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Vizija? Ne, je pa denar

S rednja evropska podjetja so 
najbolje premagala krizo. Niso se 
namreč šla hitrega zaslužkarstva, 
umetne rasti s (pre)velikimi posojili 

in ves čas vlagala v razvoj, da jih ni 
odpihnila cenena azijska konkurenca. 
Delničarji so ob tem privolili v nizke, a 
dolgoročne prihodke.

Pri nas je lastnica večine primerljivih 
podjetij država, ki se vsaj v primeru 
energetike vede kot nekdanji »mobitel 
kapitalisti«. Iz Elesa, Holdinga Slovenskih 
elektrarn in Gen energije je postrgala 77 
milijonov evrov. Elesu vseh 20 milijonov bilančnega dobička, HSE 
je ob odvzemu 20 milijonov dobička ostalo 3,4 milijona evrov, 
za izkupiček 37 milijonov evrov iz Gen energije pa je bilo treba 
postrgati še dobičke od leta 2006.

Eles bo še najlažje premagal že drugi težek udarec v poslovanje. 
Lani so morali po nalogu države v dokapitalizacijo NKBM vložiti 
sedem milijonov evrov, zdaj je ta naložba vredna precej manj. 
Za nove naložbe in razvoj prenosnega električnega omrežja bo 

Eles tako moral najeti več 
posojil. Še bolj bodo že 
zdaj najeta kratkoročna 
posojila za šesti blok 
Termoelektrarne Šoštanj 
oziroma premostitev 
časa, ko ne morejo 
črpati posojila Evropske 

investicijske banke, obremenila HSE. Če bo vlada še mečkala 
z izdajo poroštva za to posojilo, lahko v polovici energetike 
nastopijo uničujoče finančne razmere. In če se bo izkazalo, da 
poroštvo čaka samo še na kadrovsko zamenjavo na vrhu Teša, je s 
to politiko resnično nekaj katastrofalno narobe.

Kljub temu pa je najhuje pri drugem stebru. Kupček, ki ga 
ima Gen Energija v depozitih, je mamljiv že nekaj časa, tudi 
za lobiste blizu SDS. Lani so 20 milijonov evrov preusmerili 
v dokapitalizacijo NKBM, zdaj pa so ga postrgali do te mere, 
da Gen Energija nima niti zakonsko določene rezerve za 
zagotavljanje jedrske varnosti. Da bo še naprej tako, je vlada (ne 
prva) prek AUKN seveda poskrbela z zamenjavo nadzornikov 
v vseh treh podjetjih. Nadzorniki lahko zamenjajo uprave in 
prebarvanje energetike v »pravo« barvo bo opravljeno. Kar je 
tudi pomembna stvar. Energetika tako ni le vreča denarja, v teh 
časih je lep prostor za »prave« kadre. Še eno posledico ima tako 
upravljanje energetike. Nobenega energetskega programa ali 
strategije ne potrebujemo, saj je treba za to opraviti široko javno 
razpravo in doseči širok konsenz. Je že bolje tako malo počez. 
Čez noč zmanjšamo subvencije za sončne elektrarne, energetiki 
vzamemo ves presežek in besedo, zasnujemo novega električnega 
in plinskega monopolista, ker nam neki Gen-I meša štrene, 
prodali pa ne bomo ničesar, ker se še nismo dogovorili, kdo bi za 
to sploh bil pristojen.

Če ni tako, bi vlada lahko povedala, zakaj bo porabila dobičke 
energetike in kako namerava ta še dobičkonosen sektor usmerjati 
naprej. Bomo za milijardo stroškov v Šoštanju dobili le zidove, 
se bo ustavilo pri eni vetrnici, bomo podpirali nizkoogljično 
strategijo tudi s sončnimi elektrarnami, bodo odpadki in odpadna 
biomasa šteli, bomo poskrbeli za jedrsko varnost? Ali le šteli 
milijone in položaje za »naše«?

Energetika  
je vreča denarja  
in zaposlovalec 
»pravih« kadrov. Kaj 
pa strategija razvoja?

Borut Tavčar 
o upravljanju 

slovenskih 
energetskih podjetij 

Samoodločba 
in nenačelnost

S vet je spregovoril in politiki 
mu bodo morali prisluhniti. Še 
posebno v ZDA in Izraelu, kjer so 
s svojim glasom proti Palestini v 

Združenih narodih dobili grobo zaušnico. 
Ameriški »ne« je pred vsem svetom 
razkril, kako prazne so Obamove besede.

V svojem govoru v Kairu na začetku 
prvega mandata je pogumno dejal, da 
je »rešitev o dveh državah, izraelski in 
palestinski, v interesu Izraela, Palestine, 
Amerike in vsega sveta«. Ta pogum je 
pod pritiski lobistov potem nenadoma 
splahnel in se skril za prazne besede o nujnosti mirovnih 
pogajanj, na katerih pa ZDA nikoli niso igrale vloge poštenega 
posrednika. Aaron Miller, nekoč eden najvplivnejših krojačev 
ameriške bližnjevzhodne (ne)politike, je med campdavidskimi 

pogajanji leta 2000 
prostodušno priznal, 
da so se Američani 
tam vedli kot nekakšni 
odvetniki Izraela. Nič 
nenavadnega torej, če 
palestinski pogajalci 
vztrajno tožijo, da se 

pravzaprav pogajajo z dvema izraelskima delegacijama. Ena se 
za mizo skriva za izraelsko zastavo, druga pa za ameriško ...

Palestina, ki jo je v Združenih narodih doslej predstavljala 
le (Arafatova) PLO, z glasom »za« status države opazovalke 
seveda še ni postala ne država ne polnopravna članica svetovne 
organizacije. Ta pot bo trda in dolga, saj vodi skozi varnostni 
svet, kjer nanjo spet prežijo ameriške pasti. Toda sedanji preskok, 
ki se je zgodil ob 65. obletnici delitve britanskega mandatnega 
območja na židovski in arabski del, je vendarle zelo pomemben. 
Palestina bo zdaj lahko vstopala v mednarodne organizacije in 
lahko se bo pridružila tudi rimskemu statutu mednarodnega 
kazenskega sodišča, česar se v Izraelu najbolj bojijo. Zato 
Palestincem že grozijo, naj tega ne storijo. In spet smo pri 
paradoksu. Namesto da bi demokracije, ki rimskega statuta še 
niso ratificirale (tudi ZDA ne), ves svet spodbujale, naj to stori 
čim prej, zdaj nad Palestino za ta korak kličejo sankcije. Zakaj? 
Glasovanje v New Yorku je namreč palestinska zasedena območja 
čez noč spremenilo v okupirano državo. Okupacija pa je že po 
logiki žanra zločin, ki prej ali slej mora doživeti obsodbo.

Evropska unija je pri glasovanju v Združenih narodih še enkrat 
dokazala svojo sramotno neenotnost. Francija, Španija, Italija, 
Danska pa tudi Švica in Norveška, ki nista v Uniji, so dvignile 
roko za Palestino. Uradna Ljubljana te odločnosti ni zmogla in se 
je pri glasovanju vzdržala. S tem je Slovenija Palestincem odrekla 
pravico do samoodločbe, za katero se je pred dvema desetletjema 
sama tako trdo borila. To hlapčevstvo velikim je nedopustno, zato 
bi morala premier in zunanji minister zaradi takšne odločitve pri 
priči odstopiti.

Svet se do Izraela tako popustljivo obnaša predvsem zaradi 
sindroma holokavsta. Toda dejstvo, da je prababica izraelskega 
vojaka umrla v Treblinki, kot pravi Tony Judt, ne more biti 
več opravičilo za njegovo surovo znašanje nad Palestinci na 
Zahodnem bregu in v Gazi. Svet se spreminja, zato se mora hkrati 
z njim čim prej spremeniti tudi politika.

Slovenija je 
Palestincem 
odrekla pravico do 
samoodločbe, za katero 
se je sama borila.

Branko Soban  
o Palestini, Izraelu 

in Združenih 
narodih

Slovenska pravljica o veliki žagi

V Sloveniji velikokrat 
podležemo »mantram«, 
da »ni dovolj stanovanj«. 
V resnici zdaj ni dovolj 

ljudi, da bi kupili več tisoč praznih 
stanovanj.

Trenutna parola za politike in 
opij za narod je: »Imamo največje 
bogastvo lesa in ga je treba prede-
lati v lesene hiše …« Ali ta trditev 
res temelji na poznavanju stroke 
ali morda samo na nacionalizmu? 
Slovenija ima visok odstotek 
gozdov, absolutne količine pa niso 
velike, če se primerjamo s Kanado.

Imel sem povpraševanje za tisoč 
miz iz masivnega javorjevega lesa 
za japonski trg, vendar tovarna ni 
mogla zagotoviti ne ustre-
zne količine surovine ne 
kapitala za izdelavo.

Za plodove ali les ne 
vzgajamo več sadnega 
drevja, hrušk, oreha, sliv 
in češenj, ki imajo najbolj 
dragocen les. Pri nas tak 
les, kar ga je ostalo, konča 
v peči. Otrokom damo raje 
»e-kemijo«, kot da bi jih naučili je-
sti sušeno sadje. Včasih je bila ena 
enota, vas, voz sta naredila kolar 
in kovač. Da zredijo danes v Ihanu 
pujsa, morajo pripeljati koruzo iz 
Amerike in sojo iz Brazilije. 

Tradicija družinskih podjetji
Lesno industrijo smo uničili v 
popkih po drugi vojni, in ne šele 
pred dvajsetimi leti. Konec, ko 
smo zatrli mala družinska podjetja 
in obrtnike, in če so imeli srečo, so 
šli njihovi otroci lahko delat v fa-
briko. Tako smo pretrgali tradicijo 
in izgubili vizije. Socializem ni bil 
tako socialen, kot smo mislili, in 
delavci v teh »fabrikah« niso živeli 
tako dobro, kot njihovi kolegi čez 
mejo živijo še zdaj.

Res je, da so v socialističnem 
»brezkonkurenčju« zrasla nekate-
ra velika podjetja. Nismo pa nikoli 
uspeli zgraditi blagovne znamke 
za svoje prepoznavne izdelke. To 
je uspelo v Sloveniji le redkim, 
morda Elanu in danes Pipistrelu.

Izviram iz družine pradedov, 
ki je imela več generacij v lasti 
gozdove v Kranjski Gori in je ma-
cesnov les prodajala za jambore 
v Reko. Drugi praded pa se je po 
uku mizarstva v Ljubljani, željan 

znanja o lesu, odpravil peš do 
Münchna. Njegov sin, moj ded 
je imel tovarno lesenih igrač in 
pohištva na Jesenicah. Ko je bil 
»osvobojen« lastništva, je pomagal 
s svojim znanjem Rudiju Finžgarju 
pri ustanavljanju Elana. »Lesni de-
sign« se je razvijal v Stolu Kamnik, 
s profesorjem Kraljem in pozneje 
njegovimi nasledniki, vendar smo 
v razvoju novih tehnologij v Slove-
niji pešali, razen družine Ledinek.

Naša pohištvena industrija 
je temeljila predvsem na iverki, 
prepojeni s formaldehidi, in na 
poceni »lon« poslih. Odsotnost 
prepoznavnih lastnih izdelkov, 
razen stola Rex, je lesno industrijo 

pripeljalo v propad. Medtem so 
v tujini družinska podjetja, ki jih 
vodi zdaj že peta generacija, s soci-
alnim čutom razvijala svoje okolje 
in tehnologijo. Danes so v primer-
javi z našimi izdelki ta superiorna. 
Razpon plač je 1:3,5.

Primer je večplastni parket, ki 
ima tako kvalitetne premaze, da 
ga ni mogoče poškodovati niti z 
drateno krtačo. V Avstriji je kar 
nekaj podjetij, ki izdelujejo po 
več milijonov kvadratnih metrov 
večplastnega parketa. Pobrušen 
in lakiran v tovarni je pri vgradnji 
»ekološki«, brez prahu in lakov.

Zabloda o izdelavi lesenih hiš
Da je v Sloveniji nujno treba posta-
viti celotno predelovalno verigo 
za izdelavo lesenih hiš, je velika 
zabloda.

»Tajkunčki«, ki so »polastninili« 
našo industrijo montažnih hiš, ne 
vejo skoraj nič več o lesu.

Montažne hiše smo začeli 
izdelovati v večjem obsegu po po-
tresih v šestdesetih, sedemdesetih 
letih, in sicer iz azbestnih plošč 
in azbestne kritine. Pozneje smo 
uporabljali od drugod pripeljane 
materiale, kot so mavčne plošče, 
papirna moka. Pri tem doma samo 

zbijemo lesene okvirje in stene iz-
vozimo v tujino, kjer jih večinoma 
postavijo lokalni mojstri pod la-
stnimi blagovnimi znamkami. Tak 
posel ne prinese veliko zaslužka 
in na dolgi rok ne preživi. Lesa je v 

teh hišah le za vzorec.
Skoraj vsa ta podjetja 

so imela nekoč tudi svoje 
žage in res – bile so stare. 
Prodali so jih za staro 
železo ali naprej na jug in 
zdaj niso sposobni doma 
odžagati niti deske, kaj šele 
da bi imeli obratni kapital 
za naravno sušenje lesa 

ali denar za nakup nove linije za 
obdelavo lesa.

Le redka naša podjetja za mon-
tažne hiše se lahko pohvalijo, da 
izdelujejo lesene hiše.

Moderne žage potrebujejo ve-
liko surovinsko zaledje, podobno 
kot velike mlekarne, le da les ni 
tako hitro pokvarljiva roba. Nihče 
se ne razburja, ko na naših farmah 
pretakamo mleko z vzhoda za ita-
lijansko tržišče. Avstrija ne kupuje 
lesa samo iz Slovenije, ampak tudi 
iz Sibirije in Skandinavije.

Surovine naj ostanejo doma
Stroka in industrija vedno glasneje 
zahtevata nepovratna sredstva, 
vložek države, subvencije EU za 
nakup žage. Kdo bo vračal ta 
sredstva, če doma ne bomo zadr-
žali surovin? Tudi mleko steče k 
boljšim, ki imajo boljši sir in višjo 
odkupno ceno mleka.

Pa ne govorimo več samo o 
žagah, ampak o tovarnah in paleti 
izdelkov, ki nastajajo iz lesa. Ker 
smo zamudili gradnjo velikih 
modernih predelovalnih tovarn, 
je verjetno nesmisel razmišljati o 
postavitvi »slovenske« megažage. 
Saj samo deske niso več končni 
produkt, s katerim bi iztržili do-

volj veliko dodatno vrednost. Še 
posebno če stane kubik kakovo-
stnega lesa ob sibirski železnici 
šest evrov. 

Morda je celo Slovenija 
premajhna za veliko žago, kot 
je premajhna, da bi imela tri ali 
štiri potniška letališča. Imamo pa 
Brnik, Celovec, Gradec, Trst, Be-
netke; Maribor je svoje zamudil. 
Enako smo zamudili s postavitvijo 
tovarne za predelovanje starih 
gum v Logatcu.

Vse to me vedno bolj spominja 
na moje sosede, ki so podobno 
financirani.

Alpska mornarica se je ugnez-
dila na 550 m nadmorske višine, 
kjer pogled na Triglav krasijo 
osemdesetplusčeveljski plastični 
kalupi nasedle investicije. Poleg 
tega si je omislila, kot vsak Slo-
venec, ki kaj da nase, še lokacijo 
ob morju, kamor ladjedelnice 
sicer sodijo. Ob tem so glasno 
objavili, da so jim v Italiji postlali 
z rožicami in da so vsi postop-
ki tako kratki in fantastični … 
Tam je dosegla svoj hitri ciklus, 
odprtje in skoraj sočasno pro-
dajo. Ta ista posadka zdaj snuje 
velikopotezni pohod na obale 
Panonskega morja. Vsa nepovra-
tna EU in državna sredstva tete 
ministrice, ki so si jih nekateri 
morali odtrgati tudi od ust, bi 
bilo pametneje vložiti v razvoj in 
prodajo lesnih izdelkov.

Zdaj ima v hrvaških marinah 
vsaj polovica plovil pritrjeno 
tablico z napisom »Naprodaj«. 
Če pogledamo krizo in bližnje 
trge, kot so Hrvaška, Grčija in 
Italija, plovila zelo verjetno niso 
perspektivna. Tega ne ve minister 
v odhodu, ki je najprej zagoto-
vil nepovratna sredstva (3 + X 
milijonov), zdaj bo pa morda novi 
kapitan v Puconcih. Upam, da 

bo naredil manj škode, kot jo je z 
ometom v Šentvidu.

Peti najbolj poslovno uspešen 
zemljan, ki proda največ lesenega 
pohištva na svetu, nima ne žage, 
ne velikega gozda, ne tovarn, v 
katerih bi izdeloval svoje izdel-
ke. Imel pa je vizijo o prodaji in 
zaupanje Poljske, ki mu je prva 
izdelovala izdelke in celo finan-
cirala prve trgovine z napisom v 
modro-rumeni barvi. 

Torej morda le ni treba imeti 
dobre in velike žage za deske, če 
želimo izdelovati velikoserijske ali 
unikatne izdelke iz lesa.

Morda bi bilo najbolj smo-
trno najprej doma obnoviti ali 
najbolje na novo zgraditi vrtce in 
šole. Moja hči hodi v šolo, ki ima 
azbestno kritino in enojno zaste-
klitev v avli ter betonsko skeletno 
konstrukcijo, ki nima toplotne 
izolacije. Takih šol je še veliko in 
ne samo na Gorenjskem. Ob takih 
objektih se ne moremo v tujini 
hvaliti, da smo najboljši graditelji 
lesenih hiš.

Slovencem manjkajo Pošteni 
vodniki z vizijo v složnost.  
V zadnjih letih načrtujemo in 
sodelujemo z nekaj družinskimi 
podjetji, ki se ukvarjajo z lesom v 
tujini, in Slovencem bi zelo kori-
stilo, da bi šli malo »Fremd«, kar 
je bilo obveza za znanja željne v 
času mojih pradedov. Ne govorim 
o »trebuhu za kruhom« in »begu 
možganov«, govorim o nekajme-
sečni izmenjavi, ki odpira obzorje, 
da vidiš, kaj delajo zunaj in kaj bi 
znali doma bolje. Potem pa mo-
ramo poskrbeti, da bo doma tako 
organizirano in tako donosno, da 
bodo ti ljudje res prišli nazaj in kaj 
prispevali. Zdaj prihajajo samo še 
na obiske, ker imajo domotožje. Ni 
dovolj, če smo »farma« za kadre za 
tuja tržišča. Če odidejo najboljši, 
prilagodljivi, pokončni, doma pa 
ostanejo samo »štori«, je škoda 
veliko večja od izvoza debel.

Drevesa bi jokala, če bi vedela.

––––––  
Prispevek je mnenje avtorja  
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Če odidejo najboljši, 
prilagodljivi, pokončni, 
doma pa ostanejo samo 
»štori«, je škoda veliko 
večja od izvoza debel.

Lesna industrija  Z učenjem v tujini bi širili obzorje in odkrili, kaj delajo zunaj in kaj bi znali doma bolje  

Gostujoče pero
Andrej Čufer
u. d. i. a. MBA
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Odločen in upravičen protest
V četrtkovih večernih poročilih 
RTV Slovenije je bilo rečeno, 
da približno 150 držav sveta 
podpira Palestino pri njeni zah-
tevi po upravičenem priznanju 
državnega statusa v Združenih 
narodih, vendar med temi ni 
Slovenije, ki se bo vzdržala; če 
je ta novica resnična, morata 
zaradi te sramote takoj odstopiti 
zunanji minister in predsednik 
slovenske vlade.

S tako hlapčevsko uslužno-
stjo se ta dva politika drzneta v 
imenu slovenskega ljudstva, ki si 
je pred dvema desetletjema z 89 
odstotki glasov priborilo neodvi-
snost in utrdilo ponos ter državni 
ugled, rogati temelju naše držav-
nosti: pravici slehernega naroda 
do samoodločbe.

To ponižanje slovenskega ljud-
stva je neodpustljivo, je pljunek 
na zastavo njegove države.
Veno Taufer, predsednik Društva 
slovenskih pisateljev
Tomšičeva 12, Ljubljana

Vprašanje Vladi RS
GS Združenih Narodov je potr-
dila predlog resolucije, ki daje 
Palestini status nečlanice opa-
zovalke. Slovenija se je vzdržala. 
Zakaj? Ali smo pozabili, kakšna 
je bila pot Slovenije do priznanja 
državnosti?
Ado Butala
Kraška 2A, Izola

Dolski župan ovaden  
zaradi 1700 evrov zapitka
Odločno zanikam trditev novi-
narja Bojana Rajška, navedeno v 

naslovu članka (Delo, 29. novem-
bra), da bi bil kot župan v tem 
kontekstu kakor koli ovaden.

Dejstvo je, da sem bil s strani 
protikorupcijske komisije (KPK) 
opozorjen, da po njihovem mne-
nju ne bi smel poslovati z loka-
lom Vegov hram, ki je v lasti mo-
jega brata. Opozorjen sem torej 
res bil, ovaden, kakor neresnično 
piše novinar Bojan Rajšek, in to 
celo v naslovu, pa ne.

Opozorilo PKP sem upošteval, 
v ugovoru na opozorilo pa poja-
snil, da KPK v opozorilu upošteva 
samo prvi odstavek 35. člena 
Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (ZintPK) ter 
da bi morala komisija upoštevati 
tudi izjemo od prepovedi poslo-
vanja, ki jo določa tretji odstavek 
istega člena. Po slednjem je 

namreč poslovanje z osebami, ki 
so družinski člani, dopustno pod 
pogojem, da se župan izloči iz 
postopkov odločanja.

Pri poslovanju z bratovim 
lokalom sem se izločil iz vseh 
faz odločanja, zato nisem kršil 
35. člena citiranega zakona. Na-
vedeno pravno pojasnilo je bilo 
KPK tudi posredovano.

Še enkrat izrecno poudar-
jam, da potem s strani KPK ali 
kakšnega drugega organa ni bil 
uveden noben postopek obdolži-
tve ali postopek zaradi prekrška, 
prav tako nisem bil ovaden.
Primož Zupančič, župan
Dol pri Ljubljani

Zategovanje pasu
Te dni smo lahko spet slišali 
v državnem zboru predstav-

nika vlade, da bo še nekaj let 
trajalo zategovanje pasu. Pa mi 
naj nekdo odgovori, kdo bo še 
zategoval pas!? Z varčevanjem 
ustrahujejo in pritiskajo samo 
na male ljudi, šolstvo, zdravstvo, 
upokojence … Kdaj bodo začeli 
zategovat pasove direktorji 
državnih podjetij, ki jim država 
deli enormne plače kljub izgu-
bam, ki jih ustvarjajo!? Mar ni 
to skregano z vsako logiko! Kdo 
je odgovoren za to, da dobivajo 
več tisoč evrov plače direktorji 
javnih podjetij, kot je po sezna-
mu objavila TV Slovenija, čeprav 
ustvarjajo izgube? Na drugi 
strani pa se ljudje borijo z svoje 
službe in plače na ulici …
Hilda Simona Grošelj
Majcenova 12,  
Trbovlje

Pisma bralcev in odmevi  pisma@delo.si


