Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 10. 2020
Število objav: 16
Internet: 15
Televizija: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

V SD bi več denarja namenili zdravstvu

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...SD na sobotnem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.
Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva,
dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in...

Naslov

V celjskem Dečkovem naselju že zgrajena dva večstanovanjska objekta

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zgrajena. V obeh blokih že začenjajo z vgradnjo stavbnega pohištva. Trenutno potekajo tudi groba gradbena dela za
garažno hišo. Gradnja blokov sicer poteka po terminskem načrtu. Z gradnjo, ki sledi smernicam energetske
učinkovitosti, bo celjska občina uredila 2,3 hektarja nerevitaliziranih površin, so sporočili z občine....

Naslov

Lani polovica potreb po energiji iz domačih virov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2019 znašala skoraj 208.000 TJ. Največji, 39-odstotni delež je predstavljala raba v prometu. Drugi največji porabnik
je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 30 odstotkov, sledila so gospodinjstva in ostala raba s kmetijstvom z
10 odstotkov. Lani je količina energije, namenjene končni rabi v gospodinjstvih,...

Naslov

V Pivki načrtujejo nadgradnjo industrijsko obrtne cone Neverke

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Pivška občina v industrijsko obrtni coni Neverke načrtuje gradnjo proizvodnega inkubatorja ter investiciji v komunalno
infrastrukturo in čistilno napravo. Po besedah župana Roberta Smrdelja je zanimanje za inkubator veliko,...

Naslov

SD za okrepitev javne infrastrukture in trajnostno mobilnost (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...SD na današnjem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.
Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva,
dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in...
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Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se potegujeta predsedujoča SD Tanja Fajon in poslanec Jani Prednik. Na kongresu nadaljujejo programsko prenovo
stranke, med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice, krepitev javnih storitev ter vlaganja v zaščito okolja in
trajnostno družbo. LJUBLJANA - Začasni predsedujoči DeSUS Tomaž Gantar je v...

Naslov

SD za okrepitev javne infrastrukture in trajnostno mobilnost

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...SD na današnjem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.
Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva,
dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in...

Naslov

Pregled - Slovenija, 10. 10. (sobota)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Prednika. Fajonova je prva ženska na čelu SD, njen cilj je zmaga SD na prihodnjih volitvah. Na kongresu so se v
programski prenovi stranke zavzeli za gradnjo hitre železnice, krepitev javnih storitev ter za vlaganja v zaščito okolja in
trajnostno družbo. LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela nov odlok...

Naslov

Fajonova še formalno na čelu SD, na kongresu tudi kritike zaradi odmaknjenosti stranke od
terena (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...geslom Drugače so sicer nadaljevali tudi s programsko prenovo stranke, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v
Velenju. Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju
zdravstva, dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in...

Naslov

Hidroelektrarna Mokrice: Zvezdogled ali elektrika?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je v to idilo zarezal prvi in edini direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič. Zadnjih
šestnajst let je načrtoval in vodil gradnjo vseh štirih hidroelektrarn na spodnji Savi. Pri peti, zadnji, se je prvič zataknilo.
V času, ko ves svet stavi na obnovljive vire, je z distance to težko...
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Naslov

Tanja Fajon s polnim mandatom na čelu SD

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ključne poudarke, ki jih nameravajo zagovarjati na prihodnjih volitvah. SD je tako skušala dati odgovor, kako zgraditi
10.000 novih stanovanj, kjer bi z gradnjo neprofitnih stanovanj pomagali zlasti mlajši generaciji. Slišali smo, da si bodo
prizadevali za krepitev javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in s tem...

Naslov

Malenić toži sklad

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...opozoril na nekatere Malenićeve “grehe”. Med drugim so mu očitali neustrezno vodenje projekta neprofitne gradnje
na območju Nad Dolinsko v Olmu, saj da se projekt vleče še iz leta 2017, brez jasne slike začetka gradnje. Izpostavili
so še neuresničevanje sklepov nadzornega sveta, prekoračitev pooblastil, ustvarjanje visokega...

Televizija

Naslov

V prihodnjih dveh letih več sredstev za obrambni resor

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 10. 2020

Avtor

Luka Gorenjec

Teme

Gradbeništvo, graditev
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19:46

Trajanje: 5 min

...letališko infrastrukturo na letališču Cerklje, nabava komunikacijsko informacijskih sistemov in opreme za
zagotavljanje kibernetske varnosti, pričetek gradnje strelišča Apače in celovite ureditve vojašnice Edvarda Peperka,
nakup pehotne oborožitve in opreme za specialne sile, nakup logistične opreme tovornih...

Naslov

Potenciala v lesni industriji še ne izkoriščamo optimalno

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

Tea Dečman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ne priporočamo, saj se cena še ni dvignila na primerno raven. Nekolikšen dvig cen se pričakuje to zimo, veliko pa bo
odvisno od povpraševanja po lesu v gradbeništvu, ki nas navaja z optimizmom. Vsekakor vsem lastnikom
priporočamo, da se pred sečnjo pozanimajo glede cen in možnosti prodaje, saj je trg za sortimente...

Naslov

Profesor ekonomije, ki bi rad Slovenijo rešil pred Janšo

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

Žiga Kariž

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Advisory, ki je v zadnjih štirih letih med drugim delalo za SDH, državni zbor, Eles in druga državna podjetja. Izjemno
aktiven je bil tudi v javni razpravi o gradnji drugega tira, pisal je študije za Luko Koper, samoiniciativno izdelal tudi
oceno stroškov, ki je pokazala, da naj bi bila realna vrednost projekta le 683...
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Naslov

Fajonova še formalno na čelu SD

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...geslom Drugače so sicer nadaljevali tudi s programsko prenovo stranke, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v
Velenju. Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju
zdravstva, dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in...
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Zurnal24.si
Država: Slovenija

10.10.2020
Sobota, 15:27

Kazalo

https://www.zurnal24.si/slovenija/v-sd-bi-vec-dena...

1/2

V SD bi več denarja namenili zdravstvu
zurnal24.si/slovenija/v-sd-bi-vec-denarja-namenili-zdravstvu-354709

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

Avtor STA
10. Oktober 2020, ob 15:14

Saša Despot
SD na sobotnem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem
kongresu v Velenju. Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih
storitev, še posebej na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v
zaščito okolja in trajnostno družbo.
Stanovanjska politika mora postati ena od ključnih prioritet politike v naslednjih letih, menijo v
SD. Kot so opozorili, je dostop do stanovanj zaradi njihovega pomanjkanja in visokih cen zelo
otežen. Med rešitvami zato vidijo aktivacijo obstoječih 150.000 nezasedenih stanovanj, nov
sistemski vir za izgradnjo novih, uporabo kohezijskih sredstev sklada za okrevanje in odpornost,
daljšo ročnost financiranja gradnje stanovanj ter vključitev neprofitnih stanovanjskih organizacij
in stanovanjskih zadrug.
Prav tako je po njihovem mnenju treba ohraniti javno zdravstvo in ga razvijati skladno s
potrebami družbe. Kot je bilo slišati v programskem panelu Zdravje za vse, bodo zdravstvo rešile
korenite reforme, a bo hkrati za to treba nameniti več denarja, predvsem s povečanjem
proračunskega deleža sredstev. Med rešitvami predlagajo tudi posodobitev mreže zdravstvenih
domov in bolnišnic in modernizacijo organiziranosti zdravstvenega sistema.
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V okviru socialne politike želijo v stranki vzpostaviti sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe.
Predlagajo novo socialno zavarovanje, pri čemer bi bil prispevek v sorazmerju s prihodki.
Košarica pravic bi vsebovala integrirane storitve za dostojanstveno in kakovostno bivanje. V
lokalnih skupnostih pa bi vzpostavili vstopne točke, pri čemer bi uporabnika postavili v središče
pozornosti.

Več denarja za raziskave in razvoj
Predloge rešitev na področju znanosti je v panelu povzel podpredsednik SD in nekdanji šolski
minister Jernej Pikalo. Zavzel se je za povečanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj na vsaj en
odstotek BDP, za novo organiziranost raziskovalnega in inovacijskega sistema. Predlagajo
raziskovalni vavčer in program mladih raziskovalcev v gospodarstvu. Zavzemajo se za vračanje
raziskovalcev, ki delujejo v tujini, v slovenske raziskovalne programe, za krepitev digitalne
infrastrukture ter za ustanovitev Tehnološke agencije.

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

V okviru trajnostne mobilnosti in prehoda v nizkoogljično družbo se zavzemajo za gradnjo hitre
železnice s potovalnim časom 50 minut med Ljubljano in Mariborom. Nujno je povečati delež
obsega subvencij in davčnih olajšav za energetsko sanacijo, učinkovitost in samooskrbo javnih in
zasebnih stavb ter izkoristiti ves potencial obnovljivih virov energije, so med drugim izpostavili v
SD.
Član SD Milan M. Cvikl je predstavil desetletni naložbeni načrt v vrednosti 40 milijard evrov, s
katerim bi se Slovenija po oceni stranke uvrstila med 10 najboljših držav. Sklad bi kombiniral
javna vlaganja iz državnega in lokalnih proračunov, sredstev EU sklada za okrevanje, virov
večletnega finančnega okvira in naložb gospodarstva. Med drugim bi sklad za izgradnjo in
prenovo domov za starejše namenil 720 milijonov evrov, za študentske domove 168 milijonov
evrov in milijardo evrov izgradnjo javnih najemnih stanovanj.
Digitalni kongres se nadaljuje z razpravo delegatov, v kateri je bilo med drugim slišati pozive k
enakomernemu regionalnemu razvoju in krepitvi aktivnosti na področju zelene okoljske politike.
Nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelušič pa je med prihodnjimi nalogami stranke
izpostavila tudi politično opolnomočenje žensk in starejših, zlasti socialno deprivilegiranih, pa
tudi mladih. Tudi mlada generacija se po njeni oceni namreč vse bolj odmika od političnega
delovanja.
Kongres se bo nadaljeval s predstavitvijo kandidatov za predsedniško mesto poslanec SD Jani
Prednik in aktualna predsedujoča SD Tanja Fajon. Med njima bo prek e-volitev izbiralo 398
delegatov.
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V celjskem Dečkovem naselju že zgrajena dva
večstanovanjska objekta
V stanovanjski soseski Dečkovo naselje v Celju, kjer je predvidena izgradnja šestih stanovanjskih blokov in garažne hiše,
sta dva večstanovanjska objekta že zgrajena. V obeh blokih že začenjajo z vgradnjo stavbnega pohištva. Trenutno
potekajo tudi groba gradbena dela za garažno hišo. Gradnja blokov sicer poteka po terminskem načrtu.
Z gradnjo, ki sledi smernicam energetske učinkovitosti, bo celjska občina uredila 2,3 hektarja nerevitaliziranih površin, so
sporočili z občine.
Gradnja omenjenih blokov je največji projekt celjske občine v aktualni finančni perspektivi. Komunalno infrastrukturo na
območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, ki v sodelovanju s podjetjem Remont gradi tudi
stanovanjske bloke in garažno hišo.
Pri oddaji novih stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam,
starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim
posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer pa so na celjski občini pri projektiranju po lastnih navedbah sledili
sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kakovostno bivalno okolje.

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

Za projekt, ki bo predvidoma končan maja 2022, je bil odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in pripadajoči prispevek države v skupni višini 5,7 milijona evrov. Vrednost projekta je 16,5 milijona evrov, pri
čemer prispevek celjske občine znaša nekaj več kot 620.000 evrov, družbe Nepremičnine Celje pa dobrih 10 milijonov
evrov.
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Lani polovica potreb po energiji iz domačih
virov
V Sloveniji je bila lani količina energije, namenjene končni rabi, za dva odstotka manjša kot predlani. Za končno rabo v
gospodinjstvih je bilo namenjenih 21 odstotkov energije. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 51 odstotkov
potreb po energiji, je ugotovil statistični urad.
Domača proizvodnja energije v Sloveniji je lani znašala 148.000 tera joulov (TJ). Največji delež je predstavljala jedrska
energija s skoraj 43 odstotkov, sledili so obnovljivi viri energije s skoraj 32 odstotkov in energija iz premoga s 25
odstotkov.
V strukturi oskrbe z energijo so lani prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 33 odstotkov. Delež jedrske
energije je znašal 22 odstotkov, delež energije iz obnovljivih virov 18 odstotkov, delež premoga 16 odstotkov in delež
zemeljskega plina 11 odstotkov.
Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2019 znašala skoraj 208.000 TJ. Največji, 39-odstotni delež je
predstavljala raba v prometu. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 30 odstotkov,
sledila so gospodinjstva in ostala raba s kmetijstvom z 10 odstotkov.
Lani je količina energije, namenjene končni rabi v gospodinjstvih, znašala več kot 44.000 TJ. Največji, 62-odstotni delež
je predstavljala raba energije za ogrevanje prostorov, sledila je raba energije za ogrevanje sanitarne vode, raba
električne energije za razsvetljavo in električne naprave. Delež energije, namenjen za kuhanje, je znašal štiri odstotke, za
hlajenje prostorov pa odstotek.

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

V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s skoraj 39 odstotkov, sledila je električna
energija, zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje, daljinska toplota, toplota iz okolice, utekočinjen naftni plin in sončna
energija.
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V Pivki načrtujejo nadgradnjo industrijsko
obrtne cone Neverke
Pivška občina v industrijsko obrtni coni Neverke načrtuje gradnjo proizvodnega inkubatorja ter investiciji v komunalno
infrastrukturo in čistilno napravo. Po besedah župana Roberta Smrdelja je zanimanje za inkubator veliko, ker pa še niso
podpisali pogodbe za sofinanciranje naložbe, naj bi se gradnja začela februarja 2021.
Občina Pivka je že leta 2018 odkupila okoli tri hektarje novih zemljišč za potrebe širitve industrijsko obrtne cone Neverke.
Tam načrtujejo postavitev proizvodnega inkubatorja ter skupaj 900.000 evrov vredni naložbi v komunalno infrastrukturo in
čistilno napravo.
Neto ocenjena vrednost investicije v izgradnjo inkubatorja za proizvodne dejavnosti je 2,1 milijona evrov, za izvajalca pa
je bilo izbrano podjetje Makro 5 gradnje iz Kopra. V objektu bo na voljo osem enot za delovanje mladih podjetnikov v
različnih proizvodnih dejavnostih.
Po zaključku del bodo zemljišča na voljo zasebnim investitorjem, ki so po navedbah pivške občine za nove zmogljivosti
že izkazali izjemen interes. Vsi omenjeni projekti se sofinancirajo v okviru dogovora za razvoj primorsko notranjske
razvojne regije iz kohezijskega sklada EU in republiških sredstev.
Kot je za STA pojasnil pivški župan Robert Smrdelj, trenutno še nimajo podpisane pogodbe za sofinanciranje, zato so se
z izvajalci dogovorili, da počakajo na sam podpis in z deli začnejo "zelo verjetno takoj v začetku naslednje gradbene
sezone", saj bi bilo neugodno začeti z gradnjo tik pred zimo. Tako bi gradbišče odprli februarja prihodnje leto. Rok za
izvedbo del je pol leta in bi torej investicije realizirali do konca leta 2021.

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

Že zdaj je v Neverkah prisotnih 13 podjetij s skupno nekaj manj kot 300 zaposlenimi. Večinoma gre za kovinarska
podjetja, glavnino med njimi predstavljajo orodjarji, in predvsem z njihove strani je bil izkazan interes za "inkubiranje".
Veliko kooperantov teh podjetij bi namreč želelo na svoje, a imajo običajno težave pri pridobivanju ustreznih prostorov, je
razloge za gradnjo inkubatorja navedel Smrdelj.
V osmih enotah bodo imeli mladi inkubiranci na voljo po dobrih 100 kvadratnih metrov uporabne površine, kjer bodo
lahko zagnali proizvodnjo. Župan pri tem računa predvsem na interes podjetij iz orodjarske in lesarske panoge.
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SD za okrepitev javne infrastrukture in
trajnostno mobilnost (dopolnjeno)
SD na današnjem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.
Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva,
dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in trajnostno družbo.
Stanovanjska politika mora postati ena od ključnih prioritet politike v naslednjih letih, menijo v SD. Kot so opozorili, je
dostop do stanovanj zaradi njihovega pomanjkanja in visokih cen zelo otežen. Med rešitvami zato vidijo aktivacijo
obstoječih 150.000 nezasedenih stanovanj, nov sistemski vir za izgradnjo novih, uporabo kohezijskih sredstev sklada za
okrevanje in odpornost, daljšo ročnost financiranja gradnje stanovanj ter vključitev neprofitnih stanovanjskih organizacij in
stanovanjskih zadrug.
Prav tako je po njihovem mnenju treba ohraniti javno zdravstvo in ga razvijati skladno s potrebami družbe. Kot je bilo
slišati v programskem panelu Zdravje za vse, bodo zdravstvo rešile korenite reforme, a bo hkrati za to treba nameniti več
denarja, predvsem s povečanjem proračunskega deleža sredstev. Med rešitvami predlagajo tudi posodobitev mreže
zdravstvenih domov in bolnišnic in modernizacijo organiziranosti zdravstvenega sistema.
V okviru socialne politike želijo v stranki vzpostaviti sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Predlagajo novo socialno
zavarovanje, pri čemer bi bil prispevek v sorazmerju s prihodki. Košarica pravic bi vsebovala integrirane storitve za
dostojanstveno in kakovostno bivanje. V lokalnih skupnostih pa bi vzpostavili vstopne točke, pri čemer bi uporabnika
postavili v središče pozornosti.

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

Predloge rešitev na področju znanosti je v panelu povzel podpredsednik SD in nekdanji šolski minister Jernej Pikalo.
Zavzel se je za povečanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj na vsaj en odstotek BDP, za novo organiziranost
raziskovalnega in inovacijskega sistema. Predlagajo raziskovalni vavčer in program mladih raziskovalcev v gospodarstvu.
Zavzemajo se za vračanje raziskovalcev, ki delujejo v tujini, v slovenske raziskovalne programe, za krepitev digitalne
infrastrukture ter za ustanovitev Tehnološke agencije.
V okviru trajnostne mobilnosti in prehoda v nizkoogljično družbo se zavzemajo za gradnjo hitre železnice s potovalnim
časom 50 minut med Ljubljano in Mariborom. Nujno je povečati delež obsega subvencij in davčnih olajšav za energetsko
sanacijo, učinkovitost in samooskrbo javnih in zasebnih stavb ter izkoristiti ves potencial obnovljivih virov energije, so
med drugim izpostavili v SD.
Član SD Milan M. Cvikl je predstavil desetletni naložbeni načrt v vrednosti 40 milijard evrov, s katerim bi se Slovenija po
oceni stranke uvrstila med 10 najboljših držav. Sklad bi kombiniral javna vlaganja iz državnega in lokalnih proračunov,
sredstev EU sklada za okrevanje, virov večletnega finančnega okvira in naložb gospodarstva. Med drugim bi sklad za
izgradnjo in prenovo domov za starejše namenil 720 milijonov evrov, za študentske domove 168 milijonov evrov in
milijardo evrov izgradnjo javnih najemnih stanovanj.
Digitalni kongres se nadaljuje z razpravo delegatov, v kateri je bilo med drugim slišati pozive k enakomernemu
regionalnemu razvoju in krepitvi aktivnosti na področju zelene okoljske politike. Nekdanja obrambna ministrica Ljubica
Jelušič pa je med prihodnjimi nalogami stranke izpostavila tudi politično opolnomočenje žensk in starejših, zlasti socialno
deprivilegiranih, pa tudi mladih. Tudi mlada generacija se po njeni oceni namreč vse bolj odmika od političnega
delovanja.
Kongres se bo nadaljeval s predstavitvijo kandidatov za predsedniško mesto poslanec SD Jani Prednik in aktualna
predsedujoča SD Tanja Fajon. Med njima bo prek e-volitev izbiralo 398 delegatov.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V petek so v Sloveniji opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb. Delež
pozitivnih testov je po podatkih Sledilnika za covid-19 8,71 odstotka. V bolnišnici so zdravili 147 bolnikov s covidom-19,
21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Iz bolnišnice so jih odpustili šest.
CELOVEC/LJUBLJANA - Osrednje prireditve ob 100. obletnici koroškega plebiscita sta se skupaj udeležila predsednika
Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen. Pahor je Celovec označil za simbolno prestolnico
združene Evrope, Van der Bellen pa se je tudi v slovenščini koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri
uresničitvi njihovih ustavnih pravic. Premier Janez Janša je medtem pozdravil načrte Avstrije glede izboljšanje položaja
slovenske narodne skupnosti v Avstriji.
LJUBLJANA - Delegati SD imajo volilni kongres, ki poteka na daljavo. Za predsednika stranke se potegujeta
predsedujoča SD Tanja Fajon in poslanec Jani Prednik. Na kongresu nadaljujejo programsko prenovo stranke, med
ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice, krepitev javnih storitev ter vlaganja v zaščito okolja in trajnostno družbo.
LJUBLJANA - Začasni predsedujoči DeSUS Tomaž Gantar je v pogovoru za Dnevnik ocenil, da bi morala predsedniško
mesto v DeSUS zasesti prepoznavna in izkušena oseba, ki pozna strankarsko življenje in koalicijska dogajanja. Krog
kandidatov, ki izpolnjujejo te kriterije in bi lahko reševali stranko iz sedanjega težkega položaja, pa je po njegovi oceni
zelo omejen.
ZAGREB - Slovenski veleposlanik na Hrvaškem Vojislav Šuc je v pogovoru za STA ocenil, da je kriza, ki jo je povzročil
covid-19, naredila pozitivni preobrat v dinamiki odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dodal, se je pokazala tudi
sinergija med slovensko in hrvaško vlado, ki na stičnih točkah gradita medsebojno zaupanje.

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

LJUBLJANA - Verske skupnosti lahko do torka organizirajo dogodke kot doslej. Pri tem morajo zagotoviti spoštovanje
higienskih priporočil NIJZ. Ta bo nove vloge verskih skupnosti predvidoma obravnaval v ponedeljek.
LJUBLJANA - Policisti so na petkovem protestu našteli okoli 700 oseb. Ugotovili so kršitev po zakonu javnih zbiranjih in
61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih
primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva.
LJUBLJANA - Nakupne navade Slovencev so se po raziskavi družb Iprom in Valicon zaradi covida-19 spremenile.
Potrošniki so se prilagodili tako, da so zadovoljili svoje potrebe ob danih omejitvah in ukrepih, hkrati pa ohranili visoko
mero racionalnosti. Večjo vlogo imajo digitalni kanali.
LJUBLJANA - Slovenska prevajalska platforma TAIA, ki prevaja med skoraj 100 jeziki, je od evropskega sklada
tveganega kapitala Fil Rouge Capital prejela 1,2 milijona evrov naložbenih sredstev. Vložek bo namenila za širitev na tuje
trge in nadaljnji razvoj tehnologije globokega učenja.
LJUBLJANA - Mreža evropskih potrošniških centrov, v kateri sodeluje 30 evropskih centrov, letos praznuje 15-letnico
delovanja. V teh letih je prejela okoli 1,5 milijona pritožb potrošnikov. Oktober je mesec, v katerem potrošnike ozavešča o
razpoložljivih pravnih sredstvih in naslovnikih za pomoč.
MARIBOR - Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznana pod sloganom Zdrava zabava, kljub aktualnim
epidemiološkim razmeram izvaja tradicionalni tek po 454 stopnicah, kolikor jih vodi na vzpetino Kalvarijo. Običajni nočni
tek letos poteka podnevi.
LJUBLJANA - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana bo v sklopu 26. Mesta žensk festivalska premiera predstave
Simone Semenič Lepa kot slika. Dramaturginja in performerka je predstavo opisala bolj kot performans.
MARIBOR - V Lutkovnem gledališču Maribor bodo premierno uprizorili lutkovno predstavo za najmlajše gledalce Ferdo,
veliki ptič v režiji Katje Povše. Nastala je po istoimenski slikanici Andreje Peklar, za katero je ta prejela številne slovenske
in mednarodne nagrade.
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LJUBLJANA - Svetovni dan duševnega zdravja. ZN ter vladne in nevladne organizacije s področja duševnega zdravja
ugotavljajo, da brez dodatnega vlaganja v storitve ne bo pričakovanega učinka. Več je treba storiti še zlasti glede na
posledice, ki jih pri ljudeh pušča covid-19.
LJUBLJANA - Svetovni dan brezdomnih. V društvu Brezdomni - do ključa so opozorili, da so brezdomci v času
epidemije še posebej prizadeti. Društvo Kralji ulice pa je pozvalo k sprejetju nacionalne politike, ki bo odpravila
brezdomstvo.
LJUBLJANA - Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe poteka pod geslom Moja oskrba, moje udobje. Strokovnjaki
Onkološkega inštituta Ljubljana in Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo so pozvali, naj paliativna oskrba
med epidemijo poteka čim bolj nemoteno.

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

LJUBLJANA - Evropski dan darovanja organov in tkiv. V zavodu Slovenija-transplant so opozorili, da epidemija ne sme
zaustaviti darovanja in zdravljenja s presaditvijo organov. Izpostavili so pomembnost sodelovanja z mednarodno mrežo
izmenjave organov Eurotransplant in pozvali ljudi k darovanju.
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SD za okrepitev javne infrastrukture in
trajnostno mobilnost
SD na današnjem kongresu nadaljuje tudi s programsko prenovo, ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju.
Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva,
dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in trajnostno družbo.
Stanovanjska politika mora postati ena od ključnih prioritet politike v naslednjih letih, menijo v SD. Kot so opozorili, je
dostop do stanovanj zaradi njihovega pomanjkanja in visokih cen zelo otežen. Med rešitvami zato vidijo aktivacijo
obstoječih 150.000 nezasedenih stanovanj, nov sistemski vir za izgradnjo novih, uporabo kohezijskih sredstev sklada za
okrevanje in odpornost, daljšo ročnost financiranja gradnje stanovanj ter vključitev neprofitnih stanovanjskih organizacij in
stanovanjskih zadrug.
Prav tako je po njihovem mnenju treba ohraniti javno zdravstvo in ga razvijati skladno s potrebami družbe. Kot je bilo
slišati v programskem panelu Zdravje za vse, bodo zdravstvo rešile korenite reforme, a bo hkrati za to treba nameniti več
denarja, predvsem s povečanjem proračunskega deleža sredstev. Med rešitvami predlagajo tudi posodobitev mreže
zdravstvenih domov in bolnišnic in modernizacijo organiziranosti zdravstvenega sistema.
V okviru socialne politike želijo v stranki vzpostaviti sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Predlagajo novo socialno
zavarovanje, pri čemer bi bil prispevek v sorazmerju s prihodki. Košarica pravic bi vsebovala integrirane storitve za
dostojanstveno in kakovostno bivanje. V lokalnih skupnostih pa bi vzpostavili vstopne točke, pri čemer bi uporabnika
postavili v središče pozornosti.

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

Predloge rešitev na področju znanosti je v panelu povzel podpredsednik SD in nekdanji šolski minister Jernej Pikalo.
Zavzel se je za povečanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj na vsaj en odstotek BDP, za novo organiziranost
raziskovalnega in inovacijskega sistema. Predlagajo raziskovalni vavčer in program mladih raziskovalcev v gospodarstvu.
Zavzemajo se za vračanje raziskovalcev, ki delujejo v tujini, v slovenske raziskovalne programe, za krepitev digitalne
infrastrukture ter za ustanovitev Tehnološke agencije.
V okviru trajnostne mobilnosti in prehoda v nizkoogljično družbo se zavzemajo za gradnjo hitre železnice s potovalnim
časom 50 minut med Ljubljano in Mariborom. Nujno je povečati delež obsega subvencij in davčnih olajšav za energetsko
sanacijo, učinkovitost in samooskrbo javnih in zasebnih stavb ter izkoristiti ves potencial obnovljivih virov energije, so
med drugim izpostavili v SD.
Digitalni kongres se bo nadaljeval z razpravo delegatov, nato pa s predstavitvijo kandidatov za predsedniško mesto
poslanca SD Janija Prednika in aktualne predsedujoče SD Tanje Fajon. Med njima bo prek e-volitev izbiralo 398
delegatov.
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Pregled - Slovenija, 10. 10. (sobota)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 10. oktobra.
LJUBLJANA - V petek so v Sloveniji opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb. Delež
pozitivnih testov je po podatkih Sledilnika za covid-19 8,71 odstotka. V bolnišnici so zdravili 147 bolnikov s covidom-19,
21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Iz bolnišnice so jih odpustili šest.
CELOVEC/LJUBLJANA - Osrednje prireditve ob 100. obletnici koroškega plebiscita sta se skupaj udeležila predsednika
Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen. Pahor je Celovec označil za simbolno prestolnico
združene Evrope, Van der Bellen pa se je tudi v slovenščini koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri
uresničitvi njihovih ustavnih pravic. Premier Janez Janša je medtem pozdravil načrte Avstrije glede izboljšanje položaja
slovenske narodne skupnosti v Avstriji.
LJUBLJANA - Delegati SD so na kongresu, ki je potekal na daljavo, za novo predsednico izbrali Tanjo Fajon, ki je
premagala Janija Prednika. Fajonova je prva ženska na čelu SD, njen cilj je zmaga SD na prihodnjih volitvah. Na
kongresu so se v programski prenovi stranke zavzeli za gradnjo hitre železnice, krepitev javnih storitev ter za vlaganja v
zaščito okolja in trajnostno družbo.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela nov odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. V njem je
zapisano, da bo urad vodil direktor, ki je za delo urada odgovoren vladi. To je novost, saj je doslej veljalo, da bo urad
vodil minister brez resorja iz vrst DeSUS. Določeno je tudi, da se začne odlok uporabljati 15. januarja 2021.

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

LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji na novo določila sezname držav oz. regij glede na epidemiološko tveganje. Odlok
o tem bo začel veljati v ponedeljek. Na zelenem seznamu ne bo več nobene države EU oz. schengenskega območja, na
njem bodo le Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj. Na rdečem seznamu bo manj hrvaških in avstrijskih
administrativnih enot, Italija v celoti ostaja na oranžnem seznamu.
LJUBLJANA - Začasni predsedujoči DeSUS Tomaž Gantar je v pogovoru za Dnevnik ocenil, da bi morala predsedniško
mesto v DeSUS zasesti prepoznavna in izkušena oseba, ki pozna strankarsko življenje in koalicijska dogajanja. Krog
kandidatov, ki izpolnjujejo te kriterije in bi lahko reševali stranko iz sedanjega težkega položaja, pa je po njegovi oceni
zelo omejen.
ZAGREB - Slovenski veleposlanik na Hrvaškem Vojislav Šuc je v pogovoru za STA ocenil, da je kriza, ki jo je povzročil
covid-19, naredila pozitivni preobrat v dinamiki odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dodal, se je pokazala tudi
sinergija med slovensko in hrvaško vlado, ki na stičnih točkah gradita medsebojno zaupanje.
LJUBLJANA - Verske skupnosti lahko do torka organizirajo dogodke kot doslej. Pri tem morajo zagotoviti spoštovanje
higienskih priporočil NIJZ. Ta bo nove vloge verskih skupnosti predvidoma obravnaval v ponedeljek.
LJUBLJANA - Policisti so na petkovem protestu našteli okoli 700 oseb. Ugotovili so kršitev po zakonu javnih zbiranjih in
61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih
primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva.
LJUBLJANA - Zoper petkovo ravnanje policije so protestirale nekatere organizacije, gibanja, iniciative in številni
posamezniki. V protestnem pismu, ki so ga naslovili na policijo in v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča, so
obsodili ravnanje policije, ki je po njihovem v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo, ter zahtevali javno
opravičilo in razjasnitev dogodkov.
MARIBOR - Univerzitetna športna zveza Maribor, bolj prepoznana pod sloganom Zdrava zabava, je kljub aktualnim
epidemiološkim razmeram izvedla tradicionalni tek po 454 stopnicah, kolikor jih vodi na vzpetino Kalvarijo. Običajni nočni
tek je potekal podnevi.
LJUBLJANA - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana je bila v sklopu 26. Mesta žensk festivalska premiera
predstave Simone Semenič Lepa kot slika. Dramaturginja in performerka je predstavo opisala bolj kot performans.
MARIBOR - V Lutkovnem gledališču Maribor so premierno uprizorili lutkovno predstavo za najmlajše gledalce Ferdo,
veliki ptič v režiji Katje Povše. Nastala je po istoimenski slikanici Andreje Peklar, za katero je ta prejela številne slovenske
in mednarodne nagrade.
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LJUBLJANA - Svetovni dan duševnega zdravja. ZN ter vladne in nevladne organizacije s področja duševnega zdravja
ugotavljajo, da brez dodatnega vlaganja v storitve ne bo pričakovanega učinka. Več je treba storiti še zlasti glede na
posledice, ki jih pri ljudeh pušča covid-19.
LJUBLJANA - Svetovni dan brezdomnih. V društvu Brezdomni - do ključa so opozorili, da so brezdomci v času
epidemije še posebej prizadeti. Društvo Kralji ulice pa je pozvalo k sprejetju nacionalne politike, ki bo odpravila
brezdomstvo.
LJUBLJANA - Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe je potekal pod geslom Moja oskrba, moje udobje. Strokovnjaki
Onkološkega inštituta Ljubljana in Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo so pozvali, naj paliativna oskrba
med epidemijo poteka čim bolj nemoteno.
LJUBLJANA - Evropski dan darovanja organov in tkiv. V zavodu Slovenija-transplant so opozorili, da epidemija ne sme
zaustaviti darovanja in zdravljenja s presaditvijo organov. Izpostavili so pomembnost sodelovanja z mednarodno mrežo
izmenjave organov Eurotransplant in pozvali ljudi k darovanju.

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

CELJE - Preiskovalni sodnik je 32-letnemu moškemu, ki je osumljen, da je s hrano zastrupil hčerko in nekdanjo
partnerko, zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus umora odredil pripor.
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Fajonova še formalno na čelu SD, na kongresu
tudi kritike zaradi odmaknjenosti stranke od
terena (zbirno)
Kongres SD je za predsednico stranke danes izvolil Tanjo Fajon, ki je postala prva ženska na čelu stranke. Cilj Fajonove
je zmaga SD na prihodnjih volitvah. Njen protikandidat, poslanec Jani Prednik, ki so mu delegati namenili dobro četrtino
glasov, pa je v nagovoru delegatov ocenil, da je stranka nehala poslušati teren in stagnira.
Zaradi epidemiološke situacije je današnji volilno-programski kongres SD potekal na daljavo. Vodstvo stranke in
kandidati za voljene funkcije so delegate nagovarjali iz dvorane Viba filma v Ljubljani. Delegati pa so bili v dogajanje
vključeni digitalno.
Delegati so na e-volitvah Fajonovi z 276 glasovi podelili mandat do naslednjega kongresa, ki mora biti po statutu stranke
najkasneje pol leta po naslednjih državnozborskih volitvah. Prednik je uspel prepričati 107 delegatov. Ena glasovnica je
bila neveljavna.
Na podpredsedniškem mestu se je Andreji Katič, Jerneju Pikalu in Matjažu Nemcu danes pridružila Dominika Švarc
Pipan. Za novo članico predsedstva pa so delegati izvolili Ajdo Žižek.
Fajonova si želi z vodenjem SD obuditi zaupanje med ljudmi, saj v slovenski javnosti vidi precej nezaupanja, apatije in
nezadovoljstva. Želi si drugačne politike, ki jo bo oblikovala skupaj z ljudmi, tudi z odrinjenimi skupinami civilne družbe.
Pot, na kateri je Slovenija s trenutno vlado, pa ni njena pot, je poudarila. Namesto tega podpira program SD, ki temelji na
vzpostavitvi socialne varnosti za vse ljudi. Poleg tega je njena ambicija Slovenijo popeljati med najboljše države sveta.

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

Pri programu stranke se ji zdi ključno upravljanje z državo s ciljem ohranjanja dostojanstva in socialne varnosti ljudi ter
javnih sistemov. Dodala pa je, da ima tudi željo, da Slovenije ne bi popeljali v krog "problematičnih držav, kar se nam
danes pospešeno dogaja".
Fajonova sicer na javnomnenjskih lestvicah kotira precej visoko. Analitiki izpostavljajo njeno spretnost pri javnem
nastopanju, jasno izražanje in umirjenost. Sama je v današnji predstavitvi na kongresu med drugim izpostavila svojo
žensko energijo, povezovalni pristop, ki da se odraža tudi v večji povezanosti opozicije.
Njen protikandidat Prednik je delegate danes nagovoril z bolj kritičnimi besedami. "Včasih se zdi, da živimo v lastnem
ideološkem mehurčku in smo nehali poslušati teren," je izpostavil. Če bi ga, bi po njegovem mnenju vedeli, kako ljudje
opuščajo upanje v možnost dostojnega življenja.
"Čemu služijo najave interpelacij in ustavne obtožbe, če jih ne moremo izpeljati? Kako to, da se je pridobljena
javnomnenjska podpora že v nekaj mesecih po zamenjavi predsednika raztopila? Čemu se predstavljamo kot stranka, ki
bo vodila vlado, če naslednji dan podpremo tehničnega mandatarja, ne da bi imeli zagotovljene glasove za prevzem
oblasti?" se je še spraševal.
Fajonova je po izvolitvi odgovorila na te očitke in poudarila, da trenutno nismo v predvolilnem obdobju, saj je do rednih
volitev še leto in pol. Si pa v SD želijo zamenjave aktualne vlade in na mizi je "resen predlog za konstruktivno
nezaupnico". Kot je poudarila, jih ta možnost lahko še utrdi. Ko bo prišel čas volitev, pa bodo v SD nanje poslali najboljšo
listo kandidatov ter se pripravili na zmago, je napovedala.
Da je nekaj manj kot tretjina delegatov podprla njenega protikandidata Prednika, je po besedah Fajonove sporočilo, ki ga
jemlje resno in ki ga pripisuje tudi trenjem med terenom in centralo. Vendar pa je to ne skrbi, napovedala je tudi skorajšnji
obisk organizacij stranke po državi.
Po oceni nekdanjega predsednika SD Dejana Židana podpora, ki so jo delegati izkazali Predniku, kaže na željo po
kadrovski prenovi stranke, obenem pa je zelo glasno opozorilo regij, da postajamo zelo centralizirana družba. Dva
kandidata za predsedniško mesto pa sta pokazala na notranjo moč in demokratičnost znotraj stranke, je dejal v izjavi za
STA. Sicer pa je formalno izvolitev Fajonove za njegovo naslednico na čelu stranke pospremil z zadovoljstvom.
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Glavni tajnik SD Dejan Levanič je v izjavi za STA po kongresu ocenil, da je bilo veliko dela opravljenega tudi na terenu in
se je pokazala "neka dinamika". Ob koncu kongresa pa je po njegovih besedah čas, da se združi moči oz. da stranka čim
bolj enotno nadaljuje svojo pot.
Tudi on je potrdil, da izid glasovanja oz. dejstvo, da je več kot četrtino glasov delegatov prejel Jani Prednik, jemljejo
resno. Vendarle pa teren po njegovi oceni na ta način ne sporoča le nezadovoljstva, ampak morda tudi naklonjenost neki
mlajši generaciji in njenim idejam. Kar je bilo izpostavljeno s terena, pa so po besedah Levaniča slišali in se bodo temu
tudi posvetili.
Na kongresu SD z geslom Drugače so sicer nadaljevali tudi s programsko prenovo stranke, ki so jo začrtali že na
lanskem kongresu v Velenju. Med ključnimi projekti vidijo gradnjo hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na
področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in trajnostno družbo.

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

Stanovanjska politika mora postati ena od ključnih prioritet politike v naslednjih letih, menijo v SD. Prav tako je po
njihovem mnenju treba ohraniti javno zdravstvo in ga razvijati skladno s potrebami družbe. V okviru socialne politike želijo
v stranki vzpostaviti sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Predlagajo novo socialno zavarovanje, pri čemer bi bil
prispevek v sorazmerju s prihodki.

18

10.10.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:15

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 11

https://www.dnevnik.si/1042940725/slovenija/hidroe...

Dnevnik.si
HESS

Anja Hreščak
10. oktober 2020 08:15
10. oktober 2020 8:15
Predviden čas branja: 20 min

Iz tiskane edicije

Hidroelektrarna Mokrice:
Zvezdogled ali elektrika?
Ustavili smo se na makadamski poti streljaj od slovensko-hrvaške državne
meje. Na levi je rasla že pozlačena koruza in na desni, tam nekje za dokaj
bujno rečno vegetacijo, je šumela bolj rjava kot zelena Sava. Megla se je
dvigala iznad polj in reke. Muhe in komarji so bili po zgodnjejesenskem
jutranjem deževju precej zoprni, še mravlje so suvereno plezale s travnih
bilk navkreber po človeških telesih. Podeželska idila v vseh svojih čarih.

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

NEXT
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Natanko na mestu, kjer stoji direktor družbe Hidroelektrarne na sp
prečkala Hidroelektrarna Mokrice. Danes si je energetski objekt na

»Tukaj bo Hidroelektrarna Mokrice,« je v to idilo
zarezal prvi in edini direktor družbe
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan
Barbič. Zadnjih šestnajst let je načrtoval in vodil
gradnjo vseh štirih hidroelektrarn na spodnji
Savi. Pri peti, zadnji, se je prvič zataknilo. V
času, ko ves svet stavi na obnovljive vire, je z
distance to težko razumeti. Zato smo stopili
bližje.
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Barbičeva izjava je v današnjih razmerah in času
docela kontroverzna. Moral bi reči, da je na
tistem mestu načrtovana gradnja Hidroelektrarne
Mokrice. Kajti v tem trenutku nihče ne more z
gotovostjo trditi, da bo zadnja v verigi
spodnjesavskih hidroelektrarn resnično tudi
zgrajena. Vsekakor pa se bo zapisala v
zgodovino Slovenije in njenega energetskega
razvoja. Prvič zato, ker so okoljevarstveniki
investitorju tako rekoč iz rok izbili že pripravljene
lopate. Družba HESS je namreč že imela
okoljevarstveno soglasje, a je nato Društvu za
preučevanje rib Slovenije (DPRS) na upravnem
sodišču uspelo dokazati, da je Agencija za okolje
(Arso) pri izdaji tega soglasja naredila nekaj
napak. Tako je varuhom ribjega življa uspelo vsaj
začasno ustaviti 170-milijonski projekt, v
katerega je HESS že vložil 7,5 milijona evrov.
Še nobena gradnja hidroelektrarne v Sloveniji ni
vzbudila takšnega nasprotovanja kot ta, ki je,
ironično, le še ena v celi vrsti hidroelektrarn na

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

tej reki. Morebitna bojazen pred korupcijo, ki jo v
Sloveniji povezujemo z energetskimi projekti
velikih razsežnosti, pri tem nasprotovanju ne igra
nobene vloge; pravzaprav je bila gradnja vseh
štirih hidroelektrarn na spodnji Savi primer dobre
prakse, saj so bile vse zgrajene v okviru
predvidenih finančnih sredstev in v
napovedanem času, natanko v 42 mesecih.
Mokrice so zadnja hidroelektrarna, ki jo bomo –
če jo bomo – gradili v Sloveniji v omembe
vrednem časovnem obdobju. Čeprav je minister
za okolje in prostor Andrej Vizjak v prejšnjem
tednu s Holdingom Slovenske elektrarne končno
podpisal koncesijsko pogodbo za hidroelektrarne
na srednji Savi in so s tem dokumentom slednje
postale oprijemljivejše, razlogov za optimizem,
da bomo v naslednjem desetletju ali dveh na
naših rekah postavili še kakšen energetski
objekt, ni. Glede na dinamiko vodenja upravnih
postopkov v naši državi in glede na
okoljevarstvenike, vse bolj vešče pravnih
manevrov, se obeta zatišje.
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Hidroelektrarne Mokrice pa se bomo spomnili še
zlasti zato, ker je to prvi in edini projekt v
zgodovini Slovenije, zaradi katerega je investitor
sprožil postopek prevlade druge javne koristi
pred koristjo ohranjanja narave. Prvič bo torej
neka slovenska vlada nedvomno odločila, ali je
proizvodnja elektrike za državljane
pomembnejša od rib vrste zvezdogled in
platnica. Odločila bo, ali v tej državi bolj cenimo
udobje, ki ga nudi energetska preskrba, ali
ohranjanje (okrnjene) narave.

Spreminjajo spremenjeno
»Tukaj je bila narava že zdavnaj spremenjena,«
med tistimi polji in nabrežjem zatrdi Barbič.
»Stanje te reke je bilo v preteklosti zavoženo in
treba ga je sanirati.«
Gledano od blizu ne struga ne narava nista videti
zavoženi. Toda na zemljevidu iz leta 1750 –
replika visi tudi na steni upravne zgradbe družbe

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

HESS – je narisana povsem drugačna struga
Save, kot jo ima reka danes. »Imela je veliko
stranskih rokavov in meandrov, na vsem tem
območju je tudi poplavljala. Prva izravnava Save
je bila izvedena med javnimi deli za časa Marije
Terezije, ko se je tod gradilo železnico. Drug
večji poseg je bil opravljen v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko so Savo precej
nestrokovno spravili v ravno linijo. Od tedaj
meandrov ni več. Takrat je reka postala zelo hitra
in takšna je v nekaterih delih še danes,«
pripoveduje Barbič.
»Poglejte,« pokaže na reko, »kako hitra je tukaj
Sava.« Njen hiter tok drobi dno in s seboj odnaša
prod, s tem pa se reka tudi poglablja. Ker je
podtalnica odvisna od reke, se poglablja tudi ta.
V zadnjih 40 letih naj bi se, pripoveduje Barbič,
poglobila za nekaj metrov, zato so se na tem
območju presušili tudi vodnjaki. Globoka
podtalnica ni ugodna za sadjarstvo in
zelenjadarstvo. Sadnemu drevju ustreza do dva
metra globoka podtalnica, tukaj pa je vsaj
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štirikrat globlja. »To območje je čedalje manj
primerno za kmetijstvo. Poglejte recimo okolico
nuklearke, kako lepo tam uspevajo jablane. To je
zato, ker je podtalnica že regulirana. Tudi zato s
kmetovalci zaradi načrtovane gradnje
Hidroelektrarne Mokrice nikoli nismo imeli velikih
težav oziroma smo jih hitro rešili s kompromisi,«
zatrdi Barbič.
V njihovem imenu so se nato oglasili ribarji in,
med drugim, pisali odstopljeni kmetijski ministrici
Aleksandri Pivec ter jo pozvali, naj zaščiti 230
hektarjev po njihovih besedah najboljših
kmetijskih zemljišč, ki bodo v primeru gradnje
hidroelektrarne in zaradi njenega vpliva uničena.
Barbič pravi, da je ta trditev naravnost smešna
(DPRS smo povabili k sodelovanju pri članku in
jih večkrat prosili, naj podrobneje pojasnijo
nekatere svoje trditve, a v prejšnjih dveh tednih
niso našli časa, da bi odgovorili na zastavljena
vprašanja, in so zato sodelovanje zavrnili). Kot
kmetijsko zemljišče je namreč opredeljena tudi

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

zemlja med protipoplavnimi nasipi in strugo reke,
ki pa je že nekaj let nihče ne obdeluje, saj je
poplavljena v vsakem poplavnem obdobju.
Najbližje urbano naselje onkraj travnikov in polj,
sredi katerih smo tedaj stali, je vas Loče. Tam jih
poplave utemeljeno skrbijo. Od Brežic dolvodno
pokrajina ni prilagojena že spremenjeni in
ukročeni strugi. Že pred desetletji so vzdolž Save
zgradili omenjene protipoplavne nasipe, a zgolj
nekaj naprej od Brežic, nižje pa ne. »Za nasipi
pa se Sava prosto razliva na obe strani in
poplavlja Terme Čatež, Mostec, Mihalovec,
Loče…« našteva Barbič. »Ta protipoplavni nasip
bi radi končali in s tem tudi zaključili
protipoplavno zaščito,« doda.
Že leta 2000 je bil sprejet zakon, s katerim se je
država zavezala, da bo zagotovila protipoplavno
zaščito, in tudi zato je podelila koncesijo za
gradnjo petih hidroelektrarn na spodnji Savi
družbi HESS. Veriga hidroelektrarn med
Boštanjem in slovensko-hrvaško mejo ima tako
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štiri cilje. Prvi in najpomembnejši je seveda
energetska izraba hidropotenciala spodnje Save,
drugi je protipoplavna zaščita, tretji je ohranitev
in dvig podtalnice, četrti, za zdaj najbolj
abstrakten, pa je plovnost, ki naj bi bila na Savi
zagotovljena glede na načrtovane evropske
rečne koridorje.
Drugi cilj, protipoplavno zaščito, okoljevarstveniki
takoj podpišejo. A hkrati trdijo, da bo
hidroelektrarna povečala poplavno ogroženost,
zato bi morali bližnje vasi protipoplavno zaščititi
na sonaraven način. Četudi ribarje v njihovih
prizadevanjih podpirajo tudi drugi nevladniki, so
pri tem stališču v DPRS osamljeni; na Ribiški
zvezi Slovenije recimo poročajo o izkušnjah
lokalnih ribičev ob Savi, ki opažajo, da je poplav
manj, odkar so bile zgrajene hidroelektrarne.
Bojijo pa se poplavnega vala, kakršen je bil leta
2012 na reki Dravi. Mariborčani še danes tožijo
upravljalca hidroelektrarn na avstrijskem delu
Drave, družbo Verbund, ki naj bi čez mejo v

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

Slovenijo nenadzorovano spustila poplavni val.
Toda podoben scenarij na Savi bi se le težko
zgodil, saj je ta reka v vsej svoji dolžini pod
slovenskim upravljalcem.
Če bi se, kot si prizadevajo v DPRS, vendarle
odrekli hidroelektrarni in zgradili le protipoplavne
nasipe, problem globoke podtalnice ostane
nerešen, odgovori Barbič. Še več, tudi vzroka ne
bi odpravili, Sava bi bila še vedno zelo hitra,
odnašala bi prod ter poglabljala rečno dno in
podtalnico. »Navsezadnje pa bi lahko nasipe
zgradili le do meje in s tem do tja kanalizirali
vodo, ki pa bi se nato razlila ob koncu nasipa,« je
rekel in poudaril: »Poplavilo bi Zagreb. Problem
bi le potisnili sosedom, kar po mednarodnih
konvencijah ni dovoljeno.«
No, gotovo bi lahko s plodnim čezmejnim
sodelovanjem nasipe zgradili dlje na Hrvaško.
»Ne,« na pomislek odgovori Barbič, »Hrvati bodo
svoje hidroelektrarne zasnovali na drug način. To
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je suverena odločitev vsake države. Tudi naši
interesi niso enaki; v Posavju imamo tip naselij,
ki ni primerljiv z milijonskim Zagrebom.«

Za ribe gre!
Vse nasprotovanje Hidroelektrarni Mokrice se
tako v svojem bistvu zreducira – na ribe. Na
njihovo zaščito pravzaprav. Kar je spet po svoje
ironično. »Prav v primeru Mokric nismo gledali
na optimalno izrabo energetskega potenciala, saj
bi bila lokacija hidroelektrarne sicer nižje
dolvodno, a smo jo prilagodili, da bi čim manj
vplivala na okolico in obstoječe habitate,« zatrdi
Barbič. »Z energetskega vidika smo na skrajni
spodnji meji ekonomske upravičenosti,« doda.
Ministrstvo za okolje je sredi septembra 69
nevladnih organizacij pozvalo k sodelovanju v
uvodoma omenjenem postopku ugotavljanja
prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja
narave. Poleg DPRS so status stranskega
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na Šmarno goro
Yates zaradi
pozitivnega testa
odstopil z Gira
Elektronske
volitve novega
vodstva SD
Vse objave

udeleženca že pridobili v združenju Rovo, Lutri –
inštitutu za ohranjanje naravne dediščine,
Inštitutu za uporabno ekologijo in Zvezi ekoloških
gibanj Slovenije. Vlogo za sodelovanje so sicer
oddale še štiri nevladne organizacije, a o njihovih
vlogah na ministrstvu še niso odločili. Na
odgovor med drugimi še čakajo v Ribiški zvezi
Slovenije.
»Nad predvideno gradnjo verig hidroelektrarn
nismo navdušeni. Vsaka taka gradnja je grob
poseg v naravni habitat in poslabša razmere za
ribji stalež, zato jim načeloma nasprotujemo,« je
pojasnil generalni sekretar Ribiške zveze Igor
Miličić. V Ribiški zvezi zagovarjajo interese
tistih, ki ne morejo govoriti – rib, saj sta
ohranjanje populacij rib in tradicija
sladkovodnega ribištva med njihovimi ključnimi
cilji. »Se pa zavedamo, da so mnenja o
hidroelektrarnah med lokalnim prebivalstvom
zelo različna in da je vprašanje zapleteno ter
prepleteno s široko paleto interesov,« vendarle
doda.
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V nasprotju z DPRS, pa tudi društvom Rovo, kjer
nočejo priznati, da je tok Save v spodnjem delu
že desetletja spremenjen, Miličić to sprejema, a
poudarja, da je kljub temu reka še vedno
primeren habitat za domorodne vrste rib.
Predvsem pa dejstvo, da je že regulirana, ne
daje bianco čeka investitorjem za njeno nadaljnjo
degradacijo, poudari.
»Hidroelektrarna prekine migracijske poti rib in
vpliva na izgube habitatov. Nova Hidroelektrarna
Mokrice bo prekinila povezavo med Savo, Krko
in Sotlo, kjer so največja drstišča platnice, vrste,
deklarirane v Naturi 2000,« pojasni. »Zvezdogled
ne preživi v kanalski reki, saj je njegovo
življenjsko okolje prod, rahel tok, dokaj plitva
voda. Vsak ribič ve, da postrv v toplem ribniku ne
bo preživela,« razlaga Miličić. Kljub temu v
Ribiški zvezi v svojih stališčih niso tako neomajni
kot v DPRS, kjer zatrjujejo, da v Sloveniji »ne
bodo dopustili gradnje niti ene hidroelektrarne
več«. Nasprotno, v Ribiški zvezi strokovne
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odločitve prepuščajo zavodoma za ribištvo in za
varstvo narave. Če bo investitor zagotovil vse
nadomestne ukrepe za prehodnost reke za vse
vodne organizme – vključno z zvezdogledom in
platnico – in če bi na zavodu za ribištvo potrdili,
da ti ukrepi tudi delujejo, so pripravljeni na
kompromise. So pa skeptični, doda Miličić in
pove, da ima le ena hidroelektrarna v Sloveniji,
to je Blanca, delujočo ribjo stezo.
Ni res, na to odvrne Barbič in z brvi ob
Hidroelektrarni Brežice pokaže navzdol na ribjo
stezo, da bi podkrepil svojo trditev. »V času
drstenja – to vidimo tudi z monitoringi – je rib v
teh stezah toliko, da je noter vse črno.« Med
kamni v kot potok široki in kakšnih 800 metrov
dolgi ribji stezi, ki jo prekinjajo tolmuni in
zapornice, je videti tu po dve, tam po tri ribe, ki
se počasi premikajo z ene strani hidroelektrarne
v akumulacijsko jezero na drugi strani. Pri
Hidroelektrarni Mokrice ob tem ne bo le ena,
temveč dve ribji stezi, po katerih bi se ribe proti
toku selile navzgor. To je v njihovi naravi,
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nagonu, vselej plavajo proti toku. »Zdaj
neaktivne in presušene meandre reke Save
bomo oživili za ribjo stezo in tako naredili
vzporedno reko ter nove habitate. V šestdesetih
letih degradiran potok Gabernica bomo oživili, da
bo rešitev naravi prijazna,« razlaga Barbič.
»Toliko ukrepov za varstvo narave, kot je
predvidenih ob gradnji Hidroelektrarne Mokrice,
ni bilo še nikjer,« zatrdi. Živalski živelj bi se vrnil
ne zgolj v umetno ustvarjene nadomestne
habitate, ampak tudi v zdaj presušene rečne
rokave, ki bodo z dvigom podtalnice postali
majhni ribniki in tolmuni. Prav pri Hidroelektrarni
Brežice vidimo, po območju pokaže Barbič, da je
poleg nadomestnih habitatov tudi oživljenih
naravnih habitatov več kot prej.

Sprememba. Na slabše? Za
koga?
Nedvomno bi Hidroelektrarna Mokrice docela
predrugačila tisto podeželsko idilo. Pa bi bilo to
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slabše? Za koga?
O spremembi najbolje priča prav okoliš nazadnje
zgrajene brežiške hidroelektrarne. Ob
energetskem objektu je nastal park, ki ga kot
nekakšen japonski vrt sekajo vzpenjajoče se
ribje steze. Park je magnet za otroke, dijake, vse
vrste rekreativcev pravzaprav, ki telovadijo na
urejenih pobočjih, tekajo čez novo brv in po
rečnih nasipih, mimo kormoranov, labodov,
čapelj, žoln. Obdaja ga gozdiček, ki je tam že od
nekdaj. Okoljevarstveniki so ga že pred leti
označili za eno ključnih območij hrošča,
imenovanega škrlatni kukuj, v Sloveniji. Zavod za
varstvo narave ga je zato pred gradnjo
hidroelektrarne zaščitil in investitor je moral tudi
tam z nadomestnimi habitati poskrbeti za
ohranitev populacije škrlatnega kukuja. Uspelo
je, ponosno pove Barbič (strokovno mnenje, ki
mu pritrjuje, je leta 2017 podpisal Al Vrezec iz
Prirodoslovnega muzeja Slovenije).
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Akumulacijsko jezero na drugi strani
hidroelektrarne je medtem magnet za
ekstremiste; veter čez vodo precej pogosto
povleče z jakostjo celo do 18 vozlov, zato
privablja surferje in kajtarje iz vse države. Ribiči
pa so, še omeni Barbič, navdušeni nad
tamkajšnjim ribolovom. V akumulaciji bojda
plavajo 120 kilogramov težki somi. Morda je ta
trditev tista ponarodela ribiška, zagotovo pa
vemo, da je med prvomajskimi prazniki ribič
Sandi Golob v brežiškem akumulacijskem jezeru
ujel rekordnega, 37,5 kilograma težkega krapa.
To je bil najtežji krap, kdajkoli ulovljen v
slovenskih tekočih in mirnih vodah. Na drugi
strani hidroelektrarne je voda hladna, zato so
tam tudi postrvi.
Ob vsem tem laik težko verjame varuhom rib, ki
trdijo, da akumulacije in mulj v njih povsem
ubijejo ribji živelj ter reke spreminjajo v blatne
brozge. Toda nekaj, kot opozarja Gorazd
Marinček iz novomeškega združenja Rovo,
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bržkone drži: pred gradnjo brežiške
hidroelektrarne nikdar nihče ni zbral podatkov o
stanju in populaciji rib v tem delu Save. Le take
podatke pa bi lahko primerjali s stanjem po
gradnji in sklepali o učinkovitosti omilitvenih
ukrepov, zato je danes o tem pravzaprav
nemogoče utemeljeno soditi. Za ribe, roko na
srce, ne vemo.
Vemo pa za ptice. »Tudi tukaj so
naravovarstveniki zganjali paniko, zdaj pa
večinoma priznavajo, da na tem območju vlada
visoka biotska raznovrstnost. Tolmuni in jezera
so magnet za ptice, ribe, žabe…« poudari Barbič
in razloži, da so se pred gradnjo Hidroelektrarne
Brežice z Društvom za opazovanje in
preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) dogovorili
za kup omilitvenih ukrepov. Med drugim so
ptičarji zahtevali, da HESS na akumulaciji zgradi
štiri umetne otoke z gnezdišči za galebe in dva
splava, pripoveduje in pokaže onstran jezera na

27

10.10.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:15

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042940725/slovenija/hidroe...

10 / 11

te umetne plavajoče strukture. »S konstruktivnim
sodelovanjem smo se o vsem dogovorili,«
pristavi.
Dogovorili že, mu pokimajo v DOPPS, šepa pa
izvedba. Alen Ploj je v študiji konec leta 2018
ugotovil, da mnogi od tistih dogovorjenih
omilitvenih ukrepov niso izvedeni ali pa so bili
izvedeni slabo in jih nihče ne vzdržuje. »Danes
stanje ni bistveno boljše,« prizna Ploj.
»Na splošno ne moremo biti zadovoljni. Nekateri
habitati še vedno niso končani, ker pač na tistem
območju še zmeraj kopljejo gramoz, in dokler
ima HESS koncesijo za kopanje gramoza,
ukrepov ni mogoče izvesti,« pojasni.
Navsezadnje pa tudi nadomestni habitati niso
učinkoviti, če jih nihče ne vzdržuje. Splave in
otoke so nedolgo tega očistili kar prostovoljci
DOPPS, ne HESS, opozori. Papir pač prenese
vse, dejanja so tista, ki štejejo. »A tisto poročilo
je bilo navsezadnje narejeno tudi z mislijo na
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Mokrice; z upanjem, da bi se napakam, ki so jih
storili ob gradnji Hidroelektrarne Brežice, izognili
ob gradnji nove,« je kljub vsemu benevolenten.
Žogico ima najprej v rokah vlada. HESS je oddal
vlogi za gradbeno dovoljenje in prevlado druge
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave. Vlada bo najprej odločila o slednji. Ko bo
odločeno o tem, ali bo naša država dala
prednost energetiki ali ribam, bodo na Arsu
nadaljevali integralni postopek izdaje
gradbenega dovoljenja, del katerega je tudi
presoja vplivov na okolje. Brez zadovoljujočih
omilitvenih ukrepov nova hidroelektrarna ne bo
zgrajena, zagotovi vodja sektorja za strateško
presojo vplivov na okolje na okoljskem
ministrstvu Vesna Kolar Planinšič. »Vlogi za
prevlado druge javne koristi nad javno koristjo
ohranjanja narave se lahko tudi ne ugodi, če za
to niso izpolnjeni vsi pogoji iz zakona o
ohranjanju narave, če javna korist ni utemeljena
z zakonom ali če niso predloženi načrti za
omilitvene in izravnalne ukrepe,« razloži.
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A na kocki je mnogo več kot ribe ali še ena
hidroelektrarna; če se uresniči scenarij, ki si ga
energetiki niti v najhujši nočni mori ne morejo
predstavljati, z ministrom Andrejem Vizjakom na
čelu, bodo varuhi ribjega življa njihov najmanjši
problem. Država bo imela na grbi bistveno večjo
nadlogo. Bodisi srd vseh državljanov, ki se bodo
zaradi uvoza elektrike iz obnovljivih virov
spraševali, zakaj je elektrika nenadoma tako
draga, bodisi evropsko komisijo, ki ji bo država
morala pojasniti, zakaj Slovenija ne izpolnjuje in
še nekaj časa ne bo izpolnjevala svojih ciljev o
obnovljivih virih energije, k izgradnji katerih se je
zavezala v nacionalnem energetskem in
podnebnem načrtu.
Hidroelektrarna Mokrice je všteta v vse državne
izračune. Na leto bi proizvedla 131 gigavatnih ur
električne energije. Lani so vse slovenske
hidroelektrarne proizvedle 4023 gigavatnih ur
električne energije, kar pomeni, da bi
Hidroelektrarna Mokrice okrepila proizvodnjo za
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3,5 odstotka. Energetiki radi poudarijo, da
hidroelektrarne najboljše delujejo v verigi in da
sedanje štiri ne delujejo tako optimalno, kot bi
delovale skupaj z zadnjo v vrsti. Veriga vseh
petih spodnjesavskih elektrarn bi proizvedla več
kot petino na slovenskih rekah proizvedene
elektrike in zadostila šestnajstini potreb po
elektriki v državi. Brez enega samega izpusta
ogljika. Le-ta – in ne tisti, ki gradijo
hidroelektrarne – pa je resničen svetovni
sovražnik, proti kateremu se mora boriti
človeštvo, skupaj.
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Tanja Fajon s polnim mandatom na čelu SD

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

dnevnik.si/1042940786/slovenija/elektronske-volitve-novega-vodstva-sd-

Na več ur trajajočem kongresu Socialnih demokratov, ki je potekal pod sloganom Drugače in na
daljavo zaradi omejitev združevanja, je imelo nekaj manj kot 400 delegatov možnost izbire med
dvema kandidatoma za predsednika stranke in tri kandidatke za podpredsednico stranke, ki ga je pred
postavitvijo za voditeljico stranke konec maja zasedala Tanja Fajon. Slednja je bila tudi najbolj
prepričljiva, saj ji je glasove prek sistema e-volitev namenilo 276 delegatov ali 71 odstotkov glasujočih,
protikandidat poslanec Jani Prednik pa je zbral glasove 107 delegatov ali nekaj manj kot 30
odstotkov.

SD povezovalka leve sredine
Tanja Fajon je v zmagovalnem govoru poudarila, da so Socialni demokrati povezovalec levega pola in
najmočnejši člen na levi sredini. Apelirala je na enotnost v stranki, ker je prepričana, da bo to odločalo
o zmagovalcu na prihodnjih državnozborskih volitev, kjer ima stranka samo en cilj: zmago. »Naš
končni cilj je uresničiti vizijo velikih ambicij majhnega naroda. Slovenijo želim v naslednjem
desetletju popeljati med deset najuspešnejših držav po ključnih kazalcih,« je nova predsednica SD
izpostavila svoj ključni cilj. Fajonova je dejala, da prihaja čas odločitve, »ali bo Slovenija z obstoječo
vlado korakala po poti razgradnje vseh vrednot, na katerih smo pred tremi desetletji utemeljili svojo
državo, ali pa bomo vztrajali in poskrbeli, da naredimo razvojno desetletje.«

Za novo slovensko pomlad
Po kongresu SD je odločitev stranke jasna, je poudarila prva predsednica slovenskih demokratov. Prva
naloga, ki je pred njimi, je pridobivanje zaupanja v stranki in nato v slovenski družbi. Pozvala je, da se
zamere iz preteklosti pokopljejo, da bodo lahko krenili naprej. »V naših ljudeh in partnerjih vidim
energijo, da temačen tok, ki vodi k razčlovečenju Slovenije, obrnemo drugam – v novo pomlad,« je
dejala Fajonova. Zagotovila je, da SD ponuja jasno smer, trdnost, pošteno politiko in odločnost ob
spoštovanju drugačnosti, vključenosti in spoštovanju. »Poštena politika ne pomeni le finančne
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transparentnosti in resnicoljubnosti, pomeni tudi empatijo in sposobnost, da zmoreš za višji cilj
postaviti lastne ambicije tudi v ozadje,« je dejala Fajonova. Dokaz tega pa je po njenem odločitev SD,
da podpre koalicijo ustavnega loka.

Naložbeni sklad 40 milijard evrov
Kongres SD ni bil namenjen le kadrovskim vprašanjem, pač pa so znaten del časa namenili vsebini. V
sedmih vsebinskih sklopih so predstavili ključne poudarke, ki jih nameravajo zagovarjati na
prihodnjih volitvah. SD je tako skušala dati odgovor, kako zgraditi 10.000 novih stanovanj, kjer bi z
gradnjo neprofitnih stanovanj pomagali zlasti mlajši generaciji. Slišali smo, da si bodo prizadevali za
krepitev javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in s tem dostojno starost. V sklopu povečanja naložb v
raziskave in razvoj predlagajo ustanovitev tehnološke agencije, preko katere bi koordinirali
digitalizacijo Slovenije. Izrazit poudarek pa so dali pospeševanju vlaganj v varstvo okolja in zelene
tehnologije, kjer izstopa projekt gradnje hitre železnice med Ljubljano in Mariborom, da bi potovalni
čas skrajšali na 50 minut. Milan M. Cvikl je predstavil desetletni naložbeni načrt v vrednosti 40
milijard evrov, s pomočjo katerega bi Slovenijo v prihodnjem desetletju uvrstili med deset najboljših
držav.
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Pozdravi iz koalicije KUL
Prvi digitalni kongres SD so pozdravile vsi predsedniki opozicijskih strank, ki se povezujejo v okviru
koalicije ustavnega loka in pobudnik koalicije Jože P. Damijan. Marjan Šarec (LMŠ) je bil kratek,
zaželel jim je dobro izbiro in da se nadeja sodelovanja tudi v prihodnje. Koordinator Levice je
izpostavil sorodnost v sledenju idejam demokratičnega socializma. Kljub razlikam med strankama, ki
so prišle do izraza v zadnjem obdobju, pa je Luka Mesec pozval k sodelovanju, da bi se skupaj rešili
razmer, ki jih narekuje Sloveniji skrajna desnica na oblasti. »Delajmo na skupnih stvareh,
razmišljajmo skupaj, kako zagnati procese prenove Slovenije, delajmo na tistem, kar nas združuje.
Postavimo osebne interese na drugo mesto,« je dejal Mesec. Kongres SD je nagovorila tudi
predsednica SAB Alenka Bratušek, ki se že veseli sodelovanja z novim vodstvom pri preprečevanju
spreminjanja Slovenije v drugo republiko.
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Malenić toži sklad
Nataša Hlaj

Istra

10. 10. 2020, 06.05
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Potem ko je decembra lani koprski občinski svet na predlog nadzornega sveta stanovanjskega sklada z
direktorskega položaja predčasno razrešil Gorana Malenića, je slednji najprej vložil tožbo zaradi
odpovedi delovnega razmerja, zdaj pa zahteva še odškodninsko odgovornost sklada.

Goran Malenić Foto: Nataša Čepar

KOPER > Včeraj se je na delovnem sodišču v Kopru začel postopek, v katerem Goran Malenić toži koprski
stanovanjski sklad zaradi odpovedi pogodbe o delovnem razmerju. Malenić se obravnave ni udeležil. V
telefonskem pogovoru nam je pojasnil, da je od 13. novembra lani na bolniški, komentarjev pa v tem času ne
namerava dajati.

Sodnica ne dovoli spremembe tožbe
Sodnica Martina Andrejašič Zazula je nasprotovala spremembi tožbenega zahtevka, ki ga je predlagala
Malenićeva odvetnica Suzana Zupan iz odvetniške pisarne Korošec. Slednja je namreč vztrajala, da bi primarni
tožbeni zahtevek glede domnevno neutemeljene razrešitve dopolnili z zahtevkom o odškodninski odgovornosti
sklada.
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Občinski svet je Gorana Malenića s položaja direktorja stanovanjskega sklada razrešil
lanskega decembra, ko je z 20 glasovi od 22 prisotnih svetnikov sprejel predlog
nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada MO Koper.

“To je sprememba tožbe in tega ne dovolim. To je povsem nov postopek,” je bila jasna sodnica, ki je
odvetniku Gregorju Kovačiču iz odvetniške pisarne Jadek-Pensa, ki zastopa stanovanjski sklad, namenila
trideset dni za odgovor na novo tožbo. “Vsak, ki je z nekom v sporu, misli, da ima prav in ima določene zahteve,
včasih tudi nemogoče,” ocenjuje novi direktor sklada Zlatko Kuštra. Pričakuje odločitev v skladu z zakonom.

Očitki o negospodarnem ravnanju
Spomnimo, da se je Malenić moral posloviti z vodilnega položaja v stanovanjskem skladu dobro leto prej, kot bi
mu potekel mandat, saj so tamkajšnji nadzorniki pod drobnogled vzeli njegovo delovanje v skladu in našli kup
obremenilnih okoliščin, povezanih z negospodarnim ravnanjem.
V svojem poročilu za občinski svet je nadzorni svet sklada takrat opozoril na nekatere Malenićeve “grehe”. Med
drugim so mu očitali neustrezno vodenje projekta neprofitne gradnje na območju Nad Dolinsko v Olmu, saj da
se projekt vleče še iz leta 2017, brez jasne slike začetka gradnje.
Izpostavili so še neuresničevanje sklepov nadzornega sveta, prekoračitev pooblastil, ustvarjanje visokega
denarnega primanjkljaja, zlorabo in prekoračitev pristojnosti direktorja, negospodarno in nezakonito ravnanje s
premoženjem ter nenamensko rabo skladovega denarja (visoki stroški za gostinske storitve, nakup dragih
poslovnih daril, sklenitev najemne pogodbe za vozilo, uporaba službenega vozila v zasebne namene brez
ustrezne pogodbe). Za piko na i so na seznam dodali še njegovo neprimerno obnašanje (podpisovanje računa
za odvetnika Dušana Korošca v času bolniškega staleža in zasebna zabava z zlorabo alkohola v poslovnih
prostorih sklada). Potem ko so občinski svetniki slišali, kaj vse si je privoščil s službeno kartico in kako
negospodarno je ravnal, so sklep o Malenićevi razrešitvi podprli z 20 glasovi od 22 prisotnih.
stanovanjski sklad koper

zlatko kuštra

odpoved delovnega razmerja

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

goran malenič
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V prihodnjih dveh letih več sredstev za
obrambni resor
NOVA 24 TV, 09.10.2020, NOVICE, 19.46
ALEKSANDER RANT (voditelj)
Državni zbor nadaljuje z obravnavo proračuna za prihodnje leto, s predlaganimi spremembami proračuna za prihodnje
leto in predlogom proračuna za leto 2022, se je seznanil tudi parlamentarni odbor za obrambo. Minister Matej Tonin je
poudaril, da je predlog sprememb po dolgih letih naravnan predvsem razvojno. Več v prispevku Luke Gorenjca.
LUKA GORENJEC (novinar)
Negotove razmere glede razvoja epidemije vplivajo na pripravo in izvajanje proračuna, kljub temu napovedujejo, da se bo
proračunski primanjkljaj v prihodnjih dveh letih zmanjševal. S predlaganimi spremembami proračuna za prihodnje leto in
predlogom proračuna za leto 2022 se je seznanil tudi parlamentarni odbor za obrambo. Minister Matej Tonin je poudaril,
da je predlog sprememb po dolgih letih naravnan predvsem razvojno.
MAG. MATEJ TONIN (minister za obrambo)
Vsega zaostanka iz preteklih let ne bo mogoče nadoknaditi v naslednjih dveh letih. Nedvomno pa se s predlaganima
proračunoma sledi cilju, da se izboljša stanje pripravljenosti tako slovenske vojske kot tudi sistema zaščite in reševanja.
LUKA GORENJEC (novinar)
Proračun za leto 2021, ki je bil sprejet v novembru 2019, pod Šarčevo vlado je obrambnemu resorju namenjal 561
milijonov evrov, zdaj mu bo v letu 2021 namenjeno 636,4 milijona evrov, kar je približno 75 milijonov evrov več kot je bilo
predvideno.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

MAG. MATEJ TONIN (minister za obrambo)
V novem proračunu za leto 2021 namenjamo slovenski vojski 514 milijonov evrov, kar je 81 odstotkov finančnega načrta,
upravi za zaščito in reševanje 54 milijonov, kar je 8,5 odstotka finančnega načrta, inšpektoratu za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami slabih 3 milijone evrov, kar predstavlja pol odstotka finančnega načrta in inšpektoratu za obrambo
785 tisoč evrov, kar predstavlja 0,1 odstotka finančnega načrta.
LUKA GORENJEC (novinar)
Obrambni izdatki bi po tem predlogu znašali 1,28 odstotka BDP-ja. Še 51 milijonov več pa bo za obrambni resor
predvidenih v letu 2022. Minister je navedel bodoče investicije slovenske vojske in uprave za zaščito in reševanje.
MAG. MATEJ TONIN (minister za obrambo)
Vlaganje v letališko infrastrukturo na letališču Cerklje, nabava komunikacijsko informacijskih sistemov in opreme za
zagotavljanje kibernetske varnosti, pričetek gradnje strelišča Apače in celovite ureditve vojašnice Edvarda Peperka,
nakup pehotne oborožitve in opreme za specialne sile, nakup logistične opreme tovornih vozil in medicinske opreme,
nabava bojnih vozil 4 4 in 8 8.
LUKA GORENJEC (novinar)
V upravi za zaščito in reševanje bodo med drugim povečali sredstva za gasilska društva, novo gasilsko zaščitno in
reševalno opremo, izgradnjo nacionalnega centra civilne zaščite in drugih objektov ter za prenovo starejših centrov. Velik
del razprave je bil namenjen predlogu dopolnila Levice, ki je predlagala naj ministrstvo nameni 252 tisoč evrov za
postojnski gasilsko reševalni center.
MIHA KORDIŠ (poslanec Levice)
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In v Levici smo v proračunu dali amandma, da se sredstva nameni tudi Občini Postojno in izpolni to dolgotrajno obljubo,
ki pa gre za razliko od drugega, večino drugega povišanja obrambnega proračuna, dejansko za odgovore na neke
družbene potrebe, v tem slučaju tudi odgovore na zagotavljanje varnosti družbe.
LUKA GORENJEC (novinar)
Tonin je pojasnil, da ministrstvo sodeluje z vsemi občinami na območju katerih deluje slovenska vojska. Z Občino
Postojna so se pripravljeni pogovarjati o čemerkoli, le o zaprtju vojaškega vadišča ne. Predlagano dopolnilo Levice je
odbor na glasovanju zavrnil.
MAG. MATEJ TONIN (minister za obrambo)
Pri Občini Postojna je pa problem ta, da je občina odstopila od sporazuma med Ministrstvom za obrambo in Občino
Postojna, kar nam na nek način onemogoča, da karkoli vlagamo v Občino Postojna, kar se mi zdi velika škoda, saj je ta
občina zdaj odkar je odstopila od sporazuma, vsako leto izgubi več 100 tisoč evrov in jaz mislim, da se s tem dela
predvsem pomembna škoda Občini Postojna.
LUKA GORENJEC (novinar)

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

Tudi opozicijski poslanci so izrazili zadovoljstvo nad povečanjem sredstev za področje zaščite in reševanja ter sredstev
namenjenih slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo v prihodnjem letu načrtuje več dobav, ki so zaradi epidemije zastale.
Pospešili pa bodo tudi urjenja in izobraževanja v tujini ter izvajali projekte, ki so bili zastavljeni v preteklosti.
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Potenciala v lesni industriji še ne izkoriščamo
optimalno
necenzurirano.si/clanek/svet/potenciala-v-lesni-industriji-se-ne-izkoriscamo-optimalno-816711

Poslanstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je že
vrsto let zastopanje javnega interesa, interesov panoge
in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja in zdrave,
varne hrane za celotno prebivalstvo. Katere so v tem
trenutku najbolj aktualne teme, s katerimi se ukvarjajo,
nam je v kratkem pogovoru zaupal Miha Koprivnikar.

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

Avtor: Svet24 / Tea Dečman
sobota, 10. 10. 2020, 20:15

Zadostne in stalne količine lesa so predpogoj za razvoj lesne industrije.
Shutterstock
Zadnje čase se veliko govori o tako imenovanem Evropskem
zelenem dogovoru. Kaj to sploh je in kako pomemben je dogovor
za Slovenijo?
Cilj EU je zaustaviti podnebne spremembe tako, da do leta 2050 ne bomo
imeli neto izpustov toplogrednih plinov. Posledično je treba preoblikovati
gospodarstvo in družbo, da bomo ob tem tudi konkurenčni. Slovenija ima
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med domačimi obnovljivimi surovinami v večjih količinah predvsem les.
Trenutno smo pred velikimi strateškimi odločitvami, o katerih se na žalost
premalo pogovarjamo. Slovenija lahko od zelenega dogovora veliko pridobi,
če tega ne bomo znali izkoristiti, pa lahko tudi veliko izgubimo.
Kaj lahko za hitrejši razvoj lesarstva naredite organizacije, ki
zastopate lastnike gozdov?

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

Zadostne in stalne količine lesa so predpogoj za razvoj lesne industrije.
Podjetje Slovenski državni gozdovi daje na trg le okoli 20 odstotkov prirastka
lesa slovenskih gozdov. Les iz zasebnih gozdov se daje neorganizirano na trg
zadrugam in lesnim trgovcem, hkrati pa imamo še veliko rezerv za posek.
Količine niso pogodbeno urejene in nihajo glede na ceno in vremenske
razmere. Potencialni investitorji v lesno industrijo so posledično
zainteresirani za čim večjo koncentracijo in zanesljivost dobav, za kar pa bi
bilo treba količine združiti in pogodbeno urediti, kot je to urejeno na primer
v Avstriji. Lastniki smo lahko partner in prvi člen v gozdnolesni verigi,
vendar trenutno še ni širšega konsenza, na podlagi katerega bi se tak projekt
začel.
Ali lahko v primeru, če se odgovorni, predvsem nosilci aktualne
politične oblasti in stroka, z Evropskim zelenim dogovorom ne
bodo dovolj intenzivno ukvarjali, za Slovenijo to pomeni tudi
kakšne finančne posledice in kako ravnajo v primerljivih
sosednjih državah?
Evropski zeleni dogovor se vgrajuje v kar 51 strategij, akcijskih načrtov,
direktiv in procesov, ki jih spremljamo in se nanje odzivamo s pomočjo
evropskega združenja lastnikov gozdov. Opažamo, da se različni evropski
direktorati med sabo ne uskladijo. Posledično imamo sprejete in veljavne
strategije in cilje, ki si nasprotujejo. Podobno neusklajenost opažamo tudi pri
nas. Gospodarstvo si želi večje rabe lesa kot obnovljive surovine, ekstremni
naravovarstveniki pa si želijo, da v gozdovih sploh ne bi gospodarili; k sreči
so med njimi tudi taki, ki se zavedajo, da z rabo lesa nadomeščamo okoljsko
sporne materiale. Gre večinoma za slabo poznavanje oziroma enostranski
pogled na to, kaj je narava. V Evropi so praktično vsi gozdovi in kmetijske
površine redno gospodarjeni, in da jih ob podnebnih spremembah ohranimo
zdrave, bo treba z njimi še bolj pazljivo gospodariti. Strategija EU o
biodiverziteti bi lahko brez upoštevanja nacionalnih posebnosti in izjem
zahtevala zavarovanje okoli 100.000 hektarjev gozdov, kar bi lahko pomenilo
izgubo glavnice v vrednosti 1,5 milijarde evrov in letno izgubo prirastka v

37

Necenzurirano.si

10.10.2020
Sobota, 20:34

Država: Slovenija

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/svet/potenciala-v-...

3/5

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

vrednosti 25 milijonov evrov. Izguba pa ni le lastnikova, temveč se s tem
dolgoročno izgublja možnost dodane vrednosti in zaposlovanja v lesni
industriji, ki je bistveno višja in je prav tako v javnem interesu.

Miha Koprivnikar, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Osebni arhiv

Kaj je naša posebnost v načinu gospodarjenja z gozdom, kaj je pri
nas drugače?
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V Sloveniji gledamo na gozd z vseh vidikov in se zavedamo, da je vedno
spreminjajoč se ekosistem. Stara drevesa se bodo prej ali slej posušila in
bolje se jih izkoristi, ko je les še uporaben. Ohraniti moramo svojo posebnost
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki omogoča soobstoj varstva narave,
rekreacije in gospodarjenja z gozdovi v istem gozdu. V tujini gozdove
večinoma namensko ločujejo in našega koncepta ne poznajo. V državah, kjer
imajo predvsem gozdne nasade, je smiselno, da se mali deleži ohranjenih
gozdov zavarujejo, pri našem sonaravnem načinu gospodarjenja z gozdom pa
so lahko take odločitve problematične tako za gozd kot za gozdnolesno
industrijo in prehod na zeleno gospodarstvo.

V Sloveniji gledamo na gozd z vseh vidikov in se zavedamo, da je vedno
spreminjajoč se ekosistem.
Profimedia
Ali se Slovenci dovolj zavedamo pomena gozdov, ter seveda, ali
dovolj spoštujemo lastnike gozdov – torej pazimo, kadar
nabiramo gobe in gozdne sadeže, da ne onesnažujemo, in tako
naprej?
Odnos obiskovalcev do gozdov in zavedanje, da smo v gozdu gostje, se v
zadnjih desetletjih izboljšujeta. Manj je predvsem onesnaževanja gozdov,
vedno večji problem pa so vožnje z motornimi vozili po gozdovih. Lastnik v
obeh primerih ne more storiti praktično nič, da bi zaščitil svojo posest. Glede
nabiranja gob in gozdnih sadežev: rekreativno nabiranje za lastno uporabo
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načeloma ni problematično, če je to v okviru dovoljenih količin. Intenzivnost
nabiranja, ponekod tudi ropanja, je odvisna od gobarske sezone in obroda
kostanja. Če je gob in kostanja dovolj za vse, konflikti seveda ne nastajajo; če
je lastnik kostanj kupil, posadil in ga 20 let gojil z namenom lastne uporabe
ali prodaje, pa na obiskovalca, ki mu vse pobere, ne gleda s prav prijaznimi
očmi. Lastnik lahko nabiranje tudi omeji, saj lahko od nabiranja gob in
gozdnih sadežev prisluži dodaten dohodek. Navaditi se bomo morali, da
gozd ni javna površina. Obiskovalci ga lahko koristijo, ne smejo pa ga
izkoriščati, še posebej ne ekonomsko.

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

Jesen in zima zahtevata določene aktivnosti in delo v gozdu
ter z lesom. Čemu se daje največji poudarek in kaj svetujete v
KGZS?
Tradicionalno je čas za sečnjo pozimi, ko imajo kmetje čas za to opravilo. Ob
vedno večji profesionalizaciji gozdarstva in celoletnem obratovanju žag
sečnja ni več vezana le na zimo, čeprav ravno pozimi v gozdu ob sečnji
naredimo najmanj škode, les pa je tudi bolj kvaliteten. Še posebej kvalitetni
listavci se morajo sekati pozimi. Lastniki, ki bodo izvajali sečnjo v decembru,
lahko svoje najkvalitetnejše sortimente ponudijo tudi na dražbi lesa, ki jo
soorganizira Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Večjih sečenj za zdaj še ne
priporočamo, saj se cena še ni dvignila na primerno raven. Nekolikšen dvig
cen se pričakuje to zimo, veliko pa bo odvisno od povpraševanja po lesu v
gradbeništvu, ki nas navaja z optimizmom. Vsekakor vsem lastnikom
priporočamo, da se pred sečnjo pozanimajo glede cen in možnosti prodaje,
saj je trg za sortimente slabe kvalitete še vedno zasičen.
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Profesor ekonomije, ki bi rad Slovenijo rešil
pred Janšo
necenzurirano.si/clanek/svet/profesor-ekonomije-ki-bi-rad-slovenijo-resil-pred-janso-816709

Kdo je Jože Pavlič Damijan, prvopodpisani pod
dokument Koalicija ustavnega loka, ki poziva k
oblikovanju nove vlade in se ponuja za novega
premierja?

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

Avtor: Svet24 / Žiga Kariž
sobota, 10. 10. 2020, 19:30

Jože P. Damijan

Bobo

Čeprav Slovenija ima vlado in nič ne kaže, da bi ta bila v težavah, ekonomist
Jože P. Damijan in njegovi somišljeniki menijo, da je Slovenijo treba rešiti.
Kdo je torej človek, ki meni, da lahko Janezu Janši spodmakne stolček in
poenoti stranke opozicije.
Zavzet študent
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Jože Pavlič Damijan je rojen 14. januarja 1967 v kraju Lomanoše, tik pred
Gornjo Radgono. Kot lahko preberemo na spletni strani »Slovenska
biografija«, je bil njegov oče gradbeni delovodja, mama Olga pa kuharica.
Osnovno šolo je obiskoval v domačih Lomanošah, srednjo naravoslovnomatematično šolo pa med letoma 1982 in 1986 v Murski Soboti. Študiral je
na ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1992 diplomiral, leta 1995 pa
magistriral z delom Analiza ekonomskih značilnosti majhnih držav v svetovni
trgovini, ki je bilo objavljeno v knjigi Majhne države v svetovni trgovini
(1996). Doktorski študij je v letih 1995–1996 opravljal tudi na Univerzi v
Kielu (Nemčija), leta 1998 pa je na ekonomski fakulteti v Ljubljani doktoriral
z disertacijo Vpliv ekonomij obsega na zunanjetrgovinsko specializacijo pod
mentorstvom Ferdinanda Trošta. Leta 2004 se je izpopolnjeval na LICOS,
Centre for Economies in Transition Univerze v Leuvenu v Belgiji; s to
univerzo je povezan še danes. Že med študijem je bil zaposlen na ministrstvu
za zunanje zadeve, od leta 1993 pa je zaposlen na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani (EF UL), na Katedri za mednarodno ekonomijo in
poslovanje in Katedri za ekonomijo. Docenturo je pridobil leta 2000, izredni
profesor je postal 2005, redni pa 2010. Kot makroekonomist predava
evropski monetarni sistem in globalizacijo. Od leta 2003 je predstojnik
Inštituta za makroekonomijo Raziskovalnega centra EF UL. Od leta 2016 ima
dopolnilno zaposlitev na Univerzi v Leuvenu
Obdobje mladoekonomistov
V javnosti se je začel bolj aktivno pojavljati kot član tako imenovanih
mladoekonomistov, kamor so spadali še njegovi kolegi s fakultete Igor
Masten, Sašo Polanec, nekdanji prvi mož Banke Slovenije Boštjan
Jazbec ter nekdanji novinar in danes uslužbenec mednarodega denarnega
sklada Mićo Mrkaić. Mladoekonomisti so zagovarjali privatizacijo,
liberalizacijo in enotne davčne stopnje. Kot take so jih hitro pograbile stranke
desnega političnega pola in Jože P. Damijan je bil v prvi vladi Janez Janše
vodja odbora za reforme, nato pa nekaj mesecev celo minister za razvoj, a je
kmalu odstopil. Uradno iz osebnih razlogov, kasneje pa je izjavil, da je bilo
njegovo imenovanje za ministra »samo dimna zavesa za tisto, kar je bila
takrat prava agenda«. »To pa je bilo, da bi dovolj nakradli, da jim ne bi
bilo treba nikoli več delati, kot je povedala (nekdanja državna sekretarka,
op. a.) Andrijana Starina Kosem,« je takrat razložil Damijan.
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Bo Sandra Damijan prva dama Slovenije?
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Sašo Švigelj

Delo zunaj fakultete
Profesor Jože P. Damijan je skupaj z ženo Sandro solastnik podjetij Grant
Thornton Advisory in L.I.F.E. institut. Registriran je tudi kot samostojni
podjetnik. Lani je ustvaril 446.000 evrov prihodkov in 50.000 evrov dobička.
Kljub razhodu z Janšo in slovesu od vlade je ostal aktiven in večkrat
sodeloval pri ustvarjanju javnega mnenja ter pri podajanju predlogov
aktualni politični oblasti. Tako je bil med drugim med predlagatelji
ustanovitve Slabe banke. Javne funkcije je vrsto let zavračal in se
profesionalno posvetil akademski karieri ter sodelovanju z gospodarstvom.
Skupaj z ženo Sandro, prav tako predavateljico na ekonomski fakulteti, je
solastnik svetovalnega podjetja Grant Thornton Advisory, ki je v zadnjih
štirih letih med drugim delalo za SDH, državni zbor, Eles in druga državna
podjetja. Izjemno aktiven je bil tudi v javni razpravi o gradnji drugega tira,
pisal je študije za Luko Koper, samoiniciativno izdelal tudi oceno stroškov, ki
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je pokazala, da naj bi bila realna vrednost projekta le 683 milijonov evrov, in
ne krepko čez milijardo, kolikor je znašala takratna ocena vlade. Zaradi
njegovega mnenja, da bi morala dela na drugem tiru dobiti predvsem
slovenska podjetja, so njegovo sedanjo »kandidaturo« za predsednika vlade v
vladajoči koaliciji hitro povezali z interesi skupine Kolektor, ki jo vodi
Stojan Petrič. Damijan je povezave s Petričem že zanikal.
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Sprememba pogleda na svet
Glede na zgodovino kaže, da je Jože P. Damijan človek, ki rad spreminja
svoja stališča. Njegova liberalna stališča, ki jih je zgovarjal v času prve vlade
Janeza Janše, so se z leti popolnoma spremenila in v zadnjem obdobju lahko
na njegovem blogu preberemo zapise, ki zagovarjajo večjo vlogo države pri
regulaciji gospodarstva, državno podporo gospodarstvu in finančnemu
sistemu, državno zadolževanje za infrastrukturne projekte, dvig minimalne
plače, vavčerje in celo univerzalni temeljni dohodek. Spremembo pogleda na
svet je za revijo Manager pojasnil z besedami: »Nova dejstva spremenijo
naša prepričanja.« Premislil si je tudi leta 2006, ko so nekateri
mladoekonomisti želeli zapustiti ekonomsko fakulteto in se preseliti na
koprsko fakulteto za menedžment. Na slednji so za njih pripravili nove smeri
in z njihovimi imeni vabili šudente, Damijan in prijatelji pa so ugotovili, da
so plače na Primorskem nižje kot v Ljubljani, in so po tem, ko so že objavili
svoj odhod, vseeno skesano prišli nazaj v naročje Univerze v Ljubljani.
Čeprav je vrsto let trdil, da ga po izkušnji z ministrovanjem delo na javnih
funkcijah ne zanima več, je leta 2018 kandidiral za položaj guvernerja Banke
Slovenije, kjer pa so mu podporo odrekle prav stranke, ki naj bi jih zdaj kot
mandatar vodil.
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Jože P. Damijan je bil za kratek čas minister v prvi vladi Janeza Janše.
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Sprejem odgovornosti
In zakaj je znova spremenil mnenje? Kot je zapisal v svoji kolumni, »ne more
gledati proč, ko se razgrajujejo temelji naše države. Ko se izkorišča najhujša
svetovna kriza po drugi svetovni vojni kot dimna zavesa, za katero poskuša
oblast demontirati našo ustavno ureditev, si podrediti medije, organe
pregona in regulatorje trga.« Dodal je še: »V Sloveniji je vse preveč
pripravljenosti pozivati druge k akciji in premalo pripravljenosti, da bi
sami prevzeli odgovornost in se izpostavili. Ja, pripravljen sem se
izpostaviti tudi sam, pripravljen sem prevzeti to breme, če s tem
pripomorem k preseganju malenkostnih delitev med partnerji iz
preteklosti.«
Očitki
Takoj ko se je njegova pobuda pojavila v medijih, je bil seveda deležen
številnih očitkov iz desne politične smeri. O prvem, da naj bi bil
podtaknjenec Stojana Petriča, da bi mu lahko zagotovil delo pri projektu
izgradnje drugega tira, smo že pisali. Drugi očitek pa se nanaša na njegov
hipotekarni dolg višini 578.000 švicarskih frankov. Mediji z desnega pola
namreč menijo, da je dolg previsok in naj bi bil Damijan posledično bolj
dovzeten za podkupovanja, hkrati pa naj bi obstajala velika verjetnost, da bi
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lahko kot predsednik vlade in imetnik kredita v švicarskih frankih poskušal
vplivati na banke. Tem očitkom so ta teden dodali še jadrnico, ki jo ima
Damijan zasidrano na Jadranu. Je namreč velik zaljubljenec v navtiko in
oboževalec Jadranskega morja, vključno z dalmatinskim melosom in morsko
hrano. Lahko mu torej zaželimo le mirno plovbo.
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Fajonova še formalno na čelu SD
10.10.2020 21:37

Ljubljana, 10. oktobra (STA) - Kongres SD je za predsednico stranke danes izvolil
Tanjo Fajon, ki je postala prva ženska na čelu stranke. Cilj Fajonove je zmaga SD na
prihodnjih volitvah. Njen protikandidat, poslanec Jani Prednik, ki so mu delegati
namenili dobro četrtino glasov, pa je v nagovoru delegatov ocenil, da je stranka
nehala poslušati teren in stagnira.
Zaradi epidemiološke situacije je današnji volilno-programski kongres SD potekal na
daljavo. Vodstvo stranke in kandidati za voljene funkcije so delegate nagovarjali iz dvorane
Viba filma v Ljubljani. Delegati pa so bili v dogajanje vključeni digitalno.
Delegati so na e-volitvah Fajonovi z 276 glasovi podelili mandat do naslednjega kongresa,
ki mora biti po statutu stranke najkasneje pol leta po naslednjih državnozborskih volitvah.
Prednik je uspel prepričati 107 delegatov. Ena glasovnica je bila neveljavna.
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Na podpredsedniškem mestu se je Andreji Katič, Jerneju Pikalu in Matjažu Nemcu danes
pridružila Dominika Švarc Pipan. Za novo članico predsedstva pa so delegati izvolili Ajdo
Žižek.
Fajonova si želi z vodenjem SD obuditi zaupanje med ljudmi, saj v slovenski javnosti vidi
precej nezaupanja, apatije in nezadovoljstva. Želi si drugačne politike, ki jo bo oblikovala
skupaj z ljudmi, tudi z odrinjenimi skupinami civilne družbe. Pot, na kateri je Slovenija s
trenutno vlado, pa ni njena pot, je poudarila. Namesto tega podpira program SD, ki temelji
na vzpostavitvi socialne varnosti za vse ljudi. Poleg tega je njena ambicija Slovenijo
popeljati med najboljše države sveta.
Pri programu stranke se ji zdi ključno upravljanje z državo s ciljem ohranjanja dostojanstva
in socialne varnosti ljudi ter javnih sistemov. Dodala pa je, da ima tudi željo, da Slovenije ne
bi popeljali v krog "problematičnih držav, kar se nam danes pospešeno dogaja".
Fajonova sicer na javnomnenjskih lestvicah kotira precej visoko. Analitiki izpostavljajo
njeno spretnost pri javnem nastopanju, jasno izražanje in umirjenost. Sama je v današnji
predstavitvi na kongresu med drugim izpostavila svojo žensko energijo, povezovalni
pristop, ki da se odraža tudi v večji povezanosti opozicije.
Njen protikandidat Prednik je delegate danes nagovoril z bolj kritičnimi besedami. "Včasih
se zdi, da živimo v lastnem ideološkem mehurčku in smo nehali poslušati teren," je
izpostavil. Če bi ga, bi po njegovem mnenju vedeli, kako ljudje opuščajo upanje v možnost
dostojnega življenja.
"Čemu služijo najave interpelacij in ustavne obtožbe, če jih ne moremo izpeljati? Kako to,
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da se je pridobljena javnomnenjska podpora že v nekaj mesecih po zamenjavi predsednika
raztopila? Čemu se predstavljamo kot stranka, ki bo vodila vlado, če naslednji dan
podpremo tehničnega mandatarja, ne da bi imeli zagotovljene glasove za prevzem
oblasti?" se je še spraševal.
Fajonova je po izvolitvi odgovorila na te očitke in poudarila, da trenutno nismo v
predvolilnem obdobju, saj je do rednih volitev še leto in pol. Si pa v SD želijo zamenjave
aktualne vlade in na mizi je "resen predlog za konstruktivno nezaupnico". Kot je poudarila,
jih ta možnost lahko še utrdi. Ko bo prišel čas volitev, pa bodo v SD nanje poslali najboljšo
listo kandidatov ter se pripravili na zmago, je napovedala.
Da je nekaj manj kot tretjina delegatov podprla njenega protikandidata Prednika, je po
besedah Fajonove sporočilo, ki ga jemlje resno in ki ga pripisuje tudi trenjem med terenom
in centralo. Vendar pa je to ne skrbi, napovedala je tudi skorajšnji obisk organizacij stranke
po državi.
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Po oceni nekdanjega predsednika SD Dejana Židana podpora, ki so jo delegati izkazali
Predniku, kaže na željo po kadrovski prenovi stranke, obenem pa je zelo glasno opozorilo
regij, da postajamo zelo centralizirana družba. Dva kandidata za predsedniško mesto pa
sta pokazala na notranjo moč in demokratičnost znotraj stranke, je dejal v izjavi za STA.
Sicer pa je formalno izvolitev Fajonove za njegovo naslednico na čelu stranke pospremil z
zadovoljstvom.
Glavni tajnik SD Dejan Levanič je v izjavi za STA po kongresu ocenil, da je bilo veliko dela
opravljenega tudi na terenu in se je pokazala "neka dinamika". Ob koncu kongresa pa je po
njegovih besedah čas, da se združi moči oz. da stranka čim bolj enotno nadaljuje svojo pot.
Tudi on je potrdil, da izid glasovanja oz. dejstvo, da je več kot četrtino glasov delegatov
prejel Jani Prednik, jemljejo resno. Vendarle pa teren po njegovi oceni na ta način ne
sporoča le nezadovoljstva, ampak morda tudi naklonjenost neki mlajši generaciji in njenim
idejam. Kar je bilo izpostavljeno s terena, pa so po besedah Levaniča slišali in se bodo
temu tudi posvetili.
Na kongresu SD z geslom Drugače so sicer nadaljevali tudi s programsko prenovo stranke,
ki so jo začrtali že na lanskem kongresu v Velenju. Med ključnimi projekti vidijo gradnjo
hitre železnice in krepitev javnih storitev, še posebej na področju zdravstva, dolgotrajne
oskrbe, raziskav in razvoja ter vlaganja v zaščito okolja in trajnostno družbo.
Stanovanjska politika mora postati ena od ključnih prioritet politike v naslednjih letih, menijo
v SD. Prav tako je po njihovem mnenju treba ohraniti javno zdravstvo in ga razvijati skladno
s potrebami družbe. V okviru socialne politike želijo v stranki vzpostaviti sistemsko ureditev
dolgotrajne oskrbe. Predlagajo novo socialno zavarovanje, pri čemer bi bil prispevek v
sorazmerju s prihodki.
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