Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 6. 2020
Število objav: 14
Internet: 11
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Župan Kranja zavrača očitke o nepravilnostih pri gradnji hiše

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

David Kos

Teme

Gradbena parcela

...pojasnjujejo, da nekateri deli Rakovčevih zemljišč deloma res stojijo znotraj varovalnega pasu, ki je namenjen gradnji
vpadnice. Vendar pa obravnavana gradbena parcela, na kateri bo zgrajena nova stavba, upošteva namensko rabo
prostora in v celoti leži na območju, ki je namenjeno stanovanjskim površinam eno- in dvostanovanjskih...

Naslov

Zoprno vprašanje: Ali danes še potrebujemo drugi tir? In zakaj vse kaže, da bo dražji?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 6. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...danes še potrebujemo drugi tir? In zakaj vse kaže, da bo dražji? Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
infrastruktura dodaj drugi tir dodaj gradbeništvo dodaj Luka Koper dodaj TEŠ 6 dodaj Čas branja: 5 min SHRANI 2
12.06.2020 10:30 Ekonomist Marko Jaklič: Študije o pretovoru so bile preoptimistične,...

Naslov

Projekt za okolju prijaznejši beton

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Reporter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Po poročanju časnika Finance Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron in Salonit Anhovo sodelujejo na projektu RISALiCE, katerega namen je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida cementne industrije, ki je v Evropi...

Naslov

Zmanjšanje ogljičnega odtisa cementne industrije

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropskih cementarnah iščejo načine za zmanjševanje tovrstnih izpustov. Po poročanju Financ eden izmed tovrstnih
projektov teče tudi v Sloveniji. Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron in Salonit Anhovo namreč sodelujejo na projektu RISALiCE, katerega namen je zmanjšati ogljični odtis cementne industrije. Zmanjševanje okoljskega...

Naslov

PZA lahko zgradimo na stavbnem zemljišču

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeni zakon

...rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za
parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne...
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Internet
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

PZA lahko zgradimo na stavbnem zemljišču

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeni zakon

...rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za
parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne...

Naslov

FOTO: Prostorsko načrtovanje postajališč za avtodome

Medij

Radiokrka.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za
parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne...

Naslov

POLITIKA JE POD RAVNIJO NALOG, KI JIH JE PRINESEL ČAS

Medij

Dnevnik - Dnevnikov objektiv, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga - Dnevnikov objektiv; 13. 6. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 3.046 cm
2

...skupščina je sprejela posebno resolucijo o covidu-19, ki je napovedala evalvacijo vseh izkušenj od izbruha virusa
naprej. Dosegli so konsenz in EU je v graditvi konsenza igrala pomembno vlogo. Sledil je izstop ZDA, ki pa ni prvi
izstop iz kakšne mednarodne organizacije. Pred leti so ZDA izstopile iz Unesca, pa...

Naslov

Župani, čas imate do konca junija

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Senka Dreu

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 325 cm2

Slovenske gorice Ultimat ostalim občinam Župani, čas imate do konca junija Potem ko je pet slovenjegoriških občin
prejšnji teden šokiralo z odstopom od pogodbe za celovito obnovo vodovodnega sistema Spodnjega Podravja in
ustanovitvijo samostojnega konzorcija, so zdaj umirile žogico in ostalim

Naslov

Nepremičninski razcvet občine

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Senka Dreu

Teme

Gradbena parcela

Stran: 9

Površina: 333 cm2

...kmalu bo zmanjkalo parcel. Ljudje veliko kličejo, pravzaprav doživljamo pravi nepremičninski razcvet, saj poleg
omenjenega naselja komunalno opremljamo gradbene parcele tudi drugod po občini, na primer v Zg. Porčiču, Sp.
Senarski in Gočovi.« Nujna gradnja novega vrtca Zaradi naraščanja števila prebivalcev pa je trojiški...
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
14

Povzetek

Naslov

Novost v kolekciji Slovenski ornament JK: Klopca po knjigi Slovenska hiša avtorja Jožeta
Karlovška

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Jože Karlovšek (1900 – 1963) je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko in slovensko stavbno
dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar. Izdal je več knjig in strokovnih članov o slovenski hiši,
slovenskem ornamentu in stavbarstvu. Povzpel se je med naše najvidnejše raziskovalce...

Naslov

Kako dolgo še bodo tuji študenti v Sloveniji izkoriščani kot prekarni delavci?

Medij

Socialna-druzba.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vpisati in plačati šolnino za vstop na fakulteto v Makedoniji. Čez nekaj časa pa je prejela pismo z dobro novico in
sicer, da je sprejeta na Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Ljubljani. Tako se je začela njena študijska in življenjska
pot v Sloveniji. Prišla je študirat in živet v državo, kjer ni poznala jezika, vendar...

Naslov

Projekt za okolju prijaznejši beton

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Po poročanju časnika Finance Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron in Salonit Anhovo sodelujejo na projektu RISALiCE, katerega namen je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida cementne industrije, ki je v Evropi...

Naslov

Tretje pismo iz samoizolacije: Ena politika te nastavi, druga odstavi, nobena si pa ne želi
sposobnih ljudi!

Medij

Portalplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 6. 2020

Avtor

Aljoša Pečan

Teme

Gradbeni zakon

...tematiko iz drugih področij, ki bi sodila v druge zakone (najbolj aktualen primer je seveda koronaukrepi in vprašanje
pristojnosti civilne družbe v postopkih gradbene zakonodaje). Prav vsakega napotim na Roberta Batellija, ki je kot kot
dolgoletni poslanec manjšine bojeval bitke vse mandate, ko je večina (tj. oblast) nekatera vprašanja,...

4

Siol.net
Država: Slovenija

12.06.2020
Petek, 04:01

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/zupan-kranja-zav...

1/5

Župan Kranja zavrača
očitke o nepravilnostih pri
gradnji hiše
0,02

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

Avtor: David Kos

Foto: Fotografija, ki smo jo prejeli v uredništvu Siol.net

Govorice o domnevnih nepravilnostih pri
gradnji nove hiše kranjskega župana Matjaža
Rakovca zavračata tako kranjska upravna

5

12.06.2020

Siol.net

Petek, 04:01

Država: Slovenija

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/zupan-kranja-zav...

2/5

enota, ki je gradbeno dovoljenje izdala, kot tudi
župan.
POSEL DANES

Kje v Ljubljani lahko kupite najcenejše
stanovanje
Matjaž Rakovec, ki je bil leta 2018 za kranjskega župana izvoljen
na listi Socialnih demokratov, skupaj z zakonsko partnerico gradi
novo družinsko hišo v Kranju. Nič nenavadnega, če se ne bi v
javnosti pojavila namigovanja o sumih nepravilnosti pri
izdanem gradbenem dovoljenju. Preverili smo, kaj mu očitajo in
kako na očitke odgovarja nekdanji šef Zavarovalnice Triglav in

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

aktualni predsednik Hokejske zveze Slovenije.

Gradbeno dovoljenje izdano v povprečnem času
Kot investitorica enodružinske hiše na Primskovem je sicer uradno
navedena županova žena Urša Manček, ki naj bi do gradbenega
dovoljenja prišla hitreje kot preostali meščani Kranja.
Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je namreč oddala 18.
novembra lani, po eni zahtevani dopolnitvi pa ji je bilo izdano 4.
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Siol.net
Država: Slovenija

12.06.2020
Petek, 04:01

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/zupan-kranja-zav...

3/5

marca letos. Torej v treh mesecih in pol oziroma v 107 dneh, kar pa
je po trditvah Upravne enote Kranj v okviru časovnega povprečja.
"V letu 2019 smo izdali 222 gradbenih dovoljenj, za njihovo rešitev

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

smo v povprečju porabili 109 dni," so pojasnili.

Foto: Fotografija, ki smo jo prejeli v uredništvu Siol.net

Sumi o nepravilnosti postopka izdaje gradbene dokumentacije se
pojavljajo tudi pri primernosti 610 kvadratnih metrov velikega
zemljišča, ki naj bi deloma segalo v varovalni pas. Ta je že več
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12.06.2020

Siol.net

Petek, 04:01

Država: Slovenija

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/zupan-kranja-zav...

4/5

desetletij predviden za gradnjo kranjske vpadnice, v njem pa
nikomur v tem obdobju še ni uspelo postaviti novogradnje.
Dovoljene so sicer rekonstrukcije obstoječih objektov oziroma
njihova rušitev in nadomestna gradnja, ki po prostorskem aktu
Mestne občine Kranj (MOK) dovoljuje le 10-odstotno povečanje
legalno zgrajenega objekta na istem mestu.
POSEL DANES

Dobra stran koronavirusa: najemnine
upadajo

Objekt po zatrjevanju pristojnih ne stoji v
varovalnem pasu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Na Upravni enoti pojasnjujejo, da nekateri deli Rakovčevih zemljišč
deloma res stojijo znotraj varovalnega pasu, ki je namenjen gradnji
vpadnice. Vendar pa obravnavana gradbena parcela, na kateri bo
zgrajena nova stavba, upošteva namensko rabo prostora in v celoti
leži na območju, ki je namenjeno stanovanjskim površinam eno- in
dvostanovanjskih stavb.
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Siol.net
Država: Slovenija

12.06.2020
Petek, 04:01

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/zupan-kranja-zav...

5/5

"Predvideni objekt se torej na podlagi izdanega gradbenega
dovoljenja v koridorju, rezerviranem za cesto (obvoznico), ne bo

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

gradil," zatrjujejo na kranjski upravni enoti.
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12.06.2020

Finance.si

Petek, 10:30

Država: Slovenija

Kazalo

1/6

https://www.finance.si/8962784/Zoprno-vprasanje-Al...

Zoprno vprašanje: Ali danes še potrebujemo drugi tir? In
zakaj vse kaže, da bo dražji?
Čas branja: 5 min

2
12.06.2020 10:30

Ekonomist Marko Jaklič: Študije o pretovoru so bile preoptimistične, zdaj
so številke zaradi korone še bolj vprašljive!
JURIJ ŠIMAC

Več iz teme:

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

infrastruktura >
TE Šoštanj >

drugi tir >

gradbeništvo >

Holding Slovenske... >

Luka Koper >

Marko Jaklič >

TEŠ 6 >

Simon Zajc >

2TDK >

V zvezi z milijardo evrov vrednim projektom drugega tira se znova odpirata dve
vprašanji: prvič, kako zanesljive so napovedi o rasti pretovora v Luki Koper, sploh ker
»ves svet« govori o deglobalizaciji, spremembi dobavnih verig, manj trgovine? In drugič,
kakšna bo resnična cena drugega tira, če država omejuje tujo gradbeno konkurenco? Se
nam ponavlja zgodba s TEŠ 6?
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Finance.si
Država: Slovenija

12.06.2020
Petek, 10:30

Kazalo

https://www.finance.si/8962784/Zoprno-vprasanje-Al...

2/6

Pojasnimo najprej primerjavo s TEŠ 6. Cena šestega bloka se je več kot podvojila, od
začetnih ocen o 600-milijonski naložbi smo na koncu prišli na 1,4 milijarde evrov. Pri
TEŠ 6, enako kot se dogaja pri drugem tiru, se je operiralo s podatki, ki so utemeljevali
upravičenost gradnje. Pri TEŠ 6 je bila to med drugim cena elektrike in seveda cena
premoga, ki ga TEŠ potrebuje za proizvodnjo elektrike. Pri pripravi investicijskega
programa (teh je bilo na koncu več) so se številke prilagajale tako, da je bil projekt videti
vzdržen.
Pri TEŠ 6, če precej poenostavimo, je računica takšna: TEŠ elektriko proizvaja po
določeni ceni, nato pa jo proda na trgu. Če je cena višja od tržne, ima dobiček, v
nasprotnem primeru izgubo. V investicijskih programih je bila cena elektrike za
prihodnja leta ocenjena preoptimistično, hkrati pa je proizvodna cena visoka. Še huje,
preoptimistično je bila ocenjena tudi cena emisijskih kuponov, ki jih mora TEŠ kupovati.
In prenizko je bila ocenjena cena premoga. Rezultat: TEŠ dela izgubo, elektrarna
samostojno ne bi preživela, so že pred leti potrdili v HSE. Z vidika zanesljivosti z oskrbo
sicer TEŠ trenutno potrebujemo, a se že odpirajo razprave o njegovem zapiranju – in to
pred koncem življenjske dobe, kot je bila napovedana ob gradnji.

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

Pozor, nevarnost na drugem tiru, prvič: pretovor
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Finance.si
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12.06.2020
Petek, 10:30

Kazalo

https://www.finance.si/8962784/Zoprno-vprasanje-Al...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Foto: Jure Makovec

Marko Jaklič, ekonomist: »Študije o pretovoru so
bile preoptimistične. Zdaj, v času korone, so te
številke še bolj vprašljive. To ni pametna investicija,
graditi bi morali ceneje.«
Seveda se je na projekcije nemogoče popolnoma zanašati, o naložbi se prav tako ne gre
odločati na podlagi enega slabega leta. Pa vendar: pretovor v Luki Koper je za pet
odstotkov glede na leto prej upadel že lani, torej pred korono.
Letos bo upad še večji, v prvem četrtletju se je pretovor medletno zmanjšal za 12
odstotkov, v drugem četrtletju utegne biti upad še večji. To seveda lahko pripišemo
koroni.
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Kazalo
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A učinek korone ne bo nujno enkraten, v zadnjem času se precej govori o dolgoročnejših
posledicah. O deglobalizaciji, spremembi dobavnih verig, vračanju proizvodnje v
Evropo oziroma druge države. Japonska domačim podjetjem ponuja subvencije,
če proizvodnjo iz Kitajske preselijo domov, podobne korake je pričakovati tudi od
preostalih držav. Britanski Economist piše o regionalizaciji, o tem, da bo
proizvodnja tam, kjer je trg. Kjer je delo predrago, pričakujejo avtomatizacijo. Vse to
lahko pomeni manj čezoceanskih poti tovora.
V tej smeri govori tudi slovenska politika. »COVID-19 nam daje priložnost, da
globalizacija postane bolj trajnostna in pravična. Kriza je namreč pokazala potrebo po
preoblikovanju globalnih vrednostnih verig,« je na nedavnem zasedanju ministrov EU,
pristojnih za trgovino, povedal Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za
gospodarstvo.
Vse to seveda ne pomeni, da tovor v Luko Koper ne bo več prihajal. Lahko pa pomeni, da
ga bo manj, ali pa, da rast pretovora ne bo takšna, kot so računali na 2TDK. Se lahko
zgodi, da rasti ne bo? In kaj bi to pomenilo za ekonomsko upravičenost projekta, če je

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

eden od glavnih argumentov za gradnjo prav velika rast pretovora?
Ekonomist Marko Jaklič pravi: »Študije o pretovoru so bile preoptimistične. Na to sem
tudi opozarjal. Pa tudi na četrto industrijsko revolucijo, ki prihaja in bo spremenila
prometne tokove. Zdaj so številke zaradi korone še bolj vprašljive. To ni pametna
investicija, graditi bi morali ceneje oziroma morali bi razmišljati o povezavi z Italijo!«

Iz grafa je razvidno, kako je v prejšnjih letih rasel pretovor v Luki Koper, označena je tudi
predvidena rast pretovora, podatke smo črpali s spletne strani 2TDK. Napoved za leto
2020 se ne bo uresničila, razlog je seveda korona, verjetno pa se ne bi uresničila tudi
brez korone, že Luka Koper je v načrtu za leto 2020 predvidela nižjo številko.

Pozor, nevarnost na drugem tiru, drugič: cena projekta
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In zdaj cena. Investicija v drugi tir je ocenjena na milijardo evrov. Največji del, okoli 700
milijonov evrov, te številke pomenijo glavna gradbena dela, natančneje, gradnja dveh
odsekov, za katera sta razpisa že v teku. Nanju se je prijavilo 15 gradbenih
konzorcijev, med njimi je serija kitajskih in turških gradbincev, nekaj evropskih in nekaj
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slovenskih (s tujimi partnerji).

Dušan Zorko, šef 2TDK,v začetku maja o
omejevanju neevropskih podjetij na razpisu za drugi
tir: »Če bo država to zahtevala, bomo te pogoje in
smernice tudi upoštevali. Toda takšni dodatni pogoji
bi lahko zelo vplivali na ceno, s čimer bi se morali
sprijazniti.«
Jernej Vrtovec, infrastrukturni minister, v sredo: »Te
smernice je treba spoštovati tudi pri drugem tiru in v
projekt bolj vključiti regionalne gradbene igralce, saj
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bo tako več denarja od njegove izvedbe ostalo tudi v
Sloveniji.«
2TDK je v prvi fazi preverjal usposobljenost gradbincev za gradnjo drugega tira. Iz igre je
za zdaj izločil tako rekoč vso evropsko konkurenco: avstrijski Swietelsky Tunnelbau,
švicarski Marti (na razpisu je sicer kandidirala njihova avstrijska družba) in
italijansko Impreso Pizzarotti, prav tako sta iz igre izpadla dva kitajska gradbinca, o
pritožbah bo odločala državna revizijska komisija.
Že tako rekoč od začetka razpisa se v javnosti pojavljajo pozivi, naj država poskrbi za
domače gradbince ter iz igre izloči Kitajce in Turke. Zdaj vse kaže, da bo konkurenca
precej manjša. In kaj se zgodi, ko konkurence ni, vemo vsi – cena je višja.
Na to je že namignil tudi šef 2TDK Dušan Zorko. Ko je pred časom komentiral možnost,
da bi država preprečila kandidaturo neevropskih, predvsem kitajskih podjetij na
razpisu, je po poročanju Dela izjavil: »Če bo država to zahtevala, bomo te pogoje in
smernice tudi upoštevali. Toda takšni dodatni pogoji bi lahko zelo vplivali na ceno, s
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čimer bi se morali sprijazniti.«
Se je vlada s tem že sprijaznila? Medtem je namreč že bila sprejeta zakonodaja, ki
omogoča izločanje ponudb gradbincev, ki niso iz EU, skladno s smernicami evropske
komisije. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je na sredinem
zajtrku AmChama izjavil, da je treba te smernice spoštovati tudi pri drugem tiru in v
projekt bolj vključiti regionalne gradbene igralce, saj bo tako več denarja od njegove
izvedbe ostalo tudi v Sloveniji. »Prav je, da pristojni, tudi 2TDK, razmislijo o tem, kako
te smernice vključiti v izvedbo projekta,« je povedal po poročanju STA.
Nekateri slovenski ekonomisti, med njimi je Jože P. Damijan, močno zagovarjajo tezo,
da je zaradi multiplikativnih učinkov čim več gradbenih poslov treba dati domačim
gradbincem, čeprav bi bila cena zaradi tega lahko višja.
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Projekt za okolju prijaznejši beton
Reporter

12. jun. 2020

Osveženo: 18:39 / 12.6.2020

18:29

DELI NA:

Fotografija je simbolična. - Foto: Profimedia
Po poročanju časnika Finance Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron in Salonit Anhovo sodelujejo
na projektu RIS-ALiCE, katerega namen je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida cementne
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industrije, ki je v Evropi velik vir tega toplogrednega plina.
Izpuste toplogrednega plina želijo zmanjšati z uporabo drugačne vrste surovin. Danes najpogostejšo in
najpomembnejšo surovino za proizvodnjo cementa, portlandski klinker, želijo nadomestiti s t.i. BCSA
klinkerjem. BCSA klinker temelji na surovinah bogatih z aluminijem in za svojo obdelavo potrebuje nižjo
temperaturo, kar pomeni, da se ob proizvodnji cementa porabi manj energije ter posledično izpusti manj
ogljikovega dioksida.
Čeprav je uporaba BCSA klinkerja še v razvoju, pa Salonit Anhovo svoj ogljični odtis že zmanjšuje z
uporabo alternativnih goriv, ki proizvajajo manj izpustov kot klasična fosilna goriva.
CEMENT, BETON, PROMO, RIS-ALICE, ZAVOD-ZA-GRADBENIŠTVO, SIJ-ACRON, SALONITANHOVO, BCSA-KLINKER, IZPUSTI-OGLJIKOVEGA-DIOKSIDA
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Zmanjšanje ogljičnega odtisa cementne industrije
UREDNIŠTVO • 23 minut
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Proizvodnja cementa v Evropi prispeva ogromen vir ogljikovega dioksida, zato v evropskih
cementarnah iščejo načine za zmanjševanje tovrstnih izpustov.

Po poročanju Financ eden izmed tovrstnih projektov teče tudi v Sloveniji. Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron in
Salonit Anhovo namreč sodelujejo na projektu RIS-ALiCE, katerega namen je zmanjšati ogljični odtis
cementne industrije.

Zmanjševanje okoljskega odtisa
Salonit Anhovo sicer že zmanjšuje svoj okoljski odtis z uporabo alternativnih goriv, ki imajo manjše izpuste kot
klasična goriva. Sedaj pa želijo z uporabo drugačne vrste klinkerja (glavnega materiala za proizvodnjo
cementa) še dodatno znižati izpuste ogljikovega dioksida, ki je eden glavnih toplogrednih plinov. Namesto t.i.
portlandskega klinkerja, ki ga uporablja večina cementarn, skupaj z Zavod za gradbeništvo in SIJ Acron
raziskujejo uporabo BCSA klinker, ki za proizvodnjo potrebuje manj energije in je posledično okolju prijaznejši.
To je prava pot za varovanje okolja.
Ena izmed ovir, zakaj se cementi izdelani iz BCSA klinkerja trenutno še ne izdelujejo industrijski ravni, so
visoke cene surovin, ki morajo biti bogate z aluminijem. Partnerji na projektu trenutno tudi preverjajo
odlagališča odpadkov vzhodne in jugovzhodne Evrope, kjer bi lahko dobili surovine potrebne za proizvodnjo
BCSA klinkerja, kar bi poceni proizvodnji proces.
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PZA lahko zgradimo na stavbnem zemljišču
12.6.2020 | 11:40

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

Mirna - Na včerajšnjem sedmem rednem letnem
srečanju občin-partneric v projektu Mreža
postajališč za avtodome po Sloveniji je bila osrednja
točka prostorsko načrtovanje postajališč za
avtodome, ki je v osnovi v rokah občin.
»Občinski prostorski načrt določa namensko rabo
prostora v občini. Postajališče za avtodome pa
praviloma lahko postavimo samo na stavbnem
zemljišču, in sicer na namenski rabi, ki je določena
kot površine za oddih, rekreacijo in šport ali pa na
površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču
za avtodome gradbeno-tehnično za parkirišče s
komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji
razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in
prosti čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer
prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne
objekte,« je pojasnila Judita Thaler iz podjetja URBI.
»Z našimi srečanji ohranjamo tradicijo občinpartneric, da se dobimo v mesecu juniju, saj je to
tudi priložnost za delitev dobrih praks, vedno pa se
zraven poskušamo tudi izobraževati. Prostorsko
načrtovanje v občinah je osnova za razvoj vsake
občine, tudi za turistični, kamor uvrščamo tudi
popotnike z avtodomi, zato smo letos tudi največ
govorili o prostorskem načrtovanju, ki je zelo
kompleksno in široko,« pa je dejal projekta in župan
nosilne občine projekta, Občine Mirna, Dušan
Skerbiš.

V projekt Mreža postajališč za avtodome
po Sloveniji je danes vključenih 86 občin.

Judita Thaler

Mirnski župan Dušan Skerbiš
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Kot je sporočila Petra Krnc Laznik, koordinatorka
MPZA SLO, je bila ideja o tem, da bi se slovenske
občine povezale in skupaj promovirale Slovenijo kot
popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, prvič
predstavljena leta 2014. V projekt Mreža postajališč
za avtodome po Sloveniji je danes vključenih 86
občin, v katerih se popotnik z avtodomom lahko
ustavi, si odpočije in raziskuje kotičke na več kot
Petra Krnc Laznik, koordinatorka MPZA
160 različnih lokacijah. Ponekod gre za parkirišča,
SLO
ponekod za parkirišča z oskrbo po dogovoru ali
postajališča s popolno oskrbo ali celo kampe, vsem pa je skupno to, da so lokacije
izvrstno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo ter obiskovanje kulturnih ali
naravnih znamenitostih občine, je še dodala.
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M. Ž., foto: Lapego - A. Ž. in D. L.
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PZA lahko zgradimo na stavbnem zemljišču
12.6.2020 | 11:40
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Mirna - Na včerajšnjem sedmem rednem letnem
srečanju občin-partneric v projektu Mreža
postajališč za avtodome po Sloveniji je bila osrednja
točka prostorsko načrtovanje postajališč za
avtodome, ki je v osnovi v rokah občin.
»Občinski prostorski načrt določa namensko rabo
prostora v občini. Postajališče za avtodome pa
praviloma lahko postavimo samo na stavbnem
zemljišču, in sicer na namenski rabi, ki je določena
kot površine za oddih, rekreacijo in šport ali pa na
površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču
za avtodome gradbeno-tehnično za parkirišče s
komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji
razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in
prosti čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer
prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne
objekte,« je pojasnila Judita Thaler iz podjetja URBI.
»Z našimi srečanji ohranjamo tradicijo občinpartneric, da se dobimo v mesecu juniju, saj je to
tudi priložnost za delitev dobrih praks, vedno pa se
zraven poskušamo tudi izobraževati. Prostorsko
načrtovanje v občinah je osnova za razvoj vsake
občine, tudi za turistični, kamor uvrščamo tudi
popotnike z avtodomi, zato smo letos tudi največ
govorili o prostorskem načrtovanju, ki je zelo
kompleksno in široko,« pa je dejal projekta in župan
nosilne občine projekta, Občine Mirna, Dušan
Skerbiš.

V projekt Mreža postajališč za avtodome
po Sloveniji je danes vključenih 86 občin.

Judita Thaler

Mirnski župan Dušan Skerbiš
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Kot je sporočila Petra Krnc Laznik, koordinatorka
MPZA SLO, je bila ideja o tem, da bi se slovenske
občine povezale in skupaj promovirale Slovenijo kot
popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, prvič
predstavljena leta 2014. V projekt Mreža postajališč
za avtodome po Sloveniji je danes vključenih 86
občin, v katerih se popotnik z avtodomom lahko
ustavi, si odpočije in raziskuje kotičke na več kot
Petra Krnc Laznik, koordinatorka MPZA
160 različnih lokacijah. Ponekod gre za parkirišča,
SLO
ponekod za parkirišča z oskrbo po dogovoru ali
postajališča s popolno oskrbo ali celo kampe, vsem pa je skupno to, da so lokacije
izvrstno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo ter obiskovanje kulturnih ali
naravnih znamenitostih občine, je še dodala.
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M. Ž., foto: Lapego - A. Ž. in D. L.
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FOTO: Prostorsko načrtovanje postajališč
za avtodome
PIŠE: Lapego
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Srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji

Foto: Lapego - A. Ž. in D. L.

Na sedmem rednem letnem srečanju občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome
po Sloveniji je bila včeraj osrednja točka prostorsko načrtovanje postajališč za avtodome, ki je
v osnovi v rokah občin.
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Preskoči oglas X

Srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji

Foto: Lapego - A. Ž. in D. L.

»Občinski prostorski načrt določa namensko rabo prostora v občini. Postajališče za avtodome
pa praviloma lahko postavimo samo na stavbnem zemljišču, in sicer na namenski rabi, ki je
določena kot površine za oddih, rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko
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gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po
gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti čas. Torej: PZA
je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne objekte,« je
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pojasnila Judita Thaler iz podjetja URBI d. o. o..

Srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji

Foto: Lapego - A. Ž. in D. L.

„Z našimi srečanji ohranjamo tradicijo občin-partneric, da se dobimo v mesecu juniju, saj je to
tudi priložnost za delitev dobrih praks, vedno pa se zraven poskušamo tudi izobraževati.
Prostorsko načrtovanje v občinah je osnova za razvoj vsake občine, tudi za turistični, kamor
uvrščamo tudi popotnike z avtodomi, zato smo letos tudi največ govorili o prostorskem
načrtovanju, ki je zelo kompleksno in široko,“ pa pravi vodja projekta in župan nosilne občine,
Občine Mirna, Dušan Skerbiš.
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Ideja o tem, da bi se slovenske občine povezale in skupaj promovirale Slovenijo kot
popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo je bila prvič predstavljena leta 2014. V projekt
Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je danes vključenih 86 občin, v katerih se popotnik
z avtodomom lahko ustavi, si odpočije in raziskuje prelepe kotičke na več kot 160 različnih
lokacijah. Ponekod gre za parkirišča, ponekod za parkirišča z oskrbo po dogovoru, spet drugje
pa za postajališča s popolno oskrbo ali celo kampe, vsem pa je skupno to, da so lokacije
izvrstno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo, uživanje v kulturnih ali naravnih znamenitostih
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občine, skratka za odkrivanje lepot dežele pod Alpami.

Srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji

Foto: Lapego - A. Ž. in D. L.

Slovenske občine, ki so prepoznale avtodomarja kot dobrodošlega gosta, so poleg nosilne
občine Mirna še Ajdovščina, Ankaran, Apače, Bled, Braslovče, Brežice, Celje, Cerknica,
Cerkvenjak, Divača, Dobje, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Gornji Grad, Grosuplje, Hoče-Slivnica, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Izola,
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Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Kranjska Gora, Krško,
Lenart, Ljubljana, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Lukovica, Markovci,
Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Moravske Toplice, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Odranci, Ormož, Pesnica, Pivka, Polzela, Ptuj, Radenci, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenj
Gradec, Starše, Straža, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah,
Šmarješke Toplice, Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, Vrhnika, Zagorje ob
Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.
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Srečanje občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Foto: Lapego - A. Ž. in D. L.
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Danilo Turk
nekdanji predsednik republike
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ki

tično

povezuje
izvoljenih

116

nekdanjih, demokra-

predsednikov

vlad iz vseh delov sveta.

V

držav

in

času pandemi-

je komuniciramo s skupino najražtfttšjflfi
G20,

držav

pandemiji lahko ugotovimo, da pravega na-

domestila za osebne kontakte ni, naj gre za
šolo, diplomacijo ali politiko.
čez dve leti bomo dobili še tretjega bivšega
predsednika republike in s tem boste
izpolnjevali pogoj za ustanovitev kluba bivših

Smo pa pred

časom

bivšega predsednika Črne

imamo že dva bivša predsednika
se

kakšen bo

negotovih okoliščin, v kate-

rih ima pri komunikaciji pomembno vlogo
vsaka podrobnost, tudi govorica telesa. Po

Dvomim.

države. Kaj počnejo bivši predsedniki države?
Pretežno

vsebino

z

predsednikov.

držav.

in

seznanjeni

pogajanja, pri katerih ni znano,

rutu Pahorju.

s

dobro

so

razplet, zaradi

kcijo predsednika republike prepustil

Tiirka,

ki

pogovora. Težko pa si predstavljam,
da bi na ta način vodili resna diplomatska
teme

red osmimi leti je po enem mandatu fun-

odnosom,

in

v razme-

jih dobro poz-

vodstvom

na pobudo

gore Filipa Vuja-

noviča ustanovili klub bivših predsednikov
na območju jugovzhodne Evrope,

poimenovali
zbirajo

klub.

Podgoriški

V

ki

smo ga

njem

se

ljudje, ki nimajo več političnih od-

govornosti, kot

so jih imeli pred

leti, ko

so

zanimiva in
koristna, ker so del prizadevanja, da bi vse
države tega območja postale članice Evropbili

na

funkcijah. Srečanja

so

ske unije.

So pa tudi priložnost, ko se izrazi
smisel za humor.

dni sem dobil pismo predsednika
skega sveta Charlesa Michela v zvezi s pogledi

našega

pandemije

in

kluba na
na

dejavnosti

v

času

prihodnost Evrope.

Pri

komunikaciji med člani se je pokazalo, da
je mogoče precej kvalitetno komunicirati,

tudi zato, ker smo zdaj vsi doma.

Bivši

predsedniki imate še vedno precejšen

neformalen vpliv, zato ste verjetno še naprej
splošno koristni.
Seveda. Poleg tega je treba vedeti, da imajo
mandate in odgovornosti zdaj drugi, izvolje-

ni ljudje.

Zato

se

moramo bivši predsedniki

izogibati pokroviteljskemu tonu. Razumemo

Med pandemijo smo odkrilf, da je mogoče
učinkovito komunicirati tudi na daljavo.
To

bi denimo bilo eno od pozitivnih odkritij

te krize.

težavnost problemov in izzivov. Mnenje izrazimo,

če

nas

moramo biti

vprašajo,
previdni. V

ko

vprašanja

ni,

pa

Madridskem klubu

smo se pred nedavnim pogovarjali o multila-

teralnih odnosih, zato smo pisali neformalni
skupini G20, ki ohranja prvotno funkcijo glo-
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balnega kriznega upravljanja. Prednost

da

Slovenska diplomatska ekipa v

poteze.

obvladovanje kriz. Tako je sestavljena in zdaj

nimi

rezultati,

mora odigrati svojo vlogo. Če

spremljali zmešnjavo nabav, ki resnično ni

je

dniki pošljejo pismo s
opazi. V

to

tem

ustanovljena

za

ji bivši predse-

60

ali

100

primeru

to

ni

podpisi, se

domovini

v

smo

pa

bila dobra.

pokrovitelj-

in kvalitetnega svetovanja. Podobno delamo

Kako razumete to zmešnjavo?
nekoliko ironično
Če lahko

v odnosu do Evropske unije.

neko misel iz polpretekle zgodovine, bi de-

stvo, ampak odraz avtentične zaskrbljenosti

jal, da se

kakšnih

v stiku 2 aktualnim

Ste

parafraziram

dvomilijonskemu narodu, ki ima
podjetij, ki

2000

domnevno iz

so,

kupovati

predsednikom republike?

patriotskih razlogov, pripravljena

Ne.

in prodajati zaščitno opremo, ni treba bati
za svojo prihodnost ... Upam, da se bo ta iz-

Ali vas in prvega predsednika republike
Milana Kučana ni nikoli povabil na kavo,

jemna moč zdaj prelila v uspešno premago-

posvet ali

kosilo,
S

vanje

gospodarske

in

socialne

krize.

Da

bomo vsi skupaj napredovali.

karkoli podobnega?

sedanjim predsednikom republike sem se

sestal trikrat, vselej

na

mojo

pobudo,

ker

tega v glavnem

Namesto

mestu

in

sem ga želel nekaj vprašati. Vabljen sem tu-

drugod spremljamo nekaj drugega

di na nekatere protokolarne dogodke.

kolesarjenje. Tudi zaradi zmede pri

Se

da se

pravila,

držite

nikomur ne vsiljujete?

bi imel predsednik republike

Če

Zagotovo.

potrebo po pogovoru in bi
povabil,

bi

bil

na

na pogovor

me

pripravljen.

to

funkcionarji sami

odločajo o

Izvoljeni
kdaj

tem,

in

kje bi potrebovali kakšen pogovor.

Milanom Kučanom?

pa z

Včasih

popijeva kavo
in izMilan Kučan je tudi član
Madridskega kluba. Ko so me predlagali za

nastopu

žvižgača,

sloni na
kar

daje

faktično oporo vtisu, da je bilo pri kupovanju zaščitne opreme marsikaj narobe. V čadružbenih omrežij je mobilizacija
hitra,

zato

ljudi

me izbruh nezadovolj-

ne preseneča.

stva

misli.

predsednika,

sva

tem, ker

pogovorila o

se

ima z delom kluba precej izkušenj.
21 sem

Foruma

-

janj. Vtis je močnejši tudi zato, ker
prepričljivem

izjemno

srečava,

se

menjava

tudi

nabavi zaščitnih mask.
Nastal je močan vtis, da je bilo v ozadju nabav zaščitne opreme veliko koruptivnih de-

su
Kaj
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Pe-

je opravila izjemno delo s konkret-

je,

G20

bila

sku-

kingu

pine

V

okviru

bil trikrat povabljen na po-

govor za okroglo mizo.

Je protest upravičen, potreben, nepotreben?
Živimo

v demokraciji, protest je razumljiv,

še posebej
prebili

ve

ker so ljudje dneve in dnedoma in spremljali dogajanje.
ga morala slišati in razumeti.
zato,

Oblast

bi

Sam

kolesarjenja nisem udeleževal. Mi-

se

Zaradi dolge kariere v mednarodnih

mogrede, po Ljubljani tudi sicer ne kolesa-

organizacijah imate širok nabor znanstev in

rim,

prijateljstev. Ste se odzvali na poziv vlade za
pomoč pri nabavi zaščitne opreme?

kolesarim po hribih. Zabaven se mi zdi nedavni nasvet predsednika vlade, da »bo

Pristop vlade k nakupu zaščitne opreme je

treba v klance«.

ampak

to

počnem

na

dopustu.

Rad

bil napačen. Izjemno pomembno operacijo

slovensko

za

preširokemu

zdravstvo

krogu

so

prepustili

poslovnih

subjektov.

Tako kot je bilo zastavljeno, enostavno ni
delovati. Na Hrvaškem so ravnali
modro. Njihov predsednik vlade je

moglo
bolj

poklical

kitajskega

predsednika

vlade in

večina dela je bila opravljenega z enim telefonskim pogovorom. Sam sem pisal na
Kitajsko ljudem, s katerimi imam kontak-

in priporočil pospešitev postopka do-

te,

bave
se

mi

uradne kitajske pomoči. Oglašali so
tudi ljudje iz kitajskega poslovnega

sveta

in

dajali

ponudbe. Njih

sem

preus-

Doživljate danes ob gospodarski in finančni
krizi nekakšen dejži vu? Konec

zaznamovali gospodarska

in politična kriza.
Tisto obdobje protestov, jeseni 2012, je sovpadalo s sklepnimi meseci mojega manda-

ta

(2007-2012,

op.

vedno vztrajam, da je treba ljudi poslušati.
Imamo

demokratično ureditev

kratično politično, okolje, z
svobodo

mirnega zbiranja.

pri

tako

ena

pomembni

točka,

preko

izražanja

in demo-

ustavo
in

zagoto-

svobodo

zaščitne opreme pa

nisem želel imeti, ker mi je jasno, da mora
v

sem

šati. Moja izkušnja je, da se takšnih opozona volitvah ne nagrajuje. Kljub temu še

kingu.

vloge

Takrat

ril

merjal na slovensko veleposlaništvo v PeKonkretnejše

p.).

opozarjal, da je treba ljudi slišati in poslu-

vljeno

organiziranju nabave

vašega

predsedniškega mandata sta prav tako

operaciji
katere

se

obstajati

le

koordinirajo

Po

osmih letih imamo znova istega

predsednika vlade in prav tako proteste
na ulicah. Zdi se,

da smo se vsa ta leta
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vrteli v krogu.

A to

Očitno nismo napredovali, od takrat do da-

zaznamovali

ni bilo dovolj napredka, v nekaterih

nes

po-

gledih smo celo izrazito nazadovali.

obdobje so v glavnem

obrazi.

novi

je začel in se bo na-

Generacijski prehod se

bioloških razlogov,

zaradi

daljeval

teh ni

mogoče pretentati. V času mojega mandata, ko smo se

Na primer?

le

Poglejmo

usodo našega

gospodarstva

in

bank. Primer Adrie Airways je izrazit primer
tega,
To

kako smo

dovolili,

je nazadovanje. Pred

da nas tujina

ropa.

kratkim smo lahko

soočali s krizo,

so

še prevla-

obrazi, jaz pa sem bil

neki način novi obraz

takrat na

v slovenski

Tista kriza ni bila rešena najbolje.
Bratušek se je leta

2013

politiki.

Alenko

Z

začela doba

novih,

prebrali, da je Splošna plovba pokončana. To

mlajših obrazov, ki so prišli na sceno v izra-

je nazadovanje. Pred

zito težavnem času. Krivično bi bilo dejati,

dnevi sem prebral koki pravi, da

mentar finančnega strokovnjaka,

da

je

bi bilo treba Banko Slovenije reformirati, ker
da je prevelika, zdaj, ko se vse odločitve

iz

obdobja

sprejemajo v Frankfurtu,

komercialne banke

pa so vse v tuji lasti. Zato Banka Slovenije
njegovem mnenju nima večjega vpliva.
V

takšni

kako

situaciji
bodo

se

kreditiranja

bo

banke

zanimivo
odzvale

slovenskega

po

spremljati,
na

bilo takrat mogoče odpraviti napake

nastali

že

nujnost

gospodarstva

bi

zil

jim

podporo

v

V novi

krizi stari

države

in

In

se,

je

bila

ta-

situacija

podobna. Država je sprejela jamstveno shemo, potem

pa se

Izra-

prizadevanjih,

da

je več kot pol leta razpra-

vljalo, kako shemo narediti operativno. Pol

znova kroji

usodo

okoli sebe ima nekaj novih obrazov,
kot kaže, niso najbolje znašli.

Kako vidite vlogo

krizi

v

obraz

SMC

finančni

so

družbe.

se obotavljajo in postavljajo dodatne pogokratni

ki

toževal za nekaj, kar se je zgodilo prej.

je, kar močno spominja na leto 2009.

V

probleme,

in

2009-2012

prej, zato novih obrazov ne bi ob-

razvijejo nekaj novega.

razmerah močnih državnih garancij. Banke

ki

in DeSUS?

SMC

se je izkazala z

dobršno mero politič-

nega oportunizma, kar ni popolno presenečenje,
vendar
takšna
drža
stranke
verjetno ne bo okrepila, prej bo zmanjšala
njen

vpliv.

Razumem

tudi,

zakaj

želi

De-

leta se je izgubilo za razprave, zato učinki
sheme niso bili takšni, kot se je pričakova-

sodelovati v vsaki vladi, zato ni presenečenje, da je poleg tudi v tretji Janševi

lo.

vladi.

Bo

bančni sektor tokrat, ko gre za eksis-

tenco in prihodnost Slovenije, opravil svojo

funkcijo?, V preteklosti smo veliko slišali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovali stari

tem,

da bi lahko

s

tujimi

prevzemi

boljši bančni servis. V kratkem

bomo

dobili
izve-

deli, ali smo ga res dobili.

Kapaciteta slovenske politike v tem

kontekstu

o

ni najboljša. Vaše mnenje?
Je pod ravnijo nalog, ki jih je prinesel čas.

SUS

čas bomo lahko videli, ali jim bo

Čez

ki bi

uveljaviti demografski sklad,

uspelo

bil pisan na kožo upokojenski stranki. Do
vstopa dveh sredinskih strank v desno vlado je prišlo zaradi političnih kalkulacij, ki
jih opažali že v predhodni manjšinski
vladi. Zdaj pa imamo novo koalicijo in vlado. V kriznem obdobju je treba njene
smo

odločitve spoštovati, a tudi kritično
jati.

Pandemija

končuje

in

natančnejši

ki

so

s

tem

vsaj

namreč,

se

se

pregled

preso-

zdaj,

za

ustvarjajo pogoji

odločitev in

za

ukrepov,

pomembni za prihodnost.

Danes

kolesarji sporočajo, da mora vlada

pasti, oziroma zavračajo janšizem. Na neki

način ste podobno stvar zagovarjali leta 2011,
ko ste v intervjuju izjavili, da je Janez Janša
premetenec,

njegovi politiki pa je treba

odločno reči ne.
politiki Janeza Janše drži še danes. Daimamo nekoliko specifičen položaj, ker
krize. Potrebno je bilo krizno
smo sredi
To o

nes

upravljanje, ki

države.
dobro.

To

so

nalogo

ga

izvajale

je vlada

vse

evropske

opravila

precej

A znotraj kriznega upravljanja je mo-

goče zaznati nekaj
matične,

zaščitne

poleg
opreme

sprememb, ki

že

omenjenih

so proble-

nakupov

denimo na področju okolj-

ske politike in pri vladnem pritisku na medije, zlasti na javno TV. Potrebovali bi resen
dialog o okoljski politiki, tega pa ni veliko.

29

13.06.2020

Dnevnik - Dnevnikov objektiv

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

4/8

Površina: 3.046 cm2
Janeza Janše

Politika

koncentracije

njegovem vzorcu.
a

je

politika

vedno

še

uvajanja rešitev

moči,

le

po

vzorec je manjšinski,

Ta

ker ima najbolj čvrsto in lojalno stranko,

izrazit.

Obstaja

opozicijo, med

strankami v

stavlja tranzicijsko politiko,

treba

katera platforma bi bila

vizijo

st.

prihodnosti

-

Slovenije

Potenciala

kot

resno

zelene,

veliko,

imamo

okolju

digitalne dr-

orientirane,

prijazne, razvojno
žave.

ki jo bo

zastaviti

in

videti,

ni

a

da bi se znali resno organizirati.
Pred dnevi smo poslušali

izjave z najvišjih

vseobsegajo-

čem nezaupanju je treba dobro premisliti,
Ponudba

prihodno-

prava za

v obliki partnerstva

razvoj,

za

kar smo že spoznali in preizkusili v preteklosti,

ni rešitev. Niti leporečje

platforma nista

niti

prazna

ambicioznost in vizijo. V politiki je veliko vpliva
lobijev. Dokler se v politiki ne bo oblikovala
resna, trdna vizija, nekaj, kar bi lahko preza razvojno

osnova

definirali

pričljivo

vrhov, da v državi še nismo dosegli sprave,

in

opoziciji, med

tem

V

zelo

je

pa

med vlado

nezaupanje

strankami v koaliciji.

je velik pro-

To

pri nas

svetu,

po

lahko prevladuje, zlasti v primeru nizke volilne udeležbe. Janez Janša še vedno predenkrat zaključiti

kot

nacionalni

interes,

da so bili tudi domobranci borci za svobodo

bomo tavali od ene do druge ad hoc rešitve,

in podobno.

ki

Med

v revizijo zgodovine?

Gremo

ljudmi je bila sprava dosežena

preteklosti. Čas bi bil,
jo prirejati
potrebe.

za

že v

da jo politiki neha-

bodo posledica razmerja

moči med

ra-

zličnimi interesnimi skupinami, lobiji in tujimi akterji.

volilne in ideološke

svoje

Zgodovinopisje

seveda

je

stvar

Naj koncepte vizije preizkusimo
predčasnih volitvah?

nenehnega dopolnjevanja in razlage, toda

na

temeljna dejstva so znana in utrjena. Zato

Ideja o predčasnih volitvah je v tem trenut-

resnične

revizije

zgodovine preprosto

biti. Politična manipuliranja

more

del političnega vsakdana

žal,

pa

ne

ku prezgodnja, ker je država še vedno v ob-

so,

dobju

otežujejo

in

kriznega

problem

upravljanja.

volilnega

imamo

Tu

še

osnovni

ki je

sistema,

generator politične

šibkosti.

prihodnost.

sistem

okraji

Kako vidite položaj države v tem trenutku?

kom strank ključno moč. Položaj je že tako
absurden, da sem se včasih šalil z novinarji,

o

sporazumevanje

Vsekakor

nujnih

je položaj

nalogah

za

nikakor pa

težak,

brezupen. Tudi Evropa

ne

je v podobnem

po-

z

volilnimi

Ključna

ment

ne

predstavlja dobro idejo, ki pa jo je treba šele

kvalitetnega

v prihodnost.

Evrop-

realizirati. Slovenija mora razmisliti, kako
bo te usmeritve podprla, kako se bo organizirala in kako bo v teh okvirih uspešna. Dilem je veliko, pogrešam pa dogovore. Pri
energetski prihodnosti in

logistiki nimamo

jasne vizije. Ogromno časa smo

razprave

izgubili

za

bi ga morali že

tiru, ki

drugem

o

zdavnaj zgraditi, tudi modernizaciji železnic

bi morali
nost.

posvetiti

Znašli smo
kako

premisliti,

drugačno pozorse v položaju, ko moramo

se

znebiti tranzicijske na-

kritično je na področju okolja,

Najbolj

prometa

dročja

energije, a

in

do zdaj
cionalne

tudi

pomembna, da

so

uspešna

zelo sem

-

preostala

bi bila

razočaran,

po-

Slovenija

ker

država

bila sposobna postaviti nove na-

ni

univerzitetne

knjižnice,

še

zlasti

zato, ker ne gre za veliko investicijo. Evrop-

ska unija bo
zelo resna

volitev,

na

renčni glas.

težava

more

je v

dobiti

tem,

da parla-

kritične

mase

odločanja. To

ni mogoče brez
katerih bi učinkoval tudi prefeČe

takšno

bi se posrečila volilna reforrešitvijo,

bi lahko sčasoma
računali na to, da bo parlament pridobival
kvaliteto, relativna moč šefov strank bi bila
ma

s

manjša in na koncu bi se lahko dalo kaj napraviti. Žal se zdi, da se je poskus v to smer
ponesrečil,

zato ne moremo biti

optimisti.

povsem

vlake in pred ljudi stopiti z vizijo prihodnosti.

predsedni-

češ da gredo po odziv predsednikov strank
še za vremensko na-

poved.

iščejo poti

Sedanji volilni

daje

pri čisto vsaki zadevi,

ska unija z zelenim načrtom in digitalizacijo

ložaju, vsi
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dati globokega nezaupanja.
blem povsod

zelo kmalu ponudila na voljo

razvojna

sredstva

-

pa

nam

je

Za

slovensko zunanjepolitično držo je doslej

veljalo, da smo nihali na ameriško-ruski
diagonali. Enkrat smo bližje prvim, drugič
drugim, z novo vlado pa smo opazili veliko
bolj konkretno opredelitev oziroma resno
spogledovanje z Višegrajsko skupino držav.

Kako resna sprememba je to?
Slovenija ima zanimiv geopolitični položaj,
definirajo jo tri identitete. Prva je srednjeevropska,

druga je mediteranska in tretja je
balkanska identiteta, pri čemer nobena od
teh ni odločujoča. Ker Slovenija ne spada

tem trenutku na prelomnici, ko bi bilo treba

povsem jasno v nobeno regionalno in zgodovinsko definirano skupino, mora iskati

narediti preboj.

svojo

jasno, v kaj bomo investirali? Slovenija je v

vlogo

z

ambicioznostjo

evropskem prostoru.

Je ponudba partnerstva za razvoj
odgovor na ta izziv, ki ga omenjate?
Ko

govorimo o politiki,

ni mogoče spregle-

ja, ker

To

in

v

širšem

je izvrstna situaci-

daje priložnost za iskanje prijateljev

vseh koncih in krajih, predvsem pa za
tvorjenje podobno mislečih skupin držav
na
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te

lahko ad

so

trajne

lahko

hoc,

pa so tudi bolj
takih skupin po-

Prednost

du je lahko nevarno, ker lahko
del

percepcije, ki

dobno mislečih je, da se ne vežejo ne na te-

mi

še

ritorij ne na zgodovino. Slovenija ima lahko

imperiju

narave.

odlične

odnose z

naslednicami nekdanje

države Jugoslavije, bilo pa bi narobe, če bi
se videli izključno v tej vlogi. Prav tako lahko podpremo mediteranske države pri

postanemo

dobra za nas.

ni

malo pretiravanja.

Dovolite

habsburškem

V

slovenske dežele niso pripadale
vzhodnemu, madžarskemu delu monarhije,
ki

mu je pripadala

tudi Hrvaška.

Paziti

mo-

vprašanju evroobveznic, bi pa bilo narobe,

danes ne zdrsnemo v položaj, ko
bi nas determinirala madžarska
iniciativnost ali hrvaški vplivi. O tem se moramo res-

če bi vso svojo zunanjepolitično prihodnost

no pogovoriti.

ramo,

da

vezali zgolj na to.
članici Višegrajske skupine sta

Dve

bi te tri naše identitete kar najbolj izkoristili, bi se morali dogovoriti o politični
Da

platformi,

jasno bi nam moralo biti, kaj že-

limo.

pa

Tega

nanja

nimamo, ker je slovenska zu-

del

politika

notranje

politike

težav na področju pravosodja.
bo točka, ko bo morala Slovenija poka-

To

zati svoje barve.
bo

bo predsedujoča država

Ko

morala jasno

kakšna je

in je
vselej odvisna od razmerij med strankami.

EU,

definirajo
ministri
se
izrazito
strankarsko. Prva skrb zunanjih ministrov
je, kako se bo stranka znašla znotraj koalicije. V teh okoliščinah ne presenečajo niha-

vanjem Nemčije, ko bodo določeni kriteriji

nja, nekatere poteze so dobre, druge slabe.

vah,

Zunanji

naj

Toda

se

k

vrnem

skupinam

podobno

mislečih. Podpiral sem politiko Mira

Cerar-

ja, ki se je v vlogi predsednika vlade in nato
zunanjega

ministra

Beneluksa.

S

alokacijo evropskih

za

krize.

govanje

Seveda
trajno

najdemo koristne sogovorni-

zaveznike

in

ne

moremo

zvezo

enostavno

z

nekaterih

pri

vstopiti

njimi,

predaleč,

ker
pa

v

tudi

temah.

nekakšno
geografsko

smo

potrebe

ali

želje po tem ni. V posameznih primerih pa
lahko zelo dobro sodelujemo. Menim tudi,

da je bilo dobro, da je predsednik vlade Janez
Janša podprl Francijo in Italijo pri
evroobveznicah,

čeprav

bilo jasno,

je

predstavljen predlog ne bo
prispeval k

uspešen.

da

Je pa

oblikovanju francosko-nemške-

ga dogovora in predloga Evropske komisije.
bo zanimivo spremljati, kako se bo

Zdaj

Slovenije

pozicionirala v tem novem kontekstu. Nimam predsodkov glede sodelova-

nja z višegrajskimi državami, kajti ko gre na
primer za kohezijska sredstva, imamo precej

skupnih interesov.

treba direktno obravnavati,
kot

Poljska

sta

nujno

pazljivost. V

moram

Evropi

je

veliko tendenc, ki bi nas lahko hitro potisnile v nekakšen »vzhodnoevropski model«.
V zahodnem svetu lahko opazimo
fenomen,

-

o katerem

se pri nas

to je diskreten rasizem

bolj

ali

ker

v drža-

so

veliko

Madžarska,

utrjevanje oblasti

za

poli-

tičnih elit, več kot za skladen razvoj, s katebi

rim

presegali

vzhodom

razlike

razvojne

med

zahodom.

in

malo govori

do vzhodne

Evro-

pe. Ta odnos je v angleškem jeziku opisan z
besedami »soft bigotry of low expectations«. Tega se moramo varovati, prepoznati moramo vsak predsodek, naj bo še
tako mehak. Hkrati moramo biti samoza-

ali pesimist

optimist

Ste

v iskanju konsenza in

smisla EU?

Običajen retoričen odgovor na to vprašanje

da nisem ne

je,

optimist ne pesimist, am-

pak sem predan Evropski uniji.

Ideja o EU

je pomembna, a se moramo zavedati,

da je

Unija sestavljena iz nacionalnih držav

-

in
nacionalni interesi, ki jih je treba usklajevati. Pri tem mora Slovenija imeti svotu so

je interese in
unija je kot

noga

Ena

druga noga
Da
in

najti svoje

mesto.

ki stoji

človek,

nacionalne

so
so

Evropska

na dveh nogah.

države

članice,

skupne evropske institucije.

človek stoji, morata biti obe nogi zdravi,
je tudi z EU. Trenuten položaj ni

tako

ker

dober,

gah«,

zato

imamo

probleme v obeh »noslabo deluje oziroma je
stanju otežena.

sistem

hoja v takem

Je

Pri naštevanju vseh teh odnosov pa
opozoriti na

sredstev za premavprašanje bo

Marsikatero

državami

z

to skupino držav se lahko dru-

žimo, pri njih

ke

povezoval

pokazati,

njena pozicija. Začelo se bo že s predsedo-

denarja porabili
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pod

drobnogledom Evropske komisije zaradi

Nato klinično

Emmanuel

mrtev?
je s to mislijo sprovoci-

Macron

ral pomembno razpravo. Ustanovili so posebno delovno telo, nekakšen zdravniški
konzilij,

ki bo ugotavljal, ali je

no

mrtev

da

Nato

ali ne. Mislim, da bodo ugotovili,
ni mrtev, in menim tudi, da se bo-

do več pogovarjali o
vloge.

Nato

nicijo

tega,

novi

Nato

klinič-

definiciji njegove

vsekakor potrebuje novo
kaj

naj počne

defiSlo-

v prihodnje,

venija pa se bo morala v tem nekako znajti.
Všeč

mi je

Macronova

- dodal bi:
monolitna

tonomiji

ideja

o

strateški av-

znotraj Nata. Nato

že

vestni in ponosni na to, da smo sposobni
doseči več, kot so nam partnerji v tujini

zdaj ni

pripravljeni priznati.

ska in baltske države imajo svojo strateško

Približevanje Višegra-

nimo, ima

organizacija. Turčija, de-

svojo

strateško

usmeritev,

Polj-
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Slo-

vojaško moč, ki jo je pokazala z ekspedicij-

morala znajti

skim vojskovanjem v Siriji, pa tudi s spretno
diplomacijo v kriznih vprašanjih. V tem velikem trikotniku nastajajo novi odnosi, situa-

avtonomijo, mediteranske imajo svojo.
venija

pa

se

bo,

ponavljam,

glede vprašanja, kakšna naj bi bila strateš-

ka avtonomija EU, da bi bila smiselna za ta
čas. Varnostne in obrambne potrebe ter
doktrine
nosti

že

se

spreminjajo.

zdavnaj

Sovjetske

več.

ni

Treba

novo opredelitev varnosti

lje razumeti

dejanske

nevar-

je poiskati

v 21. stoletju, bo-

velikih

sil,

razviti mehanizme kibernetske varnosti,

pa

namere

tudi načine, kako se obvarovati pred epidemijami. Opustiti moramo iluzijo o monolit-

nosti

Nata.

Te

ni

več,

bo

potrebno

bolj

niansirano opredeljevanje njegovih nalog.
Je pandemija prelomna točka, ki bo
mednarodne odnose postavila na glavo?
Ne.

Čeprav

je novi

koronavirus

velik globalen šok, ta ni dovolj
se vse dramatično spremenilo.
Voljč ima prav,

virusa ni bil

-

družbo

Dr. Božidar
ko poudarja, da šok zaradi

dovolj

velik,

ki

da bi preobrazil

in dodal bi: da bi spremenil

Šok pandemije je poglobil

cese,

velik, da bi

so se

pričakujemo

in pospešil

dinamiko

že

začetih
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sprememb. Novim okoliščinam se bo

treba
Združeni narodi bodo verjetno
dalj časa paralizirani, ker so odnosi med velikimi silami v težavnem procesu iskanja

prilagoditi.

novega ravnotežja. Proces je tvegan, lahko
bi se tudi slabo končal. Vendar pa še lahko
verjamemo, da bodo velike sile pokazale
dovolj

racionalnosti in zadržanosti,

da ne

bo prišlo do kataklizme.
Kateri pa so ti procesi,
na katere moramo biti

pozorni?

To je resno vprašanje,

prostora,

ja bolj

a na

ki terja veliko časa in
kratko lahko rečem, da nasta-

komplicirana slika,

kateri se ZDA
bojujejo za ohranitev vloge vodilne sile sveta. Pri tem bo treba rešiti dilemo, ali so ZDA
lahko vodilna sila, ne da bi bile v vseh poglev

dih dominantna sila. Kitajska si prizadeva za
novo globalno vlogo in vprašanje je, ali jo
lahko dobi brez vojne in brez velikih ekonomskih pretresov.

Rusija bo še naprej do-

kazovala svojo geopolitično

ustvarile

in

pomembnost

trikotnik

prednosti, ker

velikih sil.

Bile

v

so

so se gibale po obeh stranicah

trikotnika, medtem ko sta bili Sovjetska zvein Kitajska v zelo resnem sporu. Danes je

za

znova nastal veliki

trikotnik, ki pa je drugačen. Rusija je veliko bolj agilna, vidimo lahko, da se giblje po obeh stranicah, Kitajska

pa so čedalje bolj ujete v resno tek-

ZDA

movanje, ki je obvladljivo, a

gotovo, kako

ni

se bo razpletlo.

Kakšna bo usoda multilateralnih organizacij?
Je

primer

Svetovne zdravstvene organizacije
indikator tega, kaj jih čaka? ZDA so ji

namreč

pro-

dogajali pred tem, zato lahko
novo

nega diplomata Henryja Kissingerja. ZDA so
takrat vzpostavile komunikacijo s Kitajsko

(WH0)

svet.

-

pa tudi drugačna
kot v
sedemdesetih letih 20. stoletja, v času predsednika Richarda Nixona in njegovega glav-

in

povzročil

-

cija je podobna

Več

odrekle finančno podporo.

multilateralnih organizacij je ta čas

raliziranih,

zato

da se

verjamem,

prihodnje reformirale.

Izstop

iz

ZDA

tovne zdravstvene organizacije

pa-

bodo

v

Sve-

ni usodnega

pomena, kajti Kitajska je takoj ponudila
pomoč dveh milijard dolarjev, potem ko so
ZDAumaknile

vek.

sprejela

je

svoj

posebno

napovedala

štirikrat

prispe-

skupščina

je

resolucijo o covidu-19,

ki

vseh

evalvacijo

izbruha virusa

manjši

zdravstvena

Svetovna

naprej.

Dosegli

izkušenj
so

od
konsenz

in EU je v graditvi konsenza igrala pomembno vlogo. Sledil je izstop ZDA, ki pa ni prvi
izstop iz kakšne mednarodne organizacije.
Pred leti so ZDA izstopile iz Unesca, pa so
se

izstopile so iz Mednarodne orga-

vrnile,

nizacije

dela

prekinile
dov, pa so

še

na

so

(ILO),

pa

so

financiranje

se

nato

vrnile,

Združenih naro-

ga kasneje obnovile. Opozoril bi

Svetovno

trgovinsko organizacijo, ki

se bo morala prenoviti,

da bi ustrezala

po-

trebam svetovne trgovine v 21. stoletju.
Multilateralni mehanizmi so izpostavljeni
pritiskom, potrebne bodo spremembe, ven-

dar bo multilateralni sistem obstal.

in
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Po pandemiji lahko ugotovimo,

da pravega

nadomestila za osebne kontakte ni, naj gre
za šolo, diplomacijo ali politiko.

Dokler se v politiki, ne
bo oblikovala resna,
trdna vizija, nekaj, kar
bi lahko prepričljivo
definirali kot nacionalni
interes, bomo tavali od
ene do druge ad ho c
rešitve ....
S sedanjim

predsednikom
republike sem se
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sestal trikrat, vselej
na mojo pobudo.
Pristop vlade k nakupu
zaščitne opreme je bil
napačen. Izjemno

pomembno operacijo
za slovensko zdravstvo
so

prepustili

preširokemu krogu

poslovnih subjektov.

Janez Janša še vedno predstavlja tranzicijsko
politiko, ki jo bo treba enkrat zaključiti in
zastaviti resno vizijo prihodnosti Slovenije.
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Slovenske gorice

•

Ultimat ostalim občinam

Župani, čas imate

do konca junija
je pet slovenjegoriških občin prejšnji teden
šokiralo z odstopom od pogodbe za celovito obnovo vodovodnega sistema Spodnjega Podravja in ustanovitvi-

Potem ko

jo samostojnega konzorcija, so zdaj umirile žogico in

ostalim članicam v projektu

ponujajo roko sprave.

Župani občin Destrnik, Trnovska vas, Sveti Andraž, Cerkvenjak in

sklopa vztrajamo pri podanih razpisnih pogojih

ter na

ločitvi vseh

povezovalnih vodov zaradi delitvenih stroškov. Ostali sklopi in pogoji se lahko spremenijo glede na zahteve in potrebe ostalih občin.«
V

novi pogodbi, ki naj bi jo sklenile partnerice v projektu, bo do-

ločen prioritetni vrstni red izvajanja, vseh postopkov, financiranja
projektov iz morebitnih razpisov in izvedbe del glede na vrsto cevoso povezovalni vodi

in skupni objekti, druga

Sveta Trojica so že ob odstopu od pogodbe izjavili, da formiranje
samostojnega konzorcija ne pomeni odstopa od prvotnega skupne-

vodov.

ga projekta, ampak ga želijo samo pospešiti. Ali bo njihov manever

občin. »Ker je glede na tekočo finančno perspektivo zelo verjetno,

naletel na plodna tla, bo znano do 30. junija, ki ga je peterica preostalim občinam v velikem vodovodnem projektu določila kot skrajni

da sredstev za vseh 251 kilometrov ne bo, morajo biti pri vseh postopkih prioriteta povezovalni vodi in skupni objekti,« pravijo slove-

Županja Darja Vudler Bedak ter župani Franc Pukšič, Alojz Benko,
Marjan Žmavc in David Klobasa so se v ponedeljek sestali skupaj s
svojimi direktorji občinskih uprav in sklenili, »da smo v znak sodelovanja in pobude ostalih občin po oddaji vseh sklopov v enem javnem

naročilu z oddajo javnega naročila -za naša dva sklopa pripravljeni
počakati, a najkasneje do konca junija«.

Glede na pomembnost projekta in časovno stisko slovenjegoriške občine pričakujejo takojšnjo odzivnost in kooperativnost ostalih
članic v projektu, ki so jim za čimprejšnjo oddajo javnega naročila

posredovali tudi nekaj predlogov. Na prijavo v okviru enega javnega
naročila pa je omenjenih pet občin pripravljenih le, če bo do roka
objavljeno javno naročilo za oddajo dokumentacije

za pridobitev

primarni, tretja sekundarni, četrta prioriteta pa so želje posameznih

slovenjegoriškem konzorciju še vedno zagovarjajo deljenje

(MO Ptuj) najkasneje do 16. junija posreduje osnutek nove pogodbe
z delilnikom stroškov, v katerem bo jasno razvidna ločena delitev po

stroškov po posameznih občinah glede na posamezne vode. »Najkasneje do 17. junija se morajo potem sestati direktorji občinskih uprav, da pregledajo osnutek pogodbe in uskladivseh vodih

in z oceno

jo predlog obstoječe razpisne dokumentacije, po sestanku pa vsem

občinam posredujejo predlog razpisne dokumentacije.« Peterica, v
imenu katere bo pri pripravi razpisne dokumentacije sodelovala občina Sveti Andraž, nato 23. junija načrtuje izredni kolegij županov, na
kateri bi pogodbo podpisali in potrdili razpisno dokumentacijo, do
konca junija pa bi, kot rečeno, objavili skupno javno naročilo, sicer se
pogodba med občinami avtomatično razveže.
»Uporniške« občine iz Slovenskih goric so torej povedale svoje,

gradbenega dovoljenja.
V

Prva prioriteta

njegoriški župani in predlagajo časovnico, po kateri nosilka projekta

rok, ki še omogoča skupno oddajo javnega naročila.
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stoječem predlogu razpisne dokumentacije, prav tako za naša dva

na

več sklopov, ki po njihovem prepričanju zagotavlja preglednost, lažje pa bo tako reševati tudi težave s pridobivanjem zemljišč. »Izrecno

zdaj so na vrsti vse ostale iz projekta celovite obnove vodovodnega

sistema Spodnjega Podravja. Zanimivo bo spremljati njihove odzive,
vprašanje pa je, ali sploh še imajo dovolj časa za skupen nastop.
Šenka

Dreu

vztrajamo na dveh sklopih, ki zajemajo naše občine in so zajeti v ob-
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Sv. Trojica

•

700.000 evrov za komunalne naložbe

Nepremičninski
razcvet občine
Največ denarja bodo v letošnjem letu namenili investicijskim vlaganjem v ceste, vodovod in kanalizacijo, posvetili
pa se bodo tudi urejanjujavnih površin.
Šenka

Dreu

zivno delajo na projektu izgradnje novega vrtca, s tem je na zadnji
seji seznanil tudi občinske svetnike. »Žal se v enem letu ne da nadomestiti pet zamujenih. Gre za finančno ogromen zalogaj za občino.
Kje bo zrasel novi vrtec, boste izvedeli, ko bom imel v rokah že kaj

sicer skrbi za urejeno komunalno infrastrukturo,

več, da vam lahko pokažem dokumente, takrat bo znana tudi časovnica. Že zdaj pa je jasno, da bomo vrtec pred letom 2023 težko gradili, saj bomo do takrat plačevali kredit za stari vrtec. Razen če nam

kakovostno pitno vodo, trajnostno mobilnost, digitalizacijo občine,
čisto okolje in razvoj turizma. »Za te projekte bomo dali 700.000

evrov,

zato ne

preseneča, da je že v

tem trenutku občina eno samo

gradbišče, » pravi Klobasa. »Skoraj v vsakem naselju se nekaj dogaja,
bodisi gradimo optično omrežje, urejamo ceste ali gradimo kanalizacijo. Finančno smo letos na srečo v boljši kondiciji, kot smo bili lani,
zato smo

tudi lahko šli v realizacijo toliko projektov.«

V naselju Zgornja

za pridobitev

uspe dobiti denar na kakšnem razpisu. Kot je znano, letos prostorsko stisko vrtca rešujemo s prostori v kulturnem domu, za naprej
bomo videli. Zagotavljam pa, da bo projekt novega vrtca dobra in
ne spet polovična rešitev, kot

infrastrukture, intenzivno pa

za celovito ureditev komunal-

komunalno opremljajo parcele v

cel. Ljudje veliko kličejo, pravzaprav doživljamo pravi nepremičninski razcvet, saj poleg omenjenega naselja komunalno opremljamo

je bil prejšnji, in da bomo vsi na novo

pridobitev zelo ponosni.«

Senarska-Vas bodo kmalu vložili dokumentacijo

gradbenega dovoljenja

novem naselju trojica Jug, tik ob avtocesti, kjer hiše rastejo kot gobe
zmanjkalo parpo dežju. »Skoraj vsak teden zraste nova, kmalu bo
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zavračati vloge za vpis novincev. Klobasa pravi, da na občini inten-

S tem sledijo programski shemi, ki si jo je ob izvolitvi zadal župan
David Klobasa, in

ne

zaseden, zato se bodo že v kratkem soočili s težavo, ko bodo morali

Nadaljujejo pa tudi gradnjo vodovoda. Tako bodo v Oseku s 600

metri novega vodovoda pitno vodo dobila gospodinjstva, ki so bila
še brez nje, v izvedbi Telekoma pa se nadaljuje tudi gradnja javnega optičnega omrežja,

in Sp. Senarske

gospodinjstvo

in

ter v delu

sicer na območjih Zg. Porčiča, Verjan, Zg.
Oseka. »Naš cilj pripeljati optiko v vsako

se je v času epidemije pokazal še kako utemeljen, saj

so imeli mnogi, ki so delali oziroma

se izobraževali od doma, teža-

gradbene parcele tudi drugod po občini, na primer v Zg. Porčiču, Sp.

ve

Senarski in Gočovi.«

namreč postaja jasno, da je digitalizacija v sodobnem svetu enako

Nujna gradnja novega vrtca
Zaradi naraščanja števila prebivalcev pa je trojiški vrtec že polno

zaradi preslabe dostopnosti do kakovostnega interneta. Vse bolj

pomembna, kot sta elektrika in vodovod, da

je pravzaprav ključna

za uspešno prihodnost podeželja oziroma pametnih vasi,« še dodaja

župan.

Vrtec o

občini

je premajhen za potrebe, zato že načrtujejo

gradnjo novega.

Ker postaja občina Sveta Trojica nepremičninsko zelo zanimiva, se to že
pozna v premajhnem vrtcu.
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ovost v kolekciji Slovenski ornament JK: Klopca po knjigi
IZPOSTAVLJENO
Slovenska hiša avtorja Jožeta Karlovška
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četrtek, 11 junij 2020 10:23

Napisal P.T.

Comments:DISQUS_COMMENTS

Po skoraj 100 let stari knjigi avtorja Jožeta Karlovška, so izdelali klopco iz 18. stoletja, ki je obogatila kolekcijo. Dežnik iz kolekcije je ročno
poslikala slikarka.

Kolekcija Slovenski ornament Jože Karlovšek ohranja našo bogato kulturno dediščino
slovenskega ornamenta. Ohranja ljudsko umetnost, ki je del naše slovenske zgodovine in
je estetika našega naroda.
Omenjena kolekcija zajema poslovna in protokolarna darila, spominke in uporabne izdelke z
narodnimi ornamenti Jožeta Karlovška.Cvetlična motivika krasi številne izdelke kolekcije, ki so
nastali v sodelovanju z uglednimi slovenskimi podjetji in ustanovami, med drugimi s Slovenskim
etnografskim muzejem iz Ljubljane, Zlatarno Celje, Emo Celje, Vivapen, Steklarno Hrastnik,
Celjsko Mohorjevo založbo in drugimi.
Tokrat oblikovalka blagovne znamke Slovenski ornament Jože Karlovšek, Katarina Karlovšek,
predstavlja klopco, ki jo je Jože Karlovšek objavil v svoji knjigi Slovenska hiša leta 1928. Umestil
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jo je v poglavje pohištva iz 18. stoletja. Izdelava klopce je bila zahtevna, izdelana je ročno v
mizarski delavnici in je iz slovenskega lesa.

Klopca ljubezni: Kolekcija velja za odličen primer dobre prakse prenašanja kulturne dediščine na
uporabne izdelke.
Jože Karlovšek (1900 – 1963) je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko in
slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar. Izdal je več
knjig in strokovnih članov o slovenski hiši, slovenskem ornamentu in stavbarstvu. Povzpel se je
med naše najvidnejše raziskovalce ljudskega blaga v gradbeništvu in slikarstvu ter s samosvojim
načinom dela oral ledino na tem področju.
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Katarina Karlovšek je sicer vnukinja Jožeta Karlovška. Njen glavni cilj je predstaviti Sloveniji in
širše bogato kulturno dediščino Jožeta Karlovška, ki je v večini še vedno neodkrit zaklad. Med
drugim si želi tudi sodelovanja z Oskarjem Kogojem.
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Kako dolgo še bodo tuji študenti v Sloveniji
izkoriščani kot prekarni delavci?
12.06.2020

Vladana Rančić na Gibanju deluje kot
prostovoljka, ki se nam je pridružila
prek Evropske solidarnostne enote. V
Makedoniji je študirala psihologijo, zdaj
pa študij namerava nadaljevati v
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Sloveniji.

Republika Severna Makedonija je majhna država, ki se nahaja v južno-vzhodni
Evropi. Za prebivalstvo v Makedoniji lahko rečemo, da je večna uganka, ker je bil
njegov zadnji obsežnejši popis opravljen zdaj že daljnega leta 2002. Prebivalstvo je
takrat štelo malo več kot 2 milijona prebivalcev. Nekateri sklepajo, da se je
prebivalstvo celo prepolovilo. Najpogostejši razlog za zmanjšanje števila prebivalcev
je odhod ljudi v tujino zaradi boljšega življenja.
Ena od številnih, ki so se preselili v tujino, je mlada S. S. V Ljubljano je prišla
študirat, sčasoma pa se je tudi bolje spoznala s slovenskim jezikom in kulturo. Po
nekaj mesecih bivanja v Sloveniji je uspela dobiti svojo prvo študentsko službo.
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Študiranje in življenje v tujini zna biti včasih zelo naporno in težko. Študenti se
takrat znajdejo v situaciji, ko morajo sami poskrbeti za stroške svojega bivanja, ki
pa seveda niso nizki. Ti vključujejo najemnino, komunalne račune, plačilo mobilnega
telefona, stroške hrane, prevozne stroške, nakup knjig/študijskega gradiva, stroške
za prostočasne dejavnosti ipd. To je velik izziv za tujega študenta, ki ne živi in
študira v domačem okolju, pač pa v tujem, pogosto precej drugačnem od lastnega.
Zaradi natrpanega urnika v posameznem dnevu, ki vključuje študentsko službo, delo
in predavanja, ne ostane prav veliko časa še za resen, poglobljen študij. To je
zagotovo tudi eden izmed razlogov, zakaj večina študentov, zlasti to velja za tuje,
ponavlja prvi letnik. Tujci pa se soočijo še z dodatnim elementom, dejavnikom
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bivanja, ki jim stvari še otežuje, in to je jezik.
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Pravijo, da se zaupanje in vztrajnost vedno izplačata. Torej je res tudi, da obstaja
nešteto primerov, ko tuji študenti, ki so se odločili za študij v Sloveniji, v zelo
kratkem času dosežejo velik uspeh.
A kako; na račun česa? Njihov uspeh pogosto rezultira v neplačanem delovnem
času, nespoštovanju študentskih delavcev s strani delodajalcev ter v zlorabi
študentskega statusa, še posebej pri študentih, ki prihajajo iz tujine in imajo tako v
Sloveniji status nerezidenta.
Mnogi študenti se sploh ne zavedajo, da so bili izkoriščeni in nepošteno plačani.
Potrebno je izpostaviti, da morajo tuji študenti, zlasti iz držav, ki niso v Evropski
uniji, pri izplačilih prek študentske napotnice plačati še dodatne davke (dvojno
obdavčevanje dohodka) in je zato njihova neto plača precej nižja od študentskih
prejemkov slovenskih študentov. Študentsko delo za tuje študente tako predstavlja
neke vrste legalno prekarizacijo. Sami študenti ne vidijo težav v nešteto opravljenih
delovnih urah na eni strani in precej nižjih dohodkih na svojih računih na drugi
strani.
Dobila sem priložnost opraviti intervju o študentskem delu s tujo študentko. V njem
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mi je pojasnila svoje mnenje o študentskem delu tujih študentov v Sloveniji.
S. S. prihaja iz Makedonije. Za njen prihod v Slovenijo lahko rečemo, da je bil
povsem nenačrtovan. Na univerzitetno izobraževanje se je prijavljala v Sloveniji in
domovini. Ni si preveč nadejala, da ji bo uspelo priti sem, zato se je odločila vpisati
in plačati šolnino za vstop na fakulteto v Makedoniji. Čez nekaj časa pa je prejela
pismo z dobro novico in sicer, da je sprejeta na Fakulteto za gradbeništvo Univerze v
Ljubljani. Tako se je začela njena študijska in življenjska pot v Sloveniji. Prišla je
študirat in živet v državo, kjer ni poznala jezika, vendar si je želela v njej študirati
ter posledično uspešno, zadovoljno živeti.
Seznanila se je s slovenskim študijskim sistemom, pa tudi s sistemom študentskega
dela v Sloveniji. Vzporedno je začela s študijem in delom. Delala je kot kot
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študentka v restavraciji s hitro prehrano in študirati, kasneje pa je oboje združevati
še z delom v kavarni. Na začetku je seveda delala na mestu, ki ni zahtevalo
poznavanja jezika. Po kratkem času, ko je že usvojila in obvladala osnove
slovenskega jezika, pa je začela delati neposredno s strankami. V pogovoru sem jo
vprašala tudi, kaj je bila njena motivacija za delo v gostinstvu. “Moji želja in
motivacija sta bili jasni, želela sem si zaslužiti dovolj za pokritje svojih mesečnih
stroškov, v tem sektorju pa sicer nimam želje delati celo svoje življenje, ” pravi S. S.
Delo prek študentske napotnice ji pri izplačilu odvzame del davka, zato ji je delo v
kavarni bolj ustrezalo, saj je imela višjo urno postavko, dobila pa je tudi kar nekaj
napitnine. Ta je včasih dosegla tudi do polovice višine njenega dnevnega zaslužka.
Zanjo je študentsko delo zanimivo, primerno in dobro zlasti s stališča prožnosti
(fleksibilnosti). Po drugi strani pa, tega se dobro zaveda, ji ta oblika dela ne daje
nobene varnosti.
Izpostaviti velja, da je v času pandemije COVID-19 veliko študentov izgubilo svoje
študentske službe. Tako so bili prisiljeni prostiti za denar za preživetje svoje družine,
druga možnost, ki jim je preostala, pa je bila le še vrnitev domov za čas karantene.
Seveda v začetku ukrepov za zajezitev širjenja virusov, ko je bilo to še mogoče.
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Študentski servisi med pandemijo niso objavljali oglasov za delo, z izjemo dela v
živilskih trgovinah. Pozitivno je bilo to, da je višina dnevne plače narasla za celo
dvakrat v primerjavi z običajnimi dnevnimi prejemki za tovrstno delo, vendar je bilo
zdravstveno tveganje za študente, ki so sprejeli tovrstno delo, na drugi strani prav
tako veliko. Tega ne gre zanemariti.
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Delo v gostinskem sektorju, zlasti v kavarnah lahko prinese tudi spopadanje s
številnimi nevšečnostmi, na primer pijanimi strankami, ki si pred zaprtjem želijo še
“zadnje runde” in v svoji pijanosti, opitosti postanejo do zaposlenih pretirano
domačni in celo nespoštljivi, nesramni. Neredko se v takšnih situacijah celo zgodi,
da gostje prosijo študentske natakarje_ice oz. gostinske delavce, naj jim oni plačajo
za pijačo, ker jim je trenutno zmanjkalo denarja. S. S. vse takšne neprijetnosti
vedno skuša rešiti na civiliziran način in brez posredovanja lastnika bara ali gostilne
oz. restavracije. A vprašanje ostaja – je to zares pravi način, da vsa odgovornost
pade na študetskih delavcih?
Pogosto se znajdemo v številnih stresnih situacijah, ki lahko postopoma, sčasoma
negativno vplivajo na nas in našo psihološko ravnovesje, počutje in samopodobo. To
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nas lahko vodi v stalno živčnost, pasivno agresivnost ali celo izgubo motivacije ne
samo za delo, pač pa tudi za druge vsakdanje in vsakodnevne opravke. Le korak
stran pa sta nato brezvoljnost oz. občutki manjvrednosti, anksioznost in/ali
depresija.
Delodajalci o študentih ne razmišljajo enako kot o svojih rednih zaposlenih. Zato jih
niti ne motivirajo niti ne spodbujajo k napredku. S. S. pravi, da je njena motivacija
za delo v gostinstvu ta, da jo bodo morda sprejeli v redno službo in bo tako dobila
delovno vizo, da bo še naprej lahko prebivala v Sloveniji. To je lahko nevarno, ker
delavec, katerega nadaljnje bivanje v državi je odvisno od delodajalca, začne
sprejemati delovne pogoje, ki jih sicer ne bi sprejel.
Vprašanje je, ali je sploh smiselno trpeti prekarizacijo in to stanje na tak način
ohranjati? Ali je res vredno toliko žrtvovati, da lahko ostaneš v tuji državi, v tem
primeru v Sloveniji? In kar je najpomembnejše; naj študentje tudi v prihodnje še
vedno ostanejo del pravno regulirane prekarizacije? Oziroma z drugimi besedami:
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kako dolgo se jih lahko še izkorišča kot prekarne delavce?
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Projekt za okolju prijaznejši beton
Reporter

PETEK, 12. JUNIJ 2020 OB 18:39
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Po poročanju časnika Finance Zavod za gradbeništvo, SIJ Acron
in Salonit Anhovo sodelujejo na projektu RIS-ALiCE, katerega
namen je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida cementne
industrije, ki je v Evropi velik vir tega toplogrednega plina.
Izpuste topl
Vir
Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje
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Tretje pismo iz samoizolacije: Ena politika te nastavi,
druga odstavi, nobena si pa ne želi sposobnih ljudi!
Tretje Pečanovo pismo iz karantene, ko so se ukrepi oblasti začeli rahljati, je resnično dolgo, saj
je to verjetno tudi njegovo zadnje pismo, če ne bo ponovnih ukrepov. Ni pa nujno. Če smo bili
dovolj pametni in nismo povzročili sami drugega vala.

Daj v skupno rabo

12.06.2020 22:59

Piše: Aljoša Pečan
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Ključne besede:

pismo

izolacija

karantena

Istra

urednik

GZS

Uredniku so dogodki - na nek način njihova aktualnost objavo mojega Tretjega pisanja iz karantene onemogočali, pa
Sami se odločite, ali je
me je potem prosil, naj ga noveliram, kjer je potrebno. Tudi
res pomembno, da si lev
časovno. A bolj sem poskušal, bolj sem se samoomejeval,
zapletal in tekst je izgubljal na svojem bistvu, iskrenosti in
ali desen ali kodrlajsast.
transparentnosti. Zlasti pa bi se momentum, v katerem je
nastal, izgubil. Zato ponižno prosim bralstvo naj se ob branju
"prestavi" mesec dni nazaj in v mislih podoživi tisti prvi
ponedeljek po 9. maju, stanje duha v državi. Na tisti dan je namreč nastal ta iskreni tekst, ki ga boste prebrali v
nadaljevanju.

47

13.06.2020

Portalplus.si

Sobota, 00:17

Država: Slovenija

Kazalo

2/7

https://www.portalplus.si/3858/tretje-pismo-iz-sam...

Ponedeljek 11. maj. Malo pred deveto zjutraj, dežuje zmerno po daljšem času. Zemlja v slovenski Istribo
hvaležna, ker je bila res dodobra izsušena. Ledeni možje prihajajo v milejši obliki, pravijo vremenoslovci. Z
dežjem bodo manj zadovoljni gostinci, ki so ravnokar odprli in smejo postreči le na terasah. Se pa tu pri nas, v
lokalnem okolju, že kažejo posledice koronakrize v gospodarstvu, predvsem gostinstvu. Nekaj lokalov je
zaprlo svoja vrata. Ne zmorejo, ker so praviloma najemniki in lastniki ne spustijo ali odpustijo najemnin, ne
zmorejo preživeti, poslovni model ne prenese. Že prej so poslovali, kot učeno pravimo, iz rok v usta, sedaj pa
ne gre. Enostavno ni računice. Nelagodje se je naselilo v kraj, najbolj razvito turistično občino v Sloveniji kot
radi se pohvalijo lokalni politiki. Ob tej napovedi sem se spomnil lanskoletne predstavitve kandidatov za
poslance v Evropski parlament na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Predsednik GZS, znan
gospodarstvenik, je v uvodnem ekspozeju opozoril, da je turizem panoga z zelo nizko stoponjo dodane
vreednosti in da moramo bilti pri razvoju te panoge pazljivi, saj je zelo občutljiva, bolj kot mnoge druge. Najbolj
mu je pritrjeval in odobraval njegovo izvajanje nekdanji direktor znane turistične divizije Janez Pergar.
Družina
Teden dni nazaj sem se po dolgem času osebno srečal z urednikom portala, ki ga ravnokar berete. Ker nisva
smela iti na teraso gostinskega lokala, sva se srečala na nekem popolnoma praznem hotelskem parkirišču tik
ob ljubljanskem avtocestnem obroč. On je iz avta potegnil zložljiva stola, jaz sem prinesel kavo iz trgovine. V
prijetni senci, ob zapovedani razdalji sva se razgovorila. O vsem, dogajanju med koronokrizo, o odpiranju
meja, o Blažu Zgagi, o preživljanju časa z družino, o maturi, o kateri sem pisal, o stanju duha in svobode
medijev itn ... V nekem trenutku je zelo resno dejal, da mora(mo) paziti, da ne postanemo preveč desni medij.
Za pluralen medij mora biti imperativ uravnoteženost poročanja. Nasmejal sem se od srca in mu rekel, da
sicer ni prvi v teh dneh (kolega odvetnik mi je za prvo pisanje čestital, rekoč, da sem dobro "ta leve)", ki mi je,
človeku s priimkom Pečan (in bodimo iskreni, to ime v slovenski politiki zaradi Brede Pečan, rojene Jamnik,
"vleče" na levo stran političnega spektra), rekel, da sem desen. Rekel sem mu, da te priimek v Sloveniji
determinira, okarakterizira, vendar te tudi družina, izobrazba, vera, svetovni nazor, izkušnje in podobno. Zdelo
se mi je prav, da mu po več kot dveh desetletjih znanstva, ki je v neki točki postalo tudi prijateljstvo, odkrito
nekaj več povem o sebi in prednikih.
OGLAŠEVANJE
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Stara mama po mamini strani je bila v Mariboru aretirana že kmalu potem, ko so Nemci vkorakali mesto leta
1941. Najprej je bila v zbirnem taborišču, potem pa je bila z prvim vlakom (baje tudi med prvimi vkrcana v prvi
vagon) odpeljana, izgnana v Srbijo. Leta 1943 je bila premeščena v izpostavo koncentracijskega
taborišča Buchenwald v mestu Dortmund. Stammlager VI D – Stalag VI D. In v tem taborišču se je rodila
mama, dan ali dva po koncu svetovne vojne leta 1945. Se pravi, včeraj pred 75 leti. Stare mame nisem
poznal, ker je umrla, ko je moja mama štela 15 let. Kdo je moj stari oče, še dandanes ne vem. Ne vem
zagotovo. So samo govorice, kot je tudi govorica mamine tete, da se ja mama rodila nekaj mesecev prej, in,
da so ji po vrnitvi v Jugoslavijo novembra leta 1945 pripisali takšen datum rojstva, da bi bila rojena v svobodi.
Govorice. Mesto Dortmund so zavezniki leta 1945 zravnali z zemljo, taborišče je bilo osvobojeno nekoliko prej,
kot je uradni konec vojne. Dokumentacija je bila uničena. In ne glede na to so povojne oblasti, ker kot veste,
izgnanci, taboriščniki dolgo časa niso bili priznani kot žrtve vojnega nasilja, zahtevale od ljudi priče in
dokumente, da bi jim priznali delovno dobo itd. Birokracija. Po črki zakona, zakon pa pisan za ...
Dedek
Stari oče pa je bil kraljevi častnik – pripadnik elitne čete gardijske konjenice in je služil tudi na dvoru
kralja Aleksandra. Čin poročnik. Mlad človek. Letnik 1908. Iz Ljubljane izvira ta veja Pečanov drugače. Ker je
preživel atentat, v katerem je bil ranjen – oslepel je na eno oko, poleg tega pa zbolel še tuberkulozo -, so ga
leta 1940 upokojili in je prišel leta dni kasneje iz Subotice (Vojvodina) živet v Ljubljano. Stara mama je bila
pripadnica etnične skupine Bunjevcev iz Subotice (Palić-Hajdukovo) in se je noseča leta 1941 pridružila
možu. Verjeli ali ne, s pomočjo ustašev. Najprej je v Črnomlju niso spustili v Slovenijo, vrnila se je v Zagreb,
tam slučajno naletela na ustaškega (nekdanjega kraljevega) častnika, ki ji je pomagal urediti dokumente, da je
lahko prišla kasneje v Slovenijo, Ljubljano. Med vojno kakopak. Po koncu vojne so oblasti starega očeta z
družino izgnale, šli so nazaj v Vojvodino, ker je bil pač kraljevi častnik. Tudi tam jim ni bila lahka, zato so se
leta 1958 ponovno vrnili v Slovenijo. Stari oče je umrl, ko sem bil jaz star nekaj mesecev, zato ga "poznam"
samo s fotograﬁj.
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Otroštvo sem preživel pri stari mami in tudi kasneje sem se kot dijak in študent vedno rad vračal v najlepšo
vas na svetu, Planino pri Rakeku. Ona mi je tudi pravila o vojnem obdobju, kako so starega očeta vabili k
domobrancem, sam Leon Rupnik naj bi ga povabil. Potrebovali so šolan kader. Stari oče je sicer delal med
vojno pri Mergentalerju kot usnjar. Če gre verjeti avtentičnosti zapisa na spletu, potem je pod oznako Franc
Pečan KA njegovo ime tudi na Rožmanovem seznamu. Povedano mi je bilo tudi, da ker ob osvoboditvi
Ljubljane ni šel pozdravit in ploskat osvoboditeljem, ampak je sedel pred hišo pod Ljubljanskim gradom, na
Zvonarski, ga je partizan potolkel s puškinim kopitom, rekoč "tako bo sedaj". Kot vem, drug drugega nista
poznala.
Mati in zgodovina
Mama, ki je upokojenka, je preživela skoraj celotno delovno dobo v Muzeju revolucije (danes Muzej novejše
zgodovine) in je bila tudi delegatka zadnje socialistične skupščine. Nikoli pa ni bila članica partije
oziroma Zveze komunistov. Oče je tudi upokojenec in je imel nekoliko manj sreče v življenju. Vrgli so ga iz
partije, starega manj kot 30 let. In mu kasneje, pravijo drugi, povzročali težave ob iskanju službe, ga tudi
blokirali. Kaj točno se je zgodilo takrat v JLA, mi ni povedal nikoli.
Da pa smo živeli v nekih čudnih časih, je potrdil pred leti Oton Vilčnik. Mimogrede, Oton je bil eden prvih, ki je
pričel z mirnim prostestom pred Vojaškim sodiščem na Roški; pravijo celo, da je prvi tam stal leta 1988, ko
se je začel znameniti proces proti četverici (JBTZ). Vilčnik je pred leti, že v samostojni Sloveniji, dejal, da si še
vedno ne upa povedati na glas, kdo sta bili poročni priči mojih staršev. Sic! Z Otonovo hčerko sva rojena nekaj
mesecev narazen, mami sta bil cimri v Študentskem naselju, očeta pa tudi kolega, zato smo se redno
obiskovali dolga leta. In spomnim se, ko je Oton emigriral, da je nekako poslal nekaj fotograﬁj, diapozitivov s
poti. Še danes me zmrazi, ko se spomnim Arianinegavprašanja. Stavka, ali mislim, da bomo še kdaj videli
njenega očeta in da jo je strah, da ga nikoli več ne bomo. O emigraciji Otona Villčnika bi bilo vredno kaj
napisati in ga vprašati tudi dandanes. Kajti to, kar sta bila Stane Kavčič in njegova vlada kot problem na
zvezni, jugoslovanski ravni, je bil Oton Vilčnik kot oporečnik problem na republiški, slovenski ravni.
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Urednik in "desni realizem"
Urednik mi je je na kratko, res na kratko povedal tudi njegovo zgodbo, zgodbo njegove družine. Ko sem ta
pogovor podoživljal ves prejšnji teden in še danes, ko tole pišem, sem se spomnil, da sem letos v začetku leta,
ob redni pollletni kavi, tudi sam dr. Igorju Lukšiču dejal, da se mi zdi, da "postaja desen", da ni več levičar.
Nasmehnil se je in mi povsem resno in odkrito povedal, da je še vedno levičar, vedno bolj, da pa je predvsem
realist.
In zato gre v tej sodobni družbi, sploh v Sloveniji: Morala bi prevladovati načela transparentnosti, odkritosti,
spoštovanja, razumevanja in realnosti. To potrebujemo za preboj, za vrnitev na pot razvoja tako gospodarstva
kot duha družbe.
Enostavno moram nekaj napisati tudi glede letošnjega prvega maja. Kolumnist (tudi) tega portala dr. Dimitrij
Rupel je v nekem drugem spletnem mediju objavil izvrstno razmišljanje ob in o tem prazniku. Velja si ga
prebrati in razmisliti, razmišljati o Labour Day, kot mu pravijo nekje drugje na svetu. In o praznovanju tega
dne. Priporočam.
Sindikat in javno zdravstvo
Prvega maja pa je bi ob umanjkanju kresov, praznovanj, pohodov in druženj sprejem ob prazniku v
predsedniški palači, gostitelj predsednik Borut Pahor, glavna gostja (takšen je moj vtis) pa Lidija Jerkič,
predsednica Svobodnih sindikatov Slovenije, ki je med drugim dejala, da je koronavirus izpostavil tudi
pomen javnih storitev:
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"V naslednjih petih ali desetih letih ne želim nikoli več slišati, da je treba zdravstvo ali šolstvo privatizirati.
Samo od javnih storitev je v tem trenutku odvisno naše zdravje, počutje, to je področje, kamor bo treba vlagati
veliko denarja."
Upam, da gospa sindikalistka s tem ni mislila, da je potrebno privatno zdravstvo prepovedati in da se ne
smemo o tem v naslednjih letih nič pogovarjati. Upam, da temu ni tako. Namreč, ta čas samo izolacije smo pri
nas doma preživele in ga še preživljamo tri generacije. Bodoči maturant, starša maturanta in starš starša. Ki je
na polovici devedestih in ima kljub izvrstni kondiciji vendarle nekaj več problemov kot ostali. In prav v tej krizi
se je pokazalo, da nam v resnici manjka povezava med zasebnim in javnim zdravstvom. Nesporno je, da si
izvajalci javnega zdravstva, ki so ves napor vložili v odpravo epidemije (poleg njih pa sveda še Civilna
zaščita in še kdo), zalužijo poleg višjih plač tudi najvišje državno priznanje, vsi skupaj in vsak posebej. O tem
ni dvoma. Problem je seveda drugje, o tem danes lahko beremo tudi mnenje prof. dr. Igorja Bartenjeva, da
javno zdravstvo ni bilo zmožno (objektivno zmožno) pomagati in izvajati drugih razen nujnih storitev, ko je bilo
ogroženo zdravje posameznika. Napišem iz lastne izkušnje in doživetja. Regionalna bolnišnica je bil
primorana (logično, pravilno in povsem razumljivo) odpovedati specialistične preglede, ker so imeli v bolnici
zgolj bolnike z Covid-19. Ko se je situacija toliko stabilizirala, so bolnika poklicali na pregled, ki ga pa niso
mogli opraviti, spet objektivno, prvič, ker so veljali ukrepi, in zdravniki niso delali v lastnih ordinacijah, ampak
drugih, tako da tudi nujnih inštrumentov za pregeld niso imeli pri sebi. Šlo je bolj zato, da pacienta vidijo in
presodijo, če bo z večjimi ali manjšimi problemi preživel stanje ali ne. Preden je pacient prišel na vrsto v
javnem sistemu, smo po telefonu in internetu, ker je bilo stanje res slabo, prosili privatnega zdravnika, da je
pogledal fotograﬁje in postavil diagnozo na daljavo. Ker pa osebna zdravnica ne sme predpisati zdravila, ki ga
je svetoval privatni zdravnik - specialist, je ta mnenje napisal, da je lahko oseba prejela zdravila. Takoj, ko je
bilo možno, smo bolnika (nekaj dni po pregledu v bolnišnici) odpeljali v Ljubljano na pregled k temu specialistu
zasebniku, ki ga je pregledal in postavil diagnozo, tako da je bil potem urgentno dan kasneje pregledan v
regionalni bolnici pri kardiologu in se je zdravljenje lahko začelo tako, kot je bilo treba. Da je mera popolna
bila, je morala patronažna sestra odpovedati dnevne obiske zaradi koronaukrepov. Hvala Bogu imamo sami
dovolj znanja in izkušenj, da smo človeku nudili tisto nujno pomoč, ki jo je potreboval, sam ne bil bi zmožen
tega dela, enostavno ne gre.
Nasvet Lidiji Jerkič
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Gospe Jerkičevi, ki jo poznam samo skozi nastope v javnosti, njeno delo pa spoštujem, prosim, če resnično
želi dobro vsem skupaj, naj se raje pogovarja o tem, kako lahko privatno zdravstvo pomaga in prevzame del
bremena nase ob takšnih in podobnih dogodkih, kot je bila ta epidemija. Škoda je, da se bi, se je in se bo
ljudem zdravstveno staneje poslabšalo, ker sistem javnega zdravstava ni bil in ni mogel biti pripravljen na
takšno krizo, da bi celotno javno zdravstvo funkcioniralo normalno za vse. Prosim vas, vsaj razmislite, če že
predloga ne boste podprli. Ker če bomo morali pet let molčati in se o tem ne pogovarjati, potem nam trda
prede. Na ta problem pa ne opozarja samo dr. Bartenjev, pač pa tudi drugi zdravniki. Saj se ne sliši tako
nelogično, da bi paciente z napotnicami, kadar ne morejo zaradi objektivnih razlogov koristiti uslug javnega
zdravstva, pošiljali k zasebnikom. Ki bi bili za to delo plačani in še več, celo tisti zdravniki iz javnega zdravstva
bi lahko pomagali tem zasebnikom, če sami ne bili bi zadolženi za postopke v reševanju krize. Mogoče se
motim, a pravico do mnenja in razmisleka imam. Priznam, dr. Bartenjev je tudi moj zdravnik, zato se z njim
pogovarjam tudi o takšnih temah, ne samo o bolezni.
Kolegi me sprašujejo, ker sem opravil magistrski izpit iz ustavnega prava pred mnogimi leti in delal tako na
vladi (ministrstvih), državnem zboru, občini kot tudi v gospodarstvu, ali poznam sam kakšne primere, ko so v
nekem splošnem zakonu urejali tematiko iz drugih področij, ki bi sodila v druge zakone (najbolj aktualen
primer je seveda koronaukrepi in vprašanje pristojnosti civilne družbe v postopkih gradbene zakonodaje). Prav
vsakega napotim na Roberta Batellija, ki je kot kot dolgoletni poslanec manjšine bojeval bitke vse mandate,
ko je večina (tj. oblast) nekatera vprašanja, ki so imanentna manjšinama in bi bila morala manjšinska
poslanca na njih podati soglasje, obšla tako, da so jih uredili v splošnih zakonih, kjer soglasje potem ni bilo
mogoče - tudi proti volji manjšin. Dodam, da je šlo bolj za levo oblast, ki je to izrabljala, kot pa za desno. O
imenih ne bom. Samo kot fenomen, da je bilo to že videno in ni nič novega. Prav tako sem v času Pahorjeeve
vlade kot strokovni sodelavec v eni izmed poslanskih skupin poslance opozarjal in jim pisal opomnike ter
mnenja, da institute t.i. nujnega postoka ne gre zlorabljati, ker ni kakor ni časa za redni postopek. Pa niso bili
kot opozicija uspešni. Nasploh ugotavljam, tudi iz lastne izkušnje, da se slovenska pravna stroka ne obnaša
vedno tako, kot bi pričakoval. Od slehernega kolega ali kolegice pričakujem, da po vesti ravna po načelu
pravičnosti, torej da je pravica slepa. Saj veste, na kaj mislim. Ko je pred leti Vrhovno sodišče odločilo, da
tisti, ki smo v roku vložili pravno sredstvo, tožbo v upravnem sporu zoper odločbo o imenovanju npr.
direktorja AVK, nimamo več pravnega interesa, če je bila oseba vmes, ko sodišče še ni odločilo, že
imenovana. Derogacija ustave, pravoverni pravniki pa nič. Tudi politiki, ki so bili takrat na oblasti, in so zlorabili
sistem, danes aktualno vlado in pozicijo opisujejo kot nevredne dela in jih pozivajo k odstopu. Sam sem neko
obdobje moral biti kot brezposlena oseba po odločbi oblasti doma vsak dan med dvanajsto in petnajsto uro.
Nisem smel ven iz stanovanja, saj bi bil lahko delal na črno zunaj. To, da bi bi bil lahko s takšno izobrazbo, kot
jo imam, delal doma za računalnikom, ne bom pisal. Pa nisem. Ni bilo dela. Noben dušebrižnik ne z leve ne z
desne ni takrat protestiral, da gre za omejitev gibanja, hišni pripor nekaj ur na dan … nihče. Prav nihče.
Mogoče, ker je bil tak ukrep samo za nekaj dest tisoč ljudi, in ni bilo dovolj za nabiranje političnih točk. Katera
politična opcija je bila na oblasti, uganite sami. Se je pa seveda zgodilo, da so iz šole poklicali, da se sin počuti
slabo in da prosijo, da ga pridemo iskat. Nisem si upal iz stanovanja in je šla po otroka soproga, ki je vzela za
to nekaj ur dopusta. Še dobro. Kajti ravno tisti čas je pozvonila inšpekcija na vratih, če sem doma. To je bilo
drugič in zadnjič, da so preverjali, ali sem doma. Samo v prtličju so pozvonili. Niso prišli gor. Če strnem misel:
retorika pozicije in opozicije sta vedno isti, ne glede na bravo, politično mislim. In to na dolgi rok ni zdravo za
demokracijo, katere prvine smo v tridesetih letih nekako osvojili, manjkajo nam pa demokratični standardi
razmišljanjja, pogledov na zgodovino, realnost in običaji. Saj z leti bomo tudi to pridobili. Cena?
Izkušnja z Bojanom Dremljem
Dr. Žiga Turk se v zadnji kolumni na Siolu sprašuje "Poročila sredstev javnega obveščanja o tem, kako so kje
koga ločili od ﬁkusa, ne štejejo. Gre za to, ali ima kdo osebno izkušnjo, kako je bil 'režim' v letih 2004–2008
avtoritaren. Da ni bil, kažejo tudi objektivni podatki o stanju demokracije v Sloveniji. Po indeksu
demokratičnosti, ki ga objavlja The Economist, Slovenija ni bila nikoli tako visoko kot v času "strahovlade" v
letih 2004–2008."
Sprašuje po osebnih izkušnjah? Najprej moram povedati, da sem dr. Turka osebno spoznal pred nekaj leti in
da si občasno piševa, v tem času karantene pa še nisva uspela spiti virtualne kave, kot sva si zadala in
obljubila, ni časa. Pa jo bova. Zato je tole pisanje pisanje prvo po skoraj 14 letih. Ravno on je bil predsednik
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nadzornega sveta Telekoma, ko nas je takratni direktor Mobitela mag. Bojan Dremeljodstavil, formalno smo
se razšli sporazumno. Ampak način je bil ponižujoč, osebno neprimeren, pa četudi si kdo misli, da so nas ločili
od ﬁkusov in tajnic. Osebno mi je rekel, da me ne potrebuje, ne mene ne mojega znanja, da mi ponuja to in to.
Na vprašanje, kaj pa, če se ne strinjam, mi je odgovoril, da me bo krivdno razrešil in me preganjal po sodiščih,
škodoval, na nek način uničil življenje, čeprav ve, da bom na koncu zmagal jaz, ker nisem storil
nič fravdoloznega, protipravnega. Ampak tako se je odločil. Pozabil je, da ko je potreboval mnenje o takratnem
direktorju varstva konkurence, je poklical mene in me poprosil za pomoč. Dobil jo je, popolno informacijo brez
zadržkov. Bil je direktor in predsednik uprave, in profesionalci naredijo tako.
Ruplov in Golobičev človek
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Ni bila pa to moja prva razrešitev. V času Bajukove vlade so me razrešili kot generalnega sekretarja
ministrstva za gospodarstvo. V javnosti, na nacionalni televiziji in časniku Finance so povedali, da naj bi dal
počistiti računalnike minstrstva, v odločbi o razreštvi pa piše, da so me razrešili za to, ker vlada imenuje in
razrešuje generalne sekretarje ministrstev. Podpisnika te odločbe ne bom navedel. Ne še. Ob drugi priložnosti.
Novinarka nacioanlke me je pet dni potem, ko sem že bil razrešen, poklicala na ministrstvo in vprašala, ali
želim kaj dodati, povedati. Pred tem nikoli. Najine poti so se križale, ko je za sina prosila leta kasnje, ali bi ga
bil pripravljen vzeti na prakso, študentsko, v podjetju, v katerem sem delal. Odgovor je bil da, čeprav nisem
prepičan, da ve, s kom je komunicirala po e pošti. Povedati pa želim nekaj drugega. Ob razrešitvi me je
poklical k sebi takratni minister dr. Jože Zagožen, ki sem ga poznal še iz časov, ko je delal na Mestni občini
Ljubljana. Povedal mi je, da mu je na nek način žal, ker bi me rad imel v svoji ekipi, a da sem kot Ruplov
in Golobičev človek preveč kontaminiran. Rekel je, naj si najdem v sistemu sam delovno mesto, ki mi ne bo
preveč znižalo plačo in da se bova po volitvah, čez pol leta usedla in pogovorila, kako naprej, odvisno od
rezultata. Predlagal je celo, da bi prevzel pravno službo ministrstva, kar bi pomenilo, da sedim na najožjih
kolegijih, kar sem vljudno zavrnil ravno z njegovimi besedami o kontaminaciji. Za vodenje inšpektorata
oziroma koordinacijo teh služb pa se nisem čutil najbolj poklicanega, ne glede, da sem kar dobro poznal
vsebino dela. Dogovorila sve se, da grem na študijski dopust in tako sem leta 2000 opravil vse magistrske
izpite in uspešno opravil magistrski izipt. Naloge žal nisem dokončal nikoli. Dr. Zagožna sem kasneje srečal še
večkrat, tudi tikati sva se začela in vedno znova se pogovarjala kot človeka, ne glede na to dogodivščino.
Spoštovala sva drug drugega. O drugem delu in delovanju dr. Zagožna na tem mestu ne pišem, pišem v
povezavi s prvim delom tega odstavka, kajti mag. Dremlja nisem potem srečal nikoli več in priznam, da tudi po
vsem tem času nimam dobrega mnenja o njem. Koliko so pa bili uspešni ti ljudje potem npr. v Mobitelu, pa naj
presodi vsak sam, Mobitela sicer ni več, Telekom se trudi ...
Naj dodam, da sem nekoč odšel iz službe tudi tako (tudi tu formalno sporazumno), da je imel delodajalec ob
sebi odvetnika, pred vrati naj bi stal varnostnik. Ali je bil oborožen ali ne, ne vem. To so episode, osebne
izkušnje, o katerih bova z dr. Turkom gotovo govorila. Naj zaključim v tem delu, ni problem, da vsaka nova
vlada razreši in nastavi ljudi. Problem je, da se razrešenim onemogoča še potem leta in destletja, da se ne
morejo zaposliti nikjer. Ker so praaviloma preveč kvaliﬁcirani, to je rak rana te družbe, ne pa svetovni nazor.
Strah pred boljšjimi. Samo enega direktorja poznam, ki je imel formalno sicer višjo plačo kot mi zaposleni, po
višini izplačil, pa je bil na odličnem 12. mestu v podjetju. Sem ga že omenjal, saj ve, kdo je. On je zahteval in
izbiral vedno boljše od sebe na posameznih področjih in nas gnal do skrajnosti. Zato smo bili pa najboljši,
daleč pred drugimi "paradnimi konji" slovenskega gospodarstva. Na dan, ko smo odšli (oziroma smo morali
iti), smo na banki pustili, se mi zdi, 137 milijonov evrov depozitov. Revizorji so nam govorili, da smo premalo
zadolženi itd.
Sorodstvo iz ozadja
Za konec. Priimek in družinske vezi te v tej državi mnogo bolj determinirajo, kot se zdi. Predvsem te
determinara fama o tetah in stricih iz ozadja, ki naj bi ti pomagali. Mogoče katera teta kakšnemu nečaku
pomaga. Meni ne. Pa si tudi ne želim, saj šele zadnja leta spoznavam, kaj je pomenilo njeno izvajanje in tudi
meni osebno je bilo rečeno, da smo Pečani neumni, neizobraženi itd.. Naj bo, saj se tudi ona piše Pečan,
čeprav bi človek pričakoval, da si vrne dekliški priimek Jamnik. Takšno življenje človeka ni lahko, ne njemu ne
družini. Ena politika te odstavi, druga, ki te je prej nastavila, potem nastavi svoje nove kadre in tako se svet
vrti dalje, nobena pa ne želi sposobnih ljudi.
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Hvala prvemu delodajalcu dr. Ruplu, ki me je povabil k sebi v kabinet župana, predvsem sem mu pa hvaležen,
da mi je svetoval in me tudi prepričal, da moram brati, se izobraževati, da moram ves čas delati na sebi in
napredovati, se boriti. Odprl mi je marsikateri pogled in tudi vrata. Sicer verjamem, da je morebiti celo jezen
name, ker sem ga v prvem pisanju omenil v njemu nekoliko neljubi luči. A to spoštovanja ne izniči.
Hvala vsem, ki to berete. Sami se odločite, ali je res pomembno, da si lev ali desen ali kodrlajsast. S
političnem prepiranjem, ali je važno to, da si človek.
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Per aspera ad astra.
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