Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 10. 2020
Število objav: 15
Internet: 9
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Vrtovec: Pomisleki o begu možganov nesmiselni

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 10. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...da naj bi s tem le naredili hitro cesto za še hitrejši beg možganov, ne verjame, prav nasprotno. »Prihodnji četrtek se
bo na Gaberkah formalno začela gradnja tretje razvojne osi. Za razvoj Koroške je ključna dobra povezljivost, dobra
primarna infrastruktura, da bo gospodarstvo napredovalo, da bodo tu delovna...

Naslov

Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo pritožbe

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 10. 2020

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo pritožbe O gradnji stolpičev odloča upravno sodišče, Bellevue Living brez
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Objavljeno 08. oktober 2020 06.00 Posodobljeno...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Mengša

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 8. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 22.28 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 10 kilometrov severno od Ljubljane, v Mengšu. Intenziteta potresa v širšem
nadžariščnem območju ni...

Naslov

Pod Borlom bodo kmalu začeli gradnjo rokava na Dravi (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 8. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občanom Cirkulan, ki pod gradom Borl živijo v neposredni bližini Drave, se v kratkem vendarle obeta začetek gradnje
rokava na reki, s katerim bo direkcija za vode uredila razlivno območje pri Mali vasi. S tem naj bi do sredine leta 2021
omilili škodo po vse pogostejših...

Naslov

Ministrstvu za delo po predlogu sprememb proračuna za leto 2021 290 milijonov evrov manj

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 8. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pogrešal več sredstev za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V Levici in SD pa bi želeli več sredstev za gradnjo
domov za starejše. Miha Kordiš iz Levice je ocenil, da sredstva za napovedano gradnjo petih javnih domov manjkajo.
Poleg tega je po njegovih besedah pet domov pljunek v morje glede na 12.000 ljudi,...
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Naslov

(POGLED) Zdravje v senci tretje osi

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 10. 2020

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zelo blizu začetka in do prve zasajene lopate oddaljeni le teden dni, kar naj bi simbolično pokazalo, da se bo gradnja
hitre ceste zdaj zares začela. Aktualni predsednik vlade Janez Janša se je za gradnjo hitre ceste na Koroškem izrekel
že ob vladnem obisku leta 2005 v podjetju REMF na Prevaljah, kot tudi za to, da...

Naslov

Stanovanja zakopali, odkopali in jih končno oddali

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...uspešno uredila vseh pet stanovanj v skriti, spodnji, etaži neprofitnega bloka Livade, okrog katere so nasuli zemljo,
ker je bil blok v preteklosti črna gradnja. V začetku tega tedna pa je Komunala skupaj z občino predala ključe petim
novim najemnikom. Neprofitni blok je zdaj videti še višji, nad pritličjem ima...

Naslov

Kadrovske težave so ovira pri okrevanju

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 8. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 768 cm2

...avtomobilski dobavitelj Cimos in proizvajalec letaliških avtobusov Tam Europe, se število prostih delovnih mest
predvsem v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu povečuje. Prejšnji mesec se je tudi znižalo število brezposelnih
za pet odstotkov glede na avgust. V primerjavi z lanskim septembrom je sicer brezposelnih...

Naslov

Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo pritožbe

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana; 8. 10. 2020

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 17

Površina: 596 cm2

...Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo pritožbe Projekti O gradnji stolpičev odloča upravno sodišče - Bellevue
Living brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja Ljubljana - Načrtovani stanovanjski gradnji...

Naslov

(O) Stojan Petrič z državo zaslužil skoraj milijardo evrov! Mu bosta lutka Damijan in KUL
koalicija omogočila nadaljnje služenje milijonov na račun slovenskih davkoplačevalcev?!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 10. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Stojan Petrič sploh ne skriva, da hoče zrušiti sedanjo uspešno vlado. Zadnji neuspehi in dejstvo, da ni bil izbran za
gradnjo hotela Brdo in druge cevi karavanškega prostora ter slabi obeti za izbiro gradnje drugega železniškega tira
med Koprom in Divačo, povzročajo pri Petriču popolno paniko. Zadnjo slabo novico je doživel...
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Naslov

Žrtvovanje Save

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 10. 2020

Avtor

Z. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Žrtvovanje Save Hidroelektrarne so postale ujetnice konflikta med ohranjanjem narave in zaščito podnebja Protest
nasprotnikov gradnje novih hidroelektrarn pod vodstvom nevladne organizacije Balkan River Defence, ki se bori za
ohranitev prosto tekočih rek in za katero hidroelektrarne ne...

Naslov

Ali Sloveniji grozi električni mrk čez tri leta?

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 8. 10. 2020

Avtor

Leo Šešerko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 224 cm2

...uradniki graditeljem sončnih kolektorjev na domačih strehah izdajali odločbe o rušenju po nareku jedrskih lobistov.
Hkrati so spodbujali demonstracije proti gradnji vetrnih elektrarn in neskončno zapletli postopke za pridobitev
gradbenih dovoljenj zanje. Tako stojita danes v Sloveniji samo dve vetrni elektrarni, na...

Naslov

Obnova vodovoda v Frankovem naselju

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 9. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 42 cm2

...nabiralnike, objavljajo pa jih tudi na spletni strani občine Škofja Loka. Cesto popolnoma zapirajo po fazah, da bi bil
dostop do objektov čim manj moten. Po gradnji vodovoda pa bodo na tem območju uredili tudi zgornjo plast ceste,
javno razsvetljavo, zgradili pa bodo tudi meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje cestnih...

Naslov

Epidemija nevednosti

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 10. 2020

Avtor

Mitja Vilar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 73 cm2

...Bivajo v domovih, kjer koncendent, ministrstvo za delo, ne predpiše izvajalcem, da morajo poskrbeti za čist zrak za
dihanje. Problem so domovi starejše gradnje, kjer je več kot 100 mrtvih, ne novejši, kjer jih je sedem. Analiza okužb ne
kaže, koliko se jih je okužilo od osebe v istem gospodinjstvu. Tam je možnost...

Naslov

Slovenci v evropskem projektu, ki razvija super krompir

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 10. 2020

Avtor

Smilja Štravs

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 18

Površina: 2.203 cm
2

...drugi izrazito sušna Španija. Kako ste se lotili vzgoje super krompirja, s tehnikami križanja ali sodobnim genskim
inženiringom? Glede na to. da v Evropi javno mnenje in politika nista naklonjena genskemu inženiringu, je naša
naloga, da pomagamo žlahtniteljem pri križanju posameznih sort. da to počnejo bolj usmerjeno in izbirajo...
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Delo.si
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Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.delo.si/novice/slovenija/vrtovec-pomis...

Vrtovec: Pomisleki o begu možganov
nesmiselni
Hitro cesto na Koroško bodo začeli graditi prihodnji teden na
Gaberkah. Minister zaupa stroki, da posedki na območju
premogovnika niso (pre)veliki.
Objavljeno
08. oktober 2020 06.00
Posodobljeno
08. oktober 2020 06.00

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

Preskoči oglas X

Na Gaberkah bodo prihodnji teden začeli graditi tretjo razvojno osi. FOTO: Uroš Hočevar

Špela Kuralt
Dravograd – Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je obljubil, da bodo tretjo razvojno os gotovo začeli graditi prihodnji teden na Gaberkah. Dodal je, da se z ministrom za
okolje Andrejem Vizjakom trudita, da bi tretja razvojna os na Koroško prišla v letih 2025 in 2026. Opozorilom, da naj bi s tem le naredili hitro cesto za še hitrejši beg možganov, ne
verjame, prav nasprotno.
»Prihodnji četrtek se bo na Gaberkah formalno začela gradnja tretje razvojne osi. Za razvoj Koroške je ključna dobra povezljivost, dobra primarna infrastruktura, da bo gospodarstvo
napredovalo, da bodo tu delovna mesta, da bodo mladi ostajali,« je dejal Vrtovec. Gorazd Marinček iz združenja Rovo, ki ima zaradi tretje razvojne osi odprte tri upravne spore, je
prepričan o nasprotnem: »Prometne prognoze so delali pred desetimi leti. Epidemija je tudi pokazala, da bo vse več dela na domu in ne bo toliko prevozov.« Vrtovec meni drugače: »Vsi
pomisleki, da bo s tem prišlo do bega možganov, so popolnoma nesmiselni. Beg možganov se dogaja zdaj, ko ni urejene primarne infrastrukture, da bi se ljudje sploh vrnili domov.«
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Predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi na Koroškem Matic Tasič je povedal, da načrtujejo začetek gradnje na lokaciji Jenina v občini Slovenj Gradec prihodnjo pomlad, na
vseh sedmih odsekih do Slovenj Gradca pa do konca leta 2021. Vrtovec je pojasnil, da imajo za projekt Jenina odprto javno naročilo za izbor izvajalca, hkrati pridobivajo tudi gradbeno
dovoljenje: »Ker mislimo resno, vodimo oba postopka hkrati.« Dodal je, da tretja razvojna os ne bo slepa ulica. »Naredili bomo nekakšen Y, z enim delom proti Dravogradu in Holmcu.
Decembra grem v Avstrijo, kjer se bomo pogovarjali, kako bi dosegli skupni rezultat.«

Cesti naproti

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

Minister je prepričan, da zapletov ob začetku na Gaberkah ne bo. Prognoza posedkov terena in podatki meritev Premogovnika Velenje je na začetku leta 2019 izdelan dokument, ki ga je
nekdanja ministrica Alenka Bratušek navajala v odgovoru poslancu Željku Ciglerju, da na podlagi te prognoze prilagajajo projektantske rešitve, »saj so posedanja na tem območju še
vedno aktivna in neenakomerna«. Ciglerju so prav ta teden zavrnili zahtevo za dostop do dokumenta. Vrtovec pravi, da gradbeni stroki zaupa: »Nisem gradbeni strokovnjak, da bi lahko
ocenil, da so ti posedki tako veliki, da bi lahko ogrozili projekt. Če bo kdo to dokazal in mi predstavil študije, se bomo o tem pogovarjali. Seveda me zanima, ali bo cesta varna ali ne,
ampak dajmo zaupati strokovnjakom.«

Na tem delu bo speljana tretja razvojna os. FOTO: Špela Kuralt/Delo
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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!

Na Darsu so povedali, da so na odseku Velenje–Slovenj Gradec pridobili že 74 odstotkov površin, ki so nujne za gradnjo. Za odkupe je država odštela devet milijonov evrov. Na odseku
Velenje–Šentrupert so za zdaj pridobili 14,5 odstotka površin in zanje odšteli 12 milijonov evrov. Preostalih odkupov zemljišč na tem delu še niso začeli, ker čakajo na izdajo
parcelacijskih odločb. Številni občani spodnjesavinjskih občin sicer še vedno upajo na čudež, da ceste tu ne bo. Braslovški župan Tomaž Žohar je pojasnil, da trenutno izvajajo postopek
pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, občina pa se je priglasila kot stranka v postopku.
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Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo
pritožbe
O gradnji stolpičev odloča upravno sodišče, Bellevue Living
brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Objavljeno
08. oktober 2020 06.00

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

Posodobljeno
08. oktober 2020 06.00

Odpri galerijo
Čeprav ima poslovnež Izet Rastoder gradbeno dovoljene že od lanskega septembra, se gradnje najvišjih stoplnic v državi še ne more lotiti. Foto: Leon Vidic

Manja Pušnik
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Načrtovani stanovanjski gradnji ob Celovški, kjer naj bi poslovnež Izet Rastoder postavil najvišji stolpnici v državi, v neposredni bližini Tivolija pa avstrijski investitorji sosesko
Bellevue Living, sta (začasno) ustavljeni. Preprečujejo ju pritožbe in tožbe bližnjih stanovalcev, pri čemer jim po naših informacijah pomaga več znanih in za takšne primere
usposobljenih odvetniških pisarn. »To je očitno nagajanje investitorjem,« pravi sogovornik, ki ne želi biti imenovan.
V Šiški, ki velja za enega najbolj naseljenih delov prestolnice, je bilo ob prometno obremenjeni Celovški cesti v minulih dveh letih napovedanih več stanovanjskih gradenj. Nekatere
med njimi se že uresničujejo, denimo gradnja soseske Kvartet z 221 stanovanji pri nakupovalnem središču Aleja (gradijo jo slovaški investitorji oziroma družba Corwin), nasproti sedeža
LPP pa avstrijski Trivium gradi blok s 60 stanovanji. Večja gradbišča ob Celovški medtem stojijo.
Med njimi je že pripravljeno in ograjeno gradbišče v bližini soseske Celovški dvori, kjer Rastoder prek podjetja Spektra Invest načrtuje gradnjo dveh najvišjih stolpnic v državi. Po
načrtih bosta Celovška dvojčka z 220 stanovanji visoka kar 85 metrov. Gre za 45-milijonsko investicijo, ki jo Rastoder načrtuje že nekaj let, gradbeno dovoljenje pa ima v rokah od
lanskega septembra. Gradbena jama in pripravljalna dela so namreč že izvedeni, v Spektri Investu so začeli iskati izvajalca del. Upali so, da bodo gradbenike izbrali že junija in da bo
gradnja stekla takoj, ko bodo razmere dopuščale. A se je zapletlo.

Tožba na upravnem sodišču že leto dni
Po naših informacijah namreč gradnjo ustavljajo pritožbe bližnjih stanovalcev. Andjela Nikolić, vodja projektov v podjetju Rastoder, pojasnjuje: »Ministrstvo za okolje je gradbeno
dovoljenje po integralnem postopku izdalo 19. septembra lani. Zoper to odločitev je bila 6. novembra vložena tožba na upravnem sodišču, ki še vedno čaka na obravnavo. Po zadnjih
informacijah bo sodišče pritožbo obravnavalo v začetku prihodnjega leta. Tožbo je vložila skupina stanovalcev iz Celovških dvorov. Podlage za tožbo pa v bistvu nimajo, saj smo
spoštovali občinski prostorski načrt in prostorske pogoje, ki veljajo na območju našega zemljišča, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije.«

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

Se torej lahko zgodi, da stanovanjskega projekta sploh ne bodo uresničili? Nikolićeva odgovarja, da so sklenili počakati na odločitev sodišča, upajo pa, da bo projekt mogoče izpeljati.
»Zakaj sodišče potrebuje toliko časa, lahko samo ugibamo. Zagotovo so k temu pripomogle tudi epidemiološke razmere,« dodaja Nikolićeva. Hkrati potrjuje, da za (še ne zgrajena)
stanovanja v Celovških dvojčkih vlada veliko zanimanje: »Rezervacije za stanovanja so neformalne in nezavezujoče, saj jih brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne moremo
prodajati. Povpraševanje je res veliko, rezerviranih je namreč več kot 60 odstotkov stanovanj.«

Avstrijski vlagatelji bodo morali pred
začetkom gradnje soseske Bellevue Living
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počakati na pravnomočno gradbeno
dovoljenje UE Ljubljana. Foto: Leon Vidic
Izsiljevanje bližnjih stanovalcev
Tudi avstrijska družba Bellevue Living, ki tik ob Tivoliju od konca januarja napoveduje gradnjo istoimenske stanovanjske soseske s 60 stanovanji, se je znašla v podobnem položaju kot
Rastoderjeva družba ob Celovški. Na že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ga je upravna enota izdala 14. aprila, so se namreč pritožili bližnji stanovalci. Ker dovoljenje še ni
pravnomočno, avstrijski vlagatelji na zemljišču ne morejo začeti graditi. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se nekaj stanovalcev pritožilo, češ da jim bo nova soseska preprečevala
naravno svetlobo, pa tudi, da naj bi se zaradi stanovanjske gradnje znižala vrednost njihovih stanovanj. Pri tem so menda avstrijskega investitorja izsiljevali s plačilom odškodnine.

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

Pri pritožbi na izdajo gradbenega dovoljenja jim po navedbah našega vira pomagajo za to specializirani ljubljanski odvetniki. V Bellevue Livingu potrjujejo, da so morali med
postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja obravnavati nekaj pritožb. Hkrati dodajajo, da je bil postopek uspešno končan in da so pridobili končno gradbeno dovoljenje. »Začetek
gradbenih del je predviden v prihodnjih tednih, zaključek pa poleti leta 2022,« dodajajo. Medtem pa na upravni enoti pojasnjujejo, da je bilo gradbeno dovoljenje sicer res izdano 14.
aprila, vendar še ni pravnomočno.
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Šibek potresni sunek v bližini Mengša
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 22.28 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 10 kilometrov severno od Ljubljane, v Mengšu.
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Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Vodic, Črnuč in ljubljanskega Šmartna, so sporočili iz urada za seizmologijo in geologijo pri
Agenciji RS za okolje.
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Pod Borlom bodo kmalu začeli gradnjo rokava
na Dravi (tema)
Občanom Cirkulan, ki pod gradom Borl živijo v neposredni bližini Drave, se v kratkem vendarle obeta začetek gradnje
rokava na reki, s katerim bo direkcija za vode uredila razlivno območje pri Mali vasi. S tem naj bi do sredine leta 2021
omilili škodo po vse pogostejših jesenskih poplavah reke v njenem spodnjem toku.
Vrednost projekta so na direkciji ocenili na okoli 800.000 evrov. Je del evropskega projekta Frisco 2.3., zato 85 odstotkov
prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Omogočil bo odprtje rokava ob desni brežini Drave naprej od Borla.
Na direkciji sicer pravijo, da ukrep na poplavno varnost vpliva malo, saj je osnovni cilj posega zmanjšanje erozijske
ogroženosti ceste proti mejnemu prehodu Zavrč. Kot dodajajo, pa ima vsakršno povečevanje pretočnosti reke zagotovo
tudi pozitivne učinke na poplavno varnost.
Kot so pojasnili za STA, je postopek za izbiro izvajalca pri koncu, dokončni izbor pa bo, če ne bo pritožb, potrjen konec
tedna. Na razpis sta prispeli dve ponudbi; ljubljansko podjetje Prohaus je bilo pripravljeno dela opraviti za dobrih 315.000
evrov, ptujsko podjetje Drava VGP pa za 540.000 evrov. Kljub višji ponudbi je bilo izbrano slednje, saj prvo ni izpolnjevalo
vseh razpisnih pogojev. Dela bodo začeli takoj po podpisu pogodbe.
Sicer pa bodo podobne ukrepe na Dravi izvajali tudi v okviru kohezijskega projekta Natura ZaDravo, pri katerem bodo
sledili naravovarstvenim ciljem. Med drugim je na odseku reke nad jezom v Markovcih predvidena obnova mrtvic v
Muretincih.
Lani so izdelali še idejno zasnovo za območje Dolan, kjer je predvidena izgradnja visokovodnega nasipa oziroma zidu, s
katerim bodo zavarovali stanovanjske objekte pod mostom pri Borlu. Časovnica glede omenjene gradnje še ni določena,
saj so na direkciji šele v fazi pogovorov glede financiranja.
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Država je v zadnjih petih letih za povečanje poplavne varnosti ob Dravi med drugim že zgradila nasip v Dogošah in
zavarovala Malečnik, za več varnosti so poskrbeli še na odseku od Vurberka do Zgornjega Dupleka.
Hkrati po zagotovilih direkcije za vode vsako leto izvajajo vzdrževalna dela na različnih sipinah od jezu v Melju do Zavrča,
od koder odstranjujejo zarast in mulj. A kot ob tem poudarjajo, mora zaradi zavarovanega območja Natura 2000 prod
ostajati znotraj struge, kar je zelo resen problem in povečuje poplavno ogroženost.
Namen čezmejnega evropskega projekta Frisco je zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle,
Bregane in delih porečij Drave ter Mure v Sloveniji in na Hrvaškem.
Za zagotavljanje poplavne varnosti pa bo v naslednjih letih na voljo še precej evropskega denarja, saj je vladna služba za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko poleti potrdila še nekaj več kot 11,4 milijona evrov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Z načrtovanimi ukrepi bodo zagotovili dolgoročno poplavno varnost na območju mestnih občin Maribor
in Ptuj ter občin Duplek in Starše.
Med prebivalci ob Dravi je sicer precej nezadovoljstva zaradi razmer, saj so v zadnjem desetletju na imetju utrpeli že za
okoli sto milijonov evrov škode. V Malečniku so nedavno izrazili nestrinjanje z državnimi ukrepi na Dravi, saj bi bilo po
njihovem mnenju treba strugo temeljito očistiti in poglobiti, da bi preprečili morebitne poplave.
"Zapravlja se milijone evrov, učinka ni pa nobenega," je takrat dejal predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Jože Škof.
Po njegovem prepričanju dosedanji državni ukrepi na Dravi samo poslabšujejo stanje, saj se struga spet zarašča,
nastajajo otoki in sipine, reka pa ob visokih vodostajih znova sili v naselje.
Na čedalje pogostejše nevšečnosti so že lani začeli opozarjati kmetje, ki so se organizirali v civilno iniciativo. Direktor
Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je po lanskih poplavah dejal, da je šlo znova za milijonsko škodo
na kmetijskih površinah, saj se je pod vodo znašlo kar tisoč hektarjev najboljših zemljišč.
Ob tem je dodal, da si je Drava zaradi nevzdrževanja začela iskati nove poti, kar povzroča škodo zaradi nanosov in
erozije. Tudi Rebernišek razlog za težave vidi v zarasli stari strugi.
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Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, ki bo predvidoma kmalu zasedel mesto ministra, je ob
lanskih Mišičevih dnevih v Mariboru povedal, da z zaskrbljenostjo spremlja vsakoletno pojavljanje poplav, ki kmetom
jemlje voljo do nadaljevanja dejavnosti. Predvsem ga skrbi ravnanje tistih, ki le varujejo vodne vire in naravovarstvene
vidike, o kmetijskih zemljiščih pa praktično ne govorijo, je takrat dejal.
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Ministrstvu za delo po predlogu sprememb
proračuna za leto 2021 290 milijonov evrov manj
Ministrstvo za delo bo skupaj z inšpektoratom za delo po predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2021 dobilo
290 milijonov evrov manj kot v rebalansu proračuna za letos. Če pa se v rebalansu odštejejo sredstva za odpravo
posledic epidemije, bo prejelo 123 milijonov evrov več, so na seji odbora DZ za delo povedali predstavniki ministrstva.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo skupaj z inšpektoratom za delo po predlogu
namenjenih 1,93 milijarde evrov, po predlogu proračuna za leto 2022 pa 1,88 milijarde evrov, je na današnji seji odbora
povedala državna sekretarka na ministrstvu Mateja Ribič. Odbor se je danes seznanil z obema predlogoma v delu iz
njegove pristojnosti.
Po besedah Ribičeve tako v letu 2021 kot 2022 za 14 milijonov več sredstev kot v rebalansu namenjajo za denarno
socialno pomoč in varstveni dodatek. Razlog je tudi v tem, ker naj bi bilo zaradi epidemije prejemnikov denarne socialne
pomoči nekaj več. Glede na rebalans večajo sredstva za osebno asistenco, in sicer za dobrih deset milijonov evrov v letu
2021 in za 17 milijonov evrov v letu 2022. Uporabnikov je namreč vse več.
Več sredstev bo namenjenih tudi za starševska nadomestila, in sicer 22 dodatnih milijonov evrov v letu 2021 in 25
dodatnih milijonov evrov v letu 2022. Za družinske prejemke bo leta 2021 namenjenih pet milijonov evrov več, leta 2022
pa 7,8 milijona evra več.
Prav tako bo glede na rebalans več sredstev za otroški dodatek, subvencioniranje študentske prehrane, štipendije,
transferje vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja ter za socialno vključevanje invalidov.
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Največja znižanja glede na rebalans pa so pri denarnem nadomestilu za brezposelne. Sredstva v ta namen so se letos
zaradi epidemije zelo povečala, leta 2021 in 2022 pa bo upravičencev po pričakovanjih manj, je dejala Ribičeva.
V razpravi je Aljaž Kovačič iz LMŠ pogrešal več sredstev za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V Levici in SD pa bi
želeli več sredstev za gradnjo domov za starejše. Miha Kordiš iz Levice je ocenil, da sredstva za napovedano gradnjo
petih javnih domov manjkajo. Poleg tega je po njegovih besedah pet domov pljunek v morje glede na 12.000 ljudi, ki
čakajo na prosto posteljo v domu.
Na Ekonomsko-socialnem svetu je padla ideja, da se ta številka 12.000 čakajočih preveri, je pri tem povedala Ribičeva.
Po njenih besedah je namreč razlika med aktualnimi vlogami na eni strani in evidenčnimi vlogami na drugi, je pojasnila. A
poslanec Levice Primož Siter je poudaril, da Skupnost socialnih zavodov Slovenije že razlikuje med obema vrstama vlog
in več kot 12.000 čakajočih na dom je vodenih med aktualnimi vlogami.
Tudi Bojana Muršič iz SD je bila skeptična do namere vlade, da bo zagotovila dodatna mesta v domovih. Približno 400
mest primanjkuje samo v Rušah, je dejala. Zanimalo jo je, ali ima pristojno ministrstvo izdelan načrt, kje bodo gradili
domove.
Po besedah predsednice odbora Eve Irgl iz SDS se povečujejo postavke, ki so na področju dela odbora ključne. Pri tem
je denimo omenila denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Za gradnjo domov pa so po njenih besedah predvidena
tudi evropska sredstva.
Tudi Ribičeva je potrdila, da bodo načrtovane postelje v javnih domovih skušali financirati iz evropskega programa React.
Če pa jim to ne bi uspelo, predlog za gradnjo javnih domov tako v letu 2021 kot 2022 namenja 12,5 milijona evrov.
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(POGLED) Zdravje v senci tretje osi

ODPRI GALERIJO
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Vlada ve, da Korošci lepim besedam ne nasedajo več, štejejo
dejanja, in če ne bo zagotovila osnovnega, jim bo sčasoma
prekipelo. Gre za vprašanje pravic, trdoživosti in krivic
Ob vseh vladnih obiskih na Koroškem je tretja razvojna os že večkrat slišana pesem. Če je
še pred leti bila hit, je zdaj to že evergreen, zimzelena melodija, ob kateri koroški poslušalci
ne migajo več prav posebno. Bolj čakajo, a vedo, da ne bo narejeno, dokler ne bo - storjeno.
Zavez in sprotnih političnih obljub, da hitra cesta bo, je namreč bilo že preveč, tako od
pristojnih ministrov z visokimi kot z nizkimi petami. No, tokrat naj bi bili zelo blizu
začetka in do prve zasajene lopate oddaljeni le teden dni, kar naj bi simbolično pokazalo, da
se bo gradnja hitre ceste zdaj zares začela.
Aktualni predsednik vlade Janez Janša se je za gradnjo hitre ceste na Koroškem izrekel že
ob vladnem obisku leta 2005 v podjetju REMF na Prevaljah, kot tudi za to, da se bo gradnja
začela na Koroškem. Ambiciozno je dodal pogoj, da če bo uspeh pogajanj za evropska
sredstva velik, "lahko začnemo prej, kot je bilo načrtovano, to pomeni, da bi lahko začeli v
tem mandatu, zaključili pa v naslednjem". Naslednjega mandata Janša ni dobil, dobili pa so
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ga drugi, ki so o tretji osi veliko govorili, sam pa je lahko vedno rekel, hja, če bi bil jaz
dobil mandat ...
Prišla je vlada Boruta Pahorja, z njo gospodarska kriza, a obljube o izgradnji tretje osi niso
poniknile, naposlušali smo jih tudi na Večerovih okroglih mizah, a porazni časovni zamiki
so regijo pustošili in odmikali od želenega cilja. Prihajali so celo prometni ministri, ki so
gradnjo ocenili kot nepotrebno in si potem premislili ter se zavezali s časovnico, pa
kmetijski, ki so gradnjo podpirali, v žepu pa držali figo zaradi kmetijskih zemljiščih. Vsa
novejša politika nosi svoj del odgovornosti do Koroške.
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TADEJ REGENT

Ta povest o jari kači priča o neoperativnosti slovenskih vlad, nekonkretnosti izvršne
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politike, umanjkanju politične učinkovitosti, nezrelosti, ali kot je za Večer dejal arhitekt dr.
Peter Gabrijelčič, država z zanemarjanjem obrobja enostavno ne obvladuje svojega
teritorija, saj premalo skrbi za svojo ozemeljsko, ekonomsko, socialno in kulturno
integriteto in samobitnost.
Slovenija je mladim v obmejni regiji odrekla perspektivo in enake možnosti, zato ne čudi,
da je število prebivalcev padlo na dobrih 70 tisoč.
Pod skupnim pritiskom gospodarstva, občin, kasneje tudi mladinske iniciative in s podporo
javnosti se je po letih kričanja regije kot celote po polžje le začelo dogajati. Državni
prostorski načrt za odsek Velenje jug-Slovenj Gradec je bil sprejet leta 2013, za odsek
Šentrupert-Velenje pa 2017. Ker ima ta desetina Korošcev tudi volilno pravico, je politika
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vendarle prišla do konsenza, da je treba poskrbeti za vse. "Dobljena" je bila tudi ustavna
presoja trase, ki je povzročila novo enoletno zamudo, da bi končno prišli do poroštvenega
zakona. Tega je pod streho spravila Šarčeva vlada z "žegnom" koroškega finančnega
ministra Bertonclja, ki je imel zadržke le do "zadolževanja v smislu bianko menic", zakon
ministrice Bratuškove pa je podprla tudi opozicija z Janšo na čelu.
Projekt je zdaj vendarle blizu začetka, minister Vrtovec odločno zagotavlja, da tretje osi ne
more zaustaviti nihče več. Ker je Slovenija izvedenska država za področje pritožb,
zavlačevanja in oviranj, se utegne projekt še vleči. Stroka (Dars) je razpise za gradnjo pod
pritiskom "začnite že vendar" razdelila na faze, a seveda že pri prvem odseku, Gaberke, ni
šlo brez spotikanja, saj je dolenjsko združenje okoljevarstvenikov vložilo tožbo in ni
priznavalo pridobljenega gradbenega dovoljenja, a ker ni bilo stranka v postopku, je bilo
zavrnjeno.

Koroška je dolga leta izgubljala sapo ne le na cesti, ampak tudi na
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področju primarnega zdravstva

Seveda pa tretja razvojna os še zdaleč ni edini problem regije. Veliko jih je in vlada tudi
tokrat gasi požar. Ko je regija enkrat pozabljena, je pogosto na stranskem tiru tudi na drugih
področjih in koronakriza je bila potrebna, da bi se znova spomnili, kako že leta životari
javni zdravstveni sistem. Doslej je svetilnik še vedno bila Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec kot eden najpomembnejših regijskih stebrov, a tudi od spominov na ugled v času
primarija Draga Plešivčnika ali širše priznanih urologov se živeti večno ne da. Ekscesi se
dajo pozdraviti, globlje v težavah pa je v regiji primarni nivo zdravstva. Zdravnikov je v
primerjavi s preostalo Slovenijo za sedem odstotkov manj, pri družinskih pa je razmerje še
slabše, saj ima Koroška le 48,2 zdravnika na 100.000 prebivalcev, Slovenija pa 60,7.

18

Vecer.com
Država: Slovenija

08.10.2020
Četrtek, 08:22

Kazalo

https://www.vecer.com/vecerplus/pogledi/pogled-zdr...

5/5

Utrujene zdravnice s po več kot 2000 pacienti in polne čakalnice so težave, na katere je
Večer opozarjal s pisanjem in leta 2011 celo z javno debato, kako okrepiti koroško
zdravstvo, spet z udeležbo takratnega ministra Marušiča, a se stvari, razen večnega
zavedanja problema, do danes niso premaknile. Ob okužbah že tako obremenjenih
zdravnikov v času covida-19 je vprašanje, kako dolgo še lahko v ambulantah vzdržijo tisti,
ki so neokuženi, in kako dolgo lahko zdržijo - njihovi pacienti. Da so hudo obremenjeni
zdravniki trpežni, je sicer res, ne more pa pomanjkanje kadra v primarnem zdravstvu trajati
večno, saj zdravniki niso stroji, ljudje pa za primerno oskrbo plačujejo prispevke in si jo
zaslužijo. Država bi morala že zdavnaj ukrepati sistemsko, niti z uvozom zdravnikov
problema ni rešila. Mladim zdravnikom tudi ne more in ne sme preprečiti specializacij ali
odhodov v ambicioznejša okolja, a naj primarno zdravstvo naredi privlačno - z reformo
zdravstvenega sistema, dobrimi pogoji za delo, stanovanji, štipendijami, vpisom na
fakultete, skrbjo za kvaliteto bivanjskega življenja, možnostjo nenehnega učenja,
napredovanja in rasti, da bi se odločili za to. Koronakriza je na Koroškem odprla stare rane
pomanjkanja zdravnikov, ob okužbah med zdravniki grozi zapiranje ambulant. Resda je
"večnih" pacientov po čakalnicah sedaj manj, vendar se dogaja, da tisti, ki bi zares
potrebovali zdravnika, dandanes raje ostajajo doma ali obupajo ob klicanju v ambulante.
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Tudi umirajo?
Vlada ve, da Korošci lepim besedam ne nasedajo več, štejejo dejanja, in če ne bo zagotovila
osnovnega, jim bo sčasoma prekipelo. Gre za vprašanje pravic, trdoživosti in krivic. Očitno
bo morala iniciativa, kot je bila mladinska, ki po prvi lopati tretje osi na Koroškem
napoveduje svoje skorajšnje slovo delovanja, razširiti agendo tudi na zdravstvo pa še
kakšno področje. Za osnove in dostojanstvo ljudi gre.
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Stanovanja zakopali, odkopali in jih končno
oddali
Mirjana Cerin

Istra

08. 10. 2020, 08.45 , posodobljeno: 08. 10. 2020, 08.47
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Komunala je uspešno uredila vseh pet stanovanj v skriti, spodnji, etaži neprofitnega bloka Livade, okrog
katere so nasuli zemljo, ker je bil blok v preteklosti črna gradnja. V začetku tega tedna pa je Komunala
skupaj z občino predala ključe petim novim najemnikom.

Neprofitni blok je zdaj videti še višji, nad pritličjem ima pet nadstropij in mansarde, v drugih delih Livad imajo bloki le po štiri
nadstropja. Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Nova stanovanja so velika 35 do 75 kvadratnih metrov, tri so dvosobna, eno je dvosobno s kabinetom,
najemnina zanje bo znašala 130 do 260 evrov na mesec.
V neprofitnem bloku na Južni cesti 20 so leta 2009 najemnikom predali 50 stanovanj in garažo s 124 parkirnimi
mesti. 44 stanovanj je v lasti občine in so jih oddali kot neprofitna, preostalih šest v najvišji etaži in s pogledom
na morje pa so pred leti prodali po tržni ceni. Ureditev petih stanovanj v kletni etaži so predvideli že na samem
začetku, vendar so del kletnih prostorov lahko odkopali šele po ustrezni spremembi zazidalnega načrta za tisto
območje, Livade zahod.
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Skupaj razdelili 24 stanovanj
Komunala, ki upravlja z občinskimi nepremičninami, je najemnike izbrala po prednostni
listi na temeljih lani objavljenega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Na seznam se
je uvrstilo 214 prosilcev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje za dodelitev stanovanja, do zdaj so
jih osrečili 24.

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

“Podjetje IGC projekt je z deli končalo konec julija, uporabno dovoljenje za nove prostore smo dobili 22.
septembra. Vrednost celotne naložbe znaša 215.000 evrov proračunskega denarja, uredili smo tudi otroško
igrišče na strehi garaže,” pojasnjuje direktor Komunale Denis Bele. Župan Danilo Markočič pa pravi, da imajo v
načrtih urediti še štiri stanovanja na Krpanovi ulici 5 in zgraditi štiri stanovanja v Cegnarjevi ulici. Poleg tega se
občina dogovarja z republiškim stanovanjskim skladom o gradnji novega neprofitnega bloka v bližini
trgovskega centra Hofer.
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Kadrovske težave so ovira pri okrevanju
Kovinska industrija
Pričakujejo bolj prožno delovno zakonodajo
ter lažje zaposlovanje tujcev in prehajanje meje

-

Ljubljana

industrija

set

milijard

ustvari skoraj

evrov

tega tri četrtine
»Če hočemo,

ji

še

naprej

bodo

dosegala

za načrtno

zagotovitev

zaposlenih

število

da

lahko

danes

gotovostjo

bi

dogajalo

pri-

opozarja

turbulentne,

kar

so

»Razmere

nihče

ne

predvideti,

kaj

Aleš

bo

se

mesecih,«

prihodnjih

v

z

more

direktor

Bizjak,

stojnih organov in služb potreb-

družbe

ne še

sicer opažajo oživljanje gospodarske rasti. »Podjetja se moramo na

prilagoditve,

nekatere

ki bi

delodajalcem pri premoščanju
drugega vala zdravstvene kri-

to

ze olajšale zaposlovanje

novno

sobljene

uspo-

sile,« poudarja

delovne

direktorica združenja kovinske
industrije pri gospodarski zbornici Janja Petkovšek.
Nejc

je

-

in

zaradi

izbruha

sprejetih

in

ukrepih
na

čakanja

delo

skrajšanega delovnega časa ve-

lja do konca leta

dela

trgu

Čeprav

nekoliko
nekateri

so

zadnjem

se

-

času

razmere na
izboljšujejo.

delodajalci

napovedali

v

večje

odpuščanje, denimo avtomobilski
dobavitelj

Cimos

in

proizvajalec

letaliških avtobusov Tam Europe,
se število prostih delovnih mest
predvsem
nostih

in

v

predelovalnih

gradbeništvu

dejav-

povečuje.

mesec se je tudi znižalo
število brezposelnih za pet odstot-

Prejšnji
kov

avgust. V primerjavi

glede na

z lanskim septembrom je sicer
brezposelnih še vedno za petino
več, 83.766.

Razmere so turbulentne
Toda podjetja
gotovost.
TBP

iz

opozarjajo

Tako

proizvodno

industrije, zaradi
čil

znova

ne

vedo,

avtomobilske

povečanja naro-

intenzivno

Vendar, poudarja

Rojko,

ne-

v družbi
ki je vključena v

verigo

zaposlujejo.

direktor
ali

gre

za

priložnost

posebej

s

je lahko

glavni

kadrovsko

okrevanja

za

po-

odzvati,

še

politiko,

ki

rast bolj prožno

omejitveni dejavin

prihodnje

rasti.

ki

jo

pa

trg

domači

ob

trenutni

razmeroma

dobri stopnji

nosti

zagotovi,«

ob

težko

poudarja,

tem

kadra

zaposle-

dodaja

in

da zaposlovanje

že poenostavila postop-

cer delno

ke za lažji in hitrejši prehod

zapo-

pri vstopu v Slovenijo, kar

slenih

kovinska podjetja podpirajo.

iz tujine poteka prepočasi, v

Danilo

dejan-

Prihod tujih delavcev
bistveno manjši
Direktor

združenju

dustrije

kovinske

opozarjajo,

da

in-

dohodka raje

tveganji,

vskimi

omejuje

pri

črtov.

Počasneje

poteka

pretok

opazno

aktivnostih

izvoznih

izpolnjevanju

in

jih

kar

poslovnih

od

na-

pričakovanj
sile; pod-

delovne

jetja imajo težave pri pridobivanju
usposobljenih
kovnjakov

delavcev
tujine,

iz

in

stro-

delovna

za-

so se ti

odločali

pred izbruhom

že

borili na

direktorja podjetja,
kontejnerje,

valne

prodaja

v

vendar

mora

biti

ta

setdnevna

testiranje

verodostojne

izdanih delovnih

Število
ljenj

za

zaposlitev

zmanjšuje.

Že v

skih

letos

začetku leta

jih je

proizvajalcev

saj so

avtomobilporočali

že

o

ohlajanju industrije. Z epidemijo
se

je njihovo

Avgusta

letos

število še znižalo.
bila izdana 503

so

delovna dovoljenja, isti mesec lani

1129, kažejo podatki

zavoda

za

zaposlovanje.

in več

prostih delovnih mest.

Je več naročil potreba
ustvarjanja zalog?

tudi v finančnih rezultatih, pravi
direktor Hugo Bosio. Vlada je si-

lani,

kot

dobavitelji

delovne

posledično

dovo-

se

bilo izdanih manj
predvsem

tujcev

pretoku

in

iz

tretjih držav.«

trga ali posledica

rokov

v
de-

opravljale

institucije

Mehiko in ZDA, se
z velikimi omejitvami pri

v zamudah

velja

»Pričakuje-

karantena:

da bodo

spopada

pogodbenih

bi-

delavci

opravljen

zanje še vedno

sicer

EU,

Rusijo, Indijo,

sile. To se kaže
pri dobavi in kršitvah

besedah

Po

iz BiH pri prehodu meje predložiti
negativni izvid testa za covid-19,

Manj brezposelnih

drugim

zaposli-

za

morajo

so tudi nekateri ukrepi proti koronavirusu.

med

zaradi

izpada

in

ki izdeluje

pa

peči

so

epidemije trdo

dela.«

trgu

konodaja pa jim ne omogoča bolj
prožnega zaposlovanja. Del težave

ske

Radda

tev v Nemčiji: »To so delavci v deficitarnih poklicih, za katere smo se

veliko

se

podjetij spoprijema zlasti s kadro-

saj

dolgotrajne karantene

tudi

v

opozarja,

in Hercegovine,

kov

Tudi

Fujs

zaradi strogih in togih ukrepov izgubljali dobre sodelavce iz Bosne

mo,

ni dovolj.

iz Gornje

Arconta

Miran

gone

Sloveniji pa potrebnih strokovnja-

Družba Bosio, ki svoje industrij-

na

denimo

Lenarta,

in

kjer

Podjetja za nadaljnjo rast potrebujemo usposobljeno delovno silo,

pandemi-

vladnih

sofinanciranje

Hydraulics,

Poclain

obujanje

nik

Gole

šoku

Po

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

bi

tako

rast, razvoj

upoštevanju smernic

bile ob

le

za

znova zmanjševali.

industri-

na svetovnem trgu,

in uspeh

krat

sloven-

kovinski

zalog

nemotene proizvodnje jeseni. Ta-

od

ljudi.

65.000

da

podjetja v

ska

prihodkov,

trga ali

ustvarjanje

de-

v tujini. Ta pod-

jetja zaposlujejo

potrebe

ske

Slovenska kovin-

ska

Pretok delovne sile
poteka počasneje

od pričakovanj.
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Trg
število

dela v industriji
delovno aktivnih

se je

letu

v enem

število prostih

zmanjšalo

delovnih

se

mest

dovoljenja

izdana delovna

povečuje

za

zaposlitev

tujcev
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I

pravijo

v podjetju.
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Rastoderju in Avstrijcem gradnjo ustavljajo pritožbe
Projekti

-

Ljubljana

Načrtovani stano-

bi poslovnež

naj

stanovalcev

Rastoder

Izet

Tožbo

leta.

ga

vanjski gradnji ob Celovški, kjer

Podlage

najvišji stolpnici v drža-

majo,

vložila

skupina

Celovških

dvorov.

je

iz

brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja

tožbo

za

pa v bistvu nispoštovali občinski

saj smo

zemljišču ne morejo začeti graditi.
Neuradno smo izvedeli, da naj bi
se nekaj

pritožilo, češ

stanovalcev

avstrijski investitorji sosesko
Bellevue Living, sta (začasno)

goje, ki veljajo na območju našega

da jim bo nova soseska preprečevala naravno svetlobo, pa tudi,
da naj bi se zaradi stanovanjske

zemljišča, kar

gradnje

ustavljeni.

benega

postavil

vi, v

in

pri

cev,

nih

pa

Preprečujejo ju pri-

tožbe bližnjih stanovalčemer jim po naših in-

formacijah
in

bližini Tivolija

neposredni

tožbe

več

pomaga

za takšne primere

odvetniških

tno nagajanje

znanih

oči-

je

biti

Celovški

obremenjeni

cesti v minulih dveh letih napovedanih več stanovanjskih gradenj.
Nekatere med njimi se že uresničujejo,
gradnja
soseske
denimo
221

z

Kvartet

stanovanji

pri

naku-

središču Aleja (gradijo jo
slovaški investitorji oziroma družba
povalnem

Corwin), nasproti sedeža LPP pa avstrijski Trivium gradi blok s 60 sta-

odgovarja,

so

da

sodišče potrebuje

ološke

pripomogle

da za (še

stanovanja
vlada

formalne

zanimanje:

stanovanja so

nezavezujoče,

in

pravnomočnega

dovoljenja

ne

viranih

je

je res

namreč

ograjeno gradbišče
v bližini soseske Celovški dvori, kjer
in

Rastoder prek podjetja Spektra

In-

vest načrtuje gradnjo dveh najvišjih

stolpnic v državi. Po
dvojčka

Celovška

kar

visoka

lijonsko
načrtuje

stanovanji

z
metrov. Gre za 45-mi-

85

investicijo, ki
nekaj

že

jo Rastoder

let,

gradbeno

dovoljenje pa ima

v rokah

skega

Gradbena

septembra.

in pripravljalna
izvedeni,

v

bosta

načrtih

220

dela

od lan-

jama

so namreč

Spektri Investu

av-

60

po

navedbah našega
za

bljanski

odvetniki.

to

V

postopkom
nega

pritožb.

Hkrati

postopek

dodajajo,

so pridobili končno

voljenje.

soseske

s 60

je znašla v podobpoložaju kot Rastoderjeva
ob

družba

se

Celovški.

Na

že

prido-

bljeno gradbeno dovoljenje, ki ga
je upravna enota izdala 14. aprila,
so

se

namreč

novalci.

Ker

nomočno,

pritožili

dovoljenje

avstrijski

da

gradbenih

»Začetek

del

v prihodnjih tednih,
leta
pa poleti
2022,«

enoti pojasnjujejo,
beno

na

da je

dovoljenje sicer

aprila,

vendar

še

upravni

bilo

ni

grad-

izdano

res

pravno-

stolpnic v državi
Bellevue

družba

Living, ki tik ob Tivoliju od konca
januarja napoveduje gradnjo istoi-

nem

in

gradbeno do-

dodajajo. Medtem pa

14.

da je bil

predviden

Gradnjo najvišjih

stanovanjske

Li-

gradbe-

končan

uspešno

Izsiljevanje

menske

lju-

Bellevue

za pridobitev

močno.

stanovanji,

po-

dovoljenja obravnavati nekaj

stotkov stanovanj.«

avstrijska

vira

specializirani

vingu potrjujejo, da so morali med

zaključek

od-

gradbenega dovoljenja

magajo

jih

prodajati.
kot

več

jim

je

veliko, rezer-

Tudi

pripravljeno

saj

odškodnine.

izdajo

na

ne-

gradbenega

moremo

Povpraševanje

ne

Celovških

v

veliko

»Rezervacije za

so

epidemi-

dodaja Nikoliče-

razmere,«

dvojčkih

brez

časa,

toliko

tudi

Hkrati potrjuje,

zgrajena)

da
»Za-

samo ugibamo. Zagotovo

temu

va.

pa,

izpeljati.

ški

že

počakati

sklenili

odločitev sodišča, upajo

na

bližnjih stanovalcev

njimi je

menda

so

Pri pritožbi

sploh

Nikoličeva

uresničili?

bodo

novanji. Večja gradbišča ob Celovmedtem stojijo. Med

njihovih

vrednost

tem

plačilom

stanovanjskega projekta

lahko

prometno

znižala

stanovanj. Pri

da

k

za enega najbolj na-

do-

izsiljevali s

kaj

seljenih delov prestolnice, je bilo ob

iz grad-

dovoljenja in projektne

strijskega investitorja

Manja Pušnik

ki velja

je razvidno

po-

kumentacije.« Se torej lahko zgodi,

imenovan.

V Šiški,

prostorske

načrt in

bo projekt mogoče

investitorjem,«
ki ne želi

prostorski

ne

usposoblje-

pisarn. »To

pravi sogovornik,
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- Bellevue Living

O gradnji stolpičev odloča upravno sodišče

bližnji
še

sta-

preprečujejo stanovalci

Celovških dvorov.
Izet Rastoder
nad 45-milijonsko
investicijo še ni

obupal.

Pritožbe stanovalcev
tudi na gradnjo soseske
Bellevue Living.

ni prav-

vlagatelji

na

že

so za-

čeli iskati izvajalca del. Upali so, da
bodo gradbenike izbrali že junija in
da bo

gradnja stekla

takoj, ko

bodo

razmere dopuščale. A se je zapletlo.

Tožba na upravnem sodišču
že leto dni
Po

naših informacijah namreč

dnjo

ustavljajo

ja projektov
je

v

tembra

je bila 6.

dovoljenje

postopku

lani.

Zoper

novembra

obravnavalo

19.

intesep-

odločitev
vložena tožba
to

Po zadnjih insodišče pritožbo
v začetku prihodnje-

obravnavo.

formacijah

okolje

po

sodišču, ki še vedno

na upravnem

čaka na

izdalo

vod-

Rastoder,

»Ministrstvo za

gradbeno

gralnem

podjetju

gra-

bližnjih

Andjela Nikolič,

stanovalcev.

pojasnjuje:

pritožbe

bo

Avstrijski
Living

vlagatelji

bodo

morali

pred

začetkom

počakati na pravnomočno gradbeno

gradnje

soseske

dovoljenje UE

Bellevue

Ljubljana.
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Čeprav ima

poslovnež

Izet

Rastoder

gradbeno

dovoljene

že od lanskega

septembra,

se gradnje

najvišjih stoplnic

v državi še ne more

lotiti.
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https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

Stojan Petrič z državo zaslužil skoraj
milijardo evrov! Nove gradbene posle mu
lahko omogoči le vlada tranzicijske levice!

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

8. 10. 2020, 23:45

Facebook

Twitter

0

Foto: STA

Razkrivamo poslovno mrežo idrijskega tajkuna Stojana Petriča, ki je samo od leta 2003 od
slovenskih davkoplačevalcev prejelo skoraj milijardo evrov (994.095.033,96) slovenskega
davkoplačevalskega denarja v podjetjih v lastništvu Petriča.
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Stojan Petrič sploh ne skriva, da hoče zrušiti sedanjo uspešno vlado. Zadnji neuspehi, da ni bil izbran
za gradnjo hotela Brdo in druge cevi karavanškega prostora ter slabi obeti za izbiro gradnje drugega
železniškega tira med Koprom in Divačo, povzročajo pri Petriču popolno paniko. Še bolj mu je načrte
pokvaril odhod poslovnega znanca Dušana Zorka z mesta direktorja 2TDK. Prav Zorko mu je v
preteklosti prodal največjo medijsko časopisno hišo Delo za nekaj več kot sedem milijonov evrov.

Preberi tudi: Idrijski tajkun Petrič si želi davkoplačevalskih milijard: še prej je preko podjetja Etra
33 in s spornimi praksami zgradil poslovno hobotnico

Stojan Petrič, varovanec Milana Kučana in član Foruma 21 je v zadnjih letih prevzel eno od osrednjih
vlog levega gospodarskega omrežja. Po zlomu velike gradbene zemonske trojice SCT, Primorje in
Vegrad je s svojim Kolektorjem zasedel prosto mesto in postal največji slovenski gradbinec v zadnjem
desetletju. Samo na račun KOLEKTOR CPG d.o.o je na račun državnih poslov zaslužil
rekordnih 535.208.423,33 evrov. Drugi del donosne pogače pa mu je prinesel Kolektor Koling
s 232.081.909,97 evrov. Zgolj s tema subjektoma je zaslužil skoraj 800 milijonov evrov.

Gradbeni posli Kolektorju prinesli skoraj 900 milijonov evrov
Skupno je iz skupine Kolektor Stojan Petrič pospravil v žep že 885.088.318,72 evrov. Vendar ne glede
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na vse, da je v zadnjih letih veliko investiral v svoje omrežje, ki bi mu omogočalo izgradnjo druge cevi
karavanskega predora ali drugega tira, mu tudi njegovi pomagači na posameznih ministrstvih ne morejo
pomagati.

Ne glede na to, da se imajo Petričevi za kralje slovenskih gradenj, se ne zavedajo, da živimo v
prosto tržnem gospodarstvu, kjer odloča kakovost in najnižja cena. Vendar Kolektor ne razume,
da so gradnja predorov in zahtevni posegi za gradnjo drugega tira enostavno preveč zahteven
posel za Petričeve fante. Ti brez omembe vrednih referenc in s stalnimi pritiski na Državno
revizijsko komisijo in na zaposlene uradnike na Ministrstvu za infrastrukturo, podobno kot v
Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS) mislijo, da lahko kot propadli gradbeni
tajkun Ivan Zidar dosežejo vse, kar si želijo.
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Zato je popolnoma razumljivo, da je Petrič ponudil finančno in medijsko podporo projektu tranzicijske
levice in tehničnemu mandatarju Jožetu P. Damijanu, saj bi ji v primeru prevzema oblasti izstavil
račune v obliki dogovorjenih poslov pri infrastrukturnih projektih.

Očitno bo drugo cev predora Karavanke s slovenske strani gradil turški izvajalec. To je Petriča zelo ujezilo, zato je vlagal eno pritožbo za
drugo. (Foto: Arhiv Nova24TV)

Na račun upokojencev v Idriji prejel več kot 22 milijonov evrov od leta 2012!
Drugi del poslovne pogače Petriču predstavljata podjetji FMR in FI d.o.o. Podjetje Fi d.o.o. je zanimivo
predvsem zaradi končnega lastninjenja podjetja Etra 33. Podjetje je sto odstotni lasti Petriča, njegova
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žena Nada pa direktorica podjetja. Z njim je preko Kolektorja zaslužil slabih 7.311.333,87 evrov
davkoplačevalskega denarja.
Družba FMR je krovna družba za celotno družbo Kolektor. V njej so se skrili vsi pomembni lastniški
deleži, ki obvladujejo Kolektor. Preko novoustanovljene FMR Media je kupil še eno slovensko
davkoplačevalsko molzno kravo, časopisno hišo Delo. Po javnih objavljenih podatkih je Delo od
slovenskih davkoplačevalcih prejel dobrih 42 milijonov evrov. S tem pa je Petrič dobil močno medijsko
orožje, s katerim vpliva na slovensko javno mnenje.

Vendar kot je povedal nekdanji glavni urednik Uroš Urbas, so v Petričevem Delu zaščiteni kot
kočevski medvedi Milan Kučan, Gregor Golobič, Aleksander Mervar, Zoran Janković in Petričevi
poslovni partnerji, da se o njih negativno poroča. Vendar se ne smemo čuditi, če ideja o KUL

28

Nova24tv.si
Država: Slovenija

09.10.2020
Petek, 00:26

Kazalo

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

4 / 11

koaliciji zrasla na zeljniku Golobiča, ki bi naj po poročanju Požareporta tri mesece prepričeval
Damijana za novo žrtveno jagnje pohlepnega omrežja globoke države.

Celotni finančni kompleks FMR-ja pa je s Slovenijo zaslužil več kot sto milijonov evrov
(101.695.381,37). Zanimiv podatek je med drugim tudi to, da v lastniško strukturo FMR-a spada tudi
služenje na račun upokojencev. V lasti FMR d.o.o. je med drugim Dom upokojencev Idrija. V lasti ga
imajo od tretjega februarja 2012. Po javnih podatkih je omenjeni dom upokojencev prejel nekaj
nad 38 milijonov evrov državnih sredstev, samo od leta 2012 so prejeli več kot 22 milijonov evrov
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sredstev (22.261.787,36).

Idrijskega rokomavha ne zanima nič, le služenje na stotine milijonov na račun slovenskih
davkoplačevalcev
Stojan Petrič je zelo motiviran, da ima ključne politične odločevalce v svojih rokah. Idrijski državljan
Kane se noče sprijazniti, da bi mu lahko sedanja vlada uničila dolgoletno služenje na račun slovenskih
davkoplačevalcev. Kljub svoji moči se bodo počasi pričeli sodni postopki v zadevi Etra 33, ne glede na
Petričev vpliv.
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Zato Petriču priporočamo, da pri njegovih sedemdesetih letih starosti zapusti slovensko gospodarsko in
politično prizorišče in uživa v zasluženem pokoju. To pa bo tudi najbolje za njega kot vse preostale
državljane Republike Slovenije, da ne bomo večna žrtev želja idrijskega rokomavha.
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Dom upokojencev Idrija je od leta 2012 prejel več kot 22 milijonov sredstev. (Foto: Erar)

30

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

6 / 11

31

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

7 / 11

32

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

8 / 11

33

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

9 / 11

34

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

10 / 11

35

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

Nova24tv.si

Država: Slovenija

https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-stojan-pe...

09.10.2020

Petek, 00:26

Kazalo

11 / 11

Luka Perš

36

Mladina.si
Država: Slovenija

09.10.2020
Petek, 00:07

Kazalo

https://www.mladina.si/201834/zrtvovanje-save/

1/4

Žrtvovanje Save
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Hidroelektrarne so postale ujetnice konflikta med
ohranjanjem narave in zaščito podnebja

Protest nasprotnikov gradnje novih hidroelektrarn pod vodstvom nevladne organizacije Balkan
River Defence, ki se bori za ohranitev prosto tekočih rek in za katero hidroelektrarne ne pomenijo
trajnostnega vira energije, temveč uničujoč poseg v naravno okolje.
© Uroš Abram
Ob vznožju najvišjega dimnika v Evropi, 360-metrske izpušne cevi zdaj že ugasle
Termoelektrarne Trbovlje, je bilo prejšnji petek slavnostno. Zasavje je, kot je v nagovoru oznanil
okoljski minister Andrej Vizjak, simbolično začelo preobrazbo iz premogovne regije v regijo
obnovljivih virov energije. Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti in Holdinga Slovenske
elektrarne (HSE) so namreč podpisali koncesijsko pogodbo za gradnjo hidroelektrarn na srednji
Savi.
Sava, naša najdaljša reka, je tako v zgornjem kot spodnjem toku že dodobra pozidana z jezovi,
le na delu od Ljubljane do Zidanega Mosta je njen tok še dokaj nemoten in vsaj za silo
»naraven«. A na tem delu je glede na načrte energetikov prostora še za deset hidroelektrarn.
Prve naj bi prišle na vrsto tri elektrarne v Zasavju – HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol.
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Njihove natančne lokacije še niso znane, postopki umeščanja v prostor so se s podpisom
koncesijske pogodbe šele začeli.
»Šele zdaj začenjamo natančnejše priprave v zvezi z določanjem mikrolokacije glede na presojo
vplivov na okolje in hidrološke ter geološke raziskave,« nam je povedal direktor HSE Stojan
Nikolič. Podpis koncesijske pogodbe je po njegovih besedah le prvi korak, na katerega pa je bilo
treba zaradi pomanjkanja politične volje čakati 15 let. »Končno smo dočakali ministra, ki se je
zavedal pomena in potenciala hidroenergije,« je popihal na dušo ministra Vizjaka, sicer ministra
za okolje, malo, kot priznava, pa tudi za energetiko. Gradnja prve od treh elektrarn naj bi se
glede na načrte začela leta 2024, dokončanje je predvideno tri leta zatem. Vse tri načrtovane
hidroelektrarne naj bi bile dokončane v 15 letih.

Cestna podkupnina
Podpis koncesijske pogodbe je minil v znamenju opevanja koristi projekta za državno in lokalno
gospodarstvo. »Naložba je ovrednotena s približno 350 milijonov evrov. V času gradnje bo to
prispevalo okoli 0,2–0,3 odstotka BDP,« je začel minister Vizjak. »Sporazum v koncesijski
pogodbi prinaša številne infrastrukturne posodobitve. Prinaša cesto med Hrastnikom in Zidanim
Mostom, prinaša novo cesto do Prebolda, prinaša boljšo povezavo od Izlak do Trojan.« Projekt
ima očitno tudi podporo lokalnega prebivalstva. »Bil sem na zasedanjih vseh petih občinskih
svetov v Zasavju in lahko rečem, da je podpora lokalne politike vsaj 95-odstotna.«
Ne gre za nova delovna mesta – hidroelektrarne so danes praviloma vodene na daljavo. Država
si je z radodarnimi obljubami o nadgradnji cest – vse obstranske naložbe so vredne kar približno
pol milijarde evrov – dobesedno kupila naklonjenost hidroelektrarnam.
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Država si je z radodarnimi obljubami o novih cestah
dobesedno kupila naklonjenost hidroelektrarnam v Zasavju.

»Osebno imam glede gradnje hidroelektrarn pomisleke, vendar pa sem na položaju župana in
moram bolj kot sebe poslušati ljudi, ki jih zastopam,« nam je povedal župan Hrastnika Marko
Funkl. »Pri vseh treh krajevnih skupnostih, ki ležijo ob Savi, smo preverili njihovo mnenje in v
vseh treh skupnostih zaradi infrastrukturnih posodobitev podpirajo projekt.«
Večina prebivalcev Zasavja sicer ne živi tik ob Savi, opozarja županja Trbovelj Jasna Gabrič.
»Hidroelektrarne ne bodo stale tik ob mestih, kot je to v primeru spodnje Save. In ker mesta ne
stojijo tik ob reki, manj čutimo njene neposredne vplive.« Zato so ljudje tudi manj občutljivi na
morebitne spremembe, ki bi jih prinesla gradnja hidroelektrarn. »Verjamem in zaupam državi, da
bo gradnjo izvedla po vseh predpisih in z vsemi presojami vplivov na okolje,« je morebitne
pomisleke zavrnila županja.

Uničujoči jezovi
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Podpis koncesijske pogodbe je spremljal tudi manjši protest nasprotnikov gradnje novih
hidroelektrarn pod vodstvom nevladne organizacije Balkan River Defence, ki se bori za ohranitev
prosto tekočih rek in za katero hidroelektrarne ne pomenijo trajnostnega vira energije, temveč
uničujoč poseg v naravno okolje.
Hidroelektrarne so postale kontroverzni objekti. Po eni strani so z vidika prizadevanj za znižanje
izpustov toplogrednih plinov praktično nenadomestljive, saj globalno gledano pomenijo daleč
največji delež proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. Tudi v Sloveniji hidroelektrarne
proizvedejo približno 70 odstotkov vse »zelene« elektrike.
Po drugi strani pa pomeni zajezitev rek, ki je potrebna za gradnjo hidroelektrarn, nepopravljivo
motnjo za življenjski prostor številnih živali in rastlin, ki živijo s prosto tekočo reko. Kot pravi
predsednica Društva vodarjev dr. Lidija Globevnik, se reka z gradnjo hidroelektrarn spremeni v
koridor umetnih jezer. »Kjer so hidroelektrarne, ni več nobenih rečnih ekosistemov.« In zato so
okoljevarstveniki danes do gradnje novih hidroelektrarn zelo skeptični, če jim ne že odkrito
nasprotujejo.
Predsednica Društva za preučevanje rib Andreja Slameršek, ki je vodila uspešno kampanjo proti
hidroelektrarnam na Muri in ki je po sodni poti vsaj začasno preprečila nadaljevanje gradnje HE
Mokrice, zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, denimo odkrito priznava, da je
pripravljena takoj podpreti gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, če se država odreče novim
hidroelektrarnam.
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Pri vprašanju gradnje hidroelektrarn gre, kot je za Mladino pojasnil Andrej Gnezda iz okoljske
organizacije Umanotera, dejansko za dilemo med okoljevarstvom in naravovarstvom. »Na
Umanoteri smo se še pred kakimi šestimi leti zavzemali za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi.
Vmes pa je nekako postalo jasno, da nismo samo v podnebni krizi, temveč tudi v krizi izginjanja
biotske raznovrstnosti. Grozi nam že šesto množično izumrtje, z nogo in pol smo praktično že v
njem, zato je treba preostale točke z veliko biodiverziteto ščititi za vsako ceno.«
Ko je vlada Marjana Šarca konec februarja letos sprejela Nacionalni energetski podnebni načrt,
seznam ukrepov za znižanje izpustov do leta 2030, hidroelektrarn na srednji Savi v njem ni bilo.
Preliminarno okoljsko poročilo je namreč pokazalo, da bi ti objekti pomenili prekomeren poseg v
naravo. To sicer za ministra Vizjaka nikakor ne pomeni, da projekta kljub temu ni mogoče izvesti.
Ne nazadnje je to pokazal tudi pri pospešitvi gradnje hidroelektrarne Mokrice, kjer je omogočil
postopek prevlade druge javne koristi nad varovanjem narave. »V nadaljnjih postopkih bo
ogromno možnosti, da se razčistijo vse dileme in vsi pomisleki. Danes imamo na voljo premalo
podatkov, kajti resna priprava vseh strokovnih podlag za umeščanje v prostor se šele začenja,«
je minister odgovoril na pomisleke v zvezi z okoljskim vplivom zasavskih hidroelektrarn.

Hidroelektrarne so eno ključnih orožij v boju proti
podnebnim spremembam, hkrati pa eden ključnih
dejavnikov pri ogrožanju biotske raznovrstnosti.
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V nasprotju s HE Mokrice sicer tri načrtovane zasavske hidroelektrarne ne posegajo na
zavarovana območja Natura 2000. To je tudi eden od razlogov, da so prišle na vrsto prve. Kot
rečeno, je na srednji Savi predvidenih deset elektrarn. »O ostalih sedmih se za zdaj ne
pogovarjamo, o njih je malo znanega. Večina predvidenih lokacij je v območjih Natura 2000, kar
umestitev v prostor še dodatno zaplete,« nam je povedal direktor HSE Stojan Nikolič. Pri čemer
pa minister Vizjak verjame, »da bo dokončanje zasavskega dela podlaga za nadaljevanje
investicij«.

Slab kompromis
Hidroelektrarne so torej ugodne z vidika prizadevanj za zniževanje izpustov toplogrednih plinov in
s tem pomembne v boju proti podnebnim spremembam. Kot poudarja Stojan Nikolič, bi s
proizvodnjo iz treh zasavskih elektrarn nadomestili skoraj polovico ugasle Termoelektrarne
Trbovlje. Prav tako so hidroelektrarne pomemben element za vključitev večjega deleža
nestanovitnih obnovljivih virov energije, kot sta sonce in veter, v električno omrežje. S svojo
sposobnostjo hitrega prilagajanja proizvodnje namreč lahko sledijo spremembam potreb po
energiji v omrežju.
Vendar pa hkrati zajezitev rek ogroža številne osamljene koščke nedotaknjene narave, zadnje
zaplate življenjskih prostorov številnih ogroženih vrst. Je torej Savo, ki je v dobršni meri že
pozidana z jezovi, kjer v rečnem toku že danes ni več prave naravne spontanosti, smiselno in
sprejemljivo do konca pozidati in jo žrtvovati na oltarju zelene energije?
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»Vedno obstajajo alternativne lokacije in drugi načini za proizvodnjo obnovljive energije,« nam je
odpisal dr. James Allan, strokovnjak za biodiverziteto z Univerze v Amsterdamu. »Biotsko
raznovrstnost pa je treba varovati tam, kjer še obstaja. Z njo ni mogoče trgovati, investitorji in
vlade morajo dokazati, da s posegom ne bodo povzročili nikakršne škode.«
Kot pravi, se v znanosti vse bolj uveljavlja prepričanje, da je kriza zaradi izgube biotske
raznovrstnosti enako nevarna za človeštvo kot podnebna kriza. »Vsaka rešitev, ki daje prednost
eni pred drugo, je slaba.«
Delite članek
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toževalnem tonu, kot da bo z

tut

radi

usta-

sklepa

o

Arsa

presoji

dovoljenja

varstvenega

teh zadevah. Ali inšti-

v

enostransko in

vse samo

pri jedrski energiji še ni opazil objav,

okolje-

kakršna je knjiga Franka von Hippla
Plutonij
kako so sanje o jedrski

do

prišlo

električnega mrka. Zanjo

res vidi

za-

Jedrske elektrarne Krško

vitvijo

je to naj-

-

energiji postale nočna mora, ki je iz-

slabši možni scenarij. Tako slab, da

šla lani?

»bi morala naša edina jedrska elek-

no priznani jedrski strokovnjaki zas-

leta

trarna

ljubkovalno

2023 ugasniti«, kot jo
označi.
Hreščakova

očitno meni, da bi bilo bolje, če bi
jih bilo v Sloveniji pet, ali vsaj tri.
To so bile nekoč mokre sanje jedrskih lobistov.

Zdaj

vračajo

se

kot

nočna mora.
Pred leti so državni uradniki grasončnih kolektorjev na

diteljem

domačih strehah izdajali odločbe o
nareku jedrskih lobis-

rušenju

po
Hkrati

tov.

stracije

gradnji

pridobitev

za

ljenj

vetrnih elek-

zanje.

postop-

gradbenih

Tako

dovo-

danes

stojita

Sloveniji samo dve
ni,

demon-

spodbujali

so

proti

in neskončno zapletli

trarn

ke
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na, se postavlja tudi vprašanje o vlo-

Anja Hreščak objavila članek v ob-

v

vetrni elektrar-

Hrvaškem jih je več kot sto.

na

Ali ko

upokojencem trgali

so

zaradi

kojnine

domnevnih

podobič-

kov s sončnimi kolektorji.
Hreščakova za sogovornike ni

iz-

svojo pristranskostjo in lobiranjem.

ga predstavljajo kot tehstrokovnjaka, je kritiziral

ki

Cizelj,

ničnega

»neusklajenost

različnih

kot da je največji

sov«,

predpi-

poznavalec

prava, nič pa ni komentiral, da je
bila pred štiridesetimi leti zgrajena
jedrska elektrarna moči 632 MW
pri

isti

ostareli

povečana

na

727

reaktorski
MW,

posodi

letna proiz-

3,72 TWh pa povečana na
TWh v letu 2019 oziroma načrtovano 6 TWh
v letu 2020. Torej

vodnja
5,5

večja

moč,

daljše
bolj

večja

obratovanje.

zastareli

izkoriščenost
Ob

reaktorski

isti,

in

vedno

posodi

topajo kritičen

ske

in

odnos do

ekonomije«,

ob

»plutonij-

polni

podpori

bivšega direktorja IAEA El Baradeja,

sicer Nobelovega nagrajenca.
Drugi tehnični strokovnjak,

ki
besedo Hreščakova, pa
je Andrej
Stritar. Ta je že konec
osemdesetih let na veliki mednaroje dala

mu

dni okrogli mizi v Cankarjevem doizjavil

mu

pred

publiko, da so

da

varni,

bi

številno

zgroženo

jedrski odpadki tako
jih

mirno

on

spravil

pod svojo posteljo. Prisotni medna-

rodni

poznavalci

spraševali, ali

so

takrat

nas

da bi to bilo
kaznivo. Vendar mu takšne neprofesionalne izjave niso škodovale,
ampak

so

mu

venski politiki

ne

v

ve,

nadaljevanju

in v EU

slo-

omogočili

imenovanje za direktorja uprave za
jedrsko

brala poznavalcev za in proti, ampak dva, ki
že dolgo izstopata s

tej knjigi trije mednarod-

V

varnost

celo

in

vodje

evropskih testov jedrskih elektrarn

po Fukušimi.
leta skrbel za

Tak

človek je

dolga

(ne)varnost

naprav z
jedrsko energijo in še danes prihaja
na pomoč.

Vprašanje pa je, zakaj

nike

jedrske

zdaj

ko

Nemčija

države

evropske

elektrarne,
vplivov
njeno

energije

na

in

je zagovorv

Sloveniji,

skoraj

zapirajo

vse

jedrske

tako zelo strah presoje
okolje. Če bi verjeli v

in

brezhibnost,

bi
Tako pa se
morajo skrivati za izgovorom, da bi
zbiranje
dokumentov za presojo
varnost

presojo mirno

sprejeli.

predolgo trajalo. Sicer pa so

drske

elektrarne

nesreče veljale
in brezhibne.

za

v

tudi je-

Fukušimi

do

vrhunsko varne

posledično zmanjšani varnosti.
jo

Ker Cizlja ob vsaki priliki omenjaskupaj z Inštitutom Jožefa Štefa-

Dr.

Leo

Šešerko,

Ljubljana
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Obnova vodovoda v
Frankovem naselju
Ta mesec se začenjajo gradbena dela
za obnovo dela vodovoda v Frankovem

naselju

območju
za

v Škofji

Loki,

in

sicer na

povezovalne ceste, ki poteka

policijsko postajo Škofja

Loka. Pred

vsako predvideno zaporo ceste stanovalce pravočasno obvešča izvajalec, ki
sporoči tudi trajanje zapore. Obvestila prejemajo v svoje poštne nabiralnike, objavljajo pa jih tudi na spletni

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

jim

strani občine Škofja Loka. Cesto popolzapirajo po fazah, da bi bil dostop do objektov čim manj moten. Po
gradnji vodovoda pa bodo na tem obnoma

močju

uredili tudi zgornjo plast ceste,

pa bodo tudi meteorno kanalizacijo za odvodnja-

javno razsvetljavo, zgradili
vanje cestnih površin.

42

09.10.2020

Dnevnik

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 15

1/1

Površina: 73 cm2

Epidemija nevednosti
Epidemija,

kateri

o

naslov

govori

mnogo hujša in nevarnejsamega covida-19. Nevednost

pisma, je

ša

od

temelji

netočnih

na

števila

navajanju
prikazuje

podatkih.

okuženih

se

Ob
ne

odstotkovna primerjava s

spomladansko epidemijo, ko

je bilo

dvainpolkrat manj testiranj.

tako se ne omeni števila oku-

Prav

ženih v domovih za starejše, katerih
stanovalci ne hodijo po koncertih,
niti

razstavah,

movih,

kjer

stvo za delo,

v

Zrče.

Bivajo

koncendent,
ne predpiše

da morajo poskrbeti za

v

do-

ministr-

izvajalcem,

čist zrak za

dihanje. Problem so domovi starejše
gradnje, kjer je več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot

100

mrtvih,

kjer jih je sedem.

ne novejši,

Analiza okužb ne kaže, koliko se
v istem gos-

jih je okužilo od osebe
podinjstvu. Tam je
sa

okužbe

prihaja do

možnost

preno-

naj večja.

Zakaj

daleč

teh anomalij pri ocenje-

vanju nevarnosti? Zaradi neznanja.
Ker

pa to prihaja z najvišjih vrhov
so mediji edina

upravljanja države,

možnost, da se jih prisili v uporabo
ustreznih

znanj.

Politične

stranke

opozicije so anemične, vladne pa ne
delajo ustrezno.
šanja

na

način

Žal

pa se tega vpra-

jasne

predstavitve

dejstev ne loti nihče.

Mitja Vilar,

Šmarje

-

Sap
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Slovenci v

evropskem
projektu ,
ki razvij a

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

NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA BIOLOGIJO (NIB) RAZISKOVALCI
POD VODSTVOM DR. KRISTINE GRUDEN POSKUŠAJO VZGOJITI

KROMPIR, KI BO ODPOREN PROTI EKSTREMNIM VREMENSKIM

RAZMERAM, KOT SO SUŠA IN POPLAVE.

SMILJA

ŠTRAVS

FOTOGRAFIJE: JURE MAKOVEC

Transgeni

krom-

od evropskih prioritet.

NIB je eden pomembnejših partnerjev v

okviru evropskega konzorcija, ki šteje 17

(NIB)

deležnikov. Koordinacijo projekta, ki bo

vzgajajo

skovalne

v

razi-

namene

trajal štiri leta, vodi Univerza

na

Dunaju,

Slovenija pa je s 430 tisoč evri, pridobljeni-

ugoto-

mi na razpisu, na tretjem mestu po znesku

vitve posreduje-

prejetih sredstev. Kristina Gruden, ki vodi

jo žlahtniteljem,

raziskovalce, pravi: »Naš cilj je toliko poma-

in

ki

Cilj

ena

nem inštitutu za

biologijo

križanjem.

ki je

na Nacional-

pir

enakega rezultata priti

varnost,

svoje

poskušajo do

s klasičnim ročnim

je zagotoviti prehransko

gati žlahtniteljem krompirja,

pripravljen

na

da bo krompir

prihodnje okoljske spremem-

be. V konzorcij smo pritegnili tako specialis-
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Petek

Nameravamo

vzeti

samo dobre Lahnosti

uspelo

stotine

genov

skombinirati

M

Wm

od

različnih sort, ki že obstajajo, in upafrl, da nam

oktobr

9.

-ijtrn

bo

v pravo kom-

binacijo, da dobimo super krompir, ki bo dobro

.
Po"-
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te

za krompir kot druge strokovnjake,

delali z modelnimi rastlinami,

ki

vendar

določena zelo speeialna znanja, ki

so

prej

imajo

jih bodo

lahko koristno prenesli na krompir.«

Koliko raziskovalcev se ukvarja s proučevanjem krompirja?

Povsod

po

svetuje v tem trenutku nekaj razisko-

valnih skupin, ki

se

ukvarjajo s proučevanjem
proti vremenskim spre-

odpornosti krompirja

membam. Krompirje namreč četrta najpomembnejša poljščina na svetu, sploh pa je pomemben za
Evropo in Slovenijo, saj je del naše tradicionalne
prehrane.

Kdo vse so partnerji v projektu?
Opraviti bomo

Partnerji v tem projektu smo zelo različni, od razi-

poskuse na poljih

skovalnih inštitutov in univerz do povsem komer-

v razLičnih delih

Evrope, na eni

strani bosta to
bolj vlažni Nemči-

in

ja in

Nizozemska

na

drugi izrazito

sušna Španija.

cialnih podjetij, ki se ukvarjajo z
krompirja, in podjetij, ki
opreme,

čeno

pa

-

žlahtnjenjem

se ukvarjajo

z razvojem

ki jo bodo žlahtnitelji potrebovali, vkljuje seveda tudi stanovsko združenje trgov-

cev s krompirjem. Večina držav

ima podjetja, ki se

"■k; a

mi

-ifi '

ukvarjajo z žlahtnjenjem, pri nas se to izvaja samo
na Kmetijskem inštitutu pod vodstvom Petra

I Dol-

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

ničarja.

Kako ste opredelili izredne vremenske razmere,

ki najbolj vplivajo

O tem

smo se

na pridelek krompirja?

veliko pogovarjali s proizvajalci

krompirja in ugotovili, da
nijo kombinacije
-

najhujši stres pome-

naloga, da pomagamo žlahtniteljem pri križanju

izrednih vremenskih razmer

posameznih sort. da to počnejo bolj usmerjeno in

najprej je to preveč dežja, ko so korenine krom-

izbirajo opt imalne križance s pomočjo molekular-

lastnosti

pirja zalite, v poznejšem obdobju pa suša z veliko

nih označevalcev in

vročino.

ter tako hitreje pridejo do cilja. Če pa bi se odločili

ne glede na njihove

za genske > inženirstvo, bi ch > super krompirja prišli

Poleg okoljskih sprememb imamo e Evropi zelo

še hitreje. Genski inženiring uporabljamo samo
laboratoriju kot način za preverjanje funkcije

različne pogoje za pridelovanje poljščin. Boste

v

upoštevali tudi to?

posameznih genov in njihovega v pliva

Y sodelovanju z enim od partnerjev bomo opravili

krompirja. Transgeni krompir vzgajamo v razi-

poskuse na poljih v različnih delih Evrope, na eni

skovalne namene in te informacije posredujemo

strani bosta to bolj vlažni Nemčija in Nizozemska
in na drugi

izrazito sušna

Španija.

na lastnosti

žlahtniteljem, ki poskušajo do enakega rezultata
priti s klasičnim ročnim križanjem. Veliko dalj

Kako ste se lotili vzgoje super krompirja, s teh-

časa namreč traja, da po klasični poti žlahtnitelji
pridobijo rastlino z želenimi lastnostmi. Pred leti

nikami križanja ali sodobnim genskim inženi-

je bila na Slovenskem zek »priljubljena sorta krom-

ringom?

pirja igor, dokler ga ni izrinil

Glede na to. da v Evropi javno mnenje in politika

da so bili gomolji črni in neuporabni. Z genskim

nista naklonjena genskemu inženiringu, je naša

inženiringom nam gaje uspelo rešiti, razvili smo

virus, kije

povzročil,
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Če bi bila
v Evropi

dovoljena
uporaba
tranagenih
rastlin,

1

Šk

bi gotovo

AT*

poskušali iti iz

krompirjevih

Jt-

okvirov, vendar

"j:

s križanjem,

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

dovoljeno, to ni
mogoče.
transgenega igorja, vendar se zaradi politike pre-

sko pridelana hrana je v resnici najbolj nevarna

povedi gensko spremenjenih organizmov ((!S( ))

od vseh.

ne ho komercializiral.

Genski inženiring poteka tako, da vzamete doloZakaj mislite, da v družbi prevladuje odklonilen

čeno rastlino in izolirate posamezne gene, ki jih

odnos do gensko

potem zamenjate. Kako

spremen

jenih organizmov ?

Moje osebne izkušnje, ko govorim

s p< >sa možni

ki.

Vsi geni nosijo zapis za sintezo proteinov in so

prijatelji, eelo z nekaterimi ekološkimi kmeti, in

sestavljeni

kojim razložim postopek, niso

na to, kako

pa sem. da so

takšne.

ljudje, večinoma zaradi

predvsem zelo zmedeni,

težko razumeti,

tpazila

iz štirih nukleotidov

7

,

so razporejeni, torej

A. C

(

!. T.

(

dede

kakšno je nuk-

medijev,

leotidno zaporedje, sklepamo, kakšna je njihov a

ker je. prvič, to področje

funkcija. Ena od funkcij je uravnavanje delov anja

in drugič, ker

(lobir ajo

informacije. Na družbenih omrežjih
tisti, ki

(

to naredite ?

drugih genov
pljajo in

,

to je zelo pogosto, kajti geni se vkla-

izklapljajo; recimo, ko pride suša. sc vklopi

in potem odpor

določen gen, ki zaščiti celico, da izgublja manj vode.

prevlada. C e bi imeli pravilno sestavljene rastli-

Velikokrat poskušamo regulirati prvega v skupini,

ne, bi pridelovali bolj zdrav

ki potem vpliva

so

so proti, zelo agresivni

mešane

se dogaja, da

o,

saj ne Ivi potrebovali

na zadnjega.

V celici imamo zelo

veliko kemikalij za zaščito poljščin. Če pa rastlin

kompleksne regulatorne mreže genov, vsebujejo

ne zaščitimo, se nanje

na stotine komponent.

pogosto naselijo plesni, ki

lahko proizvajajo zelo hude strupe, in taka organ-

V novejšem času raziskave

osredotočamo prav na to, da bi delovan je teh mrež
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čim bolje razumeli. Pri pripravi rastlin, odpornih

proti stresu, ne gre samo

Temeljni

namen

genskega inženiringa je,

delovanje enega gena,

da se izboljšajo lastnosti rastlin, da bi lahko

temveč mora biti cel set genov skombiniran tako,

nahranili rastoče število prebivalstva na

da dobimo želeno lastnost, kot

zemlji.

za

je odpornost proti

suši ali poplavam.

Tako je, to je bila originalna ideja, da bi lahko na
istih kmetijskih površinah pridelali več; zemljo

Kaj bi lahko bilo tako spornega v genskem inže-

potrebujemo tudi

nirstvu, ne nazadnje se rastline same nenehno

imamo še nekaj gozdov, ki predelujejo ogljikov

spreminjajo, prilagajmo,

dioksid. Zanimivo pa je, daje ta negativni odnos

samo

počasneje.

za

to, da kje

stanujemo, da

Veliko raziskavo problematiki sprejemanja GSO

do GSO vezan izključno na hrano, medtem ko

je bilo narejenih. Kot razlog za odklonilno mne-

je pri

nje

tako rekoč vsa proizvedena z gensko spreme-

so

ugotovili

na eni strani agresivnost multina-

zdravilih povsem

drugače. Zdravila

so

cionalk, na drugi pa, daje področje težko razum-

njenimi

ljivo. Naj povem primer. Ljudi so vprašali, ali bi

okvarjen gen v človekovem organizmu, kot seje

pojedli kdaj kakšen gen. Zelo

zgodilo v primeru dečka Krisa in

so se ustrašili, veči-

na odgovorov je bila: To pa ne. V resnici ves čas

mikrobi ali pa

se celo direktno zamenja

se nikomur

ni

zdelo nič problematično.

jemo gene, ker so geni v vsakem organizmu! To

področje
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najprej

se zelo hitro razvija

in

o njem se morajo

izobraziti učitelji, da bodo

nove genera-

Razvoj GSO bi pomenil, da bi potrebovali
manj pesticidov

za zaščito rastlin

pred škod-

cije bolje razumele to tematiko. Zadnji razlog za

ljivci, do katerih ima javnost enak odpor.

nesprejemanje pa je, da

Zaradi

so bile prve generacije

koruznega hrošča

so

bili

kmetje

že

GSO usmerjene predvsem v pomoč kmetom, da

povsem

bi manj časa preživeli na polju in porabili manj

ni mogoče bojevati z nobenim škropivom, če

pesticidov, ne pa toliko končnim uporabnikom,

nimaš transgenih rastlin.

da bi bila hrana boljšega okusa. No, okus je enak,

sna

ni pa boljši. Rada poudarim primer botoksa, ki je

papaje in s tem havajske kmete, dokler ni ena od

zelo popularen pri široki populaciji žensk, ki si

ameriških univerz razvila gensko spremenjeno

ga, čeprav je zelo hud strup, vbrizgavajo v kožo za

papajo, odporno proti virusu, in jih rešila pred

zmanjšanje gub, povečanje ustnic

Skratka, če

propadom. Pri nas, v Evropi, je gensko spreme-

bi vzgojili transgeno rastlino, ki bi zmanjševala

njena havajska papaja prepovedana, uvažamo

gube, bi bili GSO zelo verjetno

izključno azijsko.

na

..

lepem povsem

obupani, saj se proti temu škodljivcu
Na Havajih bi viru-

epidemija lahko povsem uničila nasade

drugače sprejeti.
Krompir prvotno prihaja s hladnih visoko-

Pa vendar so ljudje prepričani, da so gensko

gorskih območij Južne Amerike in kot takšen

spremenjene rastline, precej se je v preteklosti

težko prenaša vročino. Kako se je prilagodil

govorilo

o

koruzi in soji, nevarne, škodljive.

novim razmeram?

Za nobeno od transgenih rastlin še ni bilo dokaza-

Največja težava pri vzgoji krompirja v zgodo-

no, da bi škodila človeškemu zdravju. Ampak ljudje

vini je bila njegova prilagoditev

dvomijo, kaj pa, če se bodo škodljivi učinki pokazali

Evropi; v Boliviji

čez recimo 30 let Nasprotno pa seje pri klasičnih

imajo zaradi bližine ekvatorja za naše pojme

na

dolg dan v

in Peruju, od koder

izvira,

sortah krompiija že zgodilo, da so imele prevelike

razmeroma

koncentracije strupov (alkaloidov) v gomolju in so

naših sortah prevladala določena mutacija, kije

ljudje, ki sojih zaužili, morali v bolnišnico. Seveda

povzročila, daje krompir tudi pri dolgem dnevu

so

to sorto takoj umaknili

s trga.

kratek dan. Z leti

žlahtnjenja je v

začel delati veliko gomoljev in je postal v dolo-
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čenem obdobju zelo pomemben del prehrane
Evropejcev. Samo kot zanimivost,
Evropo prišel

krompir je v

17. stoletju, vendar ne kot hra-

v

nilna poljščina, temveč kot okrasna rastlina, saj
ima lepe cvetove.

Običajno imamo rastline, ki dobro prenaša jo
sušo, in druge, ki so bolj odporne proti vlagi,
misija nemogoče pa se zdi ush ariti rastlino,

ki bo odporna proti obema skrajnostima.
Ali to pomeni, da boste poskusili narediti
nekakšnega križanca?

Imamo seznam
no

od 50 do 70 sort z zelo različ-

zgodovino žlahtnjenja. I loločene sorte zelo

dobro prenašajo vsaj enega od okoljskih stresov,
druge so zelo občutljive. Ko bomo to razumeli,

bomo sestavili najboljše lastnosti in jih prenesli
na

priljubljene sorte, ki

so namenjene različ-

nim načinom uporabe v kuhinji

larni ravni so, pravite, pri poljščinah, kot

vzorca dobi-

je krompir, še vedno slabo raziskani. Kaj to

Krompirje četrta

tisoč različnih podatkov o dogaja-

pomeni?

najpomembnej-

kar bomo spremljali pri 50 sortah

Doslej so se proučevali geni posamezno, drug za

pečenje, pomfrit, čips
mo okrog 5(

)

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

nju v celicah,

Mehanizmi prilagajanja stresu na moleku-

za kuhanje,

..

Iz enega

-

krompirja skozi čas. Da hi ustvarili mreže pra-

drugim. Zdaj

vih kombinacij, si bomo pomagali tudi z

mate

komponente odzivanja različnih

matičnimi modeli. Nameravamo vzeti

samo

rano, celostno,

dobre lastnosti od različnih sort, ki že obsta-

pa vemo, da

moramo gledati vse
genov'

kombini-

to imenujemo sistemska biologija.

Na primer spremenimo eno malenkost v sistemu

jajo, in upam, da nam bo uspelo stotine genov

mreže odzivov

skombinirati v

bo to porušilo razmerja v njenem drugem delu. Ta

kombinacijo, da dobimo

pravo

super krompir, ki bo dobro prenašal

tako sušo

kot mokroto.

v'

celici in potem pogledamo, kako

pristop zelo pogosto uporabljamo v prometu
primer, če zapremo eno

cesto,

se vprašamo,

kaj

ša poljščina na
svetu, sploh pa
je pomemben za
Evropo in

Sloveni-

jo, saj je del naše

tradicionalne
prehrane.

na
to

pomeni za druge, kje vse bodo zastoji. Tako gleda-

Pa je bila kakšna ideja, da bi krompir križali

mo

tudi s kakšno drugo rastlino?

šamo delt »vati tako, da se nič ne poruši in vse deluje

Če bi bila v Evropi dovoljena uporaba transge-

optimalno. Pričakujemo, da bomo lahko pripra-

nih rastlin, bi

gotovo

vih okvirov, vendar

tudi poti

prenosa

informacij v celicah, posku-

poskušali iti iz krompirje-

vili rastline z 80 odstotki maksimalnega donosa.

nam je dovo-

Maksimalni donos določene poljščine je tisti, ki se

s križanjem,

ki

doseže v izjemnih letih. Tako leto je bilo denimo

ljeno, to ni mogoče.

za

krompir v Sloveniji leto 2019. Kmetje bi torej

Verjetno pa ne gre samo za okoljske strese,

še vedno imeli letni pridelek nad sedanjim pov-

temveč tudi za kakovost prsti, ki se zelo razli-

prečjem.

kuje. Kako ta vpliva?

bo imel tako zagotovljeno stabilno pridelavo. Na ta

Krst

ne

zmogel

bo
vse

več težava, ker bo

za kmeta pa je tudi zelo

pomembno, da

super krompir

način lahko namreč dobro predvidi tudi kanale za

in bo lahko dobro rasel tako v bolj

prodajo. Tudi preveč krompirja je kmetom včasih

vlažnih kot v peščenih tleh.

v

breme.
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