovimi predstavniki. Toda
negativne posledice bodo, četudi morda ne toliko javno opazne. Kot državljanu pa mi predvsem ni
vseeno, da smo se tako osramotili pred celim svetom.
Imate kakšno razlago, zakaj se Janša zateka k takšnim tvitom in pismom, napada medije in
drugače misleče…? Če tega ne bi počel, nihče od koalicijskih partnerjev ne bi razmišljal o
odhodu, vlada pa bi v javnosti uživala precej visoko podporo.
Gospoda Janše nihče drug razen njega samega ne ovira, da bi se obnašal državniško. Mislim, da je
že vsakomur jasno, da v ozadju takšnih ravnanj ni le njegovo taktično spogledovanje z radikalnim
delom svojih volilcev, pač pa gre predvsem za njegove osebnostne značilnosti.
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Kako gledate na to, da je Slovenija glasovala proti resoluciji Svetovne zdravstvene
organizacije, na podlagi katere bi lahko mednarodna skupnost Palestincem na zasedenih
ozemljih Zahodnega brega zagotovila zdravila in cepiva?
To resnično obžalujem. Gre za še en velik odstop od dosedanje zunanjepolitične usmeritve, kjer
smo

bili

odločni zagovorniki humanosti in solidarnosti v mednarodnih odnosih.

V vašem mandatu je parlamentarni odbor za zunanjo politiko od vlade zahteval, naj pripravi
predlog za priznanje Palestine. Zakaj te poteze niste zmogli?
Tedaj smo

bili

še v marsikaterem pogledu ranljiva država, saj smo se komaj prebili iz hude finančne

in širše krize. Če bi Palestino priznala Slovenija sama, bi nas doletele nekatere negativne
posledice, v mednarodnem prostoru pa priznanje ne bi imelo prave teže. Zato smo se v vladi
odločili, da poskušamo narediti vse, da k priznanju Palestine pritegnemo še kakšno od držav EU.
Verjamem, da bo Slovenija Palestino priznala, ko se bo za tak korak odločila neka ožja skupina
evropskih držav. Sam sem zagovornik tega priznanja.
Kritični ste do aktualne oblasti, vendar pa je bilo ob nastajanju sedanje koalicije mogoče
razbrati, da bi se

ji

pridružili, če bi vam dali mesto predsednika državnega zbora.

Ko sem vsem članom SMC napisal pismo, da ne bom sodeloval v Janševi vladi, sem prvaku SMC
Zdravku Počivalšku povedal, da v tej koaliciji tudi ne bom predsednik parlamenta. Nato se je name
obrnilo kar nekaj ljudi iz javnega življenja, ki so ocenjevali, da bi bil na tem mestu lahko varuh pred
morebitnimi poskusi SDS, da zamaje demokratične vrednote. Nato me je poklical še gospod
Počivalšek in me dobesedno prosil, da prevzamem vodenje državnega zbora. Govoril je, da bo
lahko SMC v takšnem primeru še boljši branik pred ideološkimi poskusi Janeza Janše, da zapelje
politiko v napačno smer. Privolil sem, da bom o tem razmislil. Kot enega od pogojev sem izpostavil,
da se z gospodom Janšo pogovorimo o tem, ali je sodelovanje ob mojem vztrajanju pri dotedanjih
stališčih sploh možno. Nekaj dni kasneje, še preden sem se sploh mogel dokončno odločiti ali
pogovoriti z gospodom Janšo, si je gospod Počivalšek premislil in mi ob tem povedal nekaj zelo
neprimernih stvari. Tedaj sem dokončno uvidel, da je SMC povsem opustila svojo prejšnjo politično
držo in da se vodilni v stranki ravnajo samo še po svojih lastnih interesih. Zato sem iz stranke
izstopil.
Na najpomembnejših mestih v SMC so še vedno vaši nekdanji najožji sodelavci: Zdravko
Počivalšek, Simona Kustec, Lilijana Kozlovič, Igor Zorčič, Monika Gregorčič… Torej težko
rečete, da gre za neko povsem drugačno stranko.
Mnogi moji bivši sodelavci so se iz stranke umaknili. Člani SMC, ki ste jih navedli, so

bili

za sedanje
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položaje očitno močno motivirani. Osebnim interesom in ambicijam so dali prednost pred
vrednotami, ki jih je SMC zastopala pod mojim vodstvom. Trije navedeni so

bili

v mandatu moje

vlade kot poslanci celo zelo kritični do gospoda Janše. Težko mi je, ko vidim, da so

ti

in nekateri

drugi posamezniki, ki sem jih jaz v dobri veri pripeljal v vrh politike, povsem izgubili vrednotni
kompas in ukrivili svoje hrbtenice. To je moje največje razočaranje v zvezi s politiko. Ta SMC ni po
vsebini delovanja v ničemer identična s stranko, ki sem jo vodil jaz; zadržala je zgolj ime in nekatere
člane.
Bi, če bi bili zdaj poslanec, prispevali enega od manjkajočih glasov za oblikovanje nove
levosredinske vlade?
Na takšno hipotetično vprašanje nima smisla odgovarjati. Mogoči sta obe opciji: Janša lahko ostane
premier, lahko pa pride do oblikovanja nove vlade. Žal tudi opozicija pri svojem delovanju ni zelo
prepričljiva. Nenazadnje je pred slabim letom dni ista skupina strank, ki se zdaj povezuje v koalicijo,
imenovano KUL, imela vlado in vse možnosti, da kaj naredi. Nepremišljena odločitev gospoda
Šarca za odstop je pripeljala do situacije, ki jo imamo danes.
Ste bili jezni na Šarca, ker je odstopil?
Nisem bil jezen. Bil pa sem razočaran nad tem, da se je v prvem letu marsikje naredilo premalo,
ključnih zadev se nekateri ministri še niso zares lotili. Ko je bilo mogoče upati, da bomo v drugem
letu z nekaterimi resnimi strukturnimi reformami in projekti vendarle začeli, pa je gospod Šarec
odstopil. Ob vsem tem, kar je sledilo, zdaj nekega prepričljivega kandidata za vodenje morebitne
nove koalicije ne vidim.
Jože P. Damijan se vam torej ne zdi dobra izbira?
Vemo, kako klavrno se je pred leti izšel njegov vstop v Janševo vlado. V času mojega vodenja vlade
se je gospod Damijan izpostavil kot zelo destruktiven nasprotnik naših prizadevanj za izgradnjo
drugega tira. Z vsem tem me zagotovo ni prepričal. Seveda pa morajo o njegovih kompetencah
odločiti drugi.
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Bi se vam zdel Karl Erjavec, ki se ga v zadnjih dneh prav tako omenja kot možnega
mandatarja, boljša izbira za vodenje vlade kot Damijan?
Gospod Erjavec se zdaj zmagoslavno vrača v politiko in pri morebitnem poskusu oblikovanja nove
vlade bi lahko imel eno ključnih vlog.
Še kaj pogledujete proti politiki? Si želite zmagoslavne vrnitve, kot je bo očitno deležen Karl
Erjavec?
Namena, da bi se vrnil v politiko, nimam. V zadnjih dneh se je pisalo in govorilo, da bom kandidiral
za ustavnega sodnika, kar je bila spet ena izmed mnogih izmišljotin. Zdaj se v prvi vrsti in z
veseljem posvečam družini ter delu na univerzi.
Miro Cerar

Janez Janša
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Gradnja tolminske obvoznice čez leto dni?
Goriška

28. 11. 2020, 06.05 posodobljeno: 28. 11. 2020, 08.38
,

Neva Blazetič
Država je tolminsko obvoznico umestila v proračun, kar pomeni, da dvanajst milijonov evrov
vreden projekt predlaga za evropsko sofinanciranje iz sklada za regionalni razvoj v obdobju
od 2021 do 2027. S tem postaja gradnja realnost, začetek napovedujejo prihodnjo jesen.
Pomisleki, ali so res izbrali najbolj ustrezno traso, pri tako velikem posegu v občutljiv prostor
ostajajo.
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www.primorske.si uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti,

ki jih

Dostop s Sotočja oziroma obvoznice proti Dijaški ulici bodo
Blazetič

pri

brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Podrobnosti

spomeniku partizanom uredili

s

krožiščem. Foto: Neva

TOLMIN > Direkcija za infrastrukturo namerava na podlagi potrjenega državnega prostorskega
načrta in zdaj še umestitve v proračun graditi 1,5 kilometra dolgo obvoznico z mostom v
razponu 50 metrov. Ob njej bo kolesarska steza. Če bo s pridobivanjem denarja EU vse gladko
teklo, jo bodo začeli graditi prihodnjo jesen.
Obvoznica se bo začela pri območju pokopališča, potekala bo čez travnike proti Sotočju in se
z mostom prek čistilne naprave ter krožiščem na levem bregu Soče zaključila. Ker bo posegla
v zelo občutljiv prostor, država obljublja, da jo bo na obeh straneh ozelenila z drevoredom.

Povezali bodo stari

in

novejši del mesta

“Veseli me, da smo dobili potrditev začetka gradnje v letu 2021, saj gre z okoljskega,
urbanističnega in logističnega vidika za izredno pomembno in predvsem nujno naložbo, za
katero smo si prizadevali vrsto let,” je zadovoljen župan Uroš Brežan Kot pravi, bo Tolmin z
obvoznico dobil dodaten razvojni potencial, saj bo omogočila dostop Na Cvetje, kjer je ena
zadnjih večjih površin za ureditev zazidalnih parcel za stanovanjsko gradnjo. “Lahko bomo
začeli z načrtovanim urejanjem starega mestnega jedra in središča Tolmina ter z razvojem
.
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vsebin,
dodaja.

ki

sodijo

v

naselje. Zdajšnja cesta poteka skozi center Tolmina in ga s tem hromi,”

Zdajšnja prometna obremenitev Tolmina s tovornimi in dostavnimi vozili je dejansko velika. Še
najbolj kritično je v Zalogu, kjer se cesta zoži, ob njej pa ni pločnikov. Tam mimo veliko ljudi
hodi na delo v bližnjo industrijsko in obrtno cono.
Tovornjaki bodo po izgradnji zaobšli središče kraja, lažje bodo prispeli v poslovno cono v
Poljubinju in na Dobravah. Posledično se bo zmanjšala onesnaženost mesta z izpuhi.
“Predvsem pa bomo lahko povezali novejši in starejši del Tolmina, ju uredili, za kar so rešitve
že pripravljene. Obvoznica bo pripomogla tudi k razvoju sotočja Tolminke in Soče, ki je
namenjeno turističnim vsebinam in kjer smo nedavno kupili propadajoči objekt nekdanjega
Paradisa,” našteva Brežan.

Cesta posega

v

zelo občutljiv prostor

Ali bo obvoznica močno posegla v prostor, na katerem so potekali festivali, se bo šele
pokazalo. Brežan, meni, da ne bo. Se bodo pa organizatorji morali prilagoditi novim
okoliščinam, zlasti v času gradnje. Največji festival Metaldays bo tudi po dokončanju naložbe
skoraj zagotovo moral nekoliko prilagoditi organizacijo festivalskega prostora. Dogovori o tem
so potekali, festivali so prispevali svoje predloge, vendar so zaradi izrednih razmer zaradi
epidemije zastali. Znan je tudi okvirni prometni režim v Dijaški ulici, kjer je šolski center. Ali bo
v praksi vse dobro potekalo, je tudi v tem primeru težko napovedovati.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dileme o trasi ostajajo
Kot pri vsakem večjem posegu v prostor je bilo tudi pri tolminski obvoznici soglasje o trasi
težko pričakovati. V igri sta bili dve, prevladala je južnejša. Severnejšo z vkopom in krajšim
mostom, ki ji je bil naklonjen dolgoletni član upravnega odbora krajevne skupnosti in član
društva Dor Radovan Lipušček so zavrnili. “Menim, da bi bila delno vkopana ali delno skozi
predor speljana cesta manj moteča. Precej naših predlogov so upoštevali, kako se bo pa vse
skupaj v praksi izkazalo, bomo videli,” upa Lipušček.
,

obvoznica tolmin

državni proračun

občina tolmin

sotočje

festivali

evropski denar
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Ankaranske parcele državi za pristanišče
-

Slovenija

28. 11. 2020, 06.06 posodobljeno: 28. 11. 2020, 09.16
,

Katja Gleščič
S podpisom pogodb
županom Gregorjem
zemljišče za gradnjo
imenovani kaseti 6a
Ankaran pa je dobila

med ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in ankaranskim
Strmčnikom je država na območju DPN koprskega pristanišča pridobila
kamionskega terminala pred Srminskim vhodom v pristanišče in tako
in 7a. Ti dve parceli želi Luka Koper za skladiščenje avtomobilov. Občina
parceli na območju sv. Katarine.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.primorske.si uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti,

ki jih

brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Podrobnosti

Kaseto 5a je država lani kupila od podjetja Grafist, zdaj pa je od ankaranske občine za 9,1 milijona kupila še sosednji kaseti
6a in 7a tik za luško ograjo v zaledju tretjega bazena, kjer Luka Koper pretovarja avtomobile. Foto: Arhiv PN

LJUBLJANA > “Po večletnih pogajanjih smo končno naredili preboj. Od občine odkupili
nepremičnine v skupni površini približno 120.000 kvadratnih metrov, ki bodo namenjene
razvoju koprskega pristanišča. Republika Slovenija bo pridobila nepremičnine na območju
kasete 6A in 7A, po državnem prostorskem načrtu za koprsko pristanišče namenjene ureditvi
parkirišč za avtomobile, kar je izrednega pomena predvsem v povezavi z gradnjo drugega tira
Koper Divača,” je podpis pospremil minister Jernej Vrtovec
-

Pretovor avtomobilov

.

in

nov kamionski terminal

Za parcelo kaseta 6a (66.000 kvadratnih metrov) je država odštela 5,8 milijona evrov, za
sosednjo 7a (43.200 kvadratnih metrov) pa 3,3 milijona evrov. Za 3300 kvadratnih metrov na
območju zunanjega kamionskega terminala pa še 214.900 evrov. Pred Srminskim vhodom v
pristanišče Luka Koper načrtuje nov kamionski terminal za 358 tovornjakov s spremljajočimi
objekti.
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9,1 milijona evrov je država odštela občini Ankaran za 109.000 kvadratnih metrov
veliki kaseti 6a in 7a.

Ankaran dobil parceli na sv. Katarini
S prodajo teh treh zemljišč bo v ankaranski proračun priteklo 9,3 milijona evrov. Obenem pa je
občina od države končno pridobila 7700 kvadratnih metrov zemljišča na območju sv. Katarine
v vrednosti 946.000 evrov. To je del dogovora še iz leta 2017, ko je občina državi prodala
parcele za Srminski vhod v pristanišče.
Poleg tega je občina na državo brezplačno prenesla območje črpališča depresijskih voda
Ankaranske bonifike, ki je za državo pomembno za zagotavljanje poplavne varnosti na
območju, na katerem je predvidena nadaljnja širitev pristanišča.

Pismo za omilitvene ukrepe tudi na ankaranski strani
Strmčnik in Vrtovec sta podpisala še pismo o nameri, da “si bosta prizadevala za sklenitev
dogovorov za skupno izvajanje ukrepov na območju državnega prostorskega načrta za
pristanišče ter za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča na okolje in
na kakovost bivanja lokalnega prebivalstva”.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Makadamska pot
Goriška

je že,

vile pa še bodo

28. 11. 2020, 06.00

Mitja Marussig
V teh dneh se je začela gradnja nove soseske Soške vile. Eta Invest je začela graditi
komunalno infrastrukturo za prvih pet od skupno 28 stanovanjskih hiš. Zemljišče je z južne
strani ograjeno, a prebivalci imajo makadamsko dostopno pot. Občina jo je zagotovila pred
dnevi.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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ki jih

brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Podrobnosti

Gradbinci so začeli pripravljati teren za prvih pet hiš soseske. Foto: Mitja Marussig

SOLKAN > Dobro desetletje po prvih napovedih o gradnji soseske so bagri na travniku ob
obrtni coni začeli kopati. Pripravljajo teren za gradnjo prvega dela komunalne infrastrukture
(kanalizacija, vodovod, elektro in telefonski priključek, priključek na obstoječo cesto) in prvih
petih hiš soseske, ki jih bo štela 28. “Prva faza naj bi bila končana spomladi 2021,” so potrdili
Eta Invest. Novo komunalno opremo za celotno sosesko morajo zgraditi do oktobra 2023, ko
naj bi zanjo pridobil uporabno dovoljenje in jo prenesli v last in upravljanje občine. “Naslednje
faze gradnje objektov in komunalne infrastrukture bomo prilagajali povpraševanju na trgu,
vsekakor pa bomo komunalno opremo zgradili v rokih, ki so opredeljeni v programu
opremljanja. Za gradbeno dovoljenje za naslednje faze bomo zaprosili po izgradnji potrebne
komunalne infrastrukture,” so pred časom načrte razkrili v Eta Invest.

v
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Domačini zdaj namesto čez travnik vozijo po makadamski poti. (foto: Mitja Marussig)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko pripravljajo teren za prvih pet hiš, so območje severno od obrtne cone ogradili. S
tem je prekinjena dosedanja pot čez zemljišče, predvideno za sosesko, po katerem so
domačini s severne strani dostopali do svojih hiš ali polj. A brez dostopa niso ostali. Občina je
že pred časom odkupila zemljišče ob železniški progi, pred kratkim pa je tam začela urejati
utrjeno makadamsko povezovalno cesto med obrtno cono in Potjo na Breg, pod katero naj bi
bil nekoč speljan tudi odvodnik. Predvideli so, da bo cesta urejena do konca novembra, a je
bilo gradbincem vreme naklonjeno in so jo končali že v začetku prejšnjega tedna.
Deli:
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Cerkno: Namesto razvoja se
padec
Saša Dragoš

Goriška

je

zgodil strm

27. 11. 2020, 07.00

Občina Cerkno je v minulih dveh letih na lestvici razvitosti doživela najhujši padec med
slovenskimi občinami. Za to ni kriv župan, pač pa svet občine, ki je zavrnil vrsto razvojnih
pobud. Tudi uvedbo zakonitih prispevkov, ki bi omogočili napredek na področju slabe
komunalne opremljenosti občine. Svetniki to počnejo zaradi domnevno slabe socialne slike
občine in ker dejanskih razmer ne poznajo. Skupna krivda vseh je, da občina že od nastanka
deluje brez razvojnega načrta z jasnimi prioritetami.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Usklajen in celovit razvoj turizma, ob edini tudi med covidom odlično obiskani bolnici Franja, bo za Cerkno eden večjih
prihodnjih izzivov. Foto: Saša Dragoš

CERKNO > Župan Gašper Uršič je ob nastopu mandata uresničil uvodne predvolilne obljube.
Umaknil je tožbe neplačnikov komaj pred tremi leti uvedene vodarine in odpustil direktorja
občinske uprave. Potem je občina zastala. Po prihodu direktorja iz Ajdovščine Otona
Lahajnarja je pohitela in se z odloki, ki jih zahteva država, postavila ob bok ostalim občinam.
Žal jo svetniki občine z zavračanjem odlokov pehajo v razvojno nazadovanje, ki jo spremlja že
vse od nastanka leta 1994.
-

-

Z neplačniki vode se občina ni uspela sporazumeti in danes v njej delujeta kar dve vodovodni
zadrugi med vsega 20 v državi. Zadruga v Novakih je edina, ki ima zdravju zelo oporečno vodo.
Slabo vodo pijejo v kar polovici občine, kar je posledica odsotnosti kanalizacij in čistilnih
naprav. Svetniki vse poskuse uvedbe prispevkov, ki bi pospešili opremljanje občine, zavračajo
zaradi domnevno slabe socialne slike v občini. Morda vanjo res verjamejo, bolj verjetno pa gre
za upor proti županu Uršiču in upravi občine.
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Če bi župan Uršič imenoval podžupana iz liste SM,
lovljenje razvojnega koraka občine s Slovenijo.

bi

imel sedaj več denarja za

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

To je minulo poletje nakazal nakup bifeja pod Franjo, ki ga občina ne potrebuje. Da so
obubožan proračun olajšali za sto tisoč evrov in ukinili dejavnost, jih ni zmotilo. Zagotavljanje
županove skupine svetnikov, da bi v propadajočem gasilskem domu lahko uredili informacijski
center za vse zanimivosti v občini, na čelu z nerazumljivo zapostavljenimi arheološkimi Divjimi
babami, jih je pustilo hladne.

“V nakup bifeja smo šli z iskreno namero, da bi v last občine dobili objekt. Z njim in s pripravo
upravljalskega načrta za širše območje Franje pa možnosti razvoja najbolje obiskanega
spomenika,” je v iskrenost nakupa prepričan Stanko Močnik iz svetniške skupine SM, ki je bila
z SLS motor nakupa. Iskreno verjame tudi v slabo socialno sliko v občini in zato previsoke
obremenitve občanov z novimi prispevki.
Če bi občina imela z analizami podprt razvojni načrt, bi svetniki vedeli, da Cerkljanska ne sodi
med socialno ogrožene občine. Da je gmotni položaj občanov, ob sicer podpovprečnih plačah,
dober, gre zasluga njihovi marljivosti. Več kot polovica zaposlenih (brezposelnosti občina
skoraj ne pozna) redno zaposlitev dopolnjuje s kmetovanjem in drugimi dopolnilnimi
dejavnostmi.
Razvojnega načrta, vsaj ne takega, ki bi ga pripravili doma (priprava mladinske strategije z
zunanjimi sestavljalci se zaradi nepoznavanja razmer ni izkazala za najbolj posrečeno), pa
občina ne more pričakovati.
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Uprava občine, ki je z vsega osmimi zaposlenimi med najmanj številčnimi v državi, je prešibka
za resno analitično delo in pripravo projektov. Kot smerokaz bi občino lahko reševal vsaj
dveletni proračun, a prvič pripravljenega za dve leti svetniki kakopak niso sprejeli.
Nasprotovanje svetnikov si je župan Uršič morda deloma zakrivil sam. Občini je imenoval
prvega podžupana, Domna Uršiča in si z nespornim strokovnjakom olajšal delo na področju
družbenih dejavnosti. “Težava” za preostale svetnike pa je bržčas njegova pripadnost
županovi svetniški listi. Če bi Gašper Uršič, tudi sam nestrankarski župan, deloval politično
modro in imenoval podžupana iz največje liste SM ali morda SLS, bi imel danes v žepu
sprejete vse prispevke in v proračunu več denarja za lovljenje razvojnega koraka občine s
Slovenijo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

Dobri novici za občino sta, da po desetinskem skrčenju prebivalstva tega izgublja počasneje
kot v prejšnjih obdobjih in da Eta, v minulem desetletju pomemben razlog za nazadovanje
občine, znova deluje zgledno in z občino tudi sodeluje. Zastavljena gradnja novih stanovanj po
30 letih bo pomemben preizkus za svetnike, ali zmorejo stopiti skupaj v prid občanov. Nič
manjši pa reševanje težav, ki jih covid obeta turizmu. Da gre, so dokazali z umikom
administrativnih ovir pred gradnjo trgovskega centra
župani goriška

občina cerkno

gašper uršič
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Oktobra zgolj nekaj več nemških podjetij razmišlja o novem zaposlovanju
33 min
Oktobra se je nekoliko povečalo število nemških podjetij, ki razmišljajo o zaposlovanju novega osebja. Barometer zaposlovanja nemškega inštituta Ifo se je

z

oktobrskih 96,4 točke novembra povzpel na 96,7 točke.
Drugi val koronavirusa za zdaj nima večjih negativnih učinkov na nemški trg dela, vendar se številke precej razlikujejo glede na panogo.
V predelovalnih dejavnostih se je barometer nekoliko dvignil; kljub temu pa še vedno več podjetij načrtuje odpuščanje kot pa povečanje števila zaposlenih.
Ponudniki storitev, zlasti v informacijskih tehnologijah, načrtujejo zaposlitve novih ljudi.
V potovalni in gostinski panogi pa so odpuščanja neizogibna. V trgovinskih dejavnostih podjetja pričakujejo, da bo število zaposlenih ostalo enako.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gradbeništvo pa še odpira nova delovna mesta zaradi naročil pred epidemijo.
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Madžarski satelit
Zadnja leta jugoslovanskega komunizma so bila za ljudi in medije
svobodnejša od današnjih razmer na Poljskem in Madžarskem. Če
je Madžarska vzor demokracije, je Balaton morje.

1/5

Kratke

novice:

pred 1 dnem

/

pred 1 dnem

/

predsednika
Avtor: Matija Sejalec

NSi

sobota, 28. 11. 2020, 07:15
pred 2 dnevoma

Mnenja

novimi

nadzorniki

pred 2 dnevoma

ventilatorje

Komentarji:
11

pred 2 dnevoma

in

s

tem višje

pred 3 dnevi

Značke:

/

upravljanje

kolumna

madžarska

janez-janša
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Preberite

Deli:

Naš ministrski predsednik se je še kot mladenič boril za to, da se kot narod vrnemo na
zahod in da namesto vladavine partije uvedemo vladavino prava. Zdaj pa nas rine nazaj
na vzhod. V ozadju zemljevid velike Madžarske.
Reuters/Viktor Orban

21.

še:

november

Hojsovi
fevdalizem

V letu, ko je Slovenija v vesolje prvič poslala dva geostacionarna satelita,
je Madžarska pridobila svoj prvi geopolitični satelit, Slovenijo.
Madžarska je dobila podporo slovenskega predsednika vlade za čestitke
poražencu Trumpu, epistolarno podporo za blokado evropskih financ in
podporo za upor zoper zahodno interpretacijo vladavine prava, ki jo
Madžari in Poljaki razumejo po vzhodno. Madžari so dobili še podporo
za vstop v gradnjo drugega tira Divača-Koper in s tem strateški vdor v
upravljanje Luke Koper. Kar ni uspelo Atili, je uspelo Orbanu, prišel je do
morja.
Ministrski predsednik Slovenije, države, ki je dvakrat bogatejša od
Madžarske in od nje neprimerno uspešnejša na skoraj sleherni lestvici
merjenja družbene razvitosti, nas je izstrelil v ogrsko orbito. A tam ne bo
ostal dolgo, privlačnost planeta Madžarska je za Slovence zanemarljiva,
sredobežnost bo opravila svoje.

Mnenja
14.

november

Kaj

sploh

#kolumna

Mnenja
8.

november

Bidnova
#komentar

Mnenja
7.

november

Hojsov
#kolumna

Mnenja
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Slaba novica za vzhodne populiste je, da je bil Trump poražen. In da ima
Amerika dva predsednika. Za ta čas je to še normalno. A če bo pri tem
ostalo tudi na dan 20. januarja 2021, se bo ameriški cirkus razširil na ves
svet. Veseli bodo vsi, ki so že ali pa še bodo izgubili volitve, pa ne bodo
hoteli priznati poraza. Srečni bodo politiki, prepričani, da so mesije,
poslani z neba, srečni bodo ljudje, ki so politike zamešali za bogove.
Edino bogovom in diktatorjem ni treba na volitve. "Edina demokracija na
svetu je Libija," je bil prepričan Gadafi, krvavi Pol Pot pa je pred smrtjo
sporočil, "vse kar sem storil, sem storil za dobro domovine". Diktatorjem
je skupno, da imajo vedno prav.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Viktor Orban je Putinu obljubljal novo, vzhodno EU, v kateri bo
vsaj pol ducata držav, pa ni zmogel obdržati niti Češke in
Slovaške. Pridelal je le dvojec držav, ki brez Nemčije in brez
evropskih denarjev tvegata gospodarski bankrot, dobesedno.

Vse, kar je v teh mrakobnih dneh in turobnih nočeh ljudem lahko zares
pomembnega, je razlog za majčken nasmeh in nekaj optimizma. Če se
nam dozdeva, da naš vladni predsednik te dni ne prispeva k pomirjanju
duhov in povezanosti med ljudmi, se nam dozdeva prav. Delo politikov ni,
da imajo vedno prav, ampak da pomagajo ljudem, tudi onim, ki so druge
politične sorte, jih pomirijo, dajo upanje, dajo razlog za kak ponos,
pripadnost domovini … Pa nič. Raje se je prelevil v kurjača, ki kuri pod
kotlom lastnih ničevosti in tujih interesov. Da skupaj z njim zletimo v
zrak pa tvegamo vsi. Freud je nekoč potožil, da če poskušaš razumeti
norosti, lahko znoriš tudi sam.
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Vladimir Putin izgublja interes za financiranje Orbana, ker ga
Reuters

je

razočaral.

Vse se je začelo tistega dne, ko se je ministrski predsednik male
Slovenije odločil vplivati na volitve v veliki Ameriki. Slon, ki ga je pičil
komar, se ni niti počohal, je pa slonov prdec odstrelil komarja v širjave
močvirja, iz katerega se bo težko vrnil. Potem je podprl Madžarsko in
Poljsko, nekdanji zvezdi sovjetskega komunizma, ki izvajata
protidemokratično revolucijo. A tu če smo iskreni pridemo do
paradoksa. Ti dve državi se zavzemata za odpravo čisto vsega, za kar se
je naš ministrski predsednik še kot mladenič boril in bil zato tudi zaprt:
za svobodo izražanja in svobodo medijev, za svobodo naroda in
enakopravnost vseh ljudi, skratka za demokracijo. Boril se je za to, da se
kot narod vrnemo na zahod in da namesto vladavine partije uvedemo
vladavino prava. Zdaj pa nas rine nazaj na vzhod.
-

-

Paradoks je tudi v tem, da so bila zadnja leta jugoslovanskega
komunizma za ljudi in medije svobodnejša od današnjih razmer na
Poljskem in Madžarskem. Če je demokratično nazadovanje napredek
človeštva, potem je končni cilj pračlovek, via srednji vek seveda. Če je
Madžarska vzor demokracije, je Balaton morje.
V Evropi smo priče politični inverziji, v kateri konvertirani marksisti iz
vzhoda zahodno Evropo učijo o demokraciji. Orban podučuje Merklovo o
vladavini prava, Kaczyinski pa Macrona o pravicah žensk. Manjka samo
predsednik Bolgarije, da nas poduči o boju zoper korupcijo. Vsi skupaj
38
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pa nam pridigajo, kako ljudje bolj kot demokracijo potrebujejo red in trdo
roko ljubljenega vodje. Zgled so jim Putin, Trump in Ši Džinping. Takih v
EU ne bi smeli na silo zadrževati.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slaba novica za vzhodne populiste

je,

da

je bil

Trump poražen.

Profimedia

S Trumpovim porazom prihajajo spremembe. Steve Bannon, mentor
evropskih populistov, ostaja brez podpore Bele hiše. Vladimir Putin pa
izgublja interes za financiranje Orbana, ker ga je razočaral. Obljubljal je
novo, vzhodno EU, v kateri bo vsaj pol ducata držav, pa ni zmogel
obdržati niti Češke in Slovaške. Pridelal je le dvojec držav, ki brez
Nemčije in brez evropskih denarjev tvegata gospodarski bankrot,
dobesedno. Rusija pa še sama zase nima več dovolj denarja.

V Evropi smo priče politični inverziji, v kateri konvertirani
marksisti iz vzhoda zahodno Evropo učijo o demokraciji. Orban
podučuje Merklovo o vladavini prava, Kaczyinski pa Macrona o
pravicah žensk. Manjka samo predsednik Bolgarije, da nas poduči
o boju zoper korupcijo.

V Ameriki so mnogi že vsaj desetletje bolj ali manj privoščljivo
napovedovali razpad EU, še posebej po izvolitvi Trumpa in po brexitu.
Kopali so grob, v katerega bi lahko sami padli. Ali pa oboji skupaj. EU je
odreagirala kot vsak ogrožen organizem, samozaščitno in skoraj
odločno. Ne brexit ne virus in ne Trump je niso spravili na kolena. EU je
39
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ponovno odkrila solidarnost, kar

je

najboljše cepivo za njen obstoj.

Abraham Lincoln se je zavedal krhkosti Amerike: "Amerika ne bo nikoli
uničena od zunaj. Če bomo omahljivi in izgubili naše svoboščine, bo
zato, ker smo uničili sami sebe." In res, noben imperij ni razpadel zaradi
barbarov od zunaj, ampak zaradi barbarov od znotraj.
O avtorju:
Matija Sejalec, kolumnist necenzurirano.si, je svobodomiselni
intelektualec in ljubiteljski slikar, ki meni, da lahko dobra slika prepriča
več ljudi kot slaba politika.
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Mnenje avtorja ne odraža nujno stališča uredništva.
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