Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 9. 2020
Število objav: 7
Internet: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
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Naslov

Veter in sonce ali tabletke uranovega dioksida

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 9. 2020

Avtor

Katja Huš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnosti terjale manj energije (in ton CO2)? Ali smo izkoristili možnosti za zmanjšanje porabe energije (energetsko
neučinkovite) industrije, ki skupaj z gradbeništvom porabi polovico vse električne energije v državi? Jedrska elektrarna
krepi idejo čarobne tehnološke rešitve, ki pa omogoči, da gre vse ostalo po starem....

Naslov

Tedenski aktualni mozaik

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 9. 2020

Avtor

Marjan Vešligaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...O smereh slovenske diplomacije, poseganju v medijsko zakonodajo, graditvi tirov in utirjanju satelitov, o zastrupljanju
opozicije in premagovanju tekmecev. Komentiramo teden, ki so ga zaznamovali mešani občutki. Veselje ob
vnovičnem...

Naslov

Nova spoznanja iz Celja: ne najpomembnejši, a vendar najpremožnejši

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 9. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbena parcela

...status muncipia, to je avtonomnega mesta, delano načrtno kot kolonija po enotnem gradbenem načrtu; mesto je bilo
razdeljeno na četrti, določili so ceste in gradbene parcele. Celeia je bila tukaj specifična, saj so hiše merile od 900 do
1800 kvadratnih metrov, torej je šlo za večje mestne vile ali palače, ki so za takšno provincialno...

Naslov

Neurja in škoda: Potrebujemo klimatsko varno gradnjo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 9. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...minimalne tehnične zahteve ne vpliva,« dodajajo. Tomaž Pazlar z odseka za lesne konstrukcije na Zavodu za
gradbeništvo Slovenije opozarja, da je treba bolje poskrbeti predvsem za implementacijo obstoječe gradbene
zakonodaje ter skrbeti za ustrezno kakovost gradnje in njen nadzor. Pazlar pravi, da se kakovost gradenj sicer na
splošno...

Naslov

Najbolj brani članki danes

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kako daleč smo od tega, da počrpamo tri milijarde evrov sredstev EU 3. Živim v bloku, vozim e-avto, 2. del 4. GZS:
Zorkova izjava ponižuje slovensko gradbeništvo 5. (ANKETA) Kakšne plače ponujajo tuji delodajalci in kaj bi
pričakovali od slovenskih? 6. Preobrat: Medijske toplice vendarle prodane - za 400 tisočakov...
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Naslov

Minister Jernej Vrtovec v pogovoru za Demokracijo: Vesel sem, da so predsednik vlade in
kolegi ministri prepoznali pomen infrastrukturnih projektov za pospešitev gospodarske rasti

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 9. 2020

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dobronamerni. Mnogokrat se zdi, da gre pri tem za načrtno oviranje in parcialne interese pod krinko varovanja okolja.
Demokracija: Pri tem ne moreva mimo začetka graditve 3. razvojne osi, to je hitre cestne povezave od avstrijske do
hrvaške meje. Kaj se ta čas dogaja na severnem delu 3. razvojne osi, kdaj bi se dela lahko...

Naslov

Letošnji nagrajenci Mestne občine Nova Gorica

Medij

Nova-gorica.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gorica smo podelili letošnje nagrade mestne občine. Nov častni občan je postal akademski slikar Klavdij Tutta.
Nagrado Franceta Bevka je prejel inž. gradbeništva Gorazd Humar. Nagrado mestne občine so prejeli: Radio Robin d.
o.o., akademski glasbenik - trobentar Miloš Rijavec in prof. angleškega in italijanskega...
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Veter in sonce ali tabletke uranovega dioksida
delo.si/sobotna-priloga/veter-in-sonce-ali-tabletke-uranovega-dioksida-345940.html

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

Svet energetike se je od leta 1984, ko je Nuklearna elektrarna Krško
dobila dovoljenje za obratovanje, korenito spremenil.

Odpri galerijo
Jedrska elektrarna krepi idejo čarobne tehnološke rešitve, ki pa omogoči, da gre vse ostalo po starem. A
za reševanje globoke podnebne krize, v kateri smo danes, najbrž ne bo ene čarobne tehnološke rešitve,
temveč imamo nalogo uporabiti paleto rešitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Decembra 1974 je Josip Broz Tito v Krškem položil temeljni kamen za začetek gradnje nuklearne
elektrarne. Desetletje pozneje je zgrajena elektrarna dobila uporabno dovoljenje. Od obdobja, ko je
vlado vodil Marjan Šarec, je ideja o novi krški nuklearni elektrarni spet v obtoku. Vendar so razmere
danes bistveno drugačne kot leta 1970, ko sta predsednika slovenskega in hrvaškega izvršnega sveta
Stane Kavčič in Dragutin Haramija podpisala sporazum o gradnji nuklearke.
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Ko se je mnogo ljudi napol za šalo, napol zares spraševalo, kateri jezdec apokalipse bo naslednji razdejal
leto 2020, je 22. marca Zagreb stresel potres z magnitudo 5,1. Zaznali so ga tudi v Nuklearni elektrarni
Krško (Nek), k sreči pa tresenje tal ni ogrozilo varnega delovanja elektrarne. Verjetno tudi najbolj
skrben scenarij možnih jedrskih tveganj ne bi predvidel hkratnega močnega potresa in globalne
pandemije, zaradi katere je elektrarna delovala z zmanjšanim številom osebja, ki je zagotavljalo varno
delovanje najnujnejših funkcij, jedrske elektrarne pa so se soočale tudi z oteženimi dobavnimi potmi za
rezervne dele.
Preberite še:
Jedrske elektrarne se morajo poceniti
Kakšen naj bo prehod k nizkoogljični proizvodnji energije?
Na tisti dan smo se lahko spet spomnili na mnenje francoskega inštituta za jedrsko in sevalno varnost iz
leta 2013. Ta priznana strokovna avtoriteta je pristojne v Neku opozorila, da lokacija v Krškem ni
primerna za gradnjo jedrske elektrarne, ker je v bližini aktivne tektonske prelomnice Libna. To opozorilo
je le eno izmed mnogih, ki jih vse bolj očitna politična promocija gradnje nove jedrske elektrarne v
Krškem zamolči.

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

Pred dobrim letom dni je takratni premier Marjan Šarec obiskal Nek in Gen energijo (lastnica Nek) ter
odločno dejal, da »moramo vložiti vse napore in pristopiti h gradnji drugega bloka jedrske elektrarne«.
Maja letos je ob obisku istih lokacij minister Jernej Vrtovec bolj previdno dejal, da Slovenija »je in bo
država z jedrsko opcijo«.
V mandatu vlade Janeza Janše in v senci epidemije covida-19 se je nova jedrska elektrarna znašla na
seznamu prioritetnih infrastrukturnih projektov, kar naj bi pomenilo, da se za investicijo pripravi državni
prostorski načrt. O novem reaktorju se je govorilo tudi ob obisku ameriškega zunanjega ministra Mika
Pompea. V javnem prostoru tako vse bolj odmeva zgodba, ki nekako pravi, da je gradnja novega
reaktorja nujna za razogličenje, brez novega reaktorja ne bomo mogli ugasniti premogovne proizvodnje,
ne bomo mogli zadostiti porabi elektrike v prihodnosti, postali bomo bolj energetsko odvisni.

Projekt, vreden več kot tri Teše
Morda največja zmaga zagovornikov projekta pa se skriva v samem imenu, ki ga uporabljamo. Vseskozi
se namreč govori o drugem bloku, skrajšano Neku 2, ki daje lažen občutek, da gre za nekaj preprostega.
V Krškem že stoji en blok, dodali bomo še enega. Ime Nek 2 uspešno zakriva dejstvo, da ne gre za
noben dodatek, temveč za popolnoma novo in samostojno jedrsko elektrarno, ki si s prvim blokom ne bo
delila enega kabla.
Prvo nuklearko je v Sloveniji gradila 20-milijonska država, drugo pa bi postavila 2-milijonska država,
katere zadnji energetski projekt je postal državni spomenik spodletele investicije, ki se je zgradila na
plečih zavajanja javnosti. Ne glede na siceršnja nestrinjanja se slovenski politični establishment očitno
uspešno poveže okoli megalomanskih energetskih projektov. Teš 6 pa je pravzaprav finančna miniatura
v primerjavi z novim jedrskim reaktorjem. Tudi če ostanemo pri najbolj optimističnih ocenah cene
reaktorja, ki jih lahko slišimo, govorimo o projektu, težkem več kot tri Teše (!).
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za nami so desetletja vlaganja v ceste, zaradi česar imajo naše železnice skoraj muzejsko vrednost,
emisije iz prometa pa se dvigujejo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kako realno je sploh zagotoviti financiranje za takšen projekt? Skozi celotno zgodovino so bili stroški
postavljanja nukleark enormni. Nemški inštitut za ekonomska raziskovanja je v svoji analizi 674
jedrskih reaktorjev, ki so bili zgrajeni med letoma 1951 in 2017, ugotovil, da noben reaktor ni bil zgrajen
z zasebnim kapitalom pod konkurenčnimi pogoji. Vojaški in ne zasebni ekonomski interesi so bili
gonilna sila gradnje jedrskih reaktorjev.
Tudi danes se novi reaktorji gradijo večinoma v državah, kot sta Kitajska in Rusija, kjer država
prevzame levji delež financiranja. V Veliki Britaniji pa je gradnja jedrskega reaktorja Hinkley Point C
mogoča le zaradi dobrodušne pogodbe, ki jo je država sklenila s podjetjem EDF in po kateri bodo
državljani 35 let ujeti v drago odkupovanje jedrske energije. Kako radodarno subvencijsko shemo bi
morala Slovenija iznajti za projekt, težek vsaj tri Teše? Glede na zadnje izkušnje z infrastrukturnimi
projekti pa je zagotovo naslednje vprašanje tudi, kako je naš državni aparat sploh sposoben izpeljati tako
dimenzioniran projekt in kakšna bi bila pri tem koruptivna tveganja.
Za Teš 6 tudi nobena vlada in minister nista prevzela odgovornosti in danes imamo nastavke za podobno
situacijo. Brez resne javne razprave ali družbenega konsenza se projekt nove nuklearke nenehno kotali
naprej. Pa ne samo zaradi milijonov, ki so jih v Krškem že pred leti porabili za študije, povezane s
projektom, ali zaradi nedavne umestitve na prioritetno listo infrastrukturnih projektov.
Razprava o jedrski energiji je vsekakor priložnost za resen premislek, kako v Sloveniji pravočasno,
pravično in vključujoče uporabiti rešitve za ustavitev globalnega segrevanja. Trenutno samodejno
drsenje k Neku 2 zapira horizont možnega in je nadaljevanje istih starih zgodb v novi preobleki.
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Pred kratkim smo bili tako tudi presenečeni, da se okoljsko soglasje za odlagališče za nizko in srednje
radioaktivne odpadke predvideva za dva odlagalna silosa, čeprav je za potrebe Republike Slovenije pri
obstoječi elektrarni dovolj le en silos. In zakaj bi čez dvajset let klicali na odgovornost Šarčevo vlado,
saj so le izrazili načelno podporo novemu reaktorju. Zakaj bi klicali na odgovornost Janševo vlado, saj
so dali le zeleno luč za izdelavo državnega prostorskega načrta. Dokler nam ne bo kmalu rečeno, da je
projekt prevelik, da bi ga ustavili, ne da bi se zanj kadarkoli zares odločili?
Temeljno vprašanje pa seveda ostaja, ali je navidezno poenotenje slovenske politike in energetske srenje
glede »ohranjanja jedrske opcije« res povezano z neizpodbitno smiselnostjo same zamisli. Zgodba o
novih jedrskih gradnjah je dosti manj enoznačna, kot bi se nam lahko danes zdelo. Če smo resni glede
hitrega zniževanja emisij in ustavljanja globalnega segrevanja, bi se morala jedrska tehnologija v
Sloveniji danes kazati kot slaba rešitev.

Podrti mit

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

Svet energetike se je od leta 1984, ko je Nek dobil dovoljenje za obratovanje, korenito spremenil. V
zadnjih desetih letih smo bili priča tehnološkemu in ekonomskemu preboju novih obnovljivih virov
energije (OVE), česar ne moremo reči za jedrsko tehnologijo. Cena sončne in vetrne energije je
praktično strmoglavila in skupaj z rekordi podirala mit o (pre)dragih OVE; razvoj, ki se kaže tudi v
»realnem svetu«.
Preteklo leto smo zabeležili peto zaporedno leto, ko so novonameščene zmogljivosti OVE prehitele
novonameščene zmogljivosti fosilnih in jedrskih virov skupaj. V svetovni elektroenergetski sistem je
bilo dodanih namreč 176 GW OVE zmogljivosti, 98 GW fotovoltaike in 60 GW vetrne energije. Za
primerjavo: istega leta je bilo na svetovno omrežje priključenih 5,5 GW novih jedrskih zmogljivosti, 9,4
GW pa jih je bilo umaknjenih. Vsi reaktorji, ki se trenutno gradijo v svetu, bodo dodali 57,4 GW
jedrskih zmogljivosti, manj torej, kot je bilo lani nameščenih zmogljivosti zgolj vetrne energije.
Prvo nuklearko je v Sloveniji gradila 20-milijonska država, drugo pa bi postavila 2-milijonska država,
katere zadnji energetski projekt je postal državni spomenik spodletele investicije, ki se je zgradila na
plečih zavajanja javnosti.

V prvi polovici letošnjega leta sta tako sonce in veter proizvedla že skoraj desetino svetovne elektrike,
primerljivo z deležem jedrske energije. Bržkone bosta nadaljnjemu preboju obnovljivih tehnologij
sledila tudi preboj in cenitev tehnologij za skladiščenje energije. Medtem ko se je ob zmanjšani porabi
tudi povpraševanje po ostalih virih energije zmanjšalo, Mednarodna agencija za energijo priznava, da so
OVE edina tehnologija oz. vir, ki so izkazali odpornost na ukrepe zaradi covida-19.
Ti globalni ekonomsko-energetski trendi, ki pričajo o zatonu jedrske energije in gredo v smer vse
cenejše decentralizirane proizvodnje energije iz OVE, so pomembni, saj se mora Slovenija nanje
prilagoditi, zagotovo jih ne bomo usmerjali. Trenutno niti Kitajski ne uspe sprožiti preporoda jedrske
energije. Doslej pa je Slovenijo tehnološki preboj praktično obšel. V Sloveniji stojita dve vetrnici, v
desetih letih nismo naredili praktično nič za uveljavljanje OVE, njihov delež v končni rabi energije se je
v celotnem desetletju dvignil za en odstotek. Naš cilj za prihodnje desetletje? Dvigniti delež za dva
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odstotka.
Slovenija tako čepi na repu evropskih držav glede na izkoriščanje nehidro obnovljivih tehnologij. V
Sloveniji pridobivamo le dva odstotka naše elektrike iz sonca in vetra, pred nami niso le evropske
ekonomske velesile, kot je Nemčija, zgledne skandinavske dežele, kot je Danska, ali »sončne države«,
kot je Španija, temveč tudi Avstrija, Madžarska, Bolgarija ... Takšnemu zaostanku Slovenije smo priča
kljub velikemu potencialu, ki obstaja. Poročilo avtorjev iz Instituta Jožef Stefan ocenjuje, da je tehnični
potencial sončnih elektrarn v Sloveniji na obstoječih zgradbah skoraj dvakratnik sedanje proizvodnje
električne energije v Sloveniji. Skepso do potenciala novih tehnologij pri boju s podnebno krizo v
Sloveniji bi razumeli, če bi s polnim političnim zagonom krepili nehidro obnovljive vire energije že
desetletja in zadeli ob zid. A nismo niti začeli.

Rudniki urana in covid-19

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

Jedrsko energijo se tako kot veter in sonce vztrajno predstavlja kot domači vir energije. Toda
»domačost« je nekakšna zgodovinska zmaga jedrske industrije v načinu klasifikacije tega vira energije.
Tako kot potrebujemo sonce za delovanje sončne elektrarne, potrebujemo tabletke uranovega dioksida,
zložene v gorivnih palicah, za delovanje jedrske elektrarne.
Trenutno pride 85 odstotkov urana iz šestih držav sveta, več kot 40 odstotkov ga prihaja iz Kazahstana.
Pandemija covida-19 ni ustavila vetrnih tokov, je pa ustavila delo v mnogih rudnikih urana, tudi v
največjem rudniku na svetu, Cigar Lake v Kanadi, kjer bi se naj dela ponovno začela septembra.
Največji kazahstanski proizvajalec urana Kazatomprom pa je medtem napovedal, da se bo količina
izkopa v tem letu zmanjšala za skoraj petino. To ni neposredno ogrozilo delovanja Neka, a definicija
»domačega« vira v primeru jedrske energije je zelo raztegljiva.
V primerjavi z OVE se jedrska tehnologija kaže tudi kot izjemno zamudna. Naslednje leto bi naj prižgali
novi finski reaktor Olkiluoto-3. Načrt za elektrarno sega v leto 2000, pogodba med državnim
operaterjem in dobaviteljema (Areva in Siemens) je bila podpisana leta 2003, gradnja se je začela leta
2005, reaktor pa bo naslednje leto začel obratovati z dvanajstletno zamudo. V tem času bi se naj cena
nuklearke skoraj potrojila. Zaradi zamud in dvigajočih se stroškov je bil finski operater ujet tudi v
dolgotrajni arbitražni postopek na Mednarodni trgovinski zbornici s podjetji Areva in Siemens. To ni le
enkratna polomija, zamude so postale že kar stalen spremljevalec gradenj jedrskih reaktorjev.
O tem, kako zamudne so jedrske gradnje, v Sloveniji priča že gradnja odlagališča za »odpadne
rokavice«, tj. nizko in srednje radioaktivne odpadke. Med sprejeto uredbo o državnem prostorskem
načrtu in začetkom delovanja odlagališča v letu 2023 bo minilo trinajst let. Gradnjo spremljajo zamude
in dviganje stroška odlagališča, saj ni uspelo doseči dogovora s Hrvaško za gradnjo skupnega
odlagališča. Časovna dimenzija je pomembna, saj moramo države OECD, da bi omejili segrevanje
ozračja na relativno varni meji in sledili ciljem pariškega podnebnega sporazuma, narediti korenite reze
emisij toplogrednih plinov in ugasniti svojo premogovno proizvodnjo v naslednjih desetih letih. Tudi če
bi nov reaktor dobil polno družbeno podporo, zagotovo ne bi stal čez deset let, upravičeno pa se lahko
bojimo scenarija izgubljenih desetletij in nasedlega projekta čez petnajst ali dvajset let.

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

Jedrska energija ustvarja medgeneracijsko breme, ki si ga težko zamislimo znotraj ustaljenih okvirjev.
Že med delovanjem je potrebno jedrske odpadke (zaščitna oblačila, odpadki iz čistilnih naprav,
izrabljeno gorivo …) ustrezno skladiščiti, elektrarno je nato treba razgraditi in poskrbeti za dolgoročno
shranjevanje (najnevarnejših) odpadkov. To je dolgotrajen proces, ki se v celoti še nikjer na svetu ni
izvedel.

Skladišče izrabljenega jedrskega goriva v francoskem podjetju za predelavo Orano. FOTO: Benoit
Tessier/Reuters

Ko gledamo shemo o ravnanju z jedrskimi odpadki v Sloveniji, se okoli leta 2060 pri manj nevarnih
radioaktivnih odpadkih (NSRAO) pojavi puščica v desno s pripisom »zagotavljanje dolgoročnega
vzdrževanja in nadzora (približno 300 let)«, pri izrabljenem gorivu in visoko radioaktivnih odpadkih
tega časovnega okvira ni. Zakaj? Razpolovna doba plutonija je 24.000 let.
Kako točno bomo poskrbeli za dolgoročno skladiščenje najbolj nevarnih jedrskih odpadkov že iz
obstoječega reaktorja, ne vemo. Vemo le, da jih bomo zakopali zelo globoko pod zemljo. Ob tako
velikem nerešenem vprašanju ne moremo lahkomiselno govoriti o razširjanju jedrskih zmogljivosti,
problem odpadkov pa zreducirati na opombo, ki ne terja večje pozornosti in se bo slej ko prej že rešila.
Jedrska energija zahteva našo pozornost, a ne zaradi gradnje nove elektrarne. Našo pozornost bi morali
usmeriti v ustrezno gradnjo začasnih odlagališč za jedrske odpadke (odlagališče za NSRAO in suho
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odlagališče za izrabljeno gorivo), varno delovanje starajoče elektrarne, ki bi naj obratovala dvajset let
dlje od sprva predvidene življenjske dobe, in ustrezno pripravo na razgradnjo elektrarne, vključno z
reševanjem dolgotrajnega odlaganja najbolj nevarnih odpadkov.
Naslednjih deset let ni le odločilnih za reševanje podnebnega zloma, okvirno obdobje mandata dveh
vlad ponuja tudi steber politične odgovornosti. Ali bi ugašanje premogovne proizvodnje v desetih letih
res pospremili z zamudno, drago in tvegano tehnologijo, ki ustvarja dodatno medgeneracijsko okoljsko
breme? Nikoli pokopana ideja Neka 2 zavira uporabo rešitev, ki so na voljo tukaj in zdaj in jih sploh še
nismo zares izkoristili. In rešitve segajo dlje od energetskih nadomestkov premoga v obliki OVE.
Ali lahko res pričakujemo večje investicije v železnice ob pokrivanju ogromnega stroška dodatnega
reaktorja? Ljudje bodo še vedno primorani preživljati dolge ure v avtomobilih, le da bodo ti električni.
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Za nami so desetletja vlaganja v ceste, zaradi česar imajo naše železnice skoraj muzejsko vrednost,
emisije iz prometa pa se dvigujejo. Ali smo se v Sloveniji resno lotili zniževanje porabe energije v
prometu, tj. da bi spodbujali decentralizacijo (gospodarskega) življenja v državi, zmanjšali število
avtomobilov na cestah in izboljšali naše železnice? Slovenija ima emisijsko zelo intenzivno
gospodarstvo. Na enoto izpuščenih toplogrednih plinov je bilo v letu 2017 v Sloveniji ustvarjenega za
12,5 odstotka manj BDP kot v povprečju EU. Ali smo naredili vse, da bi naše gospodarske aktivnosti
terjale manj energije (in ton CO2)? Ali smo izkoristili možnosti za zmanjšanje porabe energije
(energetsko neučinkovite) industrije, ki skupaj z gradbeništvom porabi polovico vse električne energije v
državi?
Jedrska elektrarna krepi idejo čarobne tehnološke rešitve, ki pa omogoči, da gre vse ostalo po starem. A
za reševanje globoke podnebne krize, v kateri smo danes, najbrž ne bo ene čarobne tehnološke rešitve,
temveč imamo nalogo uporabiti paleto rešitev. Namesto da vse stavimo na en ogromen in tvegan
projekt, bi bilo bolj smotrno začeti nemudoma razvijati mnogo povezanih sprememb, ki bi prinesle ne le
hitro zniževanje izpustov, temveč poskrbele, da smo ljudje, tudi kot pomembni energetski akterji
(proizvajalci in potrošniki), v središču potrebne transformacije. Ali lahko res pričakujemo večje
investicije v železnice ob pokrivanju ogromnega stroška dodatnega reaktorja? Ljudje bodo še vedno
primorani preživljati dolge ure v avtomobilih, le da bodo ti električni.
Ali je zavzemanje vplivnih za nov reaktor v Sloveniji resnično povezano z zniževanjem emisij in
pravočasnim opuščanjem premoga? Upravičeno smo skeptični. A zakaj je ideja Neka 2 tako trdovratna?
Če pokopljemo to idejo, kaj s tem pokopljemo? In zakaj se establishment tega tako boji?
Resen odgovor bi verjetno zahteval tudi dolg premislek ustroja naše države, njenih rab in izrab zadnjih
tridesetih let. A zagotovo bi lahko razloge za željo nadaljevanja po starem iskali tudi v zatohlosti
energetsko-politične srenje, ki producira poenotena mnenja in ne zmore pogledati prek paradigme
centraliziranega energetskega sistema, kjer se kadri prestavljajo iz sedežev energetskih družb na vodilne
pozicije znotraj ministrstev (ali občinskih struktur), kjer premogovna in jedrska industrija dominirata
vsaka svoj pol energetskega sektorja, slednja pa si v spreminjajoči se realnosti skuša zagotoviti
prihodnost in zavoljo tega realnost včasih prikroji po svoje. Ob vsem tem bomo ljudje spet postavljeni v
nezavidljiv položaj, ko se bo zdelo, da alternativ ni in bomo morali na stvari pogledati »realno«.
Razprava o jedrski energiji je vsekakor priložnost za resen premislek, kako v Sloveniji pravočasno,
pravično in vključujoče uporabiti rešitve za ustavitev globalnega segrevanja. Trenutno samodejno
drsenje k Neku 2 zapira horizont možnega in je nadaljevanje istih starih zgodb v novi preobleki.
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Katja Huš, Greenpeace Slovenija. Članek je bil napisan pred objavo osnutka Dolgoročne podnebne
strategije Slovenije do leta 2050.

11

Radioprvi.rtvslo.si
Država: Slovenija

05.09.2020
Sobota, 16:30

Kazalo

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/08/tedenski-aktua...

1/1

Tedenski aktualni mozaik
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radioprvi.rtvslo.si/2020/08/tedenski-aktualni-mozaik-155

Komentiramo teden, ki so ga zaznamovali mešani občutki. Veselje ob vnovičnem odhodu v šolo,
jeza nekaterih zaradi obveznih mask, bojazen pred širjenjem okužb. Zaskrbljenost zaradi
podatkov o recesiji in ponos ob izstrelitvi prvih slovenskih satelitov. Razburjenje zaradi
predlagane medijske zakonodaje, navdušenje nad uspehi naših kolesarskih asov v Franciji. O
vsem tem v oddaji, kjer komentiramo slovensko zunanjo politiko, iščemo razloge za naše
neuspešno pravdanje v Evropi ter za spotikanje evropske migracijske politike.
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Nova spoznanja iz Celja: ne
najpomembnejši, a vendar
najpremožnejši

ODPRI GALERIJO
Tako naj bi čez približno leto dni bil videti nov muzejski del Pokrajinskega muzeja Celje. Del, v katerem so našli
izjemne freske. NANDE KORPNIK

13

05.09.2020

Vecer.com

Sobota, 05:45

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/nova-spoznanja-iz-celja-ne-n...

2/7

Rozmari Petek

05.09.2020, 05.45

Nova monografija o Celeii, ki spreminja dosedanja vedenja o razsežnosti
rimskega mesta, je obenem odličen vodič po Celju, v katerem so
Rimljani na vsakem koraku pustili svoj pečat.
Gradbeni posegi v središču Celja, ki so jih spremljala arheološka izkopavanja, so v zadnjih 20
letih drastično spremenili dotedanja vedenja o velikosti in pomenu rimske Celeie. Tako sedaj
denimo vedo, da je bilo mesto v svojem največjem razcvetu precej večje, kot ga še danes
prikazuje sicer šele leta 2011 izdelan zemljevid na razstavi Celeia - mesto pod mestom. Celeia
je na podlagi novih izkopavanj in s tem lažje interpretacije starejših virov postalo večje,
pomembnejše, bogatejše mesto, kot so bili strokovnjaki prepričani še leta 2001, ko je izšla
prva monografija o Celeii, poudarja soavtor nove, druge monografije o antični Celeii Jure
Krajšek. "Zato je sedaj nekako bil skrajni čas, da nova spoznanja objavimo v malo bolj
poljudni monografiji. Vanjo smo vključili čim več novega gradiva, ki ga širša javnost še ne
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pozna. Vključili smo vse podatke, ki smo jih imeli do konca maja letos."
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Jure Krajšek in Maja Bausovac ROZMARI PETEK

Sorazmerno več marmorja kot v Rimu
Eno takšnih dejstev je, da je Celeia v svojem največjem razcvetu merila skoraj 90 hektarjev.
In da ni rasla stihijsko glede na potrebe novih prebivalcev. "Izkopavanja v letu 2014 so
popolnoma spremenila ta pogled. Sedaj vemo, da je rimska Celeia nastala načrtno, torej da so
mesto naredili po nekem osnovnem gradbenem načrtu, ki so se ga držali naslednjih 300 do
350 let. Mesto je bilo torej, čeprav ima status muncipia, to je avtonomnega mesta, delano
načrtno kot kolonija po enotnem gradbenem načrtu; mesto je bilo razdeljeno na četrti, določili
so ceste in gradbene parcele. Celeia je bila tukaj specifična, saj so hiše merile od 900 do 1800
kvadratnih metrov, torej je šlo za večje mestne vile ali palače, ki so za takšno provincialno
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okolje sorazmerno zelo razkošne," opisuje Krajšek. Bogastvo prebivalcev Celeie je sicer
vidno tudi iz same zbirke spomenikov oziroma kamnov z napisi. "Mislim, da je naš celjski
muzej edini muzej na svetu s tako visokim odstotkom marmorja. Pri nas je krepko čez 95
odstotkov vsega rimskega materiala iz marmorja, druga mesta imajo veliko več slabšega
materiala, ogromno peščenjaka, denimo, ki je bil cenejši. Celo prestolnica Rim je imela
bistveno več slabšega materiala, Celeia pa skoraj izključno marmor."

Je bil ključen dober marketing?
Od kod prebivalcem Celeie premoženje, da so si lahko privoščili takšno razkošje, je
vprašanje, na katerega še nimajo enoznačnega odgovora. "Mesto ni bilo na lokaciji, ki bi bila
trgovsko zelo ugodna, ni reke, ni pristanišča, ni možnosti izvoza izdelkov. Težko je predvideti,
kaj je bila glavna pridobitna dejavnost meščanov, ki so bili izredno bogati in so si lahko
privoščili luksuz, ki si ga je privoščila italijanska elita tistega časa. Imeli so denar, vira
zaslužka pa ne znamo pojasniti," opisuje Krajšek.
Ena od možnih razlag se sicer skriva v takrat fascinantnem rimskem marketingu, nadaljuje.
"Rimljani so bili izredno dobri v promociji in širitvi svoje države. Eden od načinov, kako so
propagirali svojo državo, svoj način življenja, je bil tudi v tem, da so v provincah poskušali
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pokazati najvišji nivo urbanega življenja. Primer je mesto Aventicum v Švici, v katerega so
ogromno vlagali, da so naredili mesto presežkov in s tem pokazali, če ste v naši državi, pa
lahko tako živite. Morda so tudi v Celeii na podoben način hoteli rimski način življenja
prikazati kot privlačnejši. Tako bi morda lahko razložili to neskladje med območjem, ki ga
pokriva, lego mesta in tem, kar mi v mestu odkrivamo."
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Na mestu, kjer so ob izkopavanjih naleteli na ostanke rimskih vil in izjemen mozaik, so postavili paviljon za
prezentacijo arheologije Celje, v katerem je danes TIC. VIRGINIA VRECL

"Nam se zelo dogaja"
Novih odkritij bo v prihodnje še ogromno, se veseli Krajšek, saj se pod zemljo skriva še
mnogo. "Če lahko rečem malo po domače, se nam v arheologiji v tem mestu zelo dogaja. Z
vsakim letom se naučimo veliko novega, stvari gredo zelo hitro naprej. V medijih se včasih
sliši, da imamo slovenske Pompeje, ker je Celeia zelo dobro ohranjena. Ostanki se skrivajo
pod štirimetrsko plastjo (zgodnjerimska Celeia je še globlje), kar je nekaj izjemnega za naš
prostor; bolj običajno je to na Bližnjem vzhodu ali v Grčiji," opisuje Krajšek.
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Novih odkritij bo v prihodnje ogromno, saj se pod zemljo skriva
še marsikaj
Zato so pred dvema letoma skoraj pred vrati Pokrajinskega muzeja Celje našli izredno dobro
ohranjene freske, celo poslikan strop, velik 17 kvadratnih metrov, kar je izjemna redkost.
Načrti so, da bi freske z ostanki rimske vile iz 1. stoletja in ostanki stavbe, ki je stala nad njo,
ter termami iz 3. ali 4. stoletja čim prej na mestu samem pokazali tudi javnosti, vendar
restavriranje fresk še traja. "Po optimističnem scenariju bodo javnosti na ogled jeseni
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prihodnje leto," dodaja direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman.

Izkopavanja v zadnjih 20 letih so prinesla povsem nove ugotovitve o razsežnosti in pomenu rimske Celeie. ALEŠ
LEDNIK
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Bralci nove monografije bodo razvoj Celeie, redkega mesta, ki je ime ohranilo vse do danes,
spoznavali kronološko, od predrimske poselitve do zatona rimskega imperija, podrobneje pa
so dodana še poglavja, ki govorijo o življenju v tistem času, o verovanjih, obrti, ki je bila zelo
razširjena, grobišča, opisuje soavtorica monografije Maja Bausovac. "Zapisi o ostankih
rimske Celeie izhajajo že iz srednjega veka, Celjani so takrat svoje mesto poimenovali Mala
Troja. Veliko spomenikov, ki so bili v srednjem veku še vidni, je sedaj uničenih, izgubljenih,
nekaj pa se jih je le ohranilo; še danes jih vidimo vzidane v stene hiš, javnih objektov,
cerkva," dodaja Maja Bausovac. Kje so vgrajeni, je zabeleženo na pregledni karti, ki je
dodana knjigi. Knjiga lahko tako služi tudi kot vodič po prezentiranih ostankih Celeie,
dodajata avtorja, ki bosta monografijo Celjanom predstavila v četrtek, 10. septembra, ob 18.
uri v dvorani Barbare Celjske.

Obnova in nadgradnja v desetih letih
Ob koncu 1. stoletja je Celeia obsegala 50 hektarjev površine. Maksimalni vzpon do 90 hektarjev
doseže konec 2. stoletja, ko je razvoj mesta prekinjen z markomanskimi vojnami. "Desetletne vojne
popolnoma opustošijo provinco, a veličina rimske države se pokaže v tem, da v rekordnem času
uspejo ne vse samo obnoviti, ampak tudi zgraditi lepše. Vse, kar je bilo razdejano, rimska država
obnovi zelo razkošno. Govorimo o ogromnih gradbenih posegih, ki jih v modernem času nismo
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sposobni izvesti. V desetih letih zgraditi celotno mesto, zgraditi zraven obzidje, dolgo skoraj tri
kilometre, debelo šest metrov in visoko več kot deset, dvanajst metrov ... Govorimo o vložkih, ki
presegajo gospodarsko zmožnost ne samo območja mesta, temveč celotne province. Nato mesto, ki je
najlepše, najbolj razkošno, bogato okrašeno, uspešno kljubuje času še naslednjih 150 do 200 let,"
opisuje Jure Krajšek. "V zgodovini poznamo 3. stoletje kot obdobje gospodarskih kriz, to se Celeii ne
pozna. S 4. stoletjem mesto ne samo, da začne v času, ko začne rimska država propadati, še bolj
cveteti, ampak postane za krajši čas tudi prestolnica mediteranskega Norika in mu daje popolnoma
nov zagon; zaton rimske države doživi kot cvetoče mesto." Šok ob propadu države je bil sicer zato
toliko hujši, mesto se zmanjša na velikost podeželske naselbine, a vendarle preživi. Kar vemo vsaj po
imenu, ki se ohrani do današnjih dni, še kot zanimivost doda Krajšek.
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Andraž Rožman
NAJNOVEJŠE
5. september
2020 09:00
5. september 2020 9:00
8 min
Nove aretacije na
Predviden čas
branja: v13 min
protestih
Belorusiji
41 min

Chelsea za
obetavnega 21Iz tiskane edicije
letnika odštel 78
milijonov evrov
1 ura

V petek potrdili 43
okužb z novim
koronavirusom

1 ura

V Severni Koreji
napovedali hude
kazni zaradi
posledic tajfuna

2 uri

Neurja in škoda: Potrebujemo
klimatsko varno gradnjo
Številna neurja in nevihte, ki so letošnje poletje poskrbele za
večmilijonsko škodo na stavbah, bodo, kot kaže, tudi v prihodnje vse bolj
pogost pojav. Vremenoslovci opažajo indice, da trend neurij s točo, nalivi
in sunki vetra v zadnjih desetletjih narašča. Klimatologinja Lučka Kajfež
Bogataj opozarja, da so ekstremni vremenski pojavi posledica podnebnih
sprememb in da je treba poskrbeti za klimatsko varno gradnjo. Zaradi
neurij imajo vse več dela gasilci in zavarovalnice, ki tega ne pripisujejo
gradnji, ampak vremenu.
PREVIOUS
NEXT

Požar v Postojni
pod nadzorom, les
odvažajo na
deponijo
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Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja/dokumentacija Dnevnika)

Letošnje poletje so zaznamovala tudi neurja in
nevihte, ki so odkrile marsikatero streho,
poškodovale vetrobranska stekla avtomobilov,
uničile poljščine… Eno najhujših neurij s točo je
bilo konec julija, ko so bile predvsem v
Domžalah poškodovane številne hiše.
Domžalska občina je prejela več kot 700 vlog
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za povrnitev škode, tisti večer pa je vihar
prizadel tudi mnoge druge dele Slovenije.
Sprva so ocenili, da je škode v domžalski občini
NAJNOVEJŠE
8 min

41 min

1 ura

1 ura

2 uri

Nove aretacije na
protestih v
Belorusiji
Chelsea za
obetavnega 21letnika odštel 78
milijonov evrov

pregledali vse objekte in popisali vso škodo, so
ugotovili, da je, kot pravi domžalska
podžupanja Renata Kosec, škoda vsaj dvakrat
večja.
»Glede na grobo oceno škode smo na začetku
avgusta dobili sklep ministrstva za obrambo, da
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neurja s točo v Domžalah še niso imeli. V
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za okrog tri milijone evrov. Zdaj, ko so

neurja v 39 občinah, ne le v naši. Ker naj bi po
prvih ocenah skupna škoda presegala 0,3
da se izda sklep o začetku ocenjevanja,« je
povedala Renata Kosec, ki pravi, da takšnega
zadnjih letih imajo vse več intervencij ob
manjših neurjih in nalivih. Tamkajšnja civilna
zaščita oziroma gasilci vsako poletje zabeležijo
več deset manjših dogodkov.

Vse več intervencij
Uprava za zaščito in reševanje je od leta 2007
do leta 2019 dokumentirala 18 nesreč velikega
obsega, ko je po prvih ocenah škoda presegla
0,3 promila državnega proračuna. Prednjačile
so poplave (8), sledijo jim nevihte oziroma
močan veter (4). V zadnjih letih je ena najhujših
ujm divjala leta 2018, ko je neurje s kot pest
veliko točo močno prizadelo predvsem
Črnomelj, škoda pa je v 40 občinah znašala več
kot 13 milijonov evrov. Na okoljskem ministrstvu
pravijo, da so neurja, toča in močan veter lani
povzročili za 52 milijonov evrov škode, leto prej
za 73,5 milijona, leta 2017 za 40 milijonov in
leta 2016 za 38 milijonov evrov škode, medtem
ko leta 2015 v Sloveniji škode zaradi naravnih
nesreč ni bilo. Zaradi toče, močnega vetra in
udarov strel imajo vse več dela gasilci. Uprava
za zaščito in reševanje v zadnjih letih beleži
precej več intervencij kot pred desetletjem. Med
leti 2015 in 2019 so našteli 7898 intervencij iz
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tega razloga, med leti 2005 in 2009 pa 972.
Največ intervencij je bilo leta 2017 (5242),
letošnje leto je na drugem mestu z 2209
NAJNOVEJŠE
8 min

41 min
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1 ura
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intervencijami.
Tako se torej zdi, da je neurij in neviht vse več
in da infrastrukturo vse boj prizadenejo. Pa je to
res? Meteorolog iz Agencije RS za okolje
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(ARSO) Gregor Vertačnik pravi, da indici
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veliko več, povečuje tudi zaradi hitrega
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kažejo na to, da je teh dogodkov res več, a
podatki niso tako trdni kot na primer takrat, ko
meritve so manj zanesljive. Dodaja, da se
občutek ljudi, da je teh vremenskih pojavov
kroženja informacij, ki jih omogočajo družbena
omrežja.
»V znanstveni literaturi je mogoče prebrati, da
je vsaj v jugovzhodnem in srednjem delu
Evrope v zadnjih 30 do 40 letih mogoče opaziti

Vse objave

trend naraščanja neurij s točo in nalivi ter sunki
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vetra, ni pa to čisto gotovo. Problem je v tem,
da so ti pojavi merjeni na tako majhnem
prostoru, da lahko velikokrat kakšno nevihto
zgrešimo,« pravi Vertačnik in dodaja, da je
težava tudi v spreminjajoči se tehnologiji, zato
je obdobja težko primerjati med seboj. Danes
namreč tehnologija omogoča precej boljše
zaznavanje neurij kot pred nekaj desetletji,
odkar imajo vremenoslovci na razpolago
radarske meritve.
Dodaja, da je spremenljivost večja med
posameznimi leti kot v dolgoročnem obdobju.
»Letos bomo imeli verjetno manj neviht kot lani
in manj od dolgoletnega povprečja. Letošnje
poletje je nekoliko nad povprečjem po številu
padavin, a ne moremo govoriti o kakšnih
rekordih. Zanimivo je, da kljub obilnim
padavinam neurja niso bila zelo številna. Je pa
res, da so nekatera povzročila precejšnjo
škodo. Neurij, kot sta bili tisti v Domžalah in
pred dnevi na območju Sevnice ter Ormoža,
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nimamo vsako leto,« je dejal. In letos bo, kot
kaže, pod letnim povprečjem tudi število udarov
strel.
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50.000 strel na leto
Po besedah Gorana Mileva z Elektroinštituta
Milan Vidmar v zadnjem desetletju vsako leto v
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zemljo udari okrog 50.000 strel. Lani jih je
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56.000, letos so jih do zdaj zabeležili okrog
40.000. Ker je sezona neviht pri koncu, gre
letnim povprečjem. »Če pogledamo število strel
v daljšem obdobju, ne moremo ugotoviti trenda,
ki bi kazal, da se število zmanjšuje ali
povečuje,« je dejal Milev in dodal, da je na
primer 29. in 30. julija, ko je bilo neurje s točo v
Domžalah, v zemljo udarilo 1200 oziroma 2500
strel. »V primerjavi z drugimi deli Evrope imamo
v Sloveniji veliko strel. Precejšnja verjetnost je,
da bo hišo v roku petdesetih let zadela vsaj ena
strela, zato je pametno urediti zaščito pred
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strelami,« je še poudaril.
Strelam je bolj kot vzhodni podvržen zahodni
del Slovenije, predvsem severna Primorska,
kjer beležijo deset udarov na kvadratni
kilometer na leto, na Obali pet, v osrednji
Sloveniji med tri in pet, na Mariborskem
Pohorju okrog pet in v Prekmurju, kjer je
podnebje že bolj celinsko, dva. Ti podatki so
lahko tudi orientacija za oceno, v katerih delih
države je največ neviht, kajti, kot pravi Milev,
strela je element nevihte, torej o nevihti ne
moremo govoriti, če strel ni.
Zdi se tudi, da je toča vse večja in s tem boj
nevarna za infrastrukturo. Tako v Domžalah kot
ponekod drugod je bila letos zelo debela, kar je,
kot pojasnjuje Vertačnik, povezano z navpično
hitrostjo zračnega toka v nevihtnem oblaku. Ko
je vzgornik močan in doseže hitrost nekaj deset
metrov na sekundo, je izpolnjen eden bistvenih
pogojev, da bo toča večja. Razložil je, da je pri
povzročanju škode bistvena gostota padavin.
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Če za oreh debela toča pada gosto, poškoduje
pridelke v kmetijstvu, ne pa hiš in avtomobilov.
Te poškoduje pet centimetrov debela toča,
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medtem ko mora biti še debelejša, da
poškoduje strehe. Največjo točo smo v Sloveniji
zabeležili nedolgo nazaj – pred dvema letoma v
Beli krajini, ko je merila do 12 centimetrov. Ti
kosi toče spadajo med največje v Evropi. Za njo
ni dosti zaostajala letošnja domžalska, ki je bila
z desetimi centimetri največja dokumentirana
toča na območju Gorenjske. V svetovnem
merilu so največjo, premera skoraj 20
centimetrov in več kot kilogram težko, izmerili
leta 1986 v Bangladešu.
Tudi točo je težko meriti. Vertačnik pravi, da bi
potrebovali več tisoč merilnih plošč po vsej
Sloveniji, če bi jo želeli podrobno proučiti, a da
se tako obsežen projekt ne bi izplačal. Kot
pravi, so najbolj ugodne razmere za točo gorati
predeli z zmernimi geografskimi širinami, eden
najbolj tipičnih je skalno gorovje v ZDA. Po
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Vertačnikovih besedah ima Slovenija v
primerjavi s preostalimi deli Evrope
nadpovprečno veliko število nevihtnih dni, še
posebno na severnem Primorskem. Posočje
ima do 50 neviht na leto, jugovzhodni del
države pa do 30.

Več neurij zaradi podnebnih
sprememb
Vertačnik pravi, da je precejšnja možnost, da se
bo v prihodnje intenzivnost močnih nalivov
povečevala, a ni nujno, da se bo povečala tudi
skupna količina padavin. Podobno napoveduje
klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj z
ljubljanske biotehniške fakultete. »Nalivi in
vetrovi bodo močnejši, škode večje. Ti dogodki
so zdaj bolj intenzivni, vendar nimamo
podatkov, ali jih je več. So pa območja po
drugih delih sveta, kjer teh dogodkov včasih ni
bilo, zdaj pa so možni,« je dejala in pojasnila,
zakaj so tovrstni ekstremni vremenski dogodki
povezani s podnebnimi spremembami.
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»Neurja potrebujejo veliko energije, da se
razvijejo. Če je bolj toplo, je na voljo več
energije, v ozračju je več vodne pare. Tako so
NAJNOVEJŠE
8 min

41 min

1 ura

1 ura

2 uri

Nove aretacije na
protestih v
Belorusiji
Chelsea za
obetavnega 21letnika odštel 78
milijonov evrov
V petek potrdili 43
okužb z novim
koronavirusom
V Severni Koreji
napovedali hude
kazni zaradi
posledic tajfuna
Požar v Postojni
pod nadzorom, les
odvažajo na
deponijo
Vse objave

padavine bolj obilne, imamo poplave,
hudourniki naraščajo, poveča se moč vetrov…«
Dodala je, da je zaradi toplejših oceanov tudi
več izhlapevanja vode iz morja, zato so zlasti
jeseni, ko je morje zdaj še vedno toplo, lahko
padavine bolj intenzivne. »Mi imamo morje na
zahodu, točno tam, od koder prihajajo fronte. To
pomeni, da je na voljo topla voda, ki je prej ni
bilo. Blizu morja imamo hribe. To povzroča
orografski učinek, kar pomeni, da relief pomaga
oblikovati oblak.«
Pravi, da nam ne preostane drugega, kot da se
na te pojave pripravimo, se zavarujemo,
vlagamo v meteorologijo in civilno zaščito,
pripravimo zakonodajo za prilagajanje in
blaženje podnebnih sprememb ter da svet
preneha s segrevanjem ozračja. Opozarja, da
mnogi politiki na podnebne spremembe gledajo
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kot na dogodek, ki se bo zgodil čez 20 let,
čeprav se, kot je razvidno tudi iz neurij in
neviht, dogaja že zdaj. »Kaj bo čez 20 let?
Verjetno se bo sezona neviht podaljšala. Če bo
toplo tudi maja in avgusta, je to logično. To bo
najbolj prizadelo revne, ki nimajo moči
odločanja o podnebni politiki. Če imaš veliko
hišo, te še nekaj več neviht ne prizadene tako,
kot če imaš streho iz lepenke.«
Opozarja, da potrebujemo prostorsko planiranje
na ravni države, ki bo družbo podnebnim
spremembam prilagajalo na primer tako, da ne
bodo nove hiše rasle ob rekah, ki bodo
poplavljale, ali tam, kjer pogosto pada debela
toča. »Tako kot imamo potresno varno gradnjo,
potrebujemo klimatsko varno gradnjo.
Prostorsko načrtovanje bi moralo dobiti povsem
nov pomen, vendar z vidika klimatsko varne
gradnjo nimamo ničesar sistemskega. Ljudje so
prepuščeni zavarovalnicam,« je opozorila in
postregla s primerom iz Švice, kjer so že pred
časom popisali parcele in jih označili z rdečo,
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rumeno in zeleno barvo. Na tistih z rdečo so
gradnjo prepovedali. Dodala je, da bi morali
tako državni kot lokalni politiki ves čas
NAJNOVEJŠE

opozarjati na posledice podnebnih sprememb
in da bi morali o tem govoriti v izobraževanih
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vendar prevladuje molk.

presoji strokovnjakov ustrezno zaostrili
gradbene zahteve, če se bosta moč vetra in
količina padavin povečevala. »Sama pogostost
pojavov pa na minimalne tehnične zahteve ne
vpliva,« dodajajo.
Tomaž Pazlar z odseka za lesne konstrukcije
na Zavodu za gradbeništvo Slovenije opozarja,
da je treba bolje poskrbeti predvsem za
implementacijo obstoječe gradbene zakonodaje
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ter skrbeti za ustrezno kakovost gradnje in njen
nadzor. Pazlar pravi, da se kakovost gradenj
sicer na splošno izboljšuje, a da se tako na
zasebnih kot na javnih objektih še vedno
pojavljajo primeri, v katerih niso upoštevani
osnovni principi kakovostne gradnje. »Ob
neurjih z vetrom se pomanjkljivosti kažejo zlasti
pri neustreznem pritrjevanju kritine, ko na
primer slemenjaki sploh niso pritrjeni, potem pri
pomanjkljivem pritrjevanju ostrešja na
podkonstrukcijo ali uporabi neprimernih veznih
sredstev, ko so na primer gladki žeblji
uporabljeni za pritrjevanje letev. V neurjih
vedno odpove najšibkejši člen,« pojasnjuje.
Pred leti je Zavod za gradbeništvo preizkusil
odpornost kritin na točo tako, da so navpično
postavljene strešnike iz pnevmatskega topa
obstreljevali z zrni toče, kar so povzeli po
ameriških zavarovalniških standardih. Relativno
dobro odpornost na točo so ugotovili pri
kovinskih kritinah, vendar so pri njih ostale
trajne deformacije. Zadovoljivo so test prestale
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tudi betonske in opečne kritine. Kot pravi
Pazlar, je odpornost kritine odvisna tudi od
starosti in trenutnega stanja, a da ni nujno, da
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so vse stare kritine v slabem stanju. »V
nekaterih obdobjih preteklih desetletij je
kvaliteta kritine kot proizvoda padla in so bile
zamenjave potrebne po dveh ali treh
desetletjih.«
Zaradi poškodb na stavbah ob neurjih imajo
vse več dela zavarovalnice, ki ugotavljajo, da je
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2010 in 2019 število tovrstnih škod višje kot

Vse objave

vremenskih pojavov kot gradnje. V
Zavarovalnici Triglav pravijo, da v zadnjih letih
viharje, žled, spomladansko pozebo. V njihovih
statistikah je zabeleženo, da je bilo med letoma
med letoma 2000 in 2009, sicer pa so nihanja
med leti velika in ne kažejo trenda navzgor ali
navzdol. Pravijo, da so poškodbe odvisne
predvsem od silovitosti ujme in da je njihov
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obseg na slabše grajenih in vzdrževanih
objektih veliko večji kot na novejših in dobro
vzdrževanih. »Objekt mora biti projektiran in
zgrajen skladno z veljavnimi standardi, ki
zagotavljajo, da bo kljuboval obremenitvam, ki
so pričakovane na območju, kjer bo zgrajen. Pri
obravnavi škod opažamo, da so te lokalne
specifičnosti v večini upoštevane,« pojasnjujejo,
medtem ko v Generaliju dodajajo, da je lani in
predlani število škod zaradi neurij opazno
upadlo ter da jih je letos spet več.
V Graweju ocenjujejo, da se je število
zahtevkov zaradi škode na stavbah kot
posledice neurij v zadnjih letih povečalo.
Razloga ne vidijo v kakovosti gradnje, ampak v
večjem številu ekstremnih neurij. Bistven porast
tovrstnih škodnih zahtevkov beležijo tudi v
Zavarovalnici Sava, kjer to pripisujejo večjemu
številu neurij. »V preteklosti so neurja praviloma
nastajala v poletnih mesecih, zdaj pa nastajajo
praktično od zgodnje pomladi do pozne jeseni,
prav tako smo bili v zadnjih letih priča
27

05.09.2020

Dnevnik.si

Sobota, 09:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042938029/kronika/neurja-i...

9/9

žledolomom,« pravijo in dodajajo, da se je na
letni ravni število škodnih zahtevkov povečalo
za 15 do 20 odstotkov.
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Statistika zavarovalnega združenja kaže, da se
je obračunana zavarovalna premija članic
združenja iz naslova zavarovanja požara in
elementarnih nesreč v letošnjem letu v
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primerjavi z lanskim vsak mesec povečala,
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največ februarja, in sicer za skoraj 20
odstotkov, ter najmanj januarja, in sicer za
se je trend večinoma prav tako povečeval.
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Najbolj brani članki danes
24 min

1. Minister Andrej Vizjak spet na borznem parketu: med
epidemijo med največje male delničarje Petrola
2. Kako daleč smo od tega, da počrpamo tri milijarde evrov
sredstev EU
3. Živim v bloku, vozim e-avto, 2. del
4. GZS: Zorkova izjava ponižuje slovensko gradbeništvo
5. (ANKETA) Kakšne plače ponujajo tuji delodajalci in kaj bi
pričakovali od slovenskih?
6. Preobrat: Medijske toplice vendarle prodane - za 400
tisočakov

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

7. Evrske cene potonile v deflacijo: kaj to govori o pokoronskem
okrevanju. In zakaj Fed spreminja inflacijski cilj
8. To je dokument, ki bo usmerjal slovensko gospodarstvo
9. Kdo je Slovenec, ki je zastrupljenega Putinovega kritika
pripeljal v Nemčijo
10. Znano je, kolikšne so cene v stanovanjskem kompleksu Šumi
in od česa so odvisne cene posameznih enot
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Minister Jernej Vrtovec v pogovoru za Demokracijo: Vesel sem,
da so predsednik vlade in kolegi ministri prepoznali pomen
infrastrukturnih projektov za pospešitev gospodarske rasti

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

sobota, 05 september 2020 17:11

Napisal Vida Kocjan

Comments:DISQUS_COMMENTS

foto: Polona Avanzo

Pogovarjali smo se z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. S prevzemom
ministrstva sredi marca, ko je nastopila 14. slovenska vlada, je Vrtovec prevzel zahtevno
in odgovorno nalogo.

Minister za infrastrukturo, 35-letni Jernej Vrtovec, je po končani srednji šoli vpisal študij teologije
v Ljubljani, kjer je leta 2013 z odliko diplomiral. Svojo politično pot je začel že leta 2003, ko se je
včlanil v Novo Slovenijo in postal aktiven predvsem na lokalni ravni. Politične aktivnosti je
nadaljeval v Mladi Sloveniji – podmladku NSi, kjer je bil generalni sekretar, leta 2009 pa je bil
izvoljen za predsednika Mlade Slovenije. Podmladku stranke je predsedoval do leta 2015. S
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sovrstniki je v tem obdobju izvedel več uspešnih aktivnosti na mladinskem in študentskem
področju ter ves čas deloval na področju odnosov z javnostmi. V letih 2009–2014 je bil uradni
predstavnik za odnose z javnostmi v NSi. Leta 2014 je bil izvoljen za poslanca v državnem
zboru, poslanski mandat pa mu je bil podeljen tudi na volitvah 2018. Je poročen in oče dveh
hčera. Minister za infrastrukturo je postal 13. marca 2020, ko je bila v 14. Državnem zboru
Republike Slovenije potrjena 14. slovenska vlada. S prevzemom ministrstva za infrastrukturo je
Jernej Vrtovec prevzel zahtevno in odgovorno nalogo.
Demokracija: Dopusti se bližajo koncu, ta čas si bomo zapomnili tudi po tem, da to poletje
ni bilo zastojev na slovenskih avtocestah zaradi gradbenih del. Kaj ste spremenili, kako
vam je to uspelo?
Vrtovec: Poletni zastoji zaradi gradbenih del so me, in verjamem da tudi druge, že od nekdaj
motili. Slovenija je turistična dežela, skozi našo državo potekajo pomembne povezave, zato sem
prepričan, da je potrebno in mogoče delo organizirati tako, da v kar najmanjši meri ovira poletne
turistične tokove. Že v času korone, ko so bile avtoceste prazne, smo v kar največji meri
pospešili obnovitvena dela. Tako smo prihranili nekaj del v turistični sezoni in veseli me, da ste to
opazili. Z upravo Darsa smo se tudi dogovorili, da večjih del na primorskem in gorenjskem kraku
avtoceste do 1. septembra ne bo.

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

Demokracija: Šesti mesec teče, kar ste prevzeli vodenje tega zahtevnega ministrstva. Kaj
ste prevzeli od vaše predhodnice, vas je kaj posebej presenetilo?
Vrtovec: Načeloma dela svojih predhodnikov ne želim javno ocenjevati, saj verjamem, da se je
vsak minister trudil delati dobro in v korist Slovenije po svojih najboljših močeh. Začetek mojega
mandata pa je bistveno zaznamovala epidemija COVID-19, zato za kakšna druga presenečenja
niti ni bilo časa. Lahko pa rečem, da me je zelo pozitivno presenetilo odgovorno in predano delo
vseh zaposlenih na ministrstvu v času epidemije. V tem času smo res dihali kot eden.
Demokracija: Omenili ste epidemijo novega koronavirusa, ki je takoj po nastopu nove
vlade začasno ustavila življenje v državi in tudi širše. Koliko je to vplivalo na delo
ministrstva in organov v sestavi?
Vrtovec: Kot sem že omenil, novi koronavirus je bistveno zaznamoval začetek mandata in na
poseben način ga zaznamuje tudi danes. Z virusom se bomo morali v prihodnje navaditi živeti in
delati, tega se moramo zavedati. Ob tem pa res želim še enkrat izpostaviti dobro delo svojih
sodelavk in sodelavcev na ministrstvu, ki so se takoj predano in strokovno lotili zahtevnih
vprašanj. Veste, sprejeti odločitev o ukinitvi javnega potniškega prometa, zapreti letalski potniški
promet, zagotavljati pogoje za normalno delovanje logističnih služb za preskrbo prebivalstva in
gospodarstva, zagotavljati normalno oskrbo z električno energijo ni tako preprosto, kot se morda
zdi. Hvaležen sem sodelavcem za dobro opravljeno delo.
Demokracija: Vlada je ublažila posledice epidemije tako za gospodarstvo kot prebivalstvo.
Je pa zdaj potreben velik zagon, da spodbudimo gospodarsko rast in se čim prej vrnemo
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na raven, kjer smo že bili. Veliko vlogo imajo pri tem tudi investicije v velike
infrastrukturne projekte. Kateri projekti so na vaši prednostni listi?
Vrtovec: Se zelo strinjam. Zato sem še sredi največjega vala epidemije začel opozarjati na »dan
potem«, ko bo treba zagnati gospodarstvo. Vesel sem, da so predsednik vlade in kolegi ministri
prepoznali pomen infrastrukturnih projektov za pospešitev gospodarske rasti. Na prednostni listi
so vsi projekti, ki so pripravljeni dovolj daleč, da jih lahko zaženemo (t. i. projekti ready to go),
ovirajo pa jih nepotrebne birokratske ali katere druge ovire, ki jih je v naši državi odločno preveč.
Demokracija: Doslej so se stvari zelo vlekle, leta in leta se ni nič spremenilo. Kakšno
vlogo je imel pri tem Dars, ki je v večjem številu primerov tudi izvajalec del? Je bila krivda
na Darsu ali pri vodilnih v politiki na tem področju, da se stvari niso premaknile?

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

Vrtovec: Omenil sem preveč različnih ovir, ki pogosto neupravičeno upočasnjujejo naš razvoj,
zato me veseli, da je naši vladi uspelo pripraviti zakon s seznamom projektov, ki bo marsikatero
od teh ovir odstranil ali jo vsaj pomembno zmanjšal. A da ne bo nesporazuma: to ne sme
pomeniti, da bomo zdaj znižali vsebinske kriterije za varovanje okolja in pravno neoporečnost
posameznih projektov. Nasprotno, dosledno jih moramo spoštovati! Vendar me ne bo nihče
prepričal, da so 5 ali več let trajajoči postopki umeščanja v prostor in neskončna pritoževanja ter
revizije upravičeni in dobronamerni. Mnogokrat se zdi, da gre pri tem za načrtno oviranje in
parcialne interese pod krinko varovanja okolja.
Demokracija: Pri tem ne moreva mimo začetka graditve 3. razvojne osi, to je hitre cestne
povezave od avstrijske do hrvaške meje. Kaj se ta čas dogaja na severnem delu 3.
razvojne osi, kdaj bi se dela lahko začela in kakšni so načrti?
Vrtovec: Zavedam se, da se projekt graditve 3. razvojne osi vleče že dolgo, predolgo. Prebivalci
Koroške in drugih krajev si zaslužijo moderno in varno cestno povezavo, ki jim bo omogočila
višjo kakovost bivanja kot sedaj. Zato na ministrstvu delamo vse, kar je v naši pristojnosti, da bi
postopke, ki so v teku že dalj časa, kar najhitreje izvedli in končali. Projekt 3. razvojne osi smo
uvrstili med prioritetne državne investicije, na katerih naj bi temeljila post-pandemijska strategija
države in je zato tudi uvrščen med pomembne državne investicije.
Dela na severnem delu so se zaradi pritožbe civilne iniciative nekoliko odmaknila. A sedaj je
gradbeno dovoljenje za Gaberke končno pravnomočno. Tudi razpis je končan, izvajalec je izbran,
sledi podpis pogodbe in uvedba v delo. Predvidoma 15. oktobra bomo zasadili prvo lopato. Za
celotno Koroško bo to pomemben mejnik.
Demokracija: Kako pa je s 3. južno razvojno osjo od Novega mesta proti Beli krajini in
nato do hrvaške meje? Kakšni so tu načrti in predvsem kakšne so težave?
Vrtovec: Na južnem delu potekajo aktivnosti na prvem odseku od Novega mesta do Malin
oziroma Gorjancev. Odsek je razdeljen na štiri etape, priprave na graditev pa potekajo na prvih
dveh etapah od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek. Žal se tudi na tem delu
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zapleta s pritožbami civilne iniciative, čeprav je razpis že v teku in bi se dela lahko kmalu začela.
Za tretjo in četrto etapo prvega odseka od priključka Osredek do Malin je sklenjena pogodba za
izdelavo projektne dokumentacije, izdelan je investicijski program, ki je v fazi preverjanja in
potrjevanja. Za drugi odsek od Malin do Metlike, ki naj bi bila prednostna prometna smer proti
Hrvaški, so aktivnosti do našega mandata žal mirovale. Zato sedaj pripravljamo spremembo
zakonodaje tako, da bo za investicijo zadolžen Dars, ki ima resurse in znanje, da kar najhitreje
pridemo do končne cestne povezave.
Demokracija: Znano je, da se v delu Novega mesta zatika pri pridobivanju dovoljenj in
soglasij za novomeško obvoznico od avtoceste - vzhod do Osredka (s priključkom za
Revoz), ki bo tudi del 3. južne razvojne osi. Kaj se dogaja na tem področju, se načrti za
začetek in konec graditve spreminjajo?

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

Vrtovec: Za pododsek Novo mesto vzhod−Osredek, dolg samo 5 km, ki predstavlja prvo in
drugo etapo prvega odseka, zaradi neizdanega okoljevarstvenega soglasja, čeprav se je
postopek začel v letu 2018, še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričakuje se čimprejšnje
končanje administrativnih ovir in takojšnji začetek graditve. Pododsek Novo mesto–Osredek naj
bi bil končan do konca leta 2023, takoj pa bo sledila tudi graditev nadaljnjih dveh etap Osredek–
Poganci–Maline. Časovnica poteka graditve tega odseka je še vedno v načrtovanem okviru, če
ne bo nagajanja civilnih iniciativ. Naj poudarim, da smo za ta odsek pridobili 40 milijonov
evropskih sredstev, ki so ogrožena, če ne bomo pravočasno končali projekta. Zato pozivam k
odgovornemu ravnanju.
Demokracija: Konkretno nas zanimajo še stvari v zvezi z graditvijo 3. a razvojne osi (od
Škofljice do Kočevja in naprej). Kaj se tu dogaja?
Vrtovec: O izboljšanju prometne infrastrukture in pretočnosti na 3. a razvojni osi smo se pretekli
teden pogovarjali z župani občin. Od Škofljice do Kočevja oz. do meje s Hrvaško bomo naredili
obvozne ceste mimo naselij tako, da bodo prebivalci manj obremenjeni s škodljivimi emisijami in
hrupom, hkrati pa bomo povečali tudi prometno varnost vseh udeležencev v prometu.
Med pomembnimi ukrepi za izboljšanje pretočnosti je tudi preureditev prehodov za pešce in
križišč ter podvoz pod železniško progo na Škofljici. Tako se bomo izognili temu ozkemu grlu. Ta
ukrep predstavlja takojšnjo rešitev problematike. Hkrati pa pripravljamo tudi dolgoročno rešitev
za problem Škofljice in Lavrice – obvozno cesto. Vladi bomo tako predlagali razveljavitev sklepa,
s katerim je bilo v preteklosti onemogočeno nadaljevanje umeščanja obvoznice. To bomo sedaj
popravili in verjamem, da se bo umeščanje uspešno končalo. Na celotnem odseku smo začeli s
postopkom priprave dokumentacije za zgraditev kolesarskih povezav, kar bo v naravi
predstavljala kolesarska povezava med Ljubljano in Petrino ter Cerknico in Ribnico. Prvi odseki
se bodo začeli graditi že v letu 2021.
Za boljšo prometno povezljivost ribniško-kočevskega območja z Ljubljano smo pristopili h graditvi
menjajočega se tretjega pasu med Pijavo Gorico in Turjakom.
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Pomembna rešitev prometne problematike za ta del države je tudi vnovična vzpostavitev
potniškega železniškega prometa med Grosupljim in Kočevjem. Po več kot petdesetih letih bo
prvi vlak potnike zapeljal 1. oktobra. Verjamem, da bo prevoz z vlakom alternativa prevozu z
avtomobilom.
Demokracija: Kako je z blejsko obvoznico? Ta problematika se je v poletnih dopustniških
mesecih spet pokazala kot velika težava. Kot vem, ste junija obiskali Bled in se srečali s
tamkajšnjim županom.
Vrtovec: Po dolgih letih zavlačevanja in neusklajenosti smo občini Bled pomagali, da naredi prve
pomembne korake. Občina Bled kot cestno močno obremenjen turistični kraj nedvomno
potrebuje razbremenitev mestnega jedra. Prav s tem namenom sem se na povabilo župana
občine Bled tudi sam na kraju samem prepričal, kakšno je dejansko stanje na terenu. Določitev
trase oziroma lokacije obvoznice je namreč v pristojnosti občinskega sveta, zato je ta 15. 7. 2020
potrdil potek trase severne razbremenilne ceste iz obstoječega OPPN. Če bodo postopki potekali
brez večjih zapletov in pritožb, bi lahko začeli graditi krožišče na Betinu že naslednje leto.

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

Demokracija: Kako pa je z graditvijo druge cevi karavanškega predora? Nekateri namreč
poročajo, da ima izbrani turški izvajalec težave pri zagotavljanju kadrov in delavcev zaradi
navodil o novem koronavirusu. Ste s tem seznanjeni?
Vrtovec: Seveda poznam problematiko, ki je zelo kompleksna. Vsi si želimo, da bi se projekt po
toliko letih nerazumljivega odlašanja in zapletov pri javnemu naročilu vendarle začel, vendar si
vsi želimo tudi odgovornega ravnanja v skrbi za javno zdravje. Iskanje kompromisa med temi
željami ni tako preprosto. Ob tem z veseljem sporočam, da se stvari vendarle premikajo. 28.
avgusta bodo uradno začeli vrtati drugo cev predora.
Demokracija: Kaj pa 2. železniški tir od Divače do Kopra? Kaj se dogaja na tem področju?
Vrtovec: Na drugem tiru se sedaj končuje graditev dostopnih cest, ki jih pač nujno potrebujemo
za druga gradbena dela. Prav tako 2TDK vodi razpis za izvajalca del. Stvari se torej premikajo,
morda ne tako hitro, kot bi si želeli, a razlogov za to je veliko in so večinoma posledica zunanjih
dejavnikov. Za zdaj potekajo dela in razpisi znotraj postavljenih rokov. Sam si močno
prizadevam, da bi pridobili kar največ evropskih sredstev in ulovili najkrajše terminske načrte.
Luko Koper namreč moramo ohraniti konkurenčno.
Demokracija: Julija ste se srečali z madžarskim zunanjim ministrom Pétrom Szijjártom ter
ministrom za inovacije in tehnologijo Lászlóm Palkovicsem. Kaj je bila tema pogovora in
kakšen je bil dogovor?
Vrtovec: Madžarska je naša soseda, zato je edino logično, da imamo z njo dobre, pravzaprav
odlične sosedske odnose. Konkretno z njimi dobro sodelujemo na področju zemeljskega plina,
električne energije, jedrske energije in obnovljivih virov energije. Govorili smo o daljnovodu
Cirkovce−Pince in o plinski povezavi Nagykanizsa–Kidričevo, s katerima bomo povečali
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energetsko oskrbo in varnost Slovenije. Pogovarjali smo se tudi o železniški povezavi Beltinci–
Lendava in Lendava–Redič, še posebej v luči hitrejšega razvoja Luke Koper. Prav tako smo
govorili o projektu Emonika, ki bo s pomočjo madžarskega investitorja po dolgih letih spremenil
podobo ljubljanske avtobusne in železniške postaje v moderno evropsko postajališče, ki ne bo v
ponos le prebivalcem Ljubljane, ampak celotne Slovenije. Predstavniki madžarske vlade so mi
zagotovili, da si želijo še naprej razvijati konstruktiven in partnerski odnos z nami, saj se
zavedajo, da na globalnem trgu lahko uspemo le s povezovanjem in z iskanjem sinergij.
Demokracija: Madžarski investitorji so zelo dejavni na območju italijanskih Milj, nedaleč
od slovenske meje. Kaj bo to pomenilo za Luko Koper?
Vrtovec: Odločitev Madžarske nam je v poduk, da moramo imeti zaledne države za partnerice
pri razvoju Luke Koper. Ne razumem strahu pred dodatnim pretovorom, ki ga Luka Koper
potrebuje. Luke Koper za oskrbovanje samo Slovenije ne potrebujemo. Dovolj je marina Izola.
Toda ni še vse izgubljeno, verjamem, da je Luka Koper lahko strateško pristanišče tudi za
Madžarsko, Avstrijo, Češko, Slovaško, Bavarsko itd. Na Madžarskem sem že bil, v naslednjih
tednih se bom srečal tudi z ministri drugih zalednih držav, da jim predstavim našo odprtost za
sodelovanje pri drugem tiru in Luki Koper.

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

Demokracija: Koliko je Slovenija zamudila, s tem ko je madžarske investitorje odvračala
od sodelovanja v primeru Luke Koper? Kakšne bodo posledice in kdo mora nositi
odgovornost za to?
Vrtovec: Slovenija je s to odločitvijo izgubila zaupanje ene od ključnih zalednih držav. Z ekipo na
ministrstvu želimo to sedaj popraviti. Luka Koper deluje na globalnem trgu, kjer so razmere med
konkurenti zelo ostre in ni prostora za napake. Sam se tega zavedam in verjamem, da se tega
zaveda tudi zdajšnje vodstvo Luke Koper.
Država ima z Luko Koper posebno razmerje, saj je njen velik lastnik in z njo v koncesijskem
razmerju. Prav tako smo odgovorni za to, da Luki Koper zagotovimo pogoje za konkurenčno
delovanje. In prav to delamo. Med epidemijo korone smo znižali dajatev na pretovor, v okviru
pristojnosti pomagamo pri graditvi drugega tira. Moja naloga je, da obiščem zaledne države, ki
bodo izkazale interes za sodelovanje na področju logistike. Verjamem, da ni še vse zamujeno ter
da z dobrim in trdim delom lahko ostanemo konkurenčni.
Demokracija: Kako pa je s posodobitvijo železniške infrastrukture? Slovenske železnice
so kupile večje število modernih vlakov, za katere pa se zdi, da bodo težko vozili po
zastarelih tirih. Koliko let smo tu zamudili?
Vrtovec: Drži, naša železniška infrastruktura ponekod spominja na muzej na prostem. Zamudili
smo res veliko in smo v primerjavi s sosednjimi državami v velikem zaostanku. Zamudili smo tudi
pri odločitvi za graditev drugega tira. Ta projekt bi moral biti zgrajen že pred desetletji in je bil tudi
načrtovan v okviru preteklega nacionalnega programa. Ob sprejetju resolucije o nacionalnem
programu razvoja prometa v Sloveniji za obdobje do leta 2030 je bila pripravljena analiza
izvajanja preteklega nacionalnega programa in žal moramo ugotoviti, da je bil načrtovan tudi
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drugi tir na relaciji Ljubljana–Jesenice, ki bi moral biti končan že leta 2005. To sta dva temeljna
zaostanka, ki ju moramo s projekti, ki se izvajajo, nujno nadomestiti v sedanjem obdobju. Celoten
odstotek realizacije nacionalnega programa iz leta 1994 do leta 2015 znaša 29,1 odstotka. Ta
odstotek moramo dvigniti. Na voljo je sedaj tudi dovolj evropskega denarja, da pospešimo že
pripravljanje projekte na železniškem omrežju.
Demokracija: Opravili ste nekaj kadrovskih menjav, tudi v Darsu, kako boste reševali
vodenje Direkcije za infrastrukturo?
Vrtovec: Menjave v gospodarskih družbah so pristojnost njihovih nadzornih svetov. Nadzorni
svet družbe DARS se je s prejšnjo upravo sporazumno razšel in imenoval novo. Upam in
pričakujem, da bo nova uprava upravičila zaupanje nadzornikov. Želim si, da pustimo novi upravi,
da zadiha in začne z delom. Verjamem, da bo uspešna in da bomo čez čas ocenjevali to upravo
kot eno boljših. Naj govorijo rezultati sami zase. Na DRSI, ki je organ v sestavi ministrstva, je ta
čas v. d. direktorice ga. Herga, ki po mojem mnenju korektno opravlja svoje delo.
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Demokracija: Za področja, ki jih vodite, je v javnosti veliko insinuacij o veliki korupciji, ki
naj bi se dogajala pri oddaji posameznih del velikih vrednosti, predvsem na velikih
infrastrukturnih projektih. Kakšne so vaše zaznave z mesta ministra in kakšne ukrepe
boste sprejeli oziroma ste jih morda že, da bi to preprečili?
Vrtovec: Zagovarjam načelo ničelne tolerance do korupcije. Tako sem vedno deloval sam in
stranka, iz katere prihajam. Gre preprosto za vrednote, ki nam morajo biti položene že v zibelko.
Poleg tega pa moramo seveda sprejeti ustrezno zakonodajo, pravilnike in postopke, ki bodo v
kar največji meri zmanjšali možnost korupcijskih tveganj. To je tudi eno od področij, ki mu na
ministrstvu namenjamo posebno pozornost. Drugače pa sam osebno na ministrstvu nisem
zaznal kakšnih koruptivnih praks, nihče mi ni ponujal kakšnih uslug in upam, da pri tem tudi
ostane.
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Letošnji nagrajenci Mestne občine Nova Gorica
Zadnje objave
Datum: 05.09.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

Na večeru ob občinskem prazniku s slavnostno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v Slovenskem narodnem gledališču Nova
Gorica smo podelili letošnje nagrade mestne občine.
Nov častni občan je postal akademski slikar Klavdij Tu a.
Nagrado Franceta Bevka je prejel inž. gradbeništva Gorazd Humar.
Nagrado mestne občine so prejeli: Radio Robin d.o.o., akademski glasbenik - trobentar Miloš Rijavec in prof. angleškega in italijanskega
jezika Nada Uršič Debeljak.
Prejemnica Bevkove listine je Metka Franko.
Plaketo mestne občine pa so prejeli: Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Marija Kapušin, Manufaktura trgovsko podjetje d.
d., Zveza slovenske katoliške prosvete in Miroslav ter Bojan Tokić.
Vsem nagrajencem in nagrajencem najlepše čestitamo!
Fotograﬁje: Jernej Humar
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