Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 12. 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
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Če bo Erjavec postal za vse sprejemljiv mandatar, bo to zame izvrstno

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 12. 2020

Avtor

Suzana Kos

Teme

Gradbeništvo, graditev

...temeljijo na štirih stebrih. Prvi je zdravstveni sistem za potrebe 21. stoletja, drugi je solidarnost, ki prinaša predvsem
fokus na gradnjo socialne infrastrukture, sistem dolgotrajne oskrbe, gradnjo domov za ostarele, regulacijo fleksibilnih
oblik dela. Tretji in četrti steber – razvoj in okolje – sta neločljivo povezana....

Naslov

Slovenska Istra že več kot 30 let čaka na dovolj pitne vode

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 12. 2020

Avtor

Nataša Čepar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pravi 565 litrov na kubični meter. Kot poudari, so tudi skrbi glede nevarnosti vdora morske vode povsem
neutemeljene. Mitja Rismal, starosta slovenskih inženirjev zdravstvene hidrotehnike, pa poudarja, da bi za preskrbo
slovenske Istre z vodo lahko uporabili neizkoriščeni akumulaciji Mola in Klivnik na območju Ilirske...

Naslov

Direkcija za infrastrukturo načrtuje prenovo ceste Šentjur-Dobovec

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 5. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi prenova obstoječih cestnih odsekov. Za križišče v centru Šmarja pri Jelšah je tako že v postopku javno naročilo
za izbor izvajalca gradbenih del. Gradnja se bo začela po uspešno zaključenem javnem naročilu predvidoma prihodnje
leto. Ocenjena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov. Za prenovo križišč Stranje...

Naslov

(INTERVJU) Jernej Vrtovec: "Gradnja tunela pod centrom Maribora je smiselna"

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(INTERVJU) Jernej Vrtovec: "Gradnja tunela pod centrom Maribora je smiselna" (INTERVJU) Jernej Vrtovec: "
Gradnja tunela pod centrom Maribora je smiselna" ODPRI GALERIJO Da z mariborskim županom Sašem
Arsenovičem res dobro sodelujeta,...

Naslov

Slovenske železnice: Potniški promet na drugem tiru

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strateško politiko ciljno usmerili v izgradnjo avtocest. Še pomnite bencinski tolar? To je hkrati razlog za to, da je bilo
tedaj v gradnjo cest vloženega bistveno več denarja kot v gradnjo železnic. Toda ta trend se je nadaljeval tudi po
izgradnji avtocestnega križa in pravzaprav še traja. V zadnjih dvanajstih letih...
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Naslov

Do leta 2022 še četrti most čez Savo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 12. 2020

Avtor

D. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Do leta 2022 še četrti most čez Savo Občina Krško je v teh dneh pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 109
metrov dolgega pešmostu čez Savo v Krškem. INFRASTRUKTURA ds 5. december 2020 02:25 5. december 2020 2:
25 Predviden čas branja: 2 min NAJNOVEJŠE...

Naslov

Gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov se začne v 2021

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 12. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov se začne v 2021 Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: energetika
dodaj Agencija za... dodaj IRMA dodaj Sandi...
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Če bo Erjavec postal za vse sprejemljiv mandatar, bo to zame izvrstno

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

Pobudnik Koalicije ustavnega loka: Jože P. Damijan o tem, kaj sledi po današnjem kongresu Desusa, in o ocenah ukrepov vlade.

Odpri galerijo
V Kulu smo se uskladili glede koalicijskega programa, glede načrta ukrepov proti epidemiji, delamo na programu za zdravstvo in pripravi nacionalnega
načrta za okrevanje in odpornost. In odlično nam gre pri tem. FOTO: Leon Vidic

Suzana Kos
05.12.2020 ob 06:00

Suzana Kos
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05.12.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 11:35 min.
Delite
Današnji volilni kongres Desusa bo dvignil temperaturo v politiki. O tem, kam se bo obrnila stranka pod novim vodstvom in ali se je pripravljen umakniti kot
morebitni mandatar nove vlade, smo se pogovarjali s pobudnikom Kula Jožetom P. Damijanom.

Ali izvolitev Karla Erjavca za vnovičnega predsednika Desusa pomeni konec zgodbe o vašem
mandatarstvu?
Vodenje vlade ni zelo visoko na mojem seznamu prioritet in zame pomeni katastrofo s kariernega, družinskega in s finančnega vidika, to sem povedal že
na začetku. Kljub temu sem se pripravljen žrtvovati za skupni cilj – normalizacijo države. Če bi se zvezde poklopile in bi kolegu Erjavcu uspelo poenotiti še
poslance Desusa in SMC ter s popotnico teh glasov postati še sprejemljiv kandidat za mandatarja pri vseh štirih članicah Koalicije ustavnega loka (Kul), bi
bilo to seveda zame osebno izvrstno. Če-jev je torej zelo veliko.

Zdelo se je precej povedno, ko na moje vprašanje, ali bi bil Erjavec zanje sprejemljiv mandatar,
nobeden od prvakov strank Kula ni rekel eksplicitno ne. Torej podpora vašemu mandatarstvu ni
trdna?

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

Ah, od teh hipotetičnih scenarijev smo že vsi utrujeni. Zavedati se morate dvojega. Prvič, jaz nastopam v tej zgodbi, da poenotim stranke opozicije v boju
za normalizacijo te države. In drugič, sprejemljiv sem prav zato, ker nikogar ne ogrožam in nikomur ne bom odškrnil političnega kruha po letu 2022. Zdaj
pa se vprašajte, ali te kriterije izpolnjuje kolega Erjavec ali kdo drug, in odgovor bo na dlani.

Ampak dejstvo je, da vam ni uspelo zbrati dovolj glasov za rušenje vlade – ta teden ste izjavili,
da se je možnost, da se to uresniči, povečala s petih odstotkov na 70. Slišati sicer je, da se po
morebitnem padcu vlade nekatere stranke bojijo, da vam ne bi uspelo sestaviti nove in bi šli na
predčasne volitve.
Šele po kongresu Desusa se lahko oblikuje nova koalicija, ko bi se nam lahko priključili poslanci te stranke in SMC. Priključili se nam bodo samo skupaj
ali pa se ne bodo. To je menda jasno vsakomur.
Da pa bi se oblikovala nova vlada in nato hitro razpadla, je malo verjetno, saj bo do volitev manj kot leto in pol. Od tega bo druga polovica leta namenjena
predsedovanju svetu EU, ki bo predvsem promocijske narave za stranke koalicije. Hkrati pa naš koalicijski program zagotavlja vsaki stranki, da lahko
uresniči svoje glavne prioritete in se pred volivci izkaže z uspešno izvedenimi projekti. Zakaj bi kdo izstopal iz tega uspešnega vlaka?

Pred dnevi ste rekli, da je treba trem ali več poslancem SMC zagotoviti enake pogoje, kot jih
imajo danes – omogočiti prihodnost tudi po letu 2022, ampak možnost tovrstnega konkretnega
trgovanja, tudi s službami, ima v resnici samo Janez Janša, vi ne.
Mi seveda ne moremo in ne želimo trgovati na tak način. Ponujamo pa poslancem obeh vabljenih strank, da se s priključitvijo nam lahko rehabilitirajo v
očeh volivcev, da pokažejo rezultate in da zanje obstajajo možnosti karier tudi po letu 2022. Kajti če ostanejo v Janševi koaliciji, bodo na volitvah leta 2022
izbrisani. Izbira je seveda njihova.

Teren Desusa je za izstop iz Janševe koalicije, a ob trdnem zagotovilu, da ne skočijo v prazen
bazen, ampak le ob trdnem dogovoru s SMC, da gre zraven. Ni to nekakšen začarani krog?
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Ne, to je samo po sebi umevno. To je bilo jasno od prvega dneva oziroma še preden sem dal pobudo za oblikovanje koalicije Kul. Jasno je, da nihče iz
sedanje vladne koalicije ne bo izskočil in žrtvoval svojega položaja in eksistence, dokler ni zagotovila, da bo s prestopom v našo koalicijo lahko to obdržal
ali izboljšal. Priključijo se nam lahko samo skupaj in to je odločitev, ki jo lahko sprejmejo samo skupaj – v Desusu in SMC.
Vodenje vlade ni zelo visoko na mojem seznamu prioritet in je katastrofa tako s kariernega, družinskega kot s finančnega vidika.

V to zgodbo ste se podali po prepričevanju Gregorja Golobiča, nekdanjega politika LDS in
Zaresa, in Dejana Levaniča, generalnega sekretarja SD, tako pravi eden od njiju.
Ah, če bi vsi politični spini proizvajali elektriko, ne bi potrebovali Teša 6 in drugega bloka v Krškem. Tako pa le povečujejo količino izpustov CO2.

Ta teden smo bili spet priča rekordnemu številu umrlih zaradi covida-19. Za uspešen spopad z
epidemijo je potrebno troje: dober zdravstveni sistem, spoštovanje ukrepov in zaupanje v
vlado. Kaj od tega nam najbolj manjka?

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

Danes manjka vsega trojega, najbolj pa prvega. Izvirni greh je naredila vlada, ki ji v šestih mesecih ni uspelo pripraviti države na drugi val epidemije. Ne z
ustreznimi bolnišničnimi zmogljivostmi in kadrovskimi okrepitvami, ne z zmogljivostmi testiranja in sledenja in ne z jasnimi protokoli za ukrepanje.

Še več, vlada v nasprotju z, denimo, Avstrijo in Nemčijo ni izvedla sistemskih ukrepov za spodbujanje spoštovanja zaščitnih ukrepov v podjetjih in pri
posameznikih, denimo tako, da bi poenotila in zagotovila polno bolniško nadomestilo za obolele ne glede na to, ali so se okužili na delovnih mestih ali
zunaj njih. Vlada sicer ves čas obtožuje ljudi, da so krivi, ker ne spoštujejo ukrepov, nato medije in opozicijo ter protestnike, toda ob zaprtih šolah,
prepovedi gibanja zunaj občin, ob policijski uri, obveznih maskah tudi na prostem je to za lase privlečeno.
Krivda je na vladni strani, ki ji kljub povečani represiji in sovražnemu komuniciranju ni uspelo obvladati epidemije. Iz tega se rodi nezaupanje v vlado, ki se
še okrepi, ko ljudje vidijo, da se ta za zaveso epidemije ukvarja z vsem drugim, denimo s poseganjem v medije.
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Jože P. Damijan je prepričan, da se bodo spremembe v izviršni oblasti zgodile kmalu. FOTO: Leon Vidic

Ljudje hodijo bolni po obiskih in bolni v službo. Andraž Zorko iz Valicona je izračunal, da je v
službo hodilo več kot 140.000 ljudi, ki so imeli simptome covida-19. Kaj je vzrok?
Vzroka sta dva. Najprej je vlada naredila napako s tem, da ob porastu okužb nekaj tednov ni izdajala karantenskih odločb, ker pač ni zagotovila dovolj
kadrov. Brez karantenskih odločb pa ljudje niso mogli ostati doma in so hodili okuženi na delo. Druga napaka pa je bila, da ni izenačila pogojev za
bolniško nadomestilo glede na kraj okužbe.

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

Nepojmljivo je, da so ljudje v različnem položaju glede odhodkov, če zbolijo za okužbo na delovnem mestu ali zunaj njega. V prvem primeru jim zaradi
»poškodbe pri delu« pripada 100-odstotno bolniško nadomestilo, ki ga plača delodajalec, v drugem pa le 80-odstotno nadomestilo iz obveznega
zavarovanja.
Zaposlenim je torej v finančnem interesu, da ne sporočijo, da so okuženi, delodajalci pa raje pogledajo stran, da se izognejo stroškom. To je eden glavnih
vzrokov, da se epidemija pri nas ne umirja in da se polovica vseh okuženih okuži na delovnih mestih ali doma ter da se okužba nato širi tudi v druge
delovne organizacije.

Nihče iz sedanje vladne koalicije ne bo žrtvoval eksistence, dokler ni zagotovila, da bo s
prestopom lahko to obdržal ali izboljšal.
Kaj pa podatek o tem, da 32 odstotkov ljudi ne spoštuje ukrepov?
Ali so Čehi, Belgijci, Nemci ali Avstrijci kaj bolj spoštovali ukrepe kot Slovenci? Dvomim. Slovenci smo disciplinirani in pedantni. Težava je, kot rečeno,
sistemska. Vlada zaradi sistemske neurejenosti naših predpisov delodajalce in zaposlene sili v neodgovorno obnašanje – da zamolčijo, da so okuženi, in
kljub okužbi prihajajo v službo. V Avstriji ali Nemčiji dobijo 100-odstotno bolniško nadomestilo ne glede na to, kje so se okužili. Zato naši ukrepi kljub
šestim tednom zaprtja, prepovedi gibanja med občinami in policijski uri niso učinkoviti.

Nekateri menijo, da je nespoštovanje ukrepov delno tudi odraz politične opredelitve in
nepodpore vladi. Ne bi bilo bolje, da bi opozicija v teh razmerah vlado podprla?
Dvomim. Tudi v drugih državah vlade nimajo velike podpore glede ukrepov, samo poglejte demonstracije od Italije, Nemčije, Belgije, Francije do Španije.
Naša opozicija je vlado doslej striktno podpirala pri vseh šestih protikoronskih paketih. Še več, pošiljala je predloge in vlagala amandmaje, ki bi še
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izboljšali vladne ukrepe, vendar nobeden ni bil sprejet. Tudi na aktualni sedmi protikoronski paket smo vladi poslali za deset strani predlogov. Kaj mislite,
koliko jih bo upoštevala?

Če boste res prevzeli vlado – v čem je lahko vaša gospodarska politika drugačna?
Trenutno vse vlade v Evropi delajo isto – poskušajo minimizirati škodo, ki je nastala zaradi zaprtja javnega življenja in posledičnega zmanjšanja
povpraševanja v gospodarstvu. Bolj ali manj uspešno »z bagerji« delijo denar. Toda to velja le za čas epidemije.
Ključno je, kako zagnati gospodarstvo po epidemiji in kako ga usmeriti, da bomo dobili konkurenčno in odporno gospodarsko strukturo. V tem se naša
strategija razlikuje od vladne. Naši ukrepi temeljijo na štirih stebrih. Prvi je zdravstveni sistem za potrebe 21. stoletja, drugi je solidarnost, ki prinaša
predvsem fokus na gradnjo socialne infrastrukture, sistem dolgotrajne oskrbe, gradnjo domov za ostarele, regulacijo fleksibilnih oblik dela. Tretji in četrti
steber – razvoj in okolje – sta neločljivo povezana. Z njima obravnavamo podnebno krizo in priložnosti, ki se tu kažejo za zeleno in digitalno transformacijo
slovenskega gospodarstva. To pomeni razvoj infrastrukture za tehnološki preboj, spodbujanje projektov za bolj učinkovito rabo energije, e-mobilnost, nove
tehnološke rešitve v proizvodnji, digitalizacijo storitev od e-zdravstva do e-uprave in dela na domu. V ta namen imamo za 5,6 milijarde evrov evropskih
sredstev do leta 2026.
Naš pristop – v nasprotju s sedanjo vlado, ki nima strategije – je, da določimo razvojne prioritete, ki jih bomo s tem denarjem podprli, ter nekaj velikih
nacionalno pomembnih projektov, kot sta posodobitev železniškega omrežja in gradnja nizkoogljičnega energetskega sistema.
Edini merili pri kadrovanju sta strankarska izkaznica ter da je bila oseba kaznovana ali vpletena v sumljive posle.

Katera je najslabša kadrovska odločitev Janševe vlade?
Ne spomnim se nobene dobre. Slabe so praktično vse, od nezakonitih zamenjav na čelu NPU, kadrovanj političnih funkcionarjev na čelo ali v nadzorne
svete gospodarskih družb do imenovanja osebe brez izkušenj v gospodarstvu na vrh Slovenskega državnega holdinga. Nobeden od imenovanih nima
potrebnih kompetenc. Edini merili sta očitno strankarska izkaznica ter da je bila oseba v preteklosti kaznovana ali vpletena v sumljive posle.

Še vedno trdite, da boste vlado menjali do božiča?

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

Počakati je treba na zaključek kongresa Desusa, da se oblikuje novo vodstvo, s katerim se lahko začnemo pogovarjati o sestavljanju nove vladne
koalicije. To je stališče Kula in glede tega se ni nič spremenilo.
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Slovenska Istra že več kot 30 let čaka na dovolj
pitne vode
Projektu zajezitve pritoka reke Reke za vodooskrbo slovenske Istre - v skrbi za Unescovo dediščino
Škocjanskih jam - nasprotujejo na Krasu in v Brkinih.

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

Odpri galerijo
Lanska nesreča tovornega vlaka v Dolu pri Hrastovljah, v kateri se je na vodovarstvenem območju
reke Rižane razlil kerozin, je pospešila iskanje rešitve za preskrbo Istre z vodo. FOTO; Uroš Hočevar

Nataša Čepar
05.12.2020 ob 06:00

Nataša Čepar
05.12.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 10:34 min.
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Delite
»To je bila moja diplomska naloga, zdaj pa sem pred upokojitvijo,« pove Andrej Kryžanowski,
predstojnik Katedre za splošno hidrotehniko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani. Slovenska Istra, turistično najbolj obremenjena regija v državi, na rešitev težav s
pomanjkanjem vode, ki jo mora poleti dokupovati, čaka že več kot trideset let. Ponovni zagon načrtov
za preskrbo z vodo sicer spremljajo predvsem naravovarstveni pomisleki na Krasu in v Brkinih.
Kryžanowski je vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja sodeloval pri različnih študijah za
zagotovitev ustrezne preskrbe slovenske Istre z vodo pa tudi pri prostorskem državnem načrtu za ta
projekt, ki so ga na ministrstvu za okolje in prostor začeli leta 2004, a so ga dve leti pozneje brez
uradnih pojasnil opustili. »Vzrok za to je treba poiskati v nezmožnosti politike za uresničevanje
projektov, ki so v nacionalnem interesu, in nerazumljivem zapostavljanju ene najbolj propulzivnih regij
v Sloveniji. Poleg preskrbe z vodo gre tu omeniti še drugi železniški tir od Kopra do Divače in
avtocestno povezavo s Hrvaško,« meni.
Kot zagotavlja, tako v okviru stroke kakor na ravni lokalne skupnosti ni bilo dvomov o utemeljenosti
potrebe po zagotovitvi rezervnega vodnega vira v regiji. »V prvi finančni perspektivi je bilo na voljo
dovolj kohezijskega denarja, da bi se izpeljala preskrba z vodo in drugi tir, vendar so sredstva zaradi
parcialnih interesov politike porabili za druge namene – morda bolj všečne, strateško gledano pa
minorne projekte,« je jasen.

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

Študija na študijo
Projektna dokumentacija, ki sega celo v sredino sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je vključevala
vse razpoložljive regionalne vodne vire in povezavo štirih sistemov za preskrbo z vodo: rižanski
vodovod, kraški vodovod, ilirskobistriški vodovod in postojnski vodovod. Najprej bi na celoten sistem
priključili vodni vir Malni s Postojnskega, v naslednjem koraku pa bi zgradili akumulacijo Padež.
»Pozneje je bila v vseh analizah akumulacija Padež prepoznana kot najustreznejša rešitev, ker vodni
vir v Malnih ne sodi v jadransko, pač pa v črnomorsko oziroma donavsko povodje, in mešanje povodij
ni dovoljeno, dokler niso izkoriščeni vsi viri v matičnem povodju,« pojasni sogovornik.
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Poraba vode v Istri se poleti podvoji, na 450 litrov na sekundo, saj se število prebivalstva s stalnih
90.000 s turisti in vikendaši povzpne na 130.000. FOTO: Mavric Pivk
V Sloveniji, poudari, se vse premalo zavedamo resnosti težav s pomanjkanjem vode zaradi klimatskih
sprememb, saj je območje slovenske Istre s kraškim zaledjem edino, ki se z njimi tem srečuje. »V
analizah vodne bilance smo ugotovili, da v zadnjih dvajsetih letih samo dve leti ni bilo primanjkljaja
vode pri preskrbi Istre s pitno vodo. Če se bodo ti trendi nadaljevali, nam drugega kot gradnja
zadrževalnikov – ne samo Padež, tudi Kubed in Pinjevec – sploh ne preostane. V nasprotnem
primeru zdajšnjega načina življenja v regiji ne bo več mogoče vzdrževati,« izpostavi Kryžanowski.

Pravica do pitne vode
Da gre pri preskrbi slovenske Istre z vodo za neizpolnjeno obvezo države, čeprav je ta eno
najpomembnejših nacionalnih urbanih središč, so lani glasno izpostavili vsi istrski župani in poslanci,
ki so se skupaj zavzeli za zagotovitev dodatnega vodnega vira za to območje. Povod za skupni
nastop je bila lanska nesreča tovornega vlaka v Dolu pri Hrastovljah, v kateri se je na
vodovarstvenem območju reke Rižane razlil kerozin. Če bi bil onesnažen vodni vir, bi slovenska Istra
ostala brez lastne pitne vode.
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To je spodbudilo iskanje rešitev tudi za siceršnje težave s pomanjkanjem pitne vode na tem območju.
Poraba vode v Istri se namreč poleti podvoji na 450 litrov na sekundo, saj se število prebivalstva s
stalnih 90.000 skupaj s turisti in vikendaši povzpne na 130.000. Rižanski vodovod mora – ob
sezonskem padcu pretoka reke Rižane in povečani porabi – vodo dokupovati od Kraškega in
hrvaškega Istrskega vodovoda. Ta strošek pa znaša kar milijon evrov na leto. »V Istri plačujemo eno
dražjih vod v Sloveniji,« poudari Branko Simonovič, Desusov poslanec in podpredsednik državnega
zbora. »Šele ko je ministrstvo za okolje in prostor prevzel Andrej Vizjak, je bila sprejeta odločitev, da
ne bodo več izgubljali časa s študijami, saj jih je bilo v preteklih letih dovolj, ampak bodo nadaljevali
že začeti projekt Padež, ki po novem vključuje zajezitev njegovega pritoka Suhorice,« navede
Simonovič.

Jez na Suhorici, visok 57 metrov

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

Na ministrstvu za okolje in prostor so pred dobrim mesecem sklenili pet milijonov evrov vredno
pogodbo s konzorcijem izvajalcev – kjer je vodilni partner podjetje LUZ – za izdelavo dokumentacije,
na podlagi katere bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje za zgraditev akumulacije. Po napovedih naj bi
se dela začela čez dve leti. Projekt Padež-Suhorica je neuradno ocenjen na sto milijonov evrov. Za
zajezitev potoka Suhorica bi zgradili 57-metrski jez in poplavili tamkajšnjo gozdnato dolino, da bi
nastalo prvo akumulacijsko jezero za pitno vodo v Sloveniji. Najširši del bi meril 260 metrov,
povprečna globina bi bila 18 metrov. Poleg preskrbe rižanskega vodovoda je kot alternativni vodni vir
namenjeno tudi kraškemu in ilirskobistriškemu vodovodu, opcijsko pa tudi pivškemu. Dodatni vodni vir
bi zagotavljal tolikšno količino vode, kot je trenutno omogočajo vsi štirje regionalni vodovodi (od
Postojne do Kopra) skupaj, in sicer 800 litrov na sekundo.
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Analiza vodne bilance je pokazala, da v zadnjih dvajsetih letih samo dve leti ni bilo primanjkljaja vode
pri preskrbi Istre s pitno vodo. FOTO: Rižanski vodovod
Na Rižanskem vodovodu dodajo, da so njihove potrebe za prihodnjih petdeset let ocenjene na vodni
pretok 600 litrov na sekundo. Umetno jezero, ki bi nastalo z zajezitvijo Suhorice, bi bilo obenem
namenjeno namakanju kmetijskih površin. Naložbo bi financirali s pomočjo evropskega kohezijskega
sklada in Sklada za vode. Ministrstvo za okolje in prostor namerava za upravljanje novega vodnega
vira podeliti koncesijo z javnim razpisom.

Zagovorniki alternativnih rešitev
»Menim, da so vsi štirje vodovodni sistemi v regiji zasnovani tako dolgoročno, da so prilagodljivi za
dogajanja, ki nas čakajo v prihodnjih letih. Trenutno pa so vodni viri tako zmogljivi, da pokrivajo vse
potrebe prebivalstva in gospodarstva,« pa trdi Primož Turšič, direktor Kraškega vodovoda. Projektu
akumulacije Padež-Suhorca nasprotuje, saj meni, da bi za trenutne potrebe zadostovala povezava
med vodovodnimi sistemi. »Rezervni vodni vir ni potreben, saj bi tega – ob morebitnem izpadu enega
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od obstoječih – lahko nadomestili s preostalimi tremi,« dodaja.
Vodni vir Klariči, ki preskrbuje kraški vodovod, je dovolj bogat z vodo, da ustvarja presežke, meni
tudi Janko Urbanc z Geološkega zavoda Slovenije. Kot je že izpostavil v svojem pismu, objavljenem
v Sobotni prilogi, se v javnosti pojavljajo zavajajoče trditve o ogroženosti tega vodnega vira. Sam je
leta 2008 sodeloval v poskusih s povečanim črpanjem vode iz tega vira v poletnem sušnem obdobju.
Izkazalo se je, da je vode povsem dovolj tudi, če bi črpali več kot dvakrat toliko podzemne vode kot
zdaj, se pravi 565 litrov na kubični meter. Kot poudari, so tudi skrbi glede nevarnosti vdora morske
vode povsem neutemeljene.
Mitja Rismal, starosta slovenskih inženirjev zdravstvene hidrotehnike, pa poudarja, da bi za preskrbo
slovenske Istre z vodo lahko uporabili neizkoriščeni akumulaciji Mola in Klivnik na območju Ilirske
Bistrice, ki sta bili zgrajeni za potrebe nekdanje tovarne. »Obstoječi akumulaciji skupaj z zajetjem
Rižane zagotavljata potrebno količino vode, obenem pa je to lahko tudi dopolnilni vodni vir za kraški in
ilirskobistriški vodovod. Transport vode po 30 kilometrov dolgem odseku vodotoka Reke do zajetja pri
Cerkvenikovem mlinu je zelo ekološka rešitev, pomeni majhen poseg v prostor in lahko koristi
obogatitvi reke,« razloži. Po njegovem izračunu bi za izvedbo potrebovali okoli 25 milijonov evrov, kar
je približno četrtina investicije v projekt gradnje nove akumulacije na Suhorici in Padežu.

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

Strah za Škocjanske jame
Napovedi gradnje umetnega jezera v dolini Suhorice pa so povzročile glasno nasprotovanje
predvsem na Krasu in v Brkinih. Proti »gradnji novega Bohinjskega jezera« so se izrekli občinski sveti
v Hrpeljah - Kozini, Divači in Komnu, ustanovili so tudi Civilno iniciativo Ohranimo Brkine, ki zbira
podpise za nasprotovanje projektu. Predstavnik iniciative Mario Benkoč je prepričan, da gre za
bistveno pregrob poseg in da se preskrba Istre z vodo lahko reši drugače. Kot opozori, ministrstvo ni
sodelovalo z lokalnim prebivalstvom pri načrtovanju projekta, kot je obljubilo. Da jih predstavniki
države zgolj seznanijo z že sprejetimi dejstvi, pa se mu zdi nesprejemljivo.
»Zajezitev Suhorice bi lahko usodno vplivala na vodostaj reke Reke, ki se pretaka skozi Škocjanske
jame, s tem pa bi bil ogrožen obstoj samih jam z najdaljšim podzemnim kanjonom na svetu. To je
edini naravni spomenik v Sloveniji, ki je pod Unescovo zaščito svetovne dediščine in za katerega
odgovorno skrbimo že 34 let. Želimo pa ga ohraniti tudi za naše zanamce,« poudari. Da bi to lahko
privedlo celo do izbrisa Škocjanskih jam s seznama svetovne dediščine, opozarja tudi Tomaž
Zorman, vodja naravovarstvene nadzorne službe Parka Škocjanskih jam.
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Zajezitev pritokov reke Reke bi lahko ogrozila obstoj Škocjanskih jam, so prepričani v civilni iniciativi.
FOTO: Leon Vidic
Na ministrstvu za okolje in prostor sicer zagotavljajo, da bodo v okviru državnega prostorskega načrta
za projekt Padež-Suhorica tehnično obdelali različne variante projekta, vključno z ekonomskimi
rešitvami in družbeno sprejemljivostjo ter celovito presojo vplivov na okolje. Stojan Ščuka, direktor
Parka Škocjanskih jam, poudari, da bo treba v okviru okoljskih vplivov za projekt preskrbe z vodo
ponovno zaprositi za mnenje Unescovo komisijo, saj njihovo mnenje izpred 14 let ne zadošča. »Če bi
okoljska presoja pokazala, da bi projekt škodljivo vplival na Škocjanske jame, upam, da ga vendarle
ne bodo nadaljevali,« sklene.
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Direkcija za infrastrukturo načrtuje prenovo
ceste Šentjur-Dobovec
Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje prenovo ceste Šentjur-Dobovec, ki služi tranzitnemu, regijskemu in lokalnemu
prometu. V ta namen ima direkcija pripravljen investicijski projekt, ki ob obnovi ceste predvideva še ureditev križišč,
obvoznih cest in zunajnivojskih križanj ceste z železnico. Ocenjena vrednost naložbe je 86,4 milijona evrov.
Projekt, ki naj bi bil v celoti pokrit iz državnega proračuna, je razdeljen na dolgoročno ureditev odsekov, za katero
postopke umestitve v prostor vodi ministrstvo za okolje in prostor z državnim prostorskim načrtom, ter na kratkoročne
ureditvene ukrepe, ki rešujejo nujno potrebne rekonstrukcije na obstoječih cestnih odsekih, so za STA povedali na
omenjeni direkciji.
Glavna cesta med Šentjurjem in mejnim prehodom Dobovec ima po navedbah direkcije ponekod neugodne horizontalne
in vertikalne elemente ter več nivojskih križanj z železniško progo, zato ne ustreza vsem varnostnim oz. prometno
tehničnim normativom za sedanji promet, še manj pa za pričakovanega.
Za celovito prenovo ceste, ki naj bi bila v celoti dokončana leta 2034, se vodi tudi državni prostorski načrt. Celotna
prenova bo na odseku Šentjur-Rogaška Slatina zasnovana kot novogradnja, od Rogaške Slatine do Dobovca pa je v
načrtu prenova obstoječe ceste.
V okviru projekta bo, kot navedeno, potekala tudi prenova obstoječih cestnih odsekov. Za križišče v centru Šmarja pri
Jelšah je tako že v postopku javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Gradnja se bo začela po uspešno
zaključenem javnem naročilu predvidoma prihodnje leto. Ocenjena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov.
Za prenovo križišč Stranje in Mestinje sta projekta v recenziji. Po njenem zaključku sledijo odkupi potrebnih zemljišč ter
nato gradnja.

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

Za križišče pri novi občini v Šmarju pri Jelšah je v pripravi projektna dokumentacija. Sledili bodo prav tako recenzija,
odkupi potrebnih zemljišč in potem gradnja.
Za nadaljevanje ureditve ceste Rogatec-Dobovec pa je v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije.
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je medtem po septembrskem obisku šentjurske občine za leto 2023 napovedal tudi
začetek gradnje 6,2 kilometra dolge navezovalne ceste Dramlje-Šentjur. Vrednost te naložbe, s katero bi se rešili težkega
prometa skozi Šentjur, je ocenil na več kot 80 milijonov evrov. Kot je dejal, je ta cesta ena izmed prioritet v večletnem
finančnem obdobju EU 2021-2027.
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(INTERVJU) Jernej Vrtovec: "Gradnja
tunela pod centrom Maribora je
smiselna"

Izbrano

SPONZORIRANO

Beremo
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Odpri galerijo
Da

z

mariborskim županom Sašem Arsenovičem
Robert Balen

res

tudi

dobro sodelujeta, četudi nista strankarska kolega, pravi minister Jernej Vrtovec.

05.12.2020, 06.00

ministrom za infrastrukturo
Mariboru in regiji.
Z

o

Začniva s covidom. Ob vsem negativnem
proračun v letu 2021.

aktualnih in prihodnjih projektih ministrstva
je ta

v

vašemu ministrstvu prinesel kar za 20 odstotkov višji

"Vlada se zaveda, da bomo prav z infrastrukturnimi investicijami dodatno zagnali gospodarstvo. Naš
proračun je rekorden, 1,07 milijarde evrov, od česar bomo največ denarja namenili trajnostni mobilnosti,
predvsem posodobitvi železniškega omrežja. Na Štajerskem trenutno peljemo izjemno velik projekt
posodobitve proge Maribor-Šentilj, dela se tudi na gorenjski progi, prenavljamo predor Karavanke,
decembra bom dal pobudo za dvotirnost proti Grosupljem, Domžalam, Kamniku in Kranju, prav tako ta
mesec se bo odprla tudi železniška proga Ljubljana-Kočevje. Železniška infrastruktura pri nas je trenutno
res še najbolj muzej na prostem, s posodobitvami zamujamo več let, zdaj skušamo to nadoknaditi. Želimo
si namreč čim več ljudi preusmeriti na vlake, da zmanjšamo zamaške na avtocestah, ki jih številni
Mariborčani dobro poznajo. Seveda bo precej denarja šlo tudi za obnovo cest, kolesarskih stez in tako
naprej. Zato sem proračuna zelo vesel."
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Ste seznanjeni z dejstvom, da je Maribor ena najbolj podfinanciranih občin v Sloveniji, da letno iz
lastnega žepa za pokrivanje zakonskih nalog, ki mu jih nalaga država, nameni že več kot 20 milijonov
evrov?

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

"Sem. Z županom Arsenovičem vodiva veliko dialoga o razvoju infrastrukture v Mariboru, nazadnje sva
bila skupaj prejšnji teden. Vsekakor lahko veliko naredimo z idejami, ki sem jih sveže prinesel v Maribor,
govorim zlasti o multimodalnem logističnem centru pri letališču. Imamo načrt, resno idejo, pripravljamo
tudi pismo o nameri za župane, ko to podpišemo, vlada sprejme ustrezne sklepe in gremo naprej pri
iskanju investitorja. Maribor ima izjemen logističen potencial, je na križišču največjih evropskih
transportnih poti. Z iniciativo mislimo resno, ko jo bomo realizirali, vrnitve več ne bo."

Idejna zasnova za multimodalni logistični center

pri

mariborskem letališču.

Pri tem projektu se precej naslanjate na Luko Koper, Maribor naj
luki že seznanjeni z vašimi načrti?

Ministrstvo za infrastrukturo
bi

postal njen zaledni center. Ali so

v

"Projekt ni znotraj koncesijskega območja luke, bi pa to po svoji naravi lahko postal. Ne nazadnje se danes
večji del tovora Luke Koper skladišči v Gradcu kot pa pri nas, vprašajmo se, zakaj. Direktorju luke sem to
že omenil, ni pa to stvar Luke Koper, temveč države in lokalnih skupnosti."

Ste lahko glede logističnega centra kaj bolj konkretni?
"Zadeva je v povojih, jo pa peljemo aktivno. Ni pa več le ideja, imamo že izdelan jasen načrt, kako jo
uresničiti. Predvidene so tri cone na skoraj 400 hektarjih površin, imamo točno narisano in opredeljeno,
kje so še dodatne možnosti razvoja letališča v smeri proti Miklavžu in Račam. Županom Maribora, Hoč,
Rač in Miklavža sem idejo že predstavil, projekt, ki je zelo zazrt v prihodnost, je vreden podpore. Ampak
glejte, v idejah je treba biti drzen. Vlada se bo s tem projektom seznanila še letos, potem pa začnemo
mednarodni arhitekturni natečaj, razpis zanj lahko izdamo že januarja 2021. Z natečajem bomo dobili
celotno vizijo, kako bo vse skupaj šlo naprej. Dopolniti bo seveda treba tudi DPN, pripravljena imamo vsa
potrebna izhodišča."
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"Koalicija je zelo trdna"
Ministra Jerneja Vrtovca smo vprašali, kako komentira zadnje turbulence v koaliciji, predvsem glede na solo akcije
največje vladne stranke glede zunanje politike in še posebej v luči začasne ukinitve financiranja STA. "Koalicija je
zelo trdna in bo tudi vnaprej. Vsi ključni projekti, zlasti spopad s covidom, ne bodo zastali. Ni nobenih težav,
koalicija je v parlamentu zelo enotna, ne verjamem, da bi se v prihodnjih mesecih zgodili večji pretresi. Sicer pa
sam vso energijo vlagam v razvoj infrastrukture in v odpravljanje posledic covida. Če bi se vsak ukvarjal s svojim
delom, bi bilo vse lažje."

Kako daleč

je

sicer državni prostorski načrt za letališče, kdaj lahko pričakujemo rezultate?

"DPN je v fazi pobude, ki je bila predstavljena v letu 2018 in na katero so bile podane pripombe, predvsem
z okoljskega vidika. V nadaljevanju postopka predvidevamo pobudo za DPN dopolniti, če bi se izkazalo,
da je treba izdelati novo pobudo, bomo k temu takoj pristopili, da bi dosegli čim večji okoljski in
prostorski kompromis. Podlaga za to bodo z zakonom predpisane strokovne podlage. Moram pa še enkrat
poudariti pomen železnice. Nujno moramo dobiti železniški tir tako do letališča kot do Magne. Glede na
potencial gre za zelo majhne vložke."

Do Magne ne glede na to, da se

je

za zdaj

iz

Hoč umaknila?

"Država je dala določene zaveze in te morajo biti uresničene. Mi moramo delati tako, kot da Magna tam
in deluje."

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

Ko sva že pri letališču, DRI se upravljanje izteka. Še pred nekaj dnevi
podaljšali, danes veste kaj več?

ni

bilo jasno,

ali

je

boste pogodbo

"Pogodbo bomo podaljšali za eno leto. Seveda pa še naprej intenzivno iščemo tudi zasebnega upravljavca
letališča, interesente imamo tudi iz Avstrije in Velike Britanije, ki bi na letališču izvajali različne
dejavnosti, tudi logistiko, potniški promet, a trenutno problem predstavljata covid in nemožnost
potovanj."
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Ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu
severne obvoznice.
MOM

Kakšni so trenutni odnosi

s

se

zdi gradnja tunela pod središčem Maribora smiselna,

a le, če

zato ne bo treba graditi

kitajskimi lastniki nekaterih zemljišč?

"Situacijo je vsekakor treba rešiti, v kratkem se želim osebno dobiti z njihovimi predstavniki, da
odpravimo to zagato. Upam, da s pogovorom, sodni postopki se lahko vlečejo več let."

Lani poleti je iz Maribora prišla pobuda o hitri železniški povezavi Maribor-Ljubljana 50 minut. Kaj,
če sploh, je ministrstvo naredilo za uresničitev te pobude?
posodobitvami, v katere gremo, je izračunan čas potovanja vlakov na tej relaciji ura in 15 minut. V
izdelavi je dolgoročna vizija železniške infrastrukture, katere os bo prav povezava med Mariborom in
Ljubljano za obdobje 30, 40 in 50 let. Tam bomo konkretizirali cilje in tudi postopke, kako do njih priti.
Kdaj in kako s tem naprej, je odvisno tudi od umeščanja v prostor, bomo pa vlado v začetku prihodnjega
leta seznanili z naborom strateških železniških projektov, kar bo tudi podlaga za pričetek umeščanja v
prostor. Petdeset minut bo mogočih šele, ko bo zgrajena nova proga ali vsaj novi odseki proge. V
prihodnjem letu si želimo začeti umeščanje v prostor."
"S

Kdaj torej

bi

se to lahko realiziralo?

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

"Realizacija je odvisna od postopkov umeščanja v prostor, je pa tukaj preveč faktorjev, ki niso odvisni od
nas, od okoljevarstvenega dovoljenja naprej, ki se v tej državi znajo zelo zaplesti. Če bi bilo odvisno samo
od mene, bi rekel, da bo to pot v eni uri z vlakom mogoče prepotovati do leta 2030, ker pa ni, bom rekel,
da je cilj leto 2040. Je pa čas ura in 35 minut za vlake z nagibno tehniko realen že v letu 2021 z zaključkom
projektov."

petdesetih minutah od Maribora do Ljubljane bo mogoče
zgrajena nova železniška proga ali vsaj novi odseki proge"
"Priti

v

Za Maribor je izjemno pomembna tudi proga Maribor-Prevalje, saj
mestni prevoz.

bi

šele,

ko bo

progo do Ruš uporabljali kot

"Na tej progi je za zdaj predvidena menjava zgornjega ustroja, prilagoditi je treba vozne rede in jih
uskladiti z avtobusnimi na celotni trasi vse do Prevalj. Dela se bodo izvajala prihodnje leto, vozne rede
bomo uredili takoj v začetku prihodnjega leta. Glede elektrifikacije proge pa trenutno vodimo resne
pogovore s predstavniki železniške infrastrukture."

Podvoz Ledina

je

še ena pomembna zadeva za mariborsko gospodarstvo, predvsem Cono Tezno.

"To je pomemben projekt, vreden kar 12 milijonov evrov. Sporazum o sofinanciranju je bil podpisan 2018,
če bodo zagotovljena vsa sredstva, in verjamem, da bo s tem proračunom to mogoče, bo razpis za izvedbo
gradbenih del objavljen takoj, ko bo izdelana projektna dokumentacija. Mislim, da bo izvedba že v
naslednjem letu."

Občina je izdelala tudi projekt mobilnostnega vozlišča v železniškem trikotniku na Taboru,
predvideva več oblik trajnostne mobilnosti in je že zajeto v sporazumu z ministrstvom.

ki
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"Tovrstni projekti so mi zelo blizu, ker pomenijo velik potencial ne le za mesto, ampak tudi za regijo.
Denar je mogoče dobiti, če so le projekti trajnostno naravnani. Gre pa tu za širšo konotacijo, vključen je
tudi preboj Ulice Pariške komune do Puhove, o tem sem se z županom veliko pogovarjal. Strinjam se, da je
železniško postajališče na tej lokaciji nujno, je v neposredni bližini centra mesta, tam so UKC, Europark ...
Od občine pričakujemo izdelane idejne študije zunajnivojskega križanja s postajališčem, ki bo osnova za
nadaljnje sodelovanje. Pristopiti bo treba k odkupom zemljišč, pripravljena je tudi že študija potreb za
park&ride, prilagoditev javnega potniškega prometa in tako naprej. V to zgodbo bomo šli, je dobra za
Maribor."

"Subvencioniranje mariborske gondole ne
Bo pa to precej drag projekt
zahod.

in bi

bi

smelo

biti

Maribor razbremenil tudi prometa

v

prevelik strošek"

centru mesta na osi vzhod-

"Drži. Smo pa tu na samem začetku, pred nami je ogromno dela, a tudi za občino, ki mora sprejeti OPN. Po
besedah župana se bomo s tem ukvarjali prihodnje leto. Tu moram še enkrat povedati, da z mariborskim
županom res dobro sodelujeva, četudi nisva strankarska kolega. Sva ves čas v stiku, aktualni in bodoči
projekti tečejo s primerno dinamiko."

letališča in železnic na ceste. V Mariboru že dobro desetletje pričakujemo izgradnjo južne
obvoznice. Sprejet je prostorski akt, izdelana projektna dokumentacija, pridobiva se gradbeno
dovoljenje. Lahko končno pričakujemo razpis za izbiro izvajalca?

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

Z

"Projekt za prvo fazo južne obvoznice od Streliške ceste do Kardeljeve je bil izdelan že pred enajstimi leti,
zato ga je bilo treba novelirati. Ocenjujemo, da bi takoj v začetku leta 2021 lahko oddali vlogo za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopke za njegovo pridobitev in razpis za izvajalca bomo peljali
hkrati, da ne bo dodatnih zamud. Denar v proračunu bo zagotovljen. Kar se tiče druge in tretje etape do
Tržaške in nato do priključka na avtocesto, tečejo postopki umeščanja v prostor, pogovarjamo se s
številnimi deležniki, od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zavoda za gozdove, Darsa in
občine za nadomestitev kmetijskih zemljišč. V proračunih za 2021 in 2022 so predvidena sredstva tako za
izdelavo DPN za drugo in tretjo fazo kot za ostalo."

Kakšno

je

stališče nove uprave Darsa do nadomeščanja zemljišč?

"Dars se je vedno pripravljen pogovarjati o teh situacijah. Če so problem nadomestna kmetijska zemljišča,
potem bomo to zelo hitro in ustrezno rešili. To ni tako velik problem, da bi zaradi njega projekt
zavlačevali, južna obvoznica je namreč za Maribor preveč pomembna. Sprejetje DPN sicer ni odvisno
samo od mene, vseeno pa menim, da bi lahko bil za drugo in tretjo fazo sprejet v dveh, treh letih. Se pa
bom glede tega vprašanja podrobno pozanimal tudi na ministrstvu za okolje in prostor."
Z

idejo

o

predoru pod centrom Maribora ste seznanjeni? Kakšno

je

vaše stališče do tega projekta?

"Če potem ne bo treba graditi severne obvoznice, je ta projekt smiseln in ga podpiram. Prve študije so
pokazale, da je gradnja tunela možna, občina zdaj išče še dodatne potencialne rešitve za prometne zagate
na levem bregu Drave. Ker bo prihodnje leto zaradi prenove treba zapreti Lent, je iskanje te rešitve res
nujno. Finančni vložek je velik, to je dejstvo. Naslednji korak, sprejem OPN, mora zdaj narediti občina."
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Problemi so tudi glede mestnega avtobusnega prometa. Država financira primestne in medkrajevne
prevoznike, medtem ko je za Maribor in Ljubljano uzakonila mestni avtobusni promet, denarja zanj
pa ni zagotovila.
"Z obema županoma se o tem pogovarjamo. Če se bomo odločili za (so)financiranje, bomo predlagali
spremembo zakona, bo pa morala potem država imeti tudi primeren vpliv na izvajanje mestnega
avtobusnega prometa. Sicer pa vlada v času covida obema izvajalcema denarno pomaga, kolikor je to
mogoče, zadeve smo dali tako v PKP5 kot v PKP6."

le

Problem je tudi, da "državni" koncesionarji mestnima prevoznikoma predstavljajo nelojalno
konkurenco. Medtem ko jima ni dovoljeno linij podaljšati niti do sosednjih občin, od koder ljudje
prihajajo na delo, lahko medkrajevni prevozniki v Mariboru in Ljubljani vseeno pobirajo potnike ...
"Problema se zavedam. Zato bomo zakon podprli, o tem se že pogovarjamo
Jankovićem."

z

županom Ljubljane

Kdaj lahko končno pričakujemo enotno vozovnico?

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

"O tem se v tej državi govori že vsaj deset let, pa do zdaj nismo naredili še nič. Deloma jo sicer že imamo,
predvsem za dijake in študente. Bo pa v nadaljevanju vsekakor treba integrirati še druge vrste potniškega
prometa, mestne, železniške, medkrajevne, šolske in druge prevoze v okviru enotnega upravljavca. Ta
proces se bo lahko začel takoj, ko bo integrirani izvajalec javnega potniškega prometa ustanovljen s
primerno organizacijsko obliko, kadri in primerno opremo. Ustrezen zakon bi lahko sprejeli v pol leta.
Enotno vozovnico v polnem pomenu besede bi tako lahko imeli že v letu 2022."

Gondola v Mariboru predstavlja izbirno gospodarsko javno službo. Vaše ministrstvo financira
avtobusne prevoznike, da prevažajo potnike s Pohorja, pri čemer čas potovanja traja skoraj eno uro,
medtem ko gondole, kjer čas potovanja traja dvanajst minut, ne. Zakaj ministrstvo ne subvencionira
niti vozovnic za gondolo niti prevoza samega?
"Kar se vzpenjače tiče, bi to lahko subvencionirali, v prvi vrsti za dijake in študente. O tem konkretnem
vprašanju se sicer z županom še nisva pogovarjala, je pa to odlična ideja, to bi lahko naredili skupaj z
integracijo potniškega prometa. Je pa tako, da za pomoč vsem žičniškim napravam v Sloveniji v okviru
spremembe zakona pripravljamo ukrep, uvedbo sofinanciranja za vzdrževanje in obratovanje, kjer bomo
poseben pomen dali gondolam, s katerimi se prevoz izvaja v zaprtih kabinah, v poletni in zimski sezoni,
in ki zagotavljajo dostop do ključnih generatorjev turizma. Žičničarji zdaj res životarijo. Subvencioniranje
mariborske gondole tudi ne bi smelo biti prevelik strošek. "

Če ostaneva na Pohorju. Partnerstvo za Pohorje z izdelanim konceptom, ki govori tudi o državnih
cestah, je podpisalo 19 občin. V proračunu je za to območje kar nekaj postavk, tudi načrtovanje novih
povezav, a brez aktivnosti. Kako boste kot minister za infrastrukturo prispevali k razvoju Pohorja?
partnerstvom sem seznanjen, to, kar je pripravila MRA v sodelovanju z DRSI, je pomembno. V
prihodnjih dveh letih imamo v obeh proračunih rezerviranih 30 milijonov evrov za ustrezno reševanje
cestne problematike na Pohorju in še sredstva v načrtu razvojnih programov do leta 2025, kjer je
predvidenih 60 milijonov evrov. Urediti bi bilo treba tudi makadamske ceste na Pohorju, odsek ArehRogla, Ruta-Lovrenc, Oplotnica-Rogla, Fram-Areh. Skupen nastop lokalnih skupnosti na ministrstvu
zmeraj naleti na posluh."
"S

Krajani Bresternice si že dlje časa prizadevajo za prenovo vozišča na regionalni cesti proti
Dravogradu, zadnji ukrep na tej cesti je bil izveden pred 25 leti. Prav tako je odprta tudi prenova ceste
Bresternica-Gaj.
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"Če so moji podatki točni, gre za odsek, dolg 2,4 kilometra, pogodbena vrednost prenove je milijon evrov.
Obnova trase je razdeljena na več krajših odsekov, delo na prvem odseku v dolžini 400 metrov se je začelo
konec novembra. Predvidevam, da bo izvajalec vsa dela zaključil do maja 2021. Kar se pa tiče ceste
Bresternica-Gaj, je v teku parcelacija zemljišč, sledil bo odkup, pričetek gradnje je predviden v 2022, je pa
projektantska ocena vrednosti tu večja, kar sedem milijonov evrov."

Kje

je v

tem trenutku prenos Malečniškega mostu na DRSI

in

s

tem pričetek prenove?

"Malečniški most je trenutno še vedno v upravljanju občine. DRSI bo začela prekategorizacijo cest po
ureditvi križišča Meljske ceste in Kraljeviča Marka ulice. Ko bo prenos izveden, v pol leta bi se to lahko
uredilo, bomo nadaljevali vse potrebne aktivnosti. Kolikor mi je poznano, je sicer stanje mostu zelo slabo."

Težave imajo tudi krajani Dogoš, ki želijo, da država uredi nevaren odsek za mostom čez dravski
kanal. Občina je projektno dokumentacijo že uredila, kdaj lahko pričakujemo obnovo?
"Kar se tiče odseka za mostom iz smeri Maribora, se je DRSI z dopisom občine seznanil pred kratkim,
izdelan je projekt za izvedbo del, ureditev smo uvrstili v plan za izboljšanje prometne varnosti. O
nadaljnjih aktivnostih se bomo z občino dogovarjali sproti, do konca tega leta ji bomo poslali sporazum o
sofinanciranju in potem v letu 2021 lahko začnemo graditi. Glede obnove mostu pa bo drugo leto naročen
nov projekt za izvedbo, v letu 2022 pridobivanje zemljišč in razpis za gradnjo, v letu 2023 pa izvedba.
Ocenjena vrednost gradbenih del je 540 tisoč evrov."

Občini Maribor in Pesnica želita tudi izgradnjo kolesarske poti Eurovelo na stari trasi železnice
Maribor-Pesnica. Projekt je omenjen tudi v DPN za modernizacijo te proge. Ste s pobudo seznanjeni?

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

"Pobuda je atraktivna, vendar postopek umeščanja daljinske kolesarske povezave vodi Razvojna agencija
Slovenske gorice v sodelovanju z DRSI. Mi se bomo o tem vsekakor pogovarjali."
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Slovenske železnice: Potniški promet na drugem
tiru
Dvanajst let osem ministrov in sedem vlad načrtuje, se dogovarja, ureja, obljublja in napoveduje
pa še niso na cilju. Ne, ne gre za kakšen futuristični mednarodni veleprojekt, za premikanje meja
vzpostavljanje precedensa. Dvanajst let na petdeset let podlage bo preteklo, da bomo v Sloveniji
znova vzpostavili stanje, ki nas bo popeljalo – na konec 19. stoletja.

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

Fotografije 1/5

–
ali

Previous
Next

Vlak prepelje dobrih 12 milijonov potnikov na leto, v zadnjih letih vse manj, letos pa bo zaradi koronavirusa in prepovedi vožnje
potnikov bistveno manj. Statistiko močno krepijo šolarji, sicer bi bila bistveno bolj klavrna. Z vsemi oblikami javnega prevoza se v
Sloveniji letno prepelje 43,9 milijona potnikov, kar pomeni, da je bil delež Slovenskih železnic v prejšnjem letu le tretjinski. (Foto:
Jaka Gasar)

»Čakam vlak iz Kočevja kot sedmico na lotu, pa ga ni in ni«, strne Darja Valenčič . Ena od približno
3200 prebivalk in prebivalcev iz Kočevja, ki se vsak dan vozijo na delo v Ljubljano. Situacija bi bila
komična, če ne bi bila tragična. Pred 120 leti so to nesrečno kočevsko železniško progo brez
strojne mehanizacije in moderne tehnike zgradili v dobrem letu dni. Na začetku 21. stoletja jo
obnavljajo 12-krat dlje. Potniški vlak že pol stoletja ne vozi po njej. Otvoritev so od poletja prestavili
trikrat. Zdaj si na pristojnem ministrstvu in Slovenskih železnicah obetajo, da bo vlak po progi
vendarle zapeljal v začetku naslednjega leta. Načrtujejo slavnostni dogodek, čeprav je razlogov za
slavje boleče malo. Ni pričakovati, da bodo množice ploskale in vzklikale.
»Pisarno imam na Trubarjevi, to je blizu železniške postaje, v Kočevju je železniška postaja od
mojega doma oddaljena le malo dlje kot avtobusna. V vseh pogledih je vlak zame boljša opcija kot
avtobus in se ga veselim,« pripoveduje sogovornica. »Sem pa verjetno ena redkih v Kočevju,«
skomigne. Vozni red tega vlaka in njegov prihod v Ljubljano sta z vidika zaposlenih relativno
neugodna, ob koncih tedna in praznikih pa vlak naj ne bi vozil. Darja opisuje, da je vozačev na
medkrajevnih avtobusih na tej poti precej, ampak je velika večina šolarjev, ki vstopajo v vsaki vasi.
To pa pomeni, da jim je krajevna avtobusna postaja bližje kot železniška. Navsezadnje pa bo zaradi
trase – iz Ljubljane prek Grosupljega in Ribnice do Kočevja je proga dolga 76 kilometrov – tudi
vožnja trajala 72 minut. Natanko toliko kot pred 120 leti.
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O relativnosti časa
V Sloveniji pač čas teče počasneje in za vrednotenje prometnih dosežkov ob premagovanju razdalj
ter povezovanju mest veljajo povsem samosvoji kriteriji. Morda bi kočevsko sago še poskušali
razumeti – pač birokracija, dovoljenja, javno naročanje – če bi bil to edini tak primer. Pa ni. Sedem
let, od leta 2011 do leta 2018, so se bivši slovenski ministri, vodstvi slovenskega in italijanskega
železniškega prevoznika, deželno vodstvo Furlanije - Julijske krajine in celo posredniki iz evropske
komisije dogovarjali za ponovno vzpostavitev linije Ljubljana–Trst. Ni je bilo treba obnavljati. Le
dogovoriti se je bilo treba. Leta 1850 je avstrijski cesar Franc Jožef ukazal položiti še zadnji odsek
Južne železnice, ki je povezal Ljubljano s Trstom, in natanko – glej ga, naključje – sedem let
kasneje sedel na vlak ter se skupaj s svojimi podaniki peljal po novozgrajeni dvotirni železnici. Pot
je trajala dobri dve uri in pol. Natanko toliko kot danes.
Živimo v fantastičnem času, ko igrače iz Jamesa Bonda postajajo resničnost. Indija napoveduje prvi
hiper loop za splošno uporabo. To je futuristični hitri vlak, nekakšen križanec med letalom in
podzemnim vlakom, ki je zasnovan za tako rekoč hipno premagovanje dolgih razdalj. Povezal bi
mesti Pune in Mumbaj. Elon Musk je že zdavnaj izdelal prototip. Avtomobilistična industrija
pričakuje, da bo funkcija avtonomne vožnje kot del standardne opreme vsak trenutek vgrajena v
vse avtomobile, in celo direktor slovenskega BTC Jože Mermal je stopil na ta vlak ter pred časom
napovedal, da bodo v BTC-ju uredili testni poligon za avtonomna vozila. A tudi v času velikih
tehnoloških sprememb pot iz Ljubljane do Trsta, premagovanje 145 kilometrov, traja enako dolgo in
poteka na popolnoma enak način kot v času avstro-ogrskega imperija. Kočevska povezava ni še niti
tam.

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

Je pa na slednji – ko in če enkrat spet bo – vendarle načrtovanih 15 potniških vlakov dnevno (cena
vozovnice bo 5,8 evra), kar je glede na preostale linije po državi relativno velikodušno. To je denimo
toliko, kot jih vozi od Ljubljane do Kamnika, kar je ena izmed bolj priljubljenih linij.
Na linijah, kjer je frekvenca vlakov največja (podrobnosti prikazuje graf), bodo tudi zapeljali prvi od
52 novih vlakov Slovenskih železnic, ki naj bi vsak čas začeli prevažati potnike. Vlaki naj bi sicer bili
na tirih že jeseni, a se je tudi to zamaknilo. Za primerjavo povejmo, da po državi zdaj vozi 596
potniških vlakov, torej je 52 novih oziroma slaba desetina vseh relativno malo in bistveno ne bodo
prispevali k posodobitvi voznega parka.
»V prometnih konicah so v prometu vsa razpoložljiva sredstva, zato res nestrpno pričakujemo nove
vlake, s katerimi bomo okrepili najbolj frekventne železniške povezave. Do leta 2025 bo potniški
vozni park celovito posodobljen. Z večjim udobjem na vlakih in višjimi potovalnimi hitrostmi – novi
vlaki imajo hitrejše pospeševanje in potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro, dvonadstropni vlaki
pa do 140 – verjamemo, da bo vlak kot najbolj okolju prijazen način prevoza uporabljalo več ljudi,«
pravi Dubravka Urban iz Slovenskih železnic. Zdaj so vlaki v povprečju zasedeni tretjinsko. To
povprečje močno dvigujejo šolarji.

Zamenjevanje vzroka

in

posledice

Najmanj vlakov po drugi strani vozi od Divače preko Prešnice do Podgorja; le eden na dan. Od
Divače do Kopra jih je po voznem redu pet, a so ti ves čas talci tovornih vlakov, od Maribora do
Prevalj pa štirje (podrobnejši podatki so navedeni v grafu). »Razlog je predvsem potencial potnikov,
pa konkurenčnost vlaka preostalim možnostim prevoza, na primorski progi še zasedenost s
tovornim prometom,« pravi Dubravka Urban. Najmanj potnikov je sicer lani potovalo na regionalnih
progah Nova Gorica–Ajdovščina, le 1700 v vsem letu oziroma drugače: vsak dan je bilo potnikov le
4,6. Na progi Divača–Rakitovec se je lani peljalo 4200 potnikov, na progi Pivka–Ilirska Bistrica pa
dobrih 26.000.
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Frekvenca vlakov je nedvomno tesno povezana s številom potnikov. Toda kaj je pravzaprav vzrok in
kaj posledica? Če vlak ne vozi dovolj pogosto, javni prevoz izgubi privlačnost in potniki poiščejo
alternativo. Potniki pač ne bodo zapolnili vlaka, če je samo eden na dan, pojasnjuje Marjeta
Benčina iz društva Focus. »Tako to ne gre. Ljudem je treba najprej zagotoviti udobje in
frekventnost, potem pa se zelo potruditi, da začnejo uporabljati javni prevoz, jih z raznimi
spodbudami prepričati, da je uporaba javnega prevoza konkurenčna avtomobilu in po možnosti
cenejša,« razlaga. Študije celo dokazujejo, da je frekvenca voženj pri odločitvi za uporabo javnega
potniškega prometa pomembnejša od cene. »Zato je zniževanje frekvenc zaradi varčevanja in
premalo potnikov lahko usodno še za preostale potnike. In ko potnika enkrat izgubimo, je
potrebnega veliko več truda, da se vrne,« sklene.
»Razlaga, da več vlakov ne potrebujemo, ker že tako ni prometnega povpraševanja, seveda ne
zdrži,« se strinja tudi predsednik nevladne organizacije Cipra in profesor geografije na filozofski
fakulteti Matej Ogrin . Prometno povpraševanje namreč obstaja, le zadovolji ga – avto. Dokaz za to
so naraščajoči prometni tokovi na cestah in avtocestah. Medtem pa se v zadnjih 25 letih obseg
potniškega železniškega prometa v Sloveniji praktično ni spremenil. Ves čas ga uporablja od 12 do
16 milijonov potnikov, pri čemer je v zadnjih letih teh vse manj, letos pa bo zaradi koronavirusa in
prepovedi vožnje statistika docela klavrna.
Za primerjavo: z vsemi oblikami javnega prevoza se v Sloveniji letno prepelje 43,9 milijona potnikov,
kar pomeni, da je bil delež Slovenskih železnic v prejšnjem letu le tretjinski. Času prilagojene oblike
prevoza, denimo prevozi.org, pa vse te prehitevajo po desni. Do leta 2031 si v Slovenskih
železnicah vendarle želijo prepeljati 22,1 milijona potnikov ali skoraj podvojiti današnje število.
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V zadnjih dvajsetih letih smo tako predvsem avtoceste napolnili s pločevino; stopnja motorizacije se
je s 357 povišala na 549 (2018) osebnih vozil na 1000 prebivalcev. »Torej ni res, da ni prometnega
povpraševanja, le železnice so obstale pri sledenju trendom. Če bomo potniški železniški promet še
naprej tako uspešno zanemarjali, bo povpraševanja še manj, in na koncu bi po tej logiki lahko
prodali še tiste vlake, ki zdaj vozijo,« sarkastično doda Ogrin.
Gre za začaran krog, spiralo ponudbe in povpraševanja, pravi tudi Gregor Pretnar , prometni
strokovnjak iz podjetja PNZ. »Osnovni element pri odločanju za uporabo javnega prometa je
konkurenčni vozni čas. Raziskave kažejo, da mora biti za visok delež uporabe javnega prometa
razmerje med potovalnim časom z vlakom in avtom blizu ena. To pomeni, da za enako razdaljo
potrebujemo enako časa. V Sloveniji je to možno praktično samo na relacijah med Ljubljano ter
Litijo, Kranjem in Borovnico,« pojasnjuje. To so tudi relacije, kjer je največ potnikov, kot prikazuje
graf. Na (večinoma regionalnih) progah z manjšim številom potnikov se medtem železniški promet
ohranja samo zaradi zagotavljanja dostopnosti, pa še ta je zelo slaba. »Na primer na progi Nova
Gorica–Sežana je potovalni čas z avtom 42 minut, z vlakom 52 minut, kar niti ni slabo. Vzrok za
nizko zasedenost je verjetno to, da Sežana ni dovolj veliko središče, da bi generirala dovolj
povpraševanja. Slovenija ima med državami EU največji delež prebivalcev v redkeje poseljenih
območjih, kjer je bistveno težje zagotavljati učinkovit javni promet. Denimo Avstrija, Nizozemska,
Švica imajo bistveno večji delež prebivalcev v velemestih in na urbanih območjih,« razlaga Pretnar.
Četudi je vlak pri potovanjih do središč mest časovno konkurenčnejši, je na periferiji stvar drugačna.

Odvrača

jih

počasnost

Anketa o zadovoljstvu, ki jo Slovenske železnice vsako leto izvedejo med svojimi uporabniki,
razkriva, da potnike najbolj odvrača potovalna hitrost vlakov. Lani so sicer zamude potniških vlakov
v povprečju znašale 2,2 minute na 100 kilometrov in so v primerjavi s preteklim letom nekaj manjše,
še zmeraj pa občutne. Hkrati je bilo v lanskem letu odpovedanih 13 vlakov (0,007 odstotka). Četudi
si na Slovenskih železnicah obetajo, da bodo privlačnost potniškega prometa izboljšali z novimi
vlaki, pa ti ne bodo potnikov hitreje pripeljali do cilja. Hitrejši bodo za kakšnih 10 odstotkov, oceni
Dubravka Urban, in pojasni, da bodo novi vlaki predvsem hitreje ustavljali in speljevali, saj bodo
imeli večje pospeške. Družbi bo okrepitev omogočila, da bodo na progah, kjer je zdaj gneča, uvedli
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dodatne linije. Toda razlika bo občutnejša šele takrat, ko bo po slovenskih tirih vozil docela
prenovljen vozni park, saj bodo takrat lahko ukinili nekatere postaje oziroma na posamezne relacije
namestili regionalne vlake, nove pa uporabljali za daljše razdalje. Čez štiri leta, če gre verjeti
napovedim.
Na Slovenskih železnicah radi poudarijo, da kljub zastarelosti njihovega voznega parka – nekateri
vlaki po tirih vozijo še od zlatih časov nekdanje Jugoslavije – stari vlaki vendarle niso glavni razlog
za počasnost, saj zmorejo doseči bistveno višje hitrosti, kot jih razvijejo na vožnji čez Slovenijo.
Težava so železniški tiri. Maksimalna dovoljena hitrost na slovenskem omrežju je 160 kilometrov na
uro, »kjer konstrukcijske lastnosti prog to dopuščajo«, to pa je – skoraj nikjer. Tak odsek je denimo
med Šentjurjem in Grobelnim (11 kilometrov), med Slovensko Bistrico in Pragerskim – a ne vseh
7,4 kilometra – med Pragerskim in Mariborom ter del od Veržeja proti Murski Soboti. Na preostalem
delu omrežja morajo vlaki ves čas zavirati, ponekod, denimo na progi med Ljubljano in Koprom, tudi
do hitrosti 30 kilometrov na uro. Tega dejstva novi vlaki ne bodo spremenili. Za dvig hitrosti bi bilo
treba zgraditi več popolnoma novih odsekov po povsem drugih trasah, denimo med Ljubljano in
Celjem ter Mariborom in seveda med Ljubljano ter Divačo.
Težava, ki upočasnjuje vlake, so tudi nivojski prehodi. Na celotnem omrežju jih je 735. Ob tem so v
Sloveniji še zmeraj odseki, denimo kamniška proga, kjer so proge enotirne in neelektrificirane, zato
je vožnja tam počasnejša in frekvenca prometa manjša.
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Desetletja manjkajoča prometna politika
»Novi vlaki so nujni, niso pa zagotovilo za mnogo boljše storitve, če se ne bodo povečale frekvence
voženj in zmanjšali potovalni časi,« strne Ogrin. Da bodo novi vlaki na začetku prispevali k
atraktivnosti, vendar bo treba na dolgi rok poskrbeti za pogostejše odhode in uporabniku prijaznejše
vozne rede, se strinja tudi Pretnar. »Cilj bi moral biti vzpostavitev taktnega prometa na vseh progah,
pri čemer bi v okolici večjih mest to bilo na 15 do 30 minut, med regionalnimi središči pa na 30 do
60 minut. To je ključna usmeritev denimo avstrijskih, nemških in švicarskih železnic,« poudarja.
»Zelo pomemben vidik je tudi integrirano upravljanje s prometom, ne samo integrirani javni promet.
Denimo povračilo potnih stroškov, ureditev mestnega potniškega prometa, parkirna politika,« doda.
Prometna politika, torej. Delo od doma, ki ga je prinesel koronavirus, tej na stežaj odpira vrata, a
odgovorni za zdaj še gledajo stran.
Ključni problem železniškega potniškega prometa je v tem, da v Sloveniji odločevalci vanj preprosto
ne verjamejo (več). Zgovorno je tudi dejstvo, da vsaj zadnje tri vlade precej več pozornosti kot
posodobitvi potniškega voznega parka ali potniškemu udobju na vlakih nasploh posvečajo novi
tovorni povezavi med Koprom in Divačo.
V devetdesetih letih smo kot država sprejeli avtocestni program in se s strateško politiko ciljno
usmerili v izgradnjo avtocest. Še pomnite bencinski tolar? To je hkrati razlog za to, da je bilo tedaj v
gradnjo cest vloženega bistveno več denarja kot v gradnjo železnic. Toda ta trend se je nadaljeval
tudi po izgradnji avtocestnega križa in pravzaprav še traja. V zadnjih dvanajstih letih je bilo za
železnice le v treh letih iz proračuna namenjenega več denarja kot za ceste; a leta 2013 je bila
razlika le osem milijonov. Leta 2014 sta medtem država in Družba za avtoceste (Dars) v asfalt
vložili 207 milijonov ter v železnice 223, leto kasneje pa v ceste 213 milijonov in v železnice dvakrat
več.
Četudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ta čas rad poudari, da bo za železnice v tem in
naslednjem letu namenjenega več denarja kot v preteklih letih in da se bo začela gradnja drugega
tira kamniške proge, posodobitev gorenjske proge, vozišča Grosuplje, pa bodo finančna prioriteta
še vedno ceste. Letos in naslednji dve leti je za železnice predvidenih od 280 do 320 milijonov
evrov letno, za ceste pa od 665 do 700 milijonov. Gradnja železnic je ob tem dražja in
dolgotrajnejša od gradnje cest. Dlje ko bomo s posodobitvami odlašali, dražje bodo.
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»Še v devetdesetih letih je veljal konsenz, da bo po izgradnji avtocest napočil čas za železnice.
Vmes je minilo skoraj 30 let. Danes odloča falanga cestno-avtocestnih – ne pa nujno prometnih –
strokovnjakov, za katere vsak problem prometne dostopnosti pomeni cestno-avtocestni problem. To
miselnost podpirajo lokalne in državne politike ter oblasti, tudi avtomobilska industrija in
gradbeništvo,« je prepričan Ogrin.
Kriviti (zgolj) avtocestni oziroma gradbeni lobi, ki naj bi desetletja imela za talca celo državo, bi bilo
lahkomiselno, je prepričan Pretnar. Navsezadnje večina podjetij gradi tako ceste kot železnice. »Pri
avtocestah je imel pomembno vlogo Dars, ki je bil s svojimi strokovnimi službami sposoben sam
voditi izgradnjo avtocestnega omrežja, medtem ko so strokovne službe direkcije za infrastrukturo
absolutno podhranjene. Dejstvo je tudi, da je za večino državljanov osebni avto najbolj racionalna
možnost izbire prometnega sredstva, zato je bila tudi podpora gradnji avtocest tako velika,« pojasni.
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Potrebujemo predvsem dolgoročno zavezujoč nacionalni načrt za naslednjih 30 let, ki bo zagotovil
neprestano vlaganje v železnice v višini okoli 500 milijonov evrov letno, pove Ogrin. »Ni bližnjic in
hitrih rešitev,« je jasen, »dokler ne sprejmemo tako rekoč plebiscitarne odločitve, resnega napredka
v potniškem železniškem prometu ne bo. Če ne bo posodobitve prog, sodobnim potrebam
prilagojenih voznih redov, povečanja frekvenc voženj, krajšanja potovalnih časov in integracije z
avtobusnim prometom, bomo še naprej sužnji motorizacije in draginje mobilnosti, ki je prostorsko in
energetsko super potratna ter okoljsko nevzdržna. Toda trenutna prometna politika ne kaže znakov
resnega preobrata – tako kot preobratov ni bilo v prejšnjih politikah – in bojim se, da bodo železnice
vse bolj namenjene tovornemu prometu in vse manj potnikom,« še dodaja Ogrin. Ne samo z
denarjem, marsikaj se da narediti zgolj z dobro voljo; čeprav je ključna frekvenca voženj, bi se lahko
izkoriščenost vlakov izboljšala že z optimizacijo in usklajenostjo voznih redov. »Z malo več
fleksibilnosti, večjo povezanostjo s preostalimi prometnimi sistemi in več energije, vložene v
privabljanje potnikov, bi lahko Slovenske železnice gotovo pridobile še kakega potnika. Tudi nekaj
minut počasnejšo vožnje kot z avtom lažje prenesejo, če lahko delajo ali berejo in imajo kje sedeti,«
sklene Benčinova. A premika brez podpore celovite in trajnostne nacionalne prometne politike ne
bo.
Tudi Pretnar opozarja, da bi se morali kot država končno odločiti, ali bomo s ponudbo konkurirali
osebnim vozilom, kjer je to mogoče, torej predvsem v okolici Ljubljane in Maribora ter na oseh
Koper–Ljubljana–Maribor in Kranj–Ljubljana–Novo mesto, ali bomo pač zagotavljali minimalno
ponudbo na vseh progah. »Avstrijske železnice recimo v svoji strategiji razmišljajo o ukinitvi
železniškega prometa na progah z manj kot 2000 potniki dnevno, a hkrati o nadomeščanju teh s
sodobnimi avtobusi, po možnosti na alternativni pogon. Za potnike bi to pomenilo boljšo ponudbo,
za železnice pa manjše stroške. A to je občutljivo družbeno vprašanje in v Avstriji ne gre brez
nasprotovanj civilne družbe.« Medtem pa s(m)o potniki v Sloveniji nad železniškim potniškim
prometom že zdavnaj dvignili roke.
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Do leta 2022 še četrti most čez Savo
Občina Krško je v teh dneh pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 109 metrov dolgega pešmostu
čez Savo v Krškem.
Fotografije 1/2
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Novi most bodo navezali na že obstoječe kolesarske in pešpoti na obeh straneh Save. (Foto: Občina Krško)

Naložbo, ki je ocenjena na 2,4 milijona evrov, bo v celoti financirala občina. Gradbena dela naj bi se
začela predvidoma prihodnje leto, končala pa do konca leta 2022. To bo četrti most čez Savo v
Krškem, tretjega, ki je del krške obvoznice, so predali namenu februarja lani.
Zasnova projekta mostu za pešce je bila izdelana že v okviru priprave državnega prostorskega
načrta za HE Brežice, idejni projekt pa v letu 2011. Kot so sporočili z občine Krško, je julija letos
občinski svet potrdil investicijski program, izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi.
Občina naj bi v prvi polovici prihodnjega leta izvedla razpis za izbor izvajalca, v drugi polovici leta pa
bi že lahko začeli graditi.
Most širine približno 3,5 metra je zasnovan kot jeklena ločna konstrukcija brez podpornikov, s
povozno oziroma pohodno konstrukcijo. Namenjen bo pešcem in kolesarjem. Deloma je že
umeščen v prostor, saj je na desnem bregu Save zanj že postavljen temelj.

Prvi most leta 1866
Krško je svoj prvi most po podatkih Posavskega muzeja Brežice dobilo leta 1866. Most je omogočil
hitrejši in varnejši prehod čez Savo med Kranjsko in Štajersko. Dotlej je namreč ljudi na obeh rečnih
bregovih stoletja povezoval brod. Most dolžine 159 metrov je iz hrastovega lesa izdelal tesarski
mojster iz Celja Maksimilijan Stepišnik. Na desni strani mostu so zgradili mitnico, v kateri so pobirali
mostnino. Most je bil v uporabi vse do leta 1967, ko so ga zaradi naraščajočega prometa
nadomestili z novim železobetonskim mostom, lesenega pa so leta 1971 podrli. ds
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Gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov
se začne v 2021
Čas branja:
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Odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne jedrske odpadke
bodo začeli graditi prihodnje leto, je povedal Sandi Viršek,
direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO).
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Borut Hočevar

Takšno bo odlagališče nizkoFoto: ARAO

Več

iz

teme

in

srednjeradioaktvinih odpadkov

v

Obveščaj me o novih člankih

:

energetika

dodaj

Agencija za...

dodaj

IRMA

dodaj

Sandi Viršek

dodaj

Vrbini.

:

energetika >

Agencija za radioaktivne... >

IRMA >

Sandi Viršek >

Izvedbo naložbe v odlagališče nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO) bo olajšalo preoblikovanje ARAO Zdaj je organiziran kot javni
gospodarski zavod, po novem pa bo predvidoma javno podjetje v državni lasti,
je napovedal Viršek. Govoril je v četrtek na kolokviju o betonih. Kolokvij je
organiziral inštitut za raziskavo materialov in aplikacije IRMA
.

.

Kaj dela ARAO
ARAO opravlja štiri glavne javne gospodarske službe:
● upravljanje centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju pri
Ljubljani;
● nadzor zaprtega odlagališča na območju rudnika urana Žirovski vrh;
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● priprava odlagališča NSRAO za slovenski del odpadkov iz jedrske elektrarne
Krško (JEK) in odpadkov malih povzročiteljev iz Slovenije;
● pozornost pa namenja tudi postavitvi odlagališča visokoradioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.
Koliko je NSRAO in kje nastajajo
Jedrski odpadki, ki nastajajo v JEK, se skladiščijo v elektrarni, vsi drugi
radioaktivni odpadki pa v skladišču na Brinju. V JEK je skladiščenih okoli 2.500
kubičnih metrov radioaktivnih odpadkov, na Brinju pa približno sto kubičnih
metrov.
Okoli 90 odstotkov slovenskih NSRAO nastane v JEK, okoli deset odstotkov pa
pri tako imenovanih malih povzročiteljih: v medicini, industriji in raziskovalnih
ustanovah. NSRAO so najpogosteje oprema, ki so jo uporabljali pri delu z viri
sevanja in je ni mogoče očistiti za vnovično uporabo. V JEK pa so tudi betonski
in kovinski radioaktivni odpadki.
Skupno bo treba odložiti okoli deset tisoč kubičnih metrov slovenskih NSRAO.

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

Kako so iskali lokacijo za odlagališče
Pred desetletji so v svetu menili, da je najprimernejši pristop k iskanju lokacije
za odlagališče tehnični. Tako so se v osemdesetih letih lotili iskanja lokacije tudi
v Sloveniji. Kot najustreznejšo so opredelili lokacijo v Posavju. Ko pa je lokacija
postala znana, so se tja odpravili predstavniki sedme sile. Domačini so pridržali
novinarja in snemalca ter zahtevali od pristojnega ministra, da podpiše, da tam
ne bo nikoli odlagališča. Državni sekretar je priletel s helikopterjem in podpisal
takšno izjavo. »Tako smo v Sloveniji izgubili tehnično najboljšo lokacijo za
odlagališče NSRAO,« je razložil Viršek.
Podobno se je takrat dogajalo tudi
šele s 13. izbrano lokacijo.

v

drugih državah. V Južni Koreji so uspeli

V Sloveniji so takrat ustanovili ARAO in mu naložili, da skrbi za radioaktivne
odpadke. V ARAO so zbirali izkušnje iz drugih držav in našli pristop, ki je
pomenil kombinacijo tehničnih lastnosti in sprejemljivosti za lokalno skupnost.
Analizirali so 12 lokacij v petih občinah in predlagali tri najprimernejše, in sicer
v občinah Krško, Brežice in Sevnica. V izbranih občinah je bil jedrski objekt za
prebivalstvo veliko bolj sprejemljiv kot drugje po državi.
Izbrali so lokacijo v Vrbini v občini Krško, odločili pa so se za različico
odlaganja, ki je kombinacija površinske in podzemne izvedbe: odpadke bodo
odlagali s površine, po zaprtju pa bo nastala podzemna odlagalna enota.
Površinski koncept uporabljajo v Franciji, Španiji in drugje, podzemnega pa, na
primer, na Finskem, Švedskem in Madžarskem.
Kako so zasnovali odlagališče
Decembra 2009 je vlada potrdila lokacijo poleg JEK, potrdila pa je tudi
odlagalni koncept. V Vrbini bodo odložili odpadke pod ravnijo podtalnice, ko
bodo odlagališče zaprli, pa bodo onemogočili dostop podtalne vode do
odpadkov.
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Odpadke bodo vlagali v betonski odlagalni silos, nad njim bosta neprepustna
plast in plast gline. Pomemben je večpregradni koncept, po katerem bo več
zaporednih pregrad ščitilo odpadke pred vdorom vode, okolico pa pred
kontaminacijo.
Odpadki bodo ustrezno pripravljeni in v trdnem stanju, v svežnju bo običajno
tudi polnilna malta. Končna pakirna enota bo betonski zabojnik. Polnilna malta
bo tudi v zabojniku in med zabojniki v betonskem silosu. Nad silosom bo glineni
čep, ustrezni pa bosta tudi geologija in hidrogeologija lokacije. Če bi katera od
pregrad odpovedala, bi jo nadomestila druga. Pod silosom bo drenažni bazen,
kjer se bo zbrala voda, nastala predvsem s kondenzom. Vodo bodo preverili, in
če bo kontaminirana, jo bodo ustrezno obdelali. Po zaprtju silosa drenažni
sistem ne bo imel več funkcije.
Na odlagališču bodo trije sklopi objektov: upravni, tehnološki in odlagalni
oziroma hala, pod katero bo betonski silos.
Odlagalni zabojniki bodo iz armiranega betona. V vsakem bodo štirje cevasti
vsebniki, kar je enako kot dvanajst 200-litrskih sodov. Dimenzije zabojnika
bodo 1,95 metra krat 1,95 metra krat 3,30 metra. Projektna masa zabojnika bo
40 ton. Za slovenski del odpadkov bodo potrebovali okoli 900 zabojnikov,
načrtovana zmogljivost silosa pa je 990 zabojnikov.

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

Kako bodo gradili odlagališče? Najprej bodo postavili tako imenovano
diafragmo, debelo 1,5 metra in globoko 70 metrov, ki bo ščitila gradbeno jamo
pred vdori vode in podori. Potem bodo začeli kopati gradbeno jamo. Nato bodo
začeli gradnjo meter debelega betonskega silosa.
Odpadke bodo vlagali s 40-tonskim dvigalom. Največja globina odlaganja bo
dobrih 50 metrov. Zabojniki bodo odloženi v plasteh, v vsaki bo 99 zabojnikov.
Kako poteka postavitev odlagališča
● Pri projektu zdaj izvajajo presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo.
Postopek želijo končati še letos, okoljevarstveno soglasje pričakujejo pred
koncem leta.
● Za pridobitev gradbenega dovoljenja ima ARAO »vse pripravljeno«.
● Kmalu naj

bi

bil objavljen razpis za gradnjo.

● Gradnja bo predvidoma potekala

tri

leta.

● V pogodbi s Hrvaško je določeno, da morata obe državi začeti odlaganje od
leta 2023 do 2025. Slovenija se trudi roke izpolniti.
● V JEK nastane okoli 50 kubičnih metrov NSRAO na leto, zato je predvidena
izpraznitev skladišč. Odlagališče bi potem nekaj let mirovalo, ko odpadkov ne
odlagali.
● Leta 2049

bi

bi

vanj odložili še preostale odpadke

● Leta 2058 bi začeli razgradnjo odlagališča in ga leto pozneje zaprli. Do leta
2062 bi ga pripravili za dolgoročni nadzor.
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● Do leta 2113 bi opravljali aktivni dolgoročni nadzor, potem pa 250 let pasivni
dolgoročni nadzor. Pozneje bo sledila predvidoma neomejena raba lokacije.
Kako varno bo odlagališče

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

Na podlagi priporočil mednarodnih varnosti je uprava za jedrsko varnost
predpisala, da vpliv odlagališča na kritično skupino prebivalstva v primeru
normalnega dogodka ne sme biti večji od 0,3 milisieverta na leto. Analize
kažejo, da bo vpliv odlagališča med normalnim obratovanjem večstotisočkrat ali
celo milijonkrat manjši od dovoljenega vpliva, vpliv objekta je zato zanemarljiv,
je zagotovil Viršek.
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