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Gostujoče pero

misli širše

Plinska celica Karavanke

N

a slovenskih avtocestah
sta v zadnjih dnevih zagorela romunska avtobusa, eden v Prekmurju,
drugi pri Razdrtem. Takšen goreč
avtobus lahko pomeni v predoru
pravo katastrofo. Te dni je zagorelo tudi v norveškem predoru in zadušilo se je pet ljudi.
V Sloveniji bi morali že lani nadomestiti odstranjeno požarno zaščito galerije predora Šentvid, ki je
bila vgrajena »na horuk«, brez
ustreznega znanja projektanta in
dokumentacije, samo zaradi smernice Evropske unije. Odstranitev
neustreznega ometa je okvara, ki
jo je treba takoj sanirati in je ni mogoče prelagati na leto 2014 ali
2019, ko poteče zadnji rok za nadgradnje starih predorov. A odločitev o galeriji Šentvid Dars in minister Patrick Vlačič uspešno prelagata iz predala v predal, projektant, ki je zagrešil Šentvid, pa še naprej z bleščečimi referencami veselo projektira požarno zaščito v
predoru Markovec. Tokrat ponovno brez vedenja o tem, kakšna vlakna se dodajajo v beton za požarno
varnost.
Da ne govorimo o desetletnih
dogovorih za nadgradnjo prezračevalnega sistema v predoru Karavanke, za katerega je javna skrivnost, da je kombinacija vzdolžnega
in prečnega prezračevanja dobesedno načrtovana za katastrofo v primeru nekoliko večjega požara v
predoru.

Kaj je pokazal
dimni preizkus?
S stališča prometne varnosti in
današnjega vedenja o požarih v
predorih bi morali ta prezračevalni unikum avstrijskega projektanta takoj zapreti do ustrezne nadgradnje. Pri nas pa se še naprej obnašamo hlapčevsko in prepuščamo vse pobude avstrijski strani – v
dobri veri, da oni že najbolje vedo,
saj so imeli precej izkušenj s požari
v Turskem predoru in Kaprunu.Obstoječe prezračevanje v Karavankah ni sposobno odvesti dima, če zagori eno samo vozilo, to se
je pokazalo v predlanskem požaru
makedonskega zdomca.
Ponoči 25. junija je bil prav potiho izveden periodični dimni test v
Karavankah, ki ga zahteva od
upraviteljev smernica EU, upravitelj pa dobi točke ob ocenjevanju
Adaca. Dim sorazmerno majhnega
požara se je nabral v čep. Program,
ki upravlja ventilacijo, je deloval
katastrofalno, samodejno je odprl
celo 17 loput na slovenski strani.
To je podobno, kot če bi 17 gospodinj hkrati sesalo prah na isti sesalec, ki je že tako zabasan in deluje s
petodstotno močjo. Kaj je pokazal
ta dimni test, pa bo verjetno skrbno varovana skrivnost odgovornih
in zavito v črno temo noči.

Ali bomo morali res
imeti najprej velik
požar s škodo 10 do 60
milijonov evrov (kot
so stroški obnove v
Turskem predoru in v
Eurotunelu po
lanskem požaru), da
se bodo odgovorni
zavedeli nevarnosti?

Andrej Čufer
arhitekt, strokovnjak za predore

no prezračevanje samo polovico
prereza, in to samo proti enemu
portalu, kar je četrtina prereza, ki
bi bil lahko izrabljen za odvod dima; 3K lahko odvede štirikrat več
dima ob enaki inštalirani moči
ventilatorjev.
A to še ni vse. Od 50 odstotkov
izkoriščene površine preseka v
predoru Karavanke izgubijo zaradi
špranj in slabega tesnjenja loput
kar 80 odstotkov, kar je zapisano
tudi v internem časopisu Darsa na
spletu. Ali, povedano drugače,
prečni sistem prezračevanja v Karavankah izkorišča v primerjavi s
3K sistemom ventilacije samo 1/20
(pet odstotkov) od možnega geometrijskega preseka, ki je na razpolago za odvod dima.
Pa še ta borni izkoristek učinkuje drugače. Sistem namreč deluje
kot peč in s povečevanjem odvoda
dima pospešujemo dotok svežega
zraka preko gorišča, s tem pa pospešujemo tudi gorenje. Program,
ki upravlja ventilacijo, je zasnovan
tako, da se odpre v Karavankah več
zaporednih loput hkrati, zato se ta
podtlak še dodatno razdeli in popolnoma izniči delovanje prečnega prezračevanja.

Bodo Hrvati sprejeli
inventivno rešitev?
Tako 3K reverzibilni sistem odvaja dim in sveži zrak pred poža-

rom in za njim in dobesedno
ustvari »bonaco«, mirno ozračje v
območju gorenja v 100-metrski
požarni coni. Podobno kot v sredini, v očesu, tornada vlada zatišje.
Takšen način ustvarjanja zatišja ob
maksimalnem odvodu dima ne
pospešuje gorenja in olajša tako
avtomatsko kot ročno gašenje, pri
tem pa ostane dimu prosta pot proti obema portaloma. S tem je bistveno zmanjšana škoda na elektrostrojni opremi ob požaru, vsi
ljudje, ki so v predoru, razen vkleščenih ob nesreči, pa lahko varno
sami odidejo ali se odpeljejo iz predora proti portaloma, tudi v največjem požaru. Bistveno lažji in varnejši ter dima prosti dostop pa
imajo tudi reševalci in gasilci.
Avtor 3K ventilacije je Josip Pavetić; zasnoval jo je na večer po katastrofi v Mont Blancu. Ekovent je
podjetje za butične specialne industrijske ventilatorje in dobavlja v
80 držav sveta, med drugim je dobavil ventilatorje za gradnjo podzemne železnice v Chicagu in za
TBM, stroj za kopanje Eurotunela.
Nadgradnja hrvaških predorov po
metodi 3K je lahko zelo hitra in
prihrani drago in zamudno razkopavanje cestišča za nadgradnjo hrvaških predorov. Vprašanje pa je,
kako se bodo odločili na Hrvaškem: ali za obsežna gradbena dela
ali za inovativno domačo rešitev.

Prezračevanje je treba
sanirati takoj
3K reverzibilna ventilacija je tudi idealna za učinkovito nadgradnjo Karavank in bi stala v izpeljanki 2K maksimalno od 10 do 15
milijonov evrov. Druga cev, ki je
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predvidena zdaj, stane najmanj
340 milijonov evrov, s tem da promet sploh še ni tako gost, da bi jo
potrebovali. Smernica EU pa ne
zahteva druge cevi, ampak dima
prosti izhod v primeru požara. Pri
tem moramo poudariti, da je treba
– tudi če bo zgrajena druga cev – sanirati ventilacijo, in to ne čez deset
let zaradi Bruslja, temveč takoj in
za naš varni promet.
Bolje bi bilo takoj vgraditi varno
ventilacijo in pozneje, ko bo to
promet zahteval, dograditi še integrirano prometno cev, ki bi vključevala tako železniška tira in drugi
avtocestni prometni pas. Tako bi
imeli vsi ubežno pot, nadomestili
pa bi tudi dotrajani 100 let star železniški predor.
V Sloveniji smo že leta 1997 kot
prvi v Evropi začeli razvoj posebnega visokotlačnega gasilnega sistema za predore. Z leti smo ugotovili, da sama vodna megla ne zadošča za gašenje večjih požarov in da
je izjemno pomembno tudi ustrezno prezračevanje med gašenjem
in dodatki gasilni tekočini. Tako je
nastalo sodelovanje s podjetjem
Ekovent. Tri podjetja v Evropi, ki
se ukvarjajo z gašenjem z vodno
meglo, so medtem zagotovila sofinanciranje testov v predorih in že
pridobila ustrezne certifikate in
prve reference za gašenje požarov
do moči približno 15 MW (moč požara dveh osebnih vozil). Naš koncept SafeFOG v kombinaciji z gasilno tekočino Bonpet, ki se prav
tako proizvaja v Sloveniji, in 3K
prezračevanjem pa lahko kontrolira požar vse do moči 300 MW. Žal
je hrvaški železniški predor, v katerem bodo opravili testiranje 3K
ventilacije, preozek in tesnjen s
poliuretanom, zato ne bo omogočal večjega požara.

Ceneje je učiti se
na tujih napakah
Že nekaj časa se v starem predoru Ljubno ponuja priložnost, da za
minimalne stroške preizkusijo novi gasilni sistem. Nove gasilne sisteme je treba certificirati pri VDS
ali UL. Odgovorni se izmikajo in
nas pošiljajo od vrat do vrat; ker
naj bi predor začeli obnavljati že
čez nekaj mesecev, bo priložnost
zapravljena.
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Odgovorni, ki bi lahko odobrili
uporabo tega predora in pomagali
pri organizaciji, se izmikajo, pri
tem pa ima politika polna usta, da
podpira inovacije in da nas bodo
popeljale iz krize. Prav nič nam ne
pomaga, da je celo naš premier Borut Pahor pred leti doživel manjši
požar lastnega vozila v predoru na
primorski avtocesti.
Ali bomo res morali najprej imeti velik požar s škodo 10 do 60 milijonov evrov (kot so stroški obnove
v Turskem predoru in v Eurotunelu po lanskem požaru), da se bodo
odgovorni zavedeli nevarnosti?
Prepričan sem, da se je ceneje učiti
na tujih napakah in poskrbeti za
dobro preventivo.

ANDRIJANA STARINA KOSEM

predsednica upravnega odbora Dela, d. d.

Proti vsem pričakovanjem

P

ritožbeni senat drugostopenjskega razsodišča zdravniške
zbornice je za zaprtimi vrati po tehtnem razmisleku presodil o
pritožbah dveh zdravnikov, ki sta se po neuspešnem
zdravljenju zdaj že 15 mesecev pokojnega Bora Nekrepa in že
izrečeni zbornični oceni, da je prišlo do zmotne presoje, ki je vodila v
neustrezno zdravljenje, pritožila na dosojena disciplinska ukrepa. Na
začasni odvzem licence in na javni opomin. Pričakovala sta, se zdi,
»oprostilno sodbo v imenu stanovske lojalnosti in osebnega
zadoščenja«. A to se, proti pričakovanjem, ni zgodilo, kar je mogoče
oceniti kot bistven razvojni premik v delovanju slovenskega zdravstva.
Precedens, za katerega so se odločili člani senata, je zdravnikoma s
klinike za pediatrijo UKC Maribor prinesel še strožji ukor – poleg
4-mesečnega odvzema licence in opomina, ki zdaj ni več javni, bosta
zdravnika morala opraviti obvezno dopolnilno strokovno
izobraževanje; odgovorna zdravnica mag. Zlata Kanič se bo morala
izobraževati tri mesece, njen mlajši kolega asist. mag. Robert Pogorevc
pa mesec dni.
Kaj prinaša takšna odločitev? Poleg osuplosti, oporekanja in
napovedi protiukrepov tudi občutek, da se vendarle nekaj premika v
okorelem odnosu in upočasnjenih postopkih pri iskanju resnice in
pravice, ki so doslej nemalokrat že tako ali tako užaloščenim svojcem še
dodatno povečevali gorje.
Tatjana in Matjaž Nekrep, starša pokojnega otroka, tudi po
končanem pogovoru na zdravniški zbornici v sredo – prvem v nizu
dosedanjih srečanj, na katerem sta v resnici občutila iskrenost in voljo
za ustrezno odzivanje in ukrepanje – nista ne mogla ne hotela skriti, da
njuna bolečina po izgubi otroka ni prav nič manjša. V mariborski
bolnišnici se, kot pravita, doslej ni spremenilo prav nič. Kljub tragičnim
izkustvom, ki jim je leto dni po Borovi smrti sledila še smrt 16- mesečne
deklice, se očitno stara praksa ponavlja … Se res nič ne spreminja?
Do nekaterih premikov je vendarle prišlo, tudi po zaslugi Nekrepovih,
ki so si drznili svojo bolečino deliti z javnostjo in so potem na ta račun
morali celo poslušati očitke. Neverjetno se zdi, da bi bilo marsikomu v
takšnem primeru bolj všečno, če bi se prizadeti umaknili v osamo svoje
žalosti in bolečine, saj potem takšnih resnih problemov ne bi bilo treba
(javno) razreševati.
A to se bo tudi pri nas enostavno moralo zgoditi, celovito, na ravni
slehernega zdravstvenega zavoda ali vsake ambulante oziroma
ordinacije, vsakega kirurškega tima oziroma posameznika, ki lahko,
denimo, pacientu v bolnišnici prinese napačno zdravilo ali mu opravi
poseg na levi namesto na desni strani. Oboje sodi med najpogostejše
preprečljive napake, ki so lahko tudi usodne in ki koreninijo v
sistemskih neurejenostih pa tudi v neustreznem ravnanju
posameznika.
In o tem je treba (spre)govoriti; le tako je takšne tragedije mogoče tudi
preprečevati. Po upravno-strokovnem nadzoru ministrstva za zdravje
se je nedvoumno potrdilo, da bo treba v UKC Maribor, konkretno na
tamkajšnji kliniki za pediatrijo, poskrbeti za boljšo organizacijo dela,
večjo preglednost, celovitejšo skrb za strokovnost, za boljše sodelovanje
in povezovanje, tako na strokovni ravni kot tudi ali predvsem na ravni
odnosov med obolelimi in lečečimi, med svojci in med medicinci
oziroma zdravstveniki, ki morajo obvladati vsaj osnovne prvine
komunikacije in pokazati empatijo. Ta se je, pa ne samo v omenjenem
primeru, izgubila neznano kam. A njeno (ponovno) iskanje se je zdaj,
kot kaže, vendarle začelo.

V junijski nedeljski konici je izbruhnil tudi požar v predoru Dekani; zagorelo je vozilo in povzročilo veliko dima in popolno večurno zaporo primorskega predora.
To je samo vaja, kaj bi se lahko zgodilo, če bi zagorel, denimo, kateri
od tovornjakov z gorivom, ki vsak
dan vozijo iz terminala Koper. Pri
takem požaru bi bilo posredovanje
gasilcev zelo verjetno onemogočeno, saj bi burja ali vzdolžna ventilacija samo razpihovali ogenj in bi
bilo približevanje in posredovanje
kljub usposobljenosti in požrtvovalnosti gasilcev v velikemu požaru nemogoče, kot je bilo pri vseh
večjih požarih v predorih v Evropi
do zdaj.
Mnogi slovenski prometni ministri in direktorji Darsa gradijo in
snujejo predore, kjer ti niso potrebni (Šentvid in druga cev Karavanke), ne nosijo niti čelade na
gradbišču, ko delavci odstranjujejo
omet, podpisujejo kolektivne zaobljube vseh možnih inšpektorjev
kot množične poroke v Severni
Koreji, delavci na cesti se na gradbiščih pojavijo samo po čudežu, leto in pol menjavajo delitacije na viaduktih, kot da ni mogoče imeti rezervnih delitacij na zalogi, saj so
ceste povsod enako široke, med
vožnjo avtomobila dajejo intervjuje neprivezani, se vozijo po avtocestah s hitrostjo do 250 km na uro
proti Evropi z modrimi lučmi, mimo nesreč, in si ob tem veselo požvižgavajo …

Veso Stojanov

Z Jadranko do Jadrana?

Foto Tomi Lombar
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Pisma bralcev

Spoštovani g. Andrej Kos, pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in pripadajoča že objavljena tehnična
smernica sta nastajala v tesnem
sodelovanju s stroko. V tehnični
smernici je izrecno navedeno, da
je pripravo strokovnih vsebin
izvedla in financirala Inženirska
zbornica Slovenije v sodelovanju z
Elektrotehnično zvezo Slovenije.
Minister za okolje in prostor je
leta 2006 ustanovil strokovni svet
za varnost pri uporabi električnih
inštalacij v stavbah, katerega člani so predstavniki strokovnih organizacij s tega področja: Inženirska zbornica Slovenije – matična
sekcija elektroinženirjev, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije –
sekcija elektro dejavnosti, Elektro
inštitut Milan Vidmar, Slovensko
društvo za geoelektriko, statično
elektriko in strelovode. Svet je
spremljal nastajanje obeh dokumentov, predlagal rešitve in dajal
soglasja zanje. Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) je tako za-
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kultura
šport
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»Vaja« v predoru Dekani

Morda dobra novica za predore,
ki imajo zastarelo prezračevanje,
pa prihaja s Hrvaške. To poletje bodo testirali 3K reverzibilno ventilacijo le 100 metrov od slovenske
meje v predoru Lupinjak 440 na
opuščeni progi Krapina–Celje.
Podjetje Ekovent s sedežem v Krapini na Hrvaškem je namreč patentiralo zelo učinkovit način za
prezračevanje predorov. Lahko bi
se mu reklo Kolumbovo jajce pri
prezračevanju predorov. Tako preprosto, pa vendar do zdaj vedno
prezrto.
Za odvod dima uporablja oba
preseka. Dimnoodvodne lopute se
odprejo v primeru požara samo tik
pred in tik za požarom, in to po celotni širini predora. Tako se dim
odvaja skozi tri kanale nad stropom nad cestiščem proti obema
portaloma. Geometrijski prerez je
površina odvodnih kanalov za dim
3K sistema, 6/3 ali 200 odstotkov.
V predoru Karavanke odvaja preč-

odgovorni urednik
namestnik, centralna redakcija

Imetniki materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v Delu, so družba Delo,
d. d., ali avtorji, ki imajo z družbo Delo, d. d., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del
ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Delo, d. d.

Kolumbovo jajce

Minister Erjavec
o električnih instalacijah
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gotovilo in ne samo »povrnilo mesto stroki, ki je edina merodajna
za zagotavljanje varnosti«.
Tudi zahteve glede posameznikov, ki smejo opravljati naloge,
povezane s pregledi električnih inštalacij, so nastale na osnovi predlogov stroke. Utemeljevala jih je
s tem, da so znanja in oprema za
izvajanje električnih inštalacij
drugačna od tistih, ki so potrebna
za izvajanje pregledov in ki vključujejo preizkušanja in meritve. Pri
tem ni nobene ovire, da bi tudi
električar, ki je registriran za izvajanje električnih inštalacij, ne mogel izvajati pregledov. Pridobiti
pa mora potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje.
Potrdilo o usposobljenosti pridobi posameznik s tem, da opravi
izpit na Centru za poslovno usposabljanje Gospodarske zbornice
Slovenije (CPU-GZS). Za izpit se
lahko posameznik pripravi sam
ali prej obišče izobraževanje, ki ga
organizira katera koli organizacija. Katalog potrebnih znanj oziroma program izobraževanja je
objavljen na spletni strani MOP.
Taka potrdila so do sedaj pridobili

že mnogi posamezniki. Pravilnik
le potrjuje obstoječe stanje. Tudi
zahteve glede rokov pregledov in
vrst stavb so v okvirih, ki jih predvidevajo evropski standardi. Zato
s tem pravilnikom ni odprt noben
»nov zeleni pašnik zaslužka«. 'Zeleni pašnik', kakor ga imenujete,
je zdaj odprt za vse.
Opozarjam še, da je zahteva
glede izpitov na CPU-GZS začasna rešitev v prehodnem obdobju
do konca leta 2011. Po tem roku
bodo opravljali preglede posamezniki s pridobljeno nacionalno
poklicno kvalifikacijo v skladu z
zakonom o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah.
Karl Erjavec
minister za okolje in prostor

Sanader naj bo dober
zgled našim politikom
Ne glede na to, kaj je resnični
vzrok za odstop Iva Sanaderja z
mesta predsednika hrvaške vlade
in predsednika stranke, je to dejanje videti kot zelo državotvorno.
Kajti brez Sanaderja, ki je živa kopija Franja Tuđmana, bo hrvaška
politika verjetno zmogla toliko

poguma, da bo ugotovila in priznala svoje dosedanje napake, ki
jih je v veliki meri povzročila prav
Sanaderjeva politika in Hrvaška
bo sicer z mnogo vloženega truda
lahko v bližnji prihodnosti postala normalna država v sklopu
Evropske unije.
Iskreno pričakujem, da se bodo
po njem zgledovali tudi slovenski
politiki. Navedel bom le dva trenutno najbolj kričeča primera. Po
mojem mnenju bi kot prvi moral
storiti to pogumno dejanje Sanaderjev strankarski prijatelj Janez
Janša. Slovenci smo že zasičeni z
vsemi njegovimi dosedanjimi aferami, ki jih poznamo vsi in mi jih
zato ni potrebno naštevati. S tem
dejanjem bi Janša omogočil tudi
stranki SDS, da se brez njega konsolidira in začne delovati kot verodostojna in za Slovenijo pomembna stranka.
Odhod iz politike bi predlagal
tudi Gregorju Golobiču, kajti njegova laž ni tako nedolžna, kot jo
poskušajo on in nekateri drugi
prikazati. Kako je mogoče, da v
nekaj letih iz vloženih 2500 evrov
nastane milijon evrov? Te številke

so navajali mediji. Dozdaj sem mislil, da so takšni podvigi možni le v
virtualnm svetu. Toda Ultra menda ne spada v virtualni svet in tudi
Golobič zanesljivo ni virtualni obsedenec. Če bi nekdo tolikšna
sredstva pred leti vložil v resnično
podjetje, denimo v Gorenje, bi
imel sedaj le borih 500 evrov.
Ogromna razlika, mar ne?
Zakaj je Golobič volilcem zatajil
solastništvo podjetja? Ga je bilo
sram, kot je bilo Cankarja v mladih letih, ko je zatajil svojo mater
zaradi njenega kmečkega preprostega izgleda? Pokesanemu pisatelju smo seveda bralci oprostili to
storjeno moralno napako. Toda v
primeru Gregorja Golobiča tega
večina Slovencev zanesljivo ne bo
storila, kajti tu očitno ne gre le za
lažji moralni greh, ampak je ozadje verjetno mnogo hujše. Odhod
Gregorja Golobiča iz politike bi bil
zelo dobrodošel za izboljšanje kredibilnosti Pahorjeve vlade, pa tudi
stranka Zares bi lažje dokazovala,
da predstavlja tisto zdravo skupino, ki se je odcepila od »skorumpiranih« liberalcev.
Franc Planinc
Lipa 3, Velenje

vo Sanader, hrvaški ministrski predsednik v odstopu, je s sredinim
dejanjem dejansko presenetil vse. Prve izjave politikov pa tudi
analitikov in poznavalcev, v katerih so razlagali in poskušali
pojasnjevati, kaj se je pravzaprav zgodilo predvčerajšnjim na
tiskovni konferenci v Banskih dvorih, imajo en sam skupni imenovalec.
In ta je, da prav nihče ne ve, kaj se je dejansko zgodilo. Sploh je
vprašanje, ali se bo kdaj sploh izvedelo, zakaj se je Ivo Sanader sredi
mandata odločil za tako radikalen in za mnoge celo šokanten korak.
Ponuja se sicer paleta razlogov – od slabih gospodarskih razmer,
neuspeha pri hrvaških poskusih vključevanja v Evropsko unijo do
znotrajstrankarskih spopadov v njegovi vladajoči HDZ. V javnosti
kroži tudi možnost, da je odstopil kot premier zato, da bi se potem lahko
vrnil kot predsedniški kandidat. Da je pravzaprav naredil nekaj
podobnega kot leta 2002 Janez Drnovšek, le da je to kot dober
poznavalec gledališča – preden je stopil v politiko, je bil namreč nekaj
časa ravnatelj splitskega gledališča – naredil bolj dramatično in z
veliko mero skrivnosti in nepredvidljivosti.
Nepredvidljivost je pravzaprav zdaj najprimernejša beseda, ki
označuje stanje duha v hrvaški politiki po Sanadarjevem odstopu. Še
vedno se ne ve, ali bo nova premierka postala Jadranka Kosor, kot sta se
odločila Sanader in vladajoča stranka, ali pa bodo razpisane
predčasne volitve, kot zahtevajo v opozicijskih strankah. Predvsem pa
je nepredvidljivo, kako se bo nova oblast v Banskih dvorih soočila s
čedalje temnejšimi oblaki, ki se zbirajo nad Hrvaško.
Podatki o več kot dveh milijardah evrov proračunskega
primanjkljaja, kar predstavlja desetino hrvaškega BDP, pa velika
zunanja zadolženost, ki presega 40 milijard evrov, padec BDP v prvem
trimesečju za 6,7 odstotka, manjši prihodki od turizma, veliko
nezadovoljstvo med kmeti in javnimi uslužbenci, ki lahko zelo kmalu
preraste v velike stavke in proteste – to so samo nekateri dejavniki, ki jih
bo nova hrvaška vlada podedovala iz zapuščine Iva Sanaderja. Če bo
na njenem čelu Jadranka Kosor z malce spremenjeno ministrsko ekipo,
ki so jo dejansko sestavili v vrhu vladajoče stranke HDZ, se bo morala
hote ali nehote osredotočiti zlasti na reševanje hudih gospodarskih in
finančnih razmer, če bo hotela preprečiti padec države v čeljusti
bankrota.
Evropska predpristopna pogajanja in reševanje dolgoletnega spora s
Slovenijo zaradi razmejitve na morju bodo zdaj zagotovo ostala bolj v
ozadju hrvaških političnih prioritet. Zaradi ponovnega vzpona skrajno
desnega, nacionalistično usmerjenega krila v vladajoči stranki – ne gre
pozabiti, da novi šefi HDZ Božidar Kalmeta, Ivan Šuker in Andrija
Hebrang pripadajo tistemu delu stranke, ki je po Tuđmanovi smrti stal
na strani Sanaderjevega nasprotnika Ivića Pašalića – je težko
pričakovati, da bi Zagreb sploh spremenil svoja dosedanja stališča.
Morda je bila slovenska blokada hrvaških predpristopnih pogajanj s
tega stališča celo koristna, saj bodo morali v Banskih dvorih zdaj začeti
pospravljati po lastnem dvorišču. A gospodarska konsolidacija na
Hrvaškem je za Slovenijo bistveno pomembnejša od določitve meje v
Piranskem zalivu. Hrvaška je namreč na petem mestu naših
najpomembnejših gospodarskih partneric in težave pri sosedih lahko v
svojih denarnicah kaj kmalu občutijo mnogi slovenski delavci.

