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Zaustavimo krčenje 
slovenskega ozemlja!
Izključni krivec za krčenje 
slovenskega narodnega ozemlja 
po vseh robovih po prvi svetovni 
vojni je bila takratna politična 
»elita« v Ljubljani, ki je odrekla 
podporo generalu Maistru in 
njegovim borcem in se vrgla v 
naročje velikosrbskim politikom. 
Ti so iz morebiti samostojne 
Slovenije v neki drugi povezavi, 
»sfabricirali« nesamostojno Dra-
vsko banovino z obvezno cirilski-
mi napisi na javnih ustanovah in 
listinah.

Za nepravično rešitev po drugi 
svetovni vojni, ko je velik del Pri-
morske ostal zunaj meja Slovenije, 
je odgovoren maršal Tito zaradi 
popolne naslonitve na Sovjetsko 
zvezo. Ker je prekršil dogovor iz 
Jalte o delitvi vpliva »fifty-fifty«, 
so mu zahodni zavezniki obrnili 
hrbet in potisnili mejo čim bolj 
proti vzhodu. Izgubili smo Trst 
in Gorico in velik del njunega 
zaledja. Ko mu je šlo za nohte, se je 
dogovora iz Jalte oklenil, a za del 
Primorske je bilo prepozno. Del 
Slovenske Istre je pozneje dodatno 
zapravil še Edvard Kardelj, ki je v 
zamaknjenosti internacionalizma 
nasedel kolegu komunistu Baka-
riću, ker ni spregledal, da je bil kot 
Hrvat predvsem nacionalist.

Do razdružitve Jugoslavije je bil 
Piranski zaliv z delom Savudrij-
skega polotoka v jurisdikciji Repu-
blike Slovenije. »Osamosvojitelj« 
Janša je menda dobil ponudbo 
Franje Tuđmana za cel polotok v 
zameno za orožje, ki ga Hrvaška 
ni imela. Ne, raje so se spustili v tr-
govino in začeli so orožje prodajati 
po zelo visokih cenah. Še vedno 
ni razjasnjeno, kam so poniknili 
milijoni mark iz kovčkov, le Hrvati 
so se lahko spustili do Dragonje in 

lahko so sprožili problem razmeji-
tve Piranskega zaliva.

Zadnje krčenje, ki nam grozi, 
je afera z arbitražnim sodiščem. 
Ko je od tam pricurljalo, zagotovo 
na naše zunanje ministrstvo, da 
Sloveniji dobro kaže, si minister ni 
mogel kaj, da ne bi tega izblebetal, 
namesto, da bi zaukazal popolno 
tišino. S tem, ko je napovedal 
boljši izid za Slovenijo, je sam 
diskreditiral arbitražno sodišče, 
ki naj bi sodilo pravično za obe 
strani. Prav gotovo bo sodišče, če 
bo hotelo nadaljevati svoje delo, 
moralo morebitno odločitev neko-
liko prilagoditi v korist Hrvaške in 
posledica je lahko samo ponovno 
krčenje Slovenije in njenih pravic. 
Tako kot poznamo odgovorne za 
dosedanje polomije nam ne bi 
smelo biti težko prepoznati odgo-
vornih za sedanjo.
Jože Pernat
Lokev 124 b, Lokev

Odlično delo ZD Tržič  
in SB Jesenice
V zadnjem času se pojavljajo 
kritike dela v naših zdravstvenih 
ustanovah, zato je prav, da javno 
povemo tudi dobre izkušnje. 
V tem pismu se zahvaljujemo 
dežurni ekipi Zdravstvenega doma 
(ZD) Tržič in celotni dežurni ekipi 
Splošne bolnice (SB) Jesenice, ki 
je delala ponoči iz 20. na 21. junij 
2015, za hitro in strokovno ter 
predvsem človeško obravnavo in 
zdravljenje Karla Leitingerja. Vsaj 
dvakrat so mu rešili življenje, ker 
je krvavel v trebušno votlino po 
endoskopski odstranitvi tumorja 
ledvice, ki so jo opravili na Urolo-
ški kliniki KC Ljubljana.

Zahvaljujemo se dežurni ekipi 
ZD Tržič. Prišli so hitro, ukrepali 
odločno. Tako so reševali življenje 
bolnika in delovali pomirjujo-

če do svojcev. Zahvaljujemo se 
tudi za skrbno, prijazno nego po 
prihodu našega očeta iz bolnišni-
ce. Ekipam CIT, abdominalnega 
oddelka, operaterjem SB Jesenice 
pa izražamo veliko spoštovanje 
in hvaležnost za to, da je oče še z 
nami. Dokazali so, da so zdravniki 
lahko dostopni, da si vzamejo čas 
za pogovor, ko so svojci v stiski, da 
sestre še poznajo prijazne besede, 
da se kljub obilici dela niso poza-
bile smejati, da so potrpežljive do 
starejših in včasih »zahtevnih« 
svojcev pacientov. Veseli smo, da 
še imamo, kljub krizi, take zdra-
vstvene delavce.
Romana Turk, za družino 
Karla Leitingerja
Podljubelj 162, Tržič

Rad bi opozoril  
bralke in bralce
Doma sem z Brezij na Gorenj-
skem in bi rad napisal svojo slabo, 
neverjetno izkušnjo z Golico TV, 
katere nikoli v življenju nisem 
poklical, dobil pa sem račun od 
Telemacha za sodelovanje gledalca 
v TV oddaji. Uradno sem se prito-
žil tako Telemachu kot Golici TV, a 
sem dobil odgovor le od Telema-
cha in sicer seznam klicev z naše 
stacionarne številke. »Potolažili« 
so me, da bom pogovore pač 
moral plačati. Golica TV seveda 
ne odgovarja, saj je njihov interes 
usmerjen na nepošteno plat me-
dijske dejavnosti!

Primer sem prijavil policiji, Zve-
zi potrošnikov Slovenije, Tržnemu 
inšpektoratu RS, ki pa je primer v 
teh dneh odstopila agenciji AKOS, 
ki skrbi za komunikacijsko omrež-
je in storitve. Rad bi opozoril 
bralce Dela in gledalce Golica TV, 
da naj bodo zelo previdni, da jim 
ne bodo »pobrali« veliko denarja 
za telefonske impulze in ostali 

bodo še z dolgimi nosovi, ker 
tudi nagrad ni od nikoder (blogi). 
Golica TV opozarja gledalce, da 
minute pogovora pač stanejo, ne 
povedo pa, da lahko »avtomat« 
šteje pogovore vsakih 30 sekund, 
tako da lahko v eni minuti plačaš 
dvakratni znesek. Če bom s tem 
opozorilom pomagal le nekaj 
upokojencem, ki so morda navdu-
šeni nad programom te televizije, 
potem sem svoj namen dosegel.

Račun za neopravljene pogo-
vore bom Telemachu plačal šele, 
ko v Sloveniji ne bo več nobene 
možnosti za pritožbo.
Slavko Škofic
Brezje 68, Brezje

»Hitra« pošta
Če v petek v Zasavje pošljete svoj-
cem telegram, le kakšen kilometer 
od glavne ceste, da je npr. premi-
nil sorodnik, in svojcev v ponede-
ljek ne bo na pogreb, ne zamerite 
jim, saj do ponedeljka telegrama 
še niso prejeli. Če ste v petek čaka-
li po hitri pošti nujna zdravila, ki 
jih potrebujete takoj, vedite, pred 
ponedeljkom ne bo nič!

Takšno urgentno pošiljko sem 
pričakovala v petek, 17. julija, 
oddano ob 11.45 z veterinarske 
klinike v Ljubljani. Celo popol-
dne sem klikala na spletno stran 
sledenja pošiljk, prepisovala 
nesmiselno nakracana gesla: info 
nespremenjena, pošiljka je na 
pošti v Ljubljani. Telefona zvečer 
niso dvigovali. Zjutraj na tej strani 
še vedno isto piše. Pokličem in 
izvem: pošiljka je dostavljena na 
pošto Gabrovka, ki je od mene 
oddaljena 15 km (Litija le 12 km, 
Zagorje 8 km). Iz pošte v Gabrovki 
ob sobotah pošiljka ne more na-
prej, pa tudi telegrami in časopisi 
ne, ker so jim ukinili poštarja. 
Tako lahko pošiljko pričakujem 

v ponedeljek dopoldne z redno 
dostavo, a če me ni doma, v torek 
na pošti Polšnik, ali pa jo v soboto 
osebno dvignem v Gabrovki do 
11 ure. Slišala sem pogovor med 
obema poštama in Ljubljančanki-
no glasno presenečenje: »A tako 
je to?!« Povedali so mi, da je kriv 
pošiljatelj, saj ni vprašal, kdaj bo 
pošiljka lahko dostavljena. Živali 
sem težko zapustila, a brez paketa 
bi jim bilo še težje preživeti, zato 
pot pod noge in sem šla »hitri« 
pošti naproti.

Pošta Slovenije lahko na škodo 
državljanov ukine poštarja, 
dolžna pa je pošiljatelja opozoriti, 
da bo pošta dostavljena na naslov 
hkrati z redno pošto, vendar za 
štirikrat višjo ceno! A s tem se 
naj ukvarjata inšpekcija in varuh 
pravic potrošnikov, moja človeška 
dolžnost pa je, da pošiljateljem 
svetujem koriščenje res hitrih do-
stavljavcev od vrat do vrat, ne pa 
hitre pošte Slovenije, ki dostavlja 
od poštnih vrat do poštnih vrat, 
kar mi na sledenju piše: naslov-
nik obveščen (to je laž, nihče me 
ni samodejno obvestil), pošiljka 
pripravljena za izročitev na pošti. 
Napis na poštnih vozilih »Hitrost 
imamo v genih« pa naj pošteno 
zamenjajo s »Cepljeni smo proti 
hitrosti«.
Ženja Konjajeva
Tepe 19, Polšnik

Iz države blaginje  
v državo blagajne 
Prišli smo iz države blaginje v dr-
žavo (prazne) blagajne. Izpraznje-
no vrečo bo država polnila s tako 
imenovanimi davčnimi blagaj-
nami, baje – za skupno blaginjo. 
Toda brez panike: bogatini se bodo 
že znašli, ta male pa v prešo!
Radivoj Pahor
Trg 38, Renče

Pisma bralcev in odmevi  pisma@delo.si

P red časom sem prav na tem 
mestu napisal prispevek z 
naslovom Nacionalna var-
nost kot temelj državnosti, 

kjer sem obravnaval probleme, ki 
jih imamo v Republiki Sloveniji z 
dojemanjem pomena nacionalne 
varnosti kot enega izmed ključnih 
orodij za zagotavljanje nacional-
nih strateških interesov. Ni pre-
teklo prav veliko časa, ko se je to 
nerazumevanje pokazalo v najbolj 
negativni obliki, ki bo dolgoročno 
verjetno imela nepopravljive po-
sledice, to je izgube dela nacional-
nega ozemlja. To pa je v vsakem 
obdobju zgodovine, ne glede na na-
cionalno okolje, predstavljalo naj-
večjo izgubo in neuspeh pri dose-
ganju nacionalnih interesov ter ne 
nazadnje zločin, če se je ugotovilo, 
da gre za namerno ali iz malomar-
nosti povzročeno dejanje. Seveda 
govorimo o tako imenovani aferi 
»Pirangate«. Glede na dejstvo, da 
je ozračje še močno pregreto in 
prežeto s pomanjkanjem celovitih 
informacij, je treba priznati, da se 
je v tem trenutku vrh slovenske 
politike s predsednikom Vlade 
Republike Slovenije odzval racio-
nalno in z umirjenimi toni jasno 
sporočil, da je treba postopek pred 
arbitražnim sodiščem nadaljevati, 
in po drugi strani, da so bile aktiv-
nosti prisluškovanja nedopusten 
poseg v razmerju prijateljskih dr-
žav. Strinjati se je treba s pozivi 
uradni politiki, da zdaj ni čas za 
medsebojno politično obračuna-
vanje znotraj Slovenije, iskanje 
grešnih kozlov in predvsem ne za 
radikalne posege v organizacijo in 
delovanje ključnih državnih insti-
tucij, kot so ministrstvo za zuna-
nje zadeve ali obveščevalno-var-
nostna skupnost, ampak je treba 
delovati z vsemi skupnimi močmi 
za zagotovitev postavljenih nacio-
nalnih interesov.

Trije procesi
Na tem mestu pa kljub navedene-
mu želim prikazati kratko analizo 
dejavnikov, ki so pripeljali do tega 
nesrečnega primera, ki pa ga lahko 
dojamemo samo kot vrh ledene 
gore problemov neustrezne ureje-
nosti in neustreznega razumevanja 
nacionalnega varnostnega sistema 
in njegove vloge pri zagotavljanju 
interesov Republike Slovenije. 
Nikakor se namreč ne moremo 
strinjati s trditvami, da gre v tem 
primeru samo za nizko varnostno 
zavedanje in varnostno sporno 
dejanje dotične javne uslužbenke 
na ministrstvu za zunanje zadeve 
ali slovenskega predstavnika na 
arbitražnem sodišču, ki bo imelo 
drastične posledice pri zagotavlja-
nju strateških interesov Republike 
Slovenije. Gre namreč za veliko 
sistemsko težavo, ki je razkrila ce-
loten problem nizkega varnostne-
ga zavedanja slovenske družbe in 
še posebno državnih uslužbencev, 
ki opravljajo ključne funkcije v de-
lovanju naše države. 

Neustrezno razumevanje pome-
na nacionalne varnosti izhaja že iz 
obdobja vzpostavljanja naše nove 
države, kjer se je zelo hitro uvelja-
vilo mnenje in občutek, da smo 
lastno državo dobili z veliko lahko-
to brez večjih žrtev in bistvenega 
nacionalnega odrekanja. Skozi to 
pa so se zelo hitro vzpostavili trije 
bistveni procesi, ki so sami po sebi 
in v svojem seštevku privedli do 
trenutnega zelo resnega stanja. 

Prvi proces je povezan s poli-
tičnimi strukturami, ki so obve-

ščevalno-varnostne službe brez 
oklevanja vedno znova uporabile 
ali zlorabile za zagotavljanje svojih 
ozkih interesov, v določenih obdo-
bjih so izvajale velike kadrovske 
pretrese v teh službah, konstan-
tno pa vse vlade brez izjeme temu 
področju sistemsko niso namenja-
le ustrezne pozornosti. To se je 
izražalo v tako imenovanem 
»sistemskem hiranju« ob-
veščevalno-varnostnih 
služb in sistemu naci-
onalne varnosti kot 
celote. Drobljenje 
strokovnih resursov 
v različnih službah, 
ki jih, po mnenju 
avtorja, Republika 
Slovenija ne potre-
buje v tako razve-
jeni obliki, je bil del 
učinkovitega scena-
rija, kako tem služ-
bam vzeti ustrezno 
zmožnost operativne-
ga delovanja in visoke 
strokovnosti. Kadrovske, 
finančne in organizacijske 
redukcije se v takih delikatnih 
sistemih občutijo zelo hitro in jih 
je nemogoče čez noč povrniti v 
stanje ustrezne učinkovitosti. 
Slovenska politika, kljub spre-
jetju nekaj deklarativnih aktov, 
kot je Strategija o nacionalni 
varnosti, tem službam nikoli ni 
znala dati jasne vloge in usme-
ritev, kaj od teh služb pričaku-
je in kako naj te službe služijo 
kot orodje pri zagotavljanju 
ustreznih informacij in po-
datkov za sprejemanje strate-
ških odločitev pri upravlja-
nju države. S kadrovskimi 
cunamiji in zmanjševanjem 
moči stroke danes obve-
ščevalno-varnostne službe 
niso v položaju, da lahko 
bistveno vplivajo na od-
ločitve vladajoče politike, 
kaj šele, da jih zelo jasno 
opozarjajo na nepravil-
nosti in nedoslednosti 
ter posledice, ki bodo 
nastale kot rezultat 
neustreznih ravnanj 
ključnih predstavnikov 
vsakokratne vladajoče 
elite. Izjava g. Branka 
Grimsa, predsednika 
Komisije za nadzor 
nad delovanjem obve-
ščevalno-varnostnih 
služb, da so le-te opo-
zarjale na nevarnosti odtekanja 
informacij, zato teh služb nikakor 
ne odvežejo dela odgovornosti, 
da se je ta deviantni pojav sploh 
zgodil in da ga niso bile sposobne 
skupaj s policijo preprečiti, tudi za 
ceno uvedbe primera kazenskega 
pregona uslužbencev, ki niso upo-
števali predpisanih ukrepov pri 
varovanju ključnih podatkov in 
informacij.

Drugi proces, ki je zelo tesno po-
vezan s prvim, je povezan z delova-
njem celotne državne uprave, kjer 
je varnostno zavedanje zaposlenih 
na katastrofalno nizki ravni. Var-
nostna kultura je že v svojem bistvu 
relativno dolgotrajen proces, pred-
vsem kadar govorimo o njenem 
spreminjanju. Ker se je državna 
uprava v času po osamosvojitvi Re-
publike Slovenije nekako na novo 
vzpostavljala, so novi zaposleni pri-
hajali v okolja, kjer je bila varnost in 
s tem povezana varnostna kultura 
obrobna stvar. Organizacijsko oko-
lje državne uprave temu procesu 
nikoli ni namenjalo bistvene pozor-

nosti, čeprav gre za enega ključnih 
procesov, ki so pomembni za učin-
kovito delovanje slovenske države. 
Odtekanje informacij, neustrezno 
javno komuniciranje, razkrivanje 
tajnih podat-

kov so bili redna folklora, ki je bila 
prisotna na najvišjih funkcijah dr-
žavne uprave. Po vsem tem težko 
pričakujemo, da bodo imeli ob ta-

kih zgledih in odsotnosti sankcio-
niranja teh neustreznih varnostnih 
dejanjih ostali zaposleni v strukturi 
državne uprave kaj drugačen odnos 
do varnostne kulture. Če v ta okvir 
dodamo še zmanjševanje moči 
ključnih služb nacionalno-varno-
stnega sistema, ni bilo potrebnih 

nosilcev strokovne moči, ki bi 
z argumenti pritisnil na se-

danjo oblast, da bi začela 
stanje na področju dvigo-

vanja varnostne kulture 
v drugih segmentih dr-
žavne uprave ustrezno 
urejati. 

Tretji proces pa je 
najširše obsegajoč 
in pomeni splošno 
varnostno zave-
danje v slovenski 
družbi. V družbi se 

je ustvarilo stanje 
apatičnosti, ki med 

drugim tudi zaveda-
nje o pomenu varno-

sti potiska na popolno 
obrobje pomembnih vre-

dnot posameznika in s tem 
posledično celotne družbe. 

Ustvarjeno je lažno prepričanje, 
da je Slovenija varna država, kjer 
se nam razen prometne nezgode 
in mogoče še kakšnega vloma ne 
more zgoditi nič omembe vre-
dnega. Da kot posamezniki na 
celotno družbeno dogajanje ni-
mamo nikakršnega učinka, pa 
je tako ali tako splošno družbe-
no prepričanje, ki je že skoraj 
zakoreninjeno v podzavesti 
posameznikov v tej družbeni 
skupnosti. Vse to se izraža 
tudi v popolni odsotnosti 
varnostnih vsebin iz vseh iz-
obraževalnih programov šo-
lanja, od najnižjih oblik pa 
vse do podiplomskega izo-
braževanja. Razen redkih 
izjem in ozko zastavljenih 
vsebin tega področja sko-
raj ne zaznamo v internih 
usposabljanjih organov 
državne uprave. Nekaj 
malega je mogoče zasle-
diti pri usposabljanjih 
na področju varovanja 
tajnih podatkov, pa še 
to je postala bolj ruti-
na, namenjena sama 
sebi in birokratski 
zadostitvi zakonsko 
opredeljenih zahtev. 
Če k temu dodamo še 
nenehno prepričeva-

nje političnih struktur, da živimo 
v idealnem svetu, kjer so naši in-
teresi večinoma upoštevani med 
partnerji, se nam ni treba čuditi, 
da temu »idealnemu svetu« ver-
jamejo celo vodilni politiki. Kaj 
je potem mogoče pričakovati od 
družbe in njenih posameznikov, 
ki so zazrti predvsem v zadovo-
ljevanje potrošniških potreb, brez 
prave želje dojemati realnost tega 
kompleksnega mednarodnega 
okolja, kjer veljajo modeli zagota-
vljanja zelo egoističnih nacional-
nih interesov posameznih držav 
in posledično tudi političnih kapi-
talskih spreg, utelešenih v velikih 
korporacijah.

Nauk: Upoštevati ukrepe!
Poskušajmo odmisliti nacio-
nalno bolečino, ki nas preveva 
ob nesposobnosti učinkovitega 
upravljanja naše lastne države 
in analizirajmo nauk, ki smo ga 
prejeli v tem konkretnem prime-
ru. V vladajoči politiki Republike 
Hrvaške je že dolgo zasidrano 

spoznanje, da je postopek pred 
arbitražnim sodiščem zanje naj-
slabša mogoča rešitev mejnega 
problema in da najverjetneje ne 
bodo dosegli postavljenih naci-
onalnih ciljev. Z angažiranjem 
vseh mehanizmov, ki jih ima 
država in med katero sodijo tudi 
obveščevalno-varnostne službe, 
je sama ali s tujo pomočjo izvedla 
klasično obveščevalno operacijo 
na ključne subjekte na nasprotni 
strani. Z neupoštevanjem osnov-
nih varnostnih ukrepov smo jim 
na slovenski strani močno olaj-
šali njihovo nalogo. Že z osnov-
nim upoštevanjem predpisanih 
varnostnih ukrepov pri izvajanju 
komuniciranja med ključnimi 
subjekti v tem procesu, ki je na-
cionalnega interesa za Republiko 
Slovenijo, bi z gotovostjo v celoti 
preprečili situacijo, ki je Repu-
bliki Hrvaški dala možnost, da 
prevzame pobudo in začne agre-
sivno uveljavljati svoj osnovni 
cilj, in sicer odstopa od zanje ne-
uspešnega arbitražnega postop-
ka. Nerazumno inferioren odnos 
ključnih varnostnih struktur, ki 
niso izvajale ustreznega ščitenja 
teh ključnih oseb in procesov v 
tej zadevi, se zdi nerazumljiv in 
meče slabo luč na njihovo stro-
kovnost. 

Seveda se nam upravičeno po-
stavlja vprašanje, kako naprej, da 
nas prihodnje lekcije, ki jim bomo 
priča, ne bodo udarile tako dra-
stično, kot nas bo verjetno dolete-
lo v tem primeru. Z vsemi močmi 
in enotno je namreč treba podpre-
ti trenutno vlado, da reši, kar se še 
da rešiti, vezano na dokončanje 
arbitražnega postopka. Seveda 
lahko samo upamo, da še vedno 
ugodno za Republiko Slovenijo. 
V tem obdobju pa mora celoten 
obveščevalno-varnostni aparat 
dobiti jasne odgovore, kdo, kje 
in kako je izvedel obveščevalno 
operacijo prestrezanja pogovorov 
slovenskih uradnikov. V vsakem 
primeru mora biti ta aktivnost 
skrbno koordinirana in zbrani 
zadostni dokazi, da bo uradna 
politika jasno pokazala na krivce 
in v primeru potrditve trenutnih 
utemeljenih sumov hrvaški strani 
dala zelo jasno diplomatsko spo-
ročilo, da ne bo tolerirala takih 
aktivnosti od »partnerskih« držav. 
Seveda vsi upamo, da se ne bo po-
trdil najtemnejši scenarij, ki se je 
nekako tudi nakazoval v različnih 
informacijah v javnosti, in sicer da 
je Hrvaška te podatke pridobila v 
sodelovanju z obveščevalno služ-
bo tretje države ali da so bile infor-
macije posredovane iz slovenskih 
virov. Ukrepi, ki bodo sledili po-
znejšemu ugotavljanju odgovor-
nosti, pa morajo biti drastični, 
kar pomeni, da v primeru take 
katastrofalne škode ne bo dovolj 
samo odstop s položaja, temveč 
bo treba jasno sprejeti tudi pravne 
in kazenske posledice. Vsekakor 
pa ustrezna reorganizacija naci-
onalno-varnostnega sistema in 
nasploh zagotavljanja dvigovanja 
varnostnega zavedanja v državni 
upravi ter s tem posledično tudi 
v slovenski družbi kar kliče po re-
snosti pristopa.
––––––
Prispevek je mnenje avtorja  
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Gostujoče pero

Doc. dr.  
Denis Čaleta

Institut za korporativno 
varnostne študije,  

ICS-Ljubljana  ҃povezane vsebine 
delo.si/mnenja

Nauki afere
Pirangate 
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varnost in naše
nerazumevanje

mednarodnih odnosov

Nizko 
varnostno 
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Prijateljska špijonaža

Z aplet z arbitražo ima vsaj eno dobro 
plat: odnosi med državama bi 
zdaj končno lahko postali iskreni, 
razmerje moči pa zdaj evidentno 

bolj ustreza realnosti. Politiki namreč vse 
preradi zavajajo volivce o prijateljstvu med 
narodoma, o kulturni, ekonomski, politični, 
etnični ... povezanosti, o tem, da smo bratje 
po krvi.

Afera razgalja asimetrično prijateljstvo: 
na eni strani sveto preproščino, naivnost in 
gospodinjsko razpoložen čvek o tem, kako 
bi bilo mogoče na večerji po cicibansko 
pregovoriti kakega arbitra v slovensko »korist«, na drugi strani 
vrhunsko sofisticirana špijonaža in ofenzivna strategija, ki se 
je ne bi sramovali niti v Pentagonu ali filmih o James Bondu. 
Naj stane kar hoče. Namen posvečuje sredstvo. Zdaj so karte 
na mizi. Če afere ne bi bilo, bi si Hrvati že kaj izmislili, da ne bi 
upoštevali arbitražne odločitve. Zakaj bi jo? Saj niso spoštovali 
še nobenega dogovora! Kolikokrat so alpske Hrvate že peljali 
žejne čez vodo, izid pa je bil vedno ta, da so se Janezi potem 
kregali, se obtoževali med sabo in se jim po drugi strani še 

naprej prilizovali. Če je to 
prijateljstvo, potem vam 
bomo to delali še naprej.

Slovenci s Hrvati ne 
znamo. Ni znal Joras, ni 
znal Starman, niso znali 
Bavčar, Peterle in brata 
Podobnik, niti Drnovšek 

ne Rupel in Rop, ne Janša in Bajuk, ne Pahor ne Cerar ne 
Erjavec ... Slovenska diplomacija je že četrt stoletja tako polna 
sama sebe in hkrati hlapčevska, da je neuspeh edini mogoč 
rezultat. Se komu zdi, da bi bilo lahko kaj narobe s slovensko 
diplomacijo?

Zakaj je Hrvaški toliko do teh centimetrov morja in močvirja 
z žabami in komarji pri izlivu Dragonje, zakaj toliko do 
Jorasovega zemljišča? S ciplji iz Piranskega zaliva ne bodo 
obogateli, nafte tu ni, plaž in čistejšega morja imajo neskončno 
več. Še največja uteha zanje je, če lahko nekaj preprečijo sosedi. 
Zakaj bi Slovenci imeli cele soline, kakršnih oni sami niso znali 
ohraniti, zakaj bi imeli stik z odprtim morjem, zakaj bi se šopirili 
s turizmom in imeli uspešnejše pristanišče? Gre bolj za korist pri 
preprečevanju uspešnega izkoriščanja zelo majhnega koščka 
morja nekomu drugemu. Da si pritlikava alpska državica ne bi 
drznila tekmovati z regionalno pomorsko velesilo.

Slovenija bo imela tudi po tokratnem spodrsljaju teoretično 
prav, Hrvaška pa bo še naprej zasedala polovico Piranskega 
zaliva, držala ves južni breg Dragonje s ponarejenim 
piranskim katastrom vred, zapirala morje piranskim ribičem 
in slovenskim ladjam. Hrvati imajo glede arbitraže delno 
prav: če bi bila arbitraža poštena, potem bi se državi morali 
vrniti na izhodiščni položaj z dne 25. junija 1991. Sosedje 
tega argumenta že dolga leta ne »čujejo dobro«. Odstop od 
arbitraže je pričakovan, saj Hrvaška z njim ohranja območje, 
ki si ga je prisvojila v letih po osamosvojitvi brez arbitraže. V 
tem smislu postajajo jasnejše še vse druge poteze, ki jih v tem 
»prijateljskem« meddržavnem razmerju uspešno uveljavlja 
Hrvaška. Soseda je tako prepričana v svoj prav, da ji še 
priznanje špijonaže ni težko. Kaj nam pa morejo! Saj smo 
prijatelji.

Bi bilo lahko 
morda kaj narobe 
s slovensko 
diplomacijo?

Boris Šuligoj  
o asimetričnem 

prijateljstvu  
s Hrvaško

Gordijska proga

N a nujnost gradnje drugega 
tira med Divačo in Koprom 
– v prostor je že skoraj 
desetletje umeščena 

popolnoma nova, v glavnem podzemna, 
enotirna proga – so predsednika vlade 
spet opozorili špediterji. Ki se bojijo 
oziroma so kar prepričani, da tudi ta 
vlada o tej prioritetni naložbi govori s 
figo v žepu.

Kronski dokaz je po splošnem 
prepričanju nepopolna vloga za 
pridobitev nepovratnih evropskih 
sredstev iz sklada CEF. Denar je pač prej ali slej glavni razlog, da 
proge še ni. Kajti o multiplikativnem pomenu za gospodarstvo 
– primorsko in širše – ni nobenega dvoma. Četudi je slovenska 
gradbena operativa medtem že propadla. O ekološki 

primernosti železniških 
prog ni dvoma. Tudi zato 
je EU po približno dveh 
desetletjih oživila idejo o 
prehodu tovora s cest na 
železnico. 

Veliki Junckerjev 
naložbeni načrt daje 
pri tem prednost javno-

zasebnemu partnerstvu. Slovensko infrastrukturno ministrstvo 
je zato pri specializiranem prometnem forumu ITF pri OECD 
naročilo analizo primernih modelov tovrstnega partnerstva. 
Vlada naj bi se po prvotnih napovedih z njimi seznanila ta 
teden, pred počitnicami. Ker je bila predstavitev javnosti 
odložena, se je začela v slovenskih medijskih logih svaljkati 
neuradna ugotovitev, da je nova proga nepotrebna, saj je 
promet v Luki Koper premajhen. In bi se vse skupaj dalo urediti z 
zalednim logističnem centrom v Divači. Kar je oboje neumnost: 
promet v Luki Koper se povečuje po najbolj optimističnih 
napovedih, dvakratno pretovarjanje tovora pa povečuje 
manipulativne stroške in uničuje v tem primeru alternativno 
prometnico, avtocesto.

Vsa to ne spremeni osnovne dileme, pomanjkanja denarja. 
Koliko je 1,35 milijarde evrov za progo (z davkom) preveč, 
bi lahko pojasnil le javni razpis. Vsekakor gre za gradbeno 
zahteven projekt na ekološko občutljivem kraškem področju, 
kjer bo potrebnih veliko zaščitnih ukrepov. Nedvomno bi 
lahko bila gradnja za nižje hitrosti, predvsem pa po drugi 
trasi, cenejša. Nikakor pa trikrat. Končno je edina sedanja 
ocena primerljiva, celo nižja, od podobnih avstrijskih projektov 
(pod Semmeringom in Golico (Koralm)), ki sta tako ali tako 
namenjena (tudi) obvozu Slovenije in zaradi katerih je bil 
predviden baltsko-jadranski koridor.

Kakorkoli, za zasebni kapital, če to ni ravno državni kitajski, je 
27 kilometrov proge negospodarna naložba, saj se izplača šele v 
desetletjih ali celo stoletju, zato na ministrstvu za infrastrukturo 
bolj ali manj vedno govorijo o koncesijski navezi drugi tir-tretji 
pomol. Kar je za Luko Koper, ki je v konkurenčnem boju menda 
kar uspešna in načrtuje izboljšave v samem pristanišču, za 
naložbo v novo progo pa nima sredstev, bolj ali manj težko 
sprejemljivo. Čeprav gre v celotnem projektu v resnici za 
industrijski tir – odsotnosti potniškega prometa tudi leto in pol 
po žledu očitno nihče ne objokuje pretirano. Še SŽ ne.

Čeprav gre za 
industrijski tir, je 
naložba za zasebni 
kapital nizko 
donosna.

Aleš Stergar  
o železniški progi 

med Divačo in 
Koprom


