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Nas sogovornik
opozarja, daje v krizi
celotna parlamentarna
demokracija, ker
socialdemokratske,
liberalne in
konservativne stranke
niso kos izzivom
sodobnega časa. Če bi bil
Zares v boljši kondiciji, bi
se teza Gregorja Golobica
lahko brala tudi kot: čas
je, da še kdo drug dobi
mandatarsko priložnost.
LukaJakše, Marko Lovec
fotografije matej družnik

Koliko uslužbencev vašega
ministrstva stavka?

Nihče. Morda to kaže, da so zado-
voljni z vključenostjo v delo, ki ga
opravljamo, in da imajo občutek, da
pomembno prispevajo k delu mini-
strstva. S tega vidika se je stanje na
ministrstvu v tem mandatu bistve-
no izboljšalo.

Koliko zaposlenih bi moralo
stavkati, da bi bilo delo ohromlje-
no?

Gotovo bi se poznalo, če bi jih
stavkalo večje število. Smo sredi
intenzivnih projektov na vseh šti-
rih področjih, ki jih pokrivamo, od
informacijske družbe, tehnologije
in znanosti do visokega šolstva. Pri-
pravljamo dva strateška dokumen-
ta, o visokem šolstvu in znanosti,
smo sredi javne razprave o enem in
tik pred začetkom razprave o dru-
gem, vodimo projekt digitalnega
prehoda ...

Vaša stranka ima za sabo vroče
poletje. Je bil izstop ministra Ma-
teja Lahovnika vrhunec krize v Za-
resu? Ali vaš rezultat na volilnem
kongresu kaže, da je krize konec
ali da šele prihaja?

Rezultati vseh strank kažejo, da
imamo vsi skupaj opravka s krizo
strankarske politike. Pojav ni nov,
pa tudi ne samo slovenski. Mor-
da bo stranka Zares, ki je v to prej
vstopila, celo bolj odporna. Odhod
Mateja Lahovnika ni bil nobena po-
sebna prelomnica, dogajal se je tako
dolgo, da na zboru vseh članic in
članov, na konvenciji v Mariboru,
ni bil niti opažen. Lahovnika nihče
ni niti omenil.

Ministrica Irma Pavlinič Krebs
nam je v času objave Lahovniko-
vega pisma rekla: 'Če se fantje ne
zmenijo med sabo, grem.'

Na konvencijo je prišla, čeprav je
imela visoko vročino. Kot je že prej
povedala, je vse navedbe iz Lahov-

nikovega pisma preverila m ugoto-
vila, da so neutemeljene.

Zgodba o Lahovniku je za Zares
torej končana, tožb zaradi pisma
ne bo?

Mislim, da je pismo o avtorju po-
vedalo toliko, da si je sodbo v zado-
stni meri izrekel kar sam.

Zares še ni pognal korenin
na lokalni ravni ...

To so prve lokalne volitve, na ka-
terih bomo nastopili. Nastop s 117
listami za občinske in mestne svete
in 40 kandidati za župane je že sam
po sebi velik uspeh. Od ustanovitve
niso minila niti tri leta, prvo leto
smo vodili intenzivno kampanjo,
s katero smo se sploh uveljavili na
političnem prizorišču, potem smo
prevzeli odgovornost v vladi, kjer
smo se tako rekoč z vsemi svojimi
zmožnostmi posvetili reševanju s
tem povezanih problemov, vmes
smo ob vseh napadih kot edina
nova stranka uspešno nastopili na
EU volitvah. Od mladega in nera-
zvejenega organizma ni bilo realno
pričakovati, da bi še povsod po Slo-
veniji »pognali korenine«. Tega tudi
ne želimo početi na silo. Želimo biti
navzoči tam, kjer za to obstaja inte-
res ljudi in je to tudi utemeljeno s
programskimi razlogi.

Koliko uspešnih županskih kan-
didatov bi bil uspeh za Zares?

O številkah ne bi špekuliral. Po-
membno je, da bo poslej stranka
prisotna in da se bo imela prilo-
žnost izkazati tudi v lokalnem oko-
lju. To je za Zares še bolj naravno
kot državna politika, ki je v mar-
sičem ideološko obremenjena in
izključujoča.

Izključujete ponovno združeva-
nje LDS in Zaresa v primeru slabe-
ga rezultata na lokalnih volitvah?

Vsekakor.

Zakaj? Katere so ključne pro-
gramske razlike med strankama?

Čas intervjuja je prekratek, da bi
vse naštel. To sta dve samostojni
stranki, različni po genezi, pred-
nostnih ciljih ... Naš projekt odpira
probleme, ki jih tradicionalne poli-
tične stranke, od konservativnih in
socialdemokratskih do liberalnih,
s svojim ideološkim aparatom ne
morejo. Načeli smo veliko vpra-
šanj, ki zadevajo trajnostni oziro-
ma vzdržnostni razvoj. Klimatske
spremembe, prehranska varnost,
obnovljivi viri energije in z njimi
povezane spremembe energetske
politike ... to so vse vprašanja, ki jih
ni mogoče niti zastaviti niti reševati
znotraj starih shem.

Pravite torej, da je omenjene
povozil čas?

Pravim, da imajo slepo pego za

omenjena vprašanja. Seveda se
stranke prej ali slej zganejo, se pri-
lagajajo, Zares pa je nastal ravno v
času, ko je ta pomanjkljivost posta-
la očitna. Sprememba pomeni tudi
drugačno partnersko odprtost za
nevladne organizacije, za civilno
družbo. Ministri Zaresa v svojih
resorjih to dosledno izvajamo, mi-
nistrica Krebsova je takšna določila
tudi vnesla v resolucijo o normativ-
ni dejavnosti.

Pred štirimi leti je Zoran jan-
kovič potreboval kadrovsko in
moralno podporo levih strank za
zmago na županskih volitvah, na
državnozborskih pa so te stranke
potrebovale njegovo. Mislite, da
lahko ljubljanski župan reorganizi-
ra levi politični prostor in preraste
v novega mandatarja?

Dvomim, da ima takšne načr-
te. Ko se je pred štirimi leti obrnil
name z vprašanjem, kako bi dobil
podporo tako imenovanih levih
strank, je bil moj ključni nasvet, ki
se ga je držal, da ne le ne potrebu-
je nobene podpore levih strank v
Ljubljani, ampak jih mora odgnati s
palico, če bi mu jo hotele dati. Pre-
govoril sem ga, da mora oblikovati
svojo listo, čeprav je bil sprva zadr-
žan, ker sem vedel, da je to edini
način, da ne pade v gladiatorsko
areno, ki jo predstavlja mestni svet
in v kateri sta izkrvaveliprejšnji žu-
panji. Predvsem so ju onemogočale
»zveri« iz lastne koalicije. Pri sesta-
vljanju liste je Jankovič res potrebo-
val nekoliko pomoči, vendar ima ta
zdaj svoje življenje in svojo vizijo.

Izključujete možnost, da bi
se Jankovič povzpel na državno
raven?

Ničesar ne izključujem. Vendar
se s tem ne ukvarjam in dvomim,
da se on.

Na politike se lepijo zgodbe, kot
so stavba NPU, Matejeva palača,
Stožice, Ultra. Poraja se vprašanje,
ali ne bi bilo ceneje povečati vsot,
ki jih stranke dobijo za volilni
rezultat in plače funkcionarjev,
kot da potem pričakujejo rente za
neke politične odločitve?

To je večna tema, odkar je politi-
ka postala poklic. V veliko državah
stvar rešujejo z razmeroma visoki-
mi dohodki politikov, vendar imajo
kljub temu težave pri sprejemanju
odločitev. Človeška narava je v
glavnem takšna, da večje premože-
nje ne prinese zadovoljitve apeti-
tov, ampak jih prej povečuje. Zato
dvomim, da je s tem mogoče nado-
mestiti mehanizme za nadzor vsa-
kokratne oblasti, ki jih mora družba
uveljaviti zaradi temeljnega nezau-
panja v oblast. Ta nadzor mora po-
tekati v formalnih institucijah ali
pa prek javnosti oziroma medijev.
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Bolj umesten bi bil razmislek o ko-
rektnosti razmerij. V Sloveniji je
poslanska plača postala merilo vse-
ga. Politika je s tem prišla ne le na
slab glas, ampak tudi v skušnjavo,
da z lastnim »obrezovanjem« ne-
posredno vpliva na krčenje prihod-
kov drugih. To ni konstruktivno.
Dvomim pa, da je v kratkem času
možno kaj spremeniti. Zadevo smo
pripeljali do takega absurda, popu-
lističnega kiča, da se zdi strahoten
razvrat, če bi predsednika države
preselili v rezidenco, nikogar pa ne
moti, da ima skoraj petdeset naših
veleposlanikov po svetu poleg služ-
benih prostorov tudi rezidenco.
Medtem ko mora biti predsednik
znanec iz sosednje ulice.

Sporne gospodarsko-poiitične
zgodbe pri nas ne dobijo sodnega
epiloga. Ali bi bilo zaradi politične
higiene morda bolje, da bi se iz
Ultre lastniško umaknili, če ste res
želeli najboljše podjetju?

V tem mandatu so bile vložene
pomembne ovadbe, denimo v zade-
vah Luka Koper, Hit, Intereuropa,
da ne omenjam patrij. Moj izstop
iz desetodstotnega lastništva Ultre
ne bi v ničemer spremenil usode
in načina obravnave tega primera.
Leta 2004 nisem bil noben lastnik
podjetja, pa se je državni zbor z
njim ukvarjal na nekaj izrednih se-
jah. Gre za neki politični ludizem,
ki ne izbira sredstev in na svojem
pohodu izkoristi vsako možnost in
priložnost za diskreditacijo naspro-
tnikov. Vprašanje dostojanstva in
etike, ki ne popušča pred takšno
agresijo in se ne podreja zahtevam
populizma ter političnega kiča, je
bilo, ali naj ostanem solastnik v
podjetju, pa čeprav doslej razen
stroškov, da o drugih škodljivih
posledicah ne govorim, iz tega na-
slova nisem nič imel. Prejel nisem
niti evra nagrade, dividende, plače,
česarkoli. Sem tudi, kolikor je javno
znano, edini politik v Sloveniji, pri
katerem je davčna uprava na podla-
gi izmišljenih novinarskih člankov
in drugin insinuacij izvedla osebni
davčni pregled. Vsem tistim, ki tako
radi mečejo kamne vame, za zače-
tek predlagam, da se mu podvržejo
tudi sami.

V vloženih ovadbah, ki ste jih
omenili, javnost vidi predvolilni
kontekst. Marsikdo dvomi, ali se
res poskuša priti stvarem do dna.

Vztrajnost in trajanje postopkov
kažeta, da to ne drži. Tudi ne gre za
javnost, temveč tisti, ki se počutijo
ogrožene, seveda želijo ustvariti
vtis, da je dogajanje povezano z vo-
litvami. Vedno so krive neke voli-
tve. Toda pravosodni mlin ima oči-
tno svoj ritem, ne glede na volitve
in ne glede na vpletene, kar je zelo
pomembno.

Torej se ne strinjate, da je
orožarska afera nekaj, s čimer se
levica in desnica pri nas reciklirata
že dve desetletji, nikomur pa ni do
tega, da bi se stvar razčistila ...

Orožarska afera iz časov osamo-
svojitve je zgodba zase.

Vpleteni se ponavljajo.
Nekateri se, ampak ne bi delal

neposredne povezave. Med akterji
z začetka devetdesetih velja neka
zarota molka, omerta, drug drugega
nadzorujejo in skrbijo, da stvari ne
pridejo na piano. Morda se bo kaj
spremenilo z razvojem afere Hypo
na Hrvaškem. V hrvaških medijih
sem nedavno zasledil omenjanje
tajnega bančnega računa v tujini z
imenom Dragica, ki se je pojavljal
tudi v zvezi z orožarsko afero pri
nas ...

V kakšnem finančnem položaju
je stranka Zares?

Vprašati boste morali generalne-
ga sekretarja (Bogdana Biščaka; op.
p.), ker se s financami ne ukvarjam.
Občasno na svetu stranke obravna-
vamo letna poročila o tem. Recimo,
da je na pozitivni ničli.

To sprašujemo, ker so se v ne-
katerih medijih pojavile informa-
cije, da ste na enem od sestankov
ugotovili, da je stranka precej
zadolžena, v Šoštanju pa poteka
okoli milijardo in pol vredna inve-
sticija, od katere stranka nima nič.
Kar naj bi bil razlog, da projektu
nasprotujete.

Ta »informacija« je zelo verjetno,
če se pojavlja v medijih, financirana
iz tistega milijardo in pol vrednega
kolača, ker je popolnoma deplasi-
rana. Na nobenem sestanku nismo
govorili o tem. Stranka ni prav nič
enormno zadolžena.Podatki o tem
so javni, saj mora vsako leto poroča-
ti računskemu sodišču. Zanesljivo
to nikakor ni povezano s Tešem 6.
Projekt je zelo pomemben z veliko
vidikov, zato je ideja, da bi se neka
stranka v zvezi z njim izpostavljala
zaradi tako smešnih razlogov, abo-
tna in priča o strahu protagonistov
projekta, da bi vendarle morali po-
ložiti račune, predstaviti njegovo
ekonomiko in druge učinke. Da
bi se temu izognili, so očitno pri-
pravljeni zelo veliko investirati v
posamezne novinarje, medije, PR
agencije ...

Narejeni so bili že pregledi na-
črtovanja investicije. Na ravni Hol-
dinga slovenskih elektrarn (HSE)
je bil imenovan aktivni odbor za
spremljanje investicije, v katerem
so Dean Besednjak, Vladimir Ma-
ienkovič in Matjaž Janežič. Njihovo
poročilo je prišlo tudi na vlado.

Nisem prepričan.

Saj je bilo v medijih.
Lahko da je bilo v medijih. Toda

če vlada kot skupščina, ki predsta-
vlja stoodstotnega lastnika, naroči
poročilo, je prav, da ga dobi. Pa ga
ni.

Kolikor vemo, je objavljeno tudi
na spletni strani HSE.

Hočete reči, naj vlada gleda na
neke spletne strani za poročila, ki
jih zahteva zase?

Ne. Zgolj dvomimo, da bi ga
samo tam objavili, ne pa tudi
poslali vladi.

To vam povem kot član vlade.

Če povzamemo poročilo, so
nekatere napake v preteklosti bile,
vendar načrtnih nepravilnosti niso
našli. Zakaj so ljudje, odgovorni za
investicijo, še vedno sporni?

Tisto, kar vem in na kar sem opo-
zarjal na več vladnih sejah, govori
o hudih nepravilnostih, o hudi ma-
lomarnosti in dramatični nepro-
fesionalnosti. Temu so pritrjevale
tudi izjave pristojnih ministrov in
vodstva HSE, to so izkazovala poro-
čila, prav tako mednarodne revizije
projekta. Trenutno sem glede tega
precej zadržan,ker želim, da si nova
ministrica (Darja Radič; op. p.)
ustvari svoje mnenje, ker projekt za
vsakega ministra in vlado kot celo-
to pomeni veliko odgovornost. Ne-
zaslišane udobnosti, ki si jo denimo
privošči prejšnji predsednik vlade
v smislu, saj o Patrii na vladi nismo
nikoli govorili, ta vlada v zvezi s
Tešem 6 nima. Vesel sem, da je pre-
mier ob moji podpori dosegel, da o
Tešu 6 razpravljamo, čeprav je prej-
šnji gospodarski minister menil, da
to v vsebinskem smislu pravzaprav
ne bi bilo potrebno. Znana je izja-
va Sherlocka Holmesa, da je včasih
sumljivo ravno dejstvo, da pes ne
laja. To, da prejšnja vlada ni nikoli
rekla niti besede o večstomilijon-
skem nakupu oklepnikov, je veli-
ko bolj razlog za sum kot pa dokaz
nevmešavanja. Pri Tešu 6 se to ne
bo zgodilo. Vlada bo morala sprejeti
odgovorno odločitev, vendar še ve-
dno nima na voljo vseh informacij
in dokumentov. Poslovodstvo HSE
ni postreglo s poročilom, ki smo ga
zahtevali.

Investicija je po eni strani spor-
na z okoljskega vidika, po drugi pa
je zelo socialno občutljiva. Kakšna
bi bila alternativa za Šaleško
dolino, če se projekt ustavi? Kje
dobiti sredstva za zaprtje rudnika,
sanacijo okolja in prestrukturira-
nje zaposlenih? Rudarska šola še
vedno vzgaja nove kadre.

Tudi izvedba Teša 6, pri čemer ne
želim naprej zahajati v to tematiko,
ni posebno imenitna alternativa za
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rudnik. Po kratkem obdobju obra-
tovanja je namreč predviden za
polovico manjši izkop lignita. Že
brez tega poslovna konstrukcija te-
melji na za 30 odstotkov nižji ceni
energenta od današnje. Zagotoviti
toliko nižjo ceno pri pol manjšem
obsegu bi bilo vredno Nobelove
nagrade. Problem vašega vprašanja
je, da doslej pač ni bilo niti dopu-
ščeno niti omogočeno razmišljati
o alternativnih scenarijih. Nikoli
ne obstajata samo scenarija ali ali,
ali Teš 6 ali zaprtje vsega, verjetno
je še kakšen vmesni. Moja naloga
kot člana vlade, ki je kot skupščina
odločala in naj bi odločala o projek-
tu, in navsezadnje kot predsednika
koalicijske stranke, ki ima v pro-
gramu zapisane nekatere stvari, o
katerih sem prej govoril, je poskr-
beti, da se takšna odločitev ne zgo-
di mimogrede, ampak da jo sprej-
memo in vzamemo nase s polno
odgovornostjo za vse posledice. V
ekonomskem, socialnem, energet-
skem, okoljskem ali kakršnemkoli
drugem smislu.

V zadnjih desetih mesecih so
se na vrhu Apeka zamenjali trije
ljudje. To bi morala biti samostoj-
na in neodvisna institucija.

Saj je.

Če bi se v enem letu zamenjali
trije guvernerji Banke Slovenije, to
verjetno ne bi vlivalo zaupanja v
regulatorni organ.

Direktor Tomaž Simonič je bil
zamenjan na podlagi utemeljenih
in zakonitih razlogov. Če bi se v
zvezi s šefom Banke Slovenije od-
krile take nepravilnosti, s katerimi
bi se ukvarjala tudi policija, bi ga
po mojem prepričanju tudi držav-
ni zbor razrešil, če ne bi odstopil že
sam. Verjetno se to ne dogaja tudi
zato, ker je način, kako se postavlja
guvernerja Banke Slovenije, dru-
gačen, kot velja za Apek oziroma
je veljalo v preteklosti, zato bomo
po priporočilu evropske komisije
tu še zaostrili zakonodajo v smislu
krepitve neodvisnosti regulatorja.
Naj se vrnem k vašemu vprašanju:
po razrešitvi direktorja agencije je
bil imenovan vršilec dolžnosti. So-
dišče je kasneje zaradi postopkovne
pomanjkljivosti, ker se prejšnjemu
direktorju ni omogočilo, da se izre-
če o razlogih za razrešitev, in ne da
bi oporekalo razlogom, odpravilo
odločbo o njegovi razrešitvi in ga
s tem postavilo nazaj na funkcijo
direktorja, s čimer je avtomatično
ugasnil mandat vršilca dolžnosti.
Vlada je potem po postopku, ki ga
je narekovala sodba, ponovno raz-
rešila Simoniča in imenovala nove-
ga vedeja.

Zakaj niste imenovali istega?
Za to smo imeli razloge. Eden je

bil tudi to, da preprosto m bil dose-
gljiv.

V pismu, ki vam ga je poslal
(Dušan Schuster; op. p.), piše,
da ste mu svetovali, naj postane
neviden.

Ko je bila vlada aprila seznanjena
s sodbo sodišča, ki je bila sicer spre-
jeta že februarja, sem ga z njo sezna-
nil in mu povedal, da iz nje sledi, da
nima več mandata.

To ste mu sporočili?
Osebno sem mu povedal. Na

podlagi nedvoumnih pravnih
mnenj vladne zakonodajne službe
in ministrstva za javno upravo, da
o tem ni nobenega dvoma. Očitno
se s tem ni mogel sprijazniti in je
v nadaljevanju vlekel neke poteze,
vendar mora stvari na svoje mesto
postaviti Apek.

V istem pismu sprašuje, kdaj
bo prekinjena in finančno urejena
njegova pogodba o zaposlitvi.
Kakšna je bila ta oziroma kaj se je
z njo dogajalo?

On ni imel pogodbe o zaposlitvi.
Nekaterih elementov te pogodbe
na direktoratu za informacijsko
družbo niso pravočasno pripravi-
li, ampak to ne spremeni njegovih
pravic, pa tudi ne dejstva, da mu je
z vzpostavitvijo mandata staremu
direktorju ugasnilo vedejevstvo.

Podobna zgodba kroži o ge-
neralnem direktorju direktorata
za informacijsko družbo Nikolaju
Simiču. Sliši se, da tudi on ni bil
obveščen o razrešitvi.

Z gospodom Simičem sem se o
tem pogovarjal od julija naprej.
Med drugim mi je povedal, da bo le-
tošnjo jesen izpolnil pogoje za upo-
kojitev. Moja naloga je, da v takšnih
okoliščinah poskrbim za normalen
prehod pri vodenju direktorata, ki
je precej zahteven. Dogovorila sva
se za sporazumno razrešitev, in da
se bo do odločitve o upokojitvi na
delovnem mestu sekretarja ukvar-
jal z zahtevnim projektom prehoda
na digitalno oddajanje televizij-
skega signala, kar je tudi njegova
strokovna specialnost. Vmes bo
vodenje direktorata prevzel Mar-
jan Turk, ki je zaposlen tam. Spora-
zum glede tega je pred štirinajstimi
dnevi tudi podpisal. Špekulirati, da
nekdo ni bil obveščen o tem, kar je
sam podpisal, je milo rečeno nena-
vadno.

Zakaj pa je bil v začetku marca
imenovan na ta položaj, saj je
že takrat izpolnjeval pogoje za
upokojitev?

Če ga poznate, veste, da njego-
va aktivnost ne kaže na nekoga, ki
bi se v kratkem upokojil. Rojstnih
datumov in pogojev za upokojitev

pri zaposlenih ne preverjam. Sam
me je s to okoliščino seznanil šele
poleti.

Na začetku mandata se je veliko
govorilo o konceptu, po katerem
naj študent študira, doštudira prej
in se zaposli na trgu dela, ki ne bo
več obremenjen s študentsko de-
lovno silo. Pri njegovem uresniče-
vanju pa gre vse narobe: študent-
sko delo ni odpravljeno, študentje
bodo morali tekmovati z drugimi
malimi delavci, novih študentskih
domov nismo zgradili, vrednost
nekaterih štipendij realno pada ...
Zakaj slabe razmere spreminjamo
v še slabše?

S tem se ne strinjam. Sam celo
stvar vidim v kontekstu novega
nacionalnega programa razvoja vi-
sokega šolstva do leta 2020, v kate-
rem urejamo vprašanja, ki zadevajo
njegovo organizacijo, dostopnost,
kakovost in učinkovitost. Precej
smo naredili tudi pri bivalnih zmo-
gljivostih, sicer manj v Ljubljani
kot pa Mariboru in na Obali, kjer
je stiska večja. Pomembne so spre-
membe štipendijskega zakona, ki
jih pripravlja minister Svetlik, ker
s povečanim številom in zneskom
štipendij zmanjšujejo potrebo po
obsežnem študentskem delu. Kar
zadeva dostopnost: nova strategija
razvoja visokega šolstva ne predvi-
deva šolnin, čeprav marsikdo misli,
da večje učinkovitosti brez njih ne
bo mogoče zagotoviti. Vsakemu
državljanu ne glede na starost želi-
mo omogočiti status in pravico do
študija na prvi bolonjski stopnji.
Na drugi stopnji bi bili k povrači-
lu stroškov šolnine zavezani samo
študentje, ki ga v razumnem roku
ne bi uspešno končali.

Dobra tretjina študentov, ki
morajo delati, da lahko študira-
jo, se glede dostopnosti z vami
verjetno ne bi strinjala. Edino, kar
so ti v zadnjih dveh letih dobili,
so obljube, da večje štipendije
bodo...

Smo v evropskem vrhu po dele-
žu generacije, ki ima dostop do vi-
sokošolskega izobraževanja, in na
dnu po uspešnosti. Zakon o malem
delu bo začel veljati kasneje kot
nov štipendijski zakon, ki ga zdaj
usklajujemo. Minister Svetlik je na-
povedal, da se bosta tako vrednost
državnih štipendij kot njihovo šte-
vilo bistveno povečala. Šele potem
bomolahko sodili, ali se dostopnost
povečuje ali zmanjšuje. V tem šol-
skem letu pač nova ureditev še ne
more veljati.

Lahko obljubite, da tej tretjini
študentov ne bo več treba delati,
da bi lahko študirali?

Ne, takšne obljube ni mogoče
dati in je tudi nihče ni dal. Zane-



sljivo pa se njihov položaj ne bo
poslabšal, nasprotno. Kljub novim
investicijam in zmanjšani genera-
ciji v prihodnjih nekaj letih vsem
ne bo mogoče zagotoviti bivanja v
študentskem domu, ki je trenutno
zagotovljeno le dobrim 16 odstot-
kom. Ob vseh drugih pravicah, ki
izhajajo iz statusa študenta, in ob
različnih zmožnostih staršev drža-
va tu vstopa predvsem z državnimi
štipendijami, ki v vseh primerih
sicer ne bodo zadoščale oziroma
ne bodo popolnoma odpravile po-
trebe po študentskem delu, česar
študentje niti ne zahtevajo. Vendar
izračun ministra Svetlika kaže, da
je obseg dopustnega malega dela
takšen, da se bodo tudi študentje v
tej skupini lahko brez pretiranega
dela pri študentskem servisu bolj
posvetili študiju.

Zdi se, da je študentsko delo
bolj kot za študente dobra
izkušnja za študentske servise in
študentske organizacije. So po
vašem mnenju študentske organi-
zacije sploh legitimen predstavnik
študentov?

Kot resorni minister vodim vla-
dni svet za študentska vprašanja,
kjer se delovno srečujemo. Ne bi
želel s tega položaja presojati njiho-
ve organiziranosti. So pomembna
civilnodružbena organizacija, ki
ima svoja pravila in neodvisnost.
Temelj za to, da država vsa ta leta
prepoznava ŠOS kot legitimnega
sogovornika, je v precej starem
zakonu z začetka devetdesetih. Na
začetku mandata sem na svetu za
študentska vprašanja dal pobudo,
naj sami razmislijo o morebitni
posodobitvi ureditve, saj menim,
da ne vlada ne politične stranke s
svojimi podmladki v to ne bi smeli
posegati.

Vtis je, da se z novo strategijo
problema učinkovitosti lotevate
predvsem tako, da bodo študentje
prisiljeni nekaj prodajati, in to v
domačem gospodarstvu, za katero
dobro vemo, v kakšnem stanju je.

To je posplošena trditev, ki ne
drži. Nesporazum izvira iz razprav
o novem načinu sofinanciranja
doktorskega študija. Povečujemo
avtonomijo univerz, ki bodo same
odločale, kdo bo sofinanciran, in
tudi zagotovile, da bodo »pokrita«
področja vseh ved. Ob petsto mla-
dih raziskovalcih bo predvidoma
dvesto naj obeta vnejših doktorskih
študentov na leto prejemalo celo-
tno šolnino in dodatno štipendijo
za plačevanje življenjskih stroškov,
približno šeststo pa jih bo dobilo
polovično šolnino. Vsem tistim,
ki so bili sofinancirani že doslej in
uspešno napredujejo, bomo zago-
tovili enak status do izteka doktor-
skega študija.

Načeloma drži, da velik del go-
spodarstva, kakršno imamo, ne
zna »kupiti« znanja, ki ga ustvarja
znanstvena in raziskovalna sfera
na univerzah in inštitutih. Toda če
ne bo več najvišje izobraženih ljudi
zaposlenih v gospodarstvu - to so
razumljivo predvsem doktorji s po-
dročij tehnike in naravoslovja - se
pri tovrstnem »povpraševanju« ne
bo nič bistveno spremenilo. Danes
je 130 tisoč ljudi zaposlenih v pod-
jetjih, ki jim zaradi malo lastnega
znanja v izdelkih in posledično
nizke dodane vrednosti le s težavo
zagotavljajo minimalno plačo. V
evropskem povprečju je polovica
doktorjev znanosti zaposlenih v
gospodarstvu, pri nas pa le dese-
tina. Ne gre torej za rivalstvo med
znanstvenimi področji, ampak za
bistveno bolj usodna vprašanja, ki
zadevajo vse. To nesorazmerje ni
nič manj družboslovni ali humani-
stični problem.

Torej obljubljate, da družbo-
slovcem ne bo treba raziskovati,
kakšne barve uniforma pospešuje
kopanje premoga, hkrati pa bodo
pričakovanja o učinkovitosti aka-
demskih institucij uveljavljena?

Potrebujemo raznoliko in kva-
litetno visoko šolstvo. Strategija
njegovega razvoja do leta 2020 kre-
pi kakovost, vpeljuje mednarodne

evalvacije in povečuje učinkovitost.
Večjo kvaliteto bo treba finančno
spodbujati, ker je to pač govorica,
ki jo tudi na avtonomnih univerzah
očitno dobro razumejo. Doslej je
država nagrajevala količino, zato je
šlo marsikje za tekmo v čim večjem
številu vpisanih in diplomiranih- to pa vodi v nižanje ravni znanja.
Brez tega zasuka bo prihodnost Slo-
venije skrb vzbujajoča.

luka.jakse@delo.si
marko.lovec@delo.si

Gregor
Golobic
Minister za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo in pred krat-
kim ponovno potrjeni predsednik
Zaresa je politični stari maček,
čeprav je dopolnil šele 46 let. V
devetdesetih je bil desna roka
Janeza Drnovška, po prelomu
tisočletja pa je skakal iz politike
in se vanjo spet vračal. Vmes je
diplomiral na filozofski fakul-
teti, karje verjetno še posebej
navdušilo Slavoja Žižka, ki ima
o »slovenskem Stalinu«, kotje
ob neki priložnosti poimenoval
Golobica, zelo visoko mnenje.
Potem seje v zagorskem podjetju
Ultra preizkusil še v gospodar-
stvu, vendar ga je prerazporejanje
moči na levem političnem polju
znova privabilo v politiko, tokrat
v prve bojne vrste. Kako dolgo bo
ostal zdaj, utegnejo nakazati že
prihajajoče lokalne volitve.

»Odhod Mateja
Lahovnika ni bil
nobena posebna
prelomnica, dogajal
seje tako dolgo,
da na konvenciji v
Mariboru ni bil niti
opažen.«
»Moj ključni nasvet
Jankoviču je bil, da
ne le ne potrebuje
nobene podpore levih
strank v Ljubljani,
ampak jih mora
odgnati s palico, če bi
mu jo hotele dati.«



»To, da prejšnja
vlada ni nikoli
niti besede rekla o
večstomilijonskem
nakupu oklepnikov,
je veliko bolj razlog
za sum kot pa dokaz
nevmešavanja.«

»Zadevo smo pripeljali do takega absurda,
populističnega kiča, da se zdi strahoten
razvrat, če bi predsednika države preselili v
rezidenco, nikogar pa ne moti, da ima skoraj
petdeset naših veleposlanikov po svetu poleg
službenihprostorov tudi rezidenco.«


