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Slovenija:

Internet Naslov Za vgrajevanje dvigal z evropskim denarjem

Zaporedna št.
1

Medij Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum Ostalo; 17. 8. 2020

Avtor Andreja Žibert

Teme Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...treba za vgradnjo dvigala pridobiti soglasje vseh strank, torej 100-odstotno, zdaj je dovolj 75-odstotno soglasje. V 
javni obravnavi sta osnutek novega  in predlog sprememb stanovanjskega zakona. Prvi vpeljuje gradbenega zakona
'manjše rekonstrukcije', ki jih bo mogoče izvajati brez gradbenega dovoljenja ob sodelovanju strokovnjakov.... 

Tisk Naslov Deloitte: Gradbene družbe se bodo morale informatizirati

Zaporedna št.
2

Medij Finance, Slovenija Stran: 15 Površina: 390 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 18. 8. 2020

Avtor Vasilij Krivec

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...eno večjih težav gradbene panoge po vsem svetu - tradicionalne poslovne procese in nizko stopnjo informatizacije. 
To ni kakšna posebna novica, saj so  in tudi vodstva gradbenih podjetij znani po konservativnosti in odporu do inženirji
novih tehnologij. Novinarji to opazimo po precej veliki zadržanosti do medijev,... 

Tisk Naslov Junija skok plač v energetiki, drugje nižje zaradi poteka kriznega dodatka

Zaporedna št.
3

Medij Finance, Slovenija Stran: 4 Površina: 608 cm2

Rubrika, Datum Dogodki in ozadja; 18. 8. 2020

Avtor Lana Dakić

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...panogi oskrba z 4 vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 9 okolja. a 1.373,69 evra (+6 %) i isl B je znašala 
povprečna bruto plača v panogi . je znašala povprečna bruto plača v panogi trgovina, vzdrževanje in gradbeništvo
popravila motornih vozil r-Vg 1.532,99 evra (-1,2 %) je znašala povprečna bruto plača... 

Tisk Naslov OBETA SE POHITRITEV POSTOPKOV UMEŠČANJA V PROSTOR

Zaporedna št.
4

Medij Naš STIK, Slovenija Stran: 24
Površina: 1.287 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 17. 8. 2020

Avtor Vladimir Habjan

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...leto. Kako bi se to lahko uresničilo? S sprejetjem interventnega zakona za učinkovitejšo gradnjo bi bilo mogoče vse 
postopke, začete pred uveljavitvijo , se pravi pred letom 2008, za katere so bili že začeti postopki gradbenega zakona
izdaje naravovarstvenega soglasja, preoblikovani v integralni postopek za pridobivanje... 

Tisk Naslov Anketa med direktorji podjetij o pomenu in vlogi revije Naš stik

Zaporedna št.
5

Medij Naš STIK, Slovenija Stran: 62
Površina: 1.150 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 17. 8. 2020

Avtor Unknown

Teme Gradbeništvo, graditev

Povzetek
...stik v zelo zahtevnih razmerah pandemije. Slovenska elektroenergetika se je tudi tokrat izkazala kot steber 
stabilnosti. Tako kot v času osamosvajanja in  nove države, v času intenzivnega razvoja ali v času poznejših graditve
finančnih in socialnih kriz ter v razmerah naravnih ujm izjemnih razsežnosti, je nenehno... 
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Za vgrajevanje dvigal z evropskim denarjem
Na administrativni ravni bo vgradnja dvigal precej
olajšana, še naprej so problem sredstva, ugotavljajo v
Sindikatu upokojencev Slovenĳe.
Objavljeno
17. avgust 2020 09.00

Posodobljeno
17. avgust 2020 09.00

V sindikatu upokojencev so prepričani, da so zgradbe brez dvigala družbeni problem, saj je varčno gradnjo takih blokov spodbujala in omogočala država, zato bi morala s finančnimi
spodbudami sodelovati tudi pri njegovem reševanju. FOTO: Igor Mali

 Odpri galerijo

Andreja Žibret

     

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) že več let opozarja in išče rešitve za težave starejših v večetažnih stavbah brez dvigala. Ugotavljajo, da so v času razsajanja covida-19 še toliko
bolj neprimerne za bivanje številnih starejših, gibalno oviranih in drugih invalidov, saj jih tisti, ki jim ljubeznivo pomagajo, hkrati izpostavljajo nevarnosti okužbe. Zato je
nujna takojšnja sanacija za bivanje ljudi iz ranljivih skupin. Na ministrstvi za okolje in za delo so naslovili pobudo za sanacijo zgradb brez dvigala z evropskimi sredstvi.
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Pri vgradnji dvigal v večetažne zgradbe se je v zadnjem letu veliko spremenilo na bolje, pravi Tomaž Kšela, predsednik komisije za bivalne razmere starejših pri SUS: »Še lani je bilo
treba za vgradnjo dvigala pridobiti soglasje vseh strank, torej 100-odstotno, zdaj je dovolj 75-odstotno soglasje. V javni obravnavi sta osnutek novega gradbenega zakona in predlog
sprememb stanovanjskega zakona. Prvi vpeljuje 'manjše rekonstrukcije', ki jih bo mogoče izvajati brez gradbenega dovoljenja ob sodelovanju strokovnjakov. Mednje uvršča tudi
vgradnjo dvigal. Drugi pa manjše rekonstrukcije uvršča med vzdrževalna dela, zato bo zanje potrebno samo polovično soglasje lastnikov. Če bosta zakona sprejeta, bo na administrativni
ravni vgradnja dvigal precej olajšana. Problem pa ostajajo sredstva.«

V času razsajanja covida-19 je nujna takojšnja sanacija stavb brez dvigala za bivanje ljudi iz ranljivih skupin.
SUS je naslovil pobudo za sanacijo z evropskimi sredstvi na MOP in MDDSZ.
Ena od rešitev je v okviru celovite prenove stavb, potrebnih protipotresne sanacije.

Pogovor na MOP brez rezultatov
Predstavniki SUS so bili julija na pogovoru na ministrstvu za okolje in prostor (MOP), sprejel jih je v. d. generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi
Bangiev. Ministrstvu so predlagali, da Slovenija da EU pobudo, naj v novi finančni perspektivi iz evropskih skladov sofinancira projekte za sanacijo večetažnih zgradb za bivanje
ranljivih skupin, kot so starejši, gibalno ovirani in drugi invalidi.

35.000
stopnic na leto mora premagati stanovalec iz tretjega nadstropja

Po njihovem mnenju bi bilo tudi prav, da bi EU sofinancirala vgradnjo dvigal v okviru celovite prenove stavb ter v sklopu ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 za
starejše in gospodarstvo. Pogovor pa ni prinesel nobenih rezultatov in obljub, usmerili so jih na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Francka Ćetković, predsednica SUS

»Projekti dolgotrajne oskrbe niso in ne smejo biti le domovi za starejše. S sredstvi je treba okrepiti in drugače organizirati pomoč na domu, omogočiti razvoj različnih
skupnostnih oblik bivanja, izboljšati bivalne razmere, tudi s sofinanciranjem vgradnje dvigal. Menimo, da bi strokovne ekipe morale biti že oblikovane, delovati je treba hitro,
učinkovito in takoj. Prepričani smo, da je na ministrstvih in drugih organih na vseh ravneh dovolj kadrov in znanja.«

Po besedah predsednice SUS Francke Ćetković so za pogovor pri ministru za okolje Andreju Vizjaku prosili, ker je MOP v osnutkih akcijskih načrtov izvajanja strategije dolgožive
družbe predvideno kot nosilec naloge Preverjanje možnosti vgradnje dvigal v obstoječe večstanovanjske stavbe in njihovo financiranje: »Žal pa ti akcijski načrti še niso sprejeti. Ne
vemo, v kateri fazi so v sedanji vladi. Morebiti so zakopani v kakšnem predalu.«

Selitev ni dobra rešitev
Kot je dejala Ćetkovićeva, so pobudo upokojenskega sindikata na MOP načeloma podprli, hkrati pa dejali, da niso pravi naslov za njihove pobude in da tudi ne vidijo realnih možnosti
za uresničitev njihovih predlogov. Za izboljšanje bivalnih razmer starejših v stavbah brez dvigala pa da naj bi iskali rešitve s preselitvijo in zamenjavo stanovanj.

»To seveda v večini primerov ni rešitev. Preselitev je povezana s stroški ter z izgubo socialne mreže v bivalnem okolju, poleg tega pa ne verjamemo, da se bo nekdo iz stavbe z dvigalom
selil v stavbo brez dvigala. Predlagali so nam, da se obrnemo na ministrstvo za delo, ker so oni nosilec skrbi za starejše,« je pogovor opisala predsednica sindikata. »Pričakovali smo, da
bodo našo pobudo sprejeli in da bodo nosilec medresorskega sodelovanja pri tem projektu oziroma da bodo pomagali pri izvedbi na lokalni ravni.«

255.000
je v Sloveniji pripadnikov »baby boom« generacije, danes stare od 63 do 72 let
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 Francka Ćetković, predsednica SUS FOTO: osebni arhiv

 

 Tomaž Kšela, FOTO: osebni arhiv
 

Predloge si podajajo kot
žogico
Ćetkovićeva dodaja, da jo žalosti, da si vlada in ministrstva podajajo pobude in predloge kot
žogico, še posebej se to dogaja, ko gre za starejše: »V omenjenem osnutku akcijskih načrtov
so bili za projekt proučitve možnosti vgradnje dvigal in sofinanciranje iz evropskih sredstev
predvideni ministrstvo za okolje, ministrstvo za delo in vladna služba za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Verjetno je treba vključiti še stanovanjski in nepremičninski sklad ter
združenja občin.«

V SUS so nato pred kratkim še na ministrstvo za delo vložili pobudo, da bi za sanacijo
večetažnih zgradb brez dvigala zagotovili denar za sofinanciranje iz evropskih finančnih
sredstev za okrevanje po epidemiji covida-19. Menijo namreč, da bi morali del tega denarja
nameniti tudi za izboljšavo bivalnih razmer starejših, tako za vgradnjo dvigal kot za
prilagoditev stanovanj, da lahko še naprej živijo v svojem domu. Starejši namreč raje
ostanejo doma in so hkrati manj ogroženi zaradi virusa kot stanovalci domov za starejše.

78
odstotkov anketiranih pozna enega ali več ljudi s problemom zaradi bivanja v zgradbi
brez dvigala

Odgovora od MDDSZ še niso prejeli, vendar odziv pričakujejo, saj je to ministrstvo nosilec
predlogov projektov iz evropskih sredstev za pomoč in razvoj po pandemiji, za potrebe
dolgotrajne oskrbe in drugih, pravi Ćetkovićeva. Upa, da smo se v tej zdravstveni krizi vsi
kaj naučili in da starejši s projekti iz evropskih sredstev ne bodo ostali na koncu čakalne
vrste.
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Tomaž Kšela, predsednik komisije za bivalne razmere starejših pri SUS

»Z vgradnjo dvigal bi rešili več problemov. Zelo bi povečali kakovost življenja starejšim, gibalno oviranim in drugim invalidom, mladim družinam. Zmanjšali bi pritisk na
domove za starejše. Olajšali bi delo zdravstvenim reševalcem, ki morajo starejše prenašati na zdravniške preglede po stopnicah. Spodbudili bi gospodarske aktivnosti po
epidemiji covida-19, vlaganja prihrankov občanov v gospodarske aktivnosti, črpanje evropskih sredstev ...«

MOP: Vgradnja dvigal v okviru celovite prenove
O pobudah SUS smo vprašanja naslovili na obe ministrstvi. Na MOP pravijo, da je vgradnja dvigal in dvižnih ploščadi v obstoječo večstanovanjsko stavbo investicija večje vrednosti, ki
jo je smiselno obravnavati v sklopu celovite prenove stavbe, kar še posebno velja za starejše stavbe. Takšne celovite prenove podpirajo tudi na MOP v okviru oblikovanja prioritet za
financiranje z evropskimi sredstvi v obdobju prihodnje finančne politike v letih 2021–2027.

Vendar dodajajo, da vgradnja dvigal trenutno ni tip samostojnega projekta, ki bi ga evropska komisija izrecno podprla v zakonodajnem okviru sedanje (2014–2020), niti v okviru
predlogov za izvajanje prihodnje finančne perspektive (2021–2027). V sklopu celovite prenove stavbe pa bi lahko med upravičene stroške odprave funkcionalnih ovir spadal tudi strošek
vgradnje dvigala oziroma dvižne ploščadi. Pred nekaj meseci so dobili tudi pojasnila vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko, da v evropski kohezijski politiki v tekočem
programskem obdobju ni na voljo sredstev za ta namen, saj financiranje tovrstnih ukrepov v operativnem programu ni predvideno.

Več vsebin iz Generacije+

MDDSZ: Pristojno za manjše posege
Na MDDSZ so nam odgovorili, da ministrstvo ne more graditi dvigal v zasebnih večstanovanjskih hišah. Pristojno pa je za dva ukrepa, ki sta prav tako pomembna pri zagotavljanju
boljših bivalnih razmer v domačem okolju in v domovih za starejše. V okviru sredstev novega finančnega obdobja, do leta 2027, iščejo možnosti za svetovanje in sofinanciranje osnovne
prilagoditve stanovanj. Gre za manjše posege, kot so odprava ovir v stanovanju, držala, oprijemalke, senzorske luči, ki lahko zelo pomagajo pri ureditvi okolja, v katerem je mogoče
izvajati oskrbo. Iščejo možnosti črpanja evropskih sredstev v okviru sklada za okrevanje in odpornost tudi za prenovo ali novogradnje, s čimer bi med drugim zagotovili boljše pogoje
dela zaposlenih in oskrbe starejših v domovih, tudi ob okužbah z novim koronavirusom.
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Deloitte:
Gradbene družbe
se bodo morale
informatizirati

VASILIJ KRIVEC
vasilijJaivec@finance.si

Poročilo Deloitta Globalne

sile v gradbeništvu za leto

2019 med drugim poudar-

ja eno večjih težav gradbe-

ne panoge po vsem svetu

- tradicionalne poslovne

procese in nizko stopnjo

informatizacije.

To ni kakšna posebna novica,

saj so inženirji in tudi vodstva
gradbenih podjetij znani po
konservativnosti in odporu do
novih tehnologij. Novinarji to
opazimo po precej veliki zadr-
žanosti do medijev, saj do in-
formacij pridemo težje kot pri
podjetjih drugih panog. Po-

membno pa je, da na to tema-
tiko opozori tudi mednarodna
svetovalna družba. V poroči-
lu tako pri Deloittu poudarja-
jo, daje gradbeništvo tradici-
onalen sektor z eno najnižjih
stopenj rasti v zadnjih 30 le-
tih. Vendar seje v zadnjih le-
tih pojavilo nekaj trendov, ki
bodo pomembno vplivali na
prihodnost panoge. Zaradi
pandemije COVID-19 gradbe-

na podjetja po vsem svetu vse
bolj pogumno vpeljujejo indu-
strijske in digitalne tehnologi-
je. Napredna področja, kot sta
umetna inteligenca in analiti-
ka, lahko gradbenim podje-
tjem in s tem tudi vsej pano-

gi zelo zvišajo dodano vred-
nost. Vendar je za zdaj le malo
podjetjem uspelo razširiti ra-
bo teh tehnologij zunaj posa-
meznih poskusnih projektov.

V Deloittu zato poudarja-
jo glavne spremembe, s kate-
rimi bodo morala gradbena
podjetja, če bodo želela pre-
živeti na trgu, izboljšati učin-
kovitost svojih proizvodnih

in tudi poslovnih procesov.

Inovacije. Digitalizaci-
ja, napredna analitika, ume-

tna inteligenca, nadgrajena
in virtualna resničnost ter

3D-tiskanje imajo potencial
za ustvarjanje dodane vred-
nosti. Vendar jih lahko go-
spodarske družbe in druge
institucije v celoti izkoristijo
le z ustrezno strategijo in or-
ganizacijsko kulturo.

Procesi in poslovanje.
Za izvajalce sta pomembni in-

dustrializacija gradbene de-

javnosti ter proaktivnost pri
upravljanju procesov in po-
slovanju. To bo eden izmed
pogojev, da bodo gradbena
podjetja preživela v zelo kon-
kurenčnem okolju.

Gradbeni materiali. No-

vi gradbeni materiali, kot so
samopopravljivi beton, aero-
geli in nanomateriali, lahko
precej vplivajo na gradbene
stroške ter kakovost in traj-

nost sredstev.
Mednarodno poslova-

nje. V prihodnosti bodo ver-
jetno zmagovala podjetja, ki
lahko prilagodijo svoje lokal-
ne poslovne modele novim

trgom in poslovnim okoljem.
Skladnost, predpisi in

preglednost. Nujno je treba
izboljšati prakse zagotavlja-
nja skladnosti v industriji,
preobraziti način sklepanja
pogodb in predpise ter pove-
čati preglednost v celotnem
sektorju.

Trajnost. Ta postaja vse

pomembnejša zahteva in

podjetja morajo biti zmožna
uvajati izboljšave stroškovno
učinkovito.
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Junija skok plač

v energetiki,
drugje nižje
zaradi poteka
kriznega
dodatka

LANA DAKIČ
1 lana.dakic@finance.si

Povprečne plače so se ju-

nija, po končani epidemi-

ji koronavirusa, pričako-

vano nekoliko znižale, saj

je potekla večina protiko-

ronskih ukrepov. Tako je

na ravni države povpreč-

na bruto plača za junij zna-

šala 1.812,72 evra in jebi-

la nominalno za 4,2 odstot-

ka, realno pa za 5,4 odstot-

ka nižja kot mesec prej, je

objavil državni statistični

urad (Surs). Medletno pa je

bila povprečna bruto plača

za junij višja, in sicer nomi-

nalno za 5,5 odstotka, real-

no pa za 5,8 odstotka. Pov-

prečna neto plača za junij

je znašala 1.175,47 evra.

S koncem maja so nehali velja-

ti številni protikoronski ukre-
pi, ki so vplivali na gibanje pov-
prečne plače, med drugim de-
nimo pri junijski plači ni bilo
več izplačil kriznega dodatka v
znesku 200 evrov, pa tudi dru-
gih dodatkov v skladu s panož-

nimi kolektivnimi pogodbami

za delo, opravljeno v času epi-
demije koronavirusa. Še vedno
pa velja ukrep čakanja na de-
lo, junija je bilo na čakanju še
več kot 20 tisoč ljudi, kijih Surs

praviloma ne upošteva pri izra-

čunu povprečnih plač.

Na Sursu ob tem še poja-
snjujejo, da je na junijsko pla-
čo delno vplivala tudi uvedba
subvencije za delo s skrajša-
nim delovnim časom. V ukrep,

ki velja od začetka junija, je po

podatkih zavoda za zaposlo-
vanje vključenih okoli 38 tisoč
zaposlenih.

V javni upravi medletno

12,8-odstotna rast plač

Po panogah je najvišjo pov-

prečno bruto plačo Surs izme-
ril v energetiki, in sicer 2.906

evrov, in je bila medletno viš-
ja za 4,6 odstotka. Povprečna
bruto plača se je sicer najbolj
zvišala v dejavnosti javne upra-
ve, obrambe in obvezne social-
ne varnosti, in sicer za osmino,

na 2.453 evrov. Medletni upad
je še vedno najbolj izrazit v go-
stinstvu, ki gaje izbruh koro-
navirusa najbolj prizadel - pla-

če so se junija medletno znižale

za skoraj sedem odstotkov, na
1.141 evrov, kar je tudi najnižja
povprečna plača med panoga-
mi v Sloveniji.
Na mesečni ravni je rast pov-
prečne bruto plače najbolj opa-
zna v energetiki (za 12,2odstot-

ka), predvsem zaradi višjih iz-

rednih izplačil, plače pa so gle-
de na maj najbolj upadle v zdra-
vstvu in socialnem varstvu, no-

minalno za 13,7 odstotka, pred-

vsem zaradi manjših obreme-
nitev v zdravstvu zaradi koro-
navirusa, kar je vodilo tudi v
nižja izplačila kot v preteklih
mesecih.

Ob upoštevanju dejansko

plačanih ur povprečna

plača spet pod dvema

tisočakoma

Surs je za junij izračunal tudi
povprečno bruto plačo na za-

poslenega na podlagi plača-
nih ur (in ne glede na število
zaposlenih oseb), s čimer so iz-
ključili vpliv nadomestil plače

v breme države v primerih na-

potitve zaposlenih na začasno
čakanje na delo. V tem prime-

ru je povprečna bruto plača

na ravni države za junij znaša-
la 1.915,04 evra in je bila nomi-
nalno za 7,3 odstotka nižja gle-
de na maj.

Tudi po tej metodologiji se
je povprečna bruto plača za ju-
nij glede na maj najbolj zvišala

v energetiki, in sicer za 11,1 od-
stotka, na 2.963,52 evra, naj-
bolj pa znižala v zdravstvu, za
15,6 odstotka, na 2.230,41 evra.

Umar: Letos 1,1-odstotna

realna rast plač

Po sektorjih se je povprečna
bruto plača za junij medletno
najbolj zvišala v institucional-
nem sektorju država - za 9,3
odstotka, na 2.250,46 evra -, v
javnem sektorju pa je bila pov-

prečna bruto plača medletno
višja za 7,1 odstotka, znašala je
2.194,38 evra. V zasebnem sek-
torju je bila 1.632,46 evra in se

je medletno zvišala za 4,2 od-
stotka. Glede na maj seje pov-

prečna bruto plača za junij zni-
žala v obeh sektorjih, v zaseb-
nem za 3,3 odstotka, v javnem
pa za 4,6 odstotka.

Letos naj bi po napovedih
vladnega urada za makro-
ekonomske analize in razvoj
(Umar), objavljenih v poletni
napovedi, povprečna bruto
plača v državi nominalno zras-

la za 1,4 odstotka, realno pa za
1,1 odstotka. V javnem sektor-
ju so napovedali 4,5-odstotno
realno rast bruto plač, v zaseb-
nem pa 1,4-odstotni upad. Pri-

hodnje leto naj bi bruto plače

v državi nominalno zrasle za

0,7 odstotka, realno pa naj bi
se znižale za odstotek. Spomni-

mo, lani seje povprečna bruto
plača nominalno zvišala za 4,3

odstotka oziroma realno za 3,7.
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Rast povprečne bruto plače v Sloveniji
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Vir: Surs

Povprečne mesečne bruto plače za junij 2020
in medletna rast

44 1.448,25 evra (+6 %)
je znašala povprečna bruto plača v panogi kmetijstvo,

lov, gozdarstvo, ribištvo.

je znašala povprečna bruto plača v panogi rudarstvo.

je znašala povprečna bruto plača v panogi
predelovalne dejavnosti.

2.905,56 evra (+4,6 %)
‘ . . je znašala povprečna bruto plača v panogi oskrba z

4 44 električno energijo, plinom in paro.

f 1.769,23 evra (+5,2 %)
S * je znašala povprečna bruto plača v panogi oskrba z
4 vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje
9 okolja.

a 1.373,69 evra (+6 %)
i—isl B je znašala povprečna bruto plača v panogi

gradbeništvo.

je znašala povprečna bruto plača v panogi trgovina,

vzdrževanje in popravila motornih vozil

r-Vg 1.532,99 evra (-1,2 %)
je znašala povprečna bruto plača v panogi promet in
skladiščenje.

(U 1.141,10 evra (-6,8 %)
CjjgJjK je znašala povprečna bruto plača v panoqi gostinstvo.

□ 2.447,92 evra (+6,9 %)
je znašala povprečna bruto plača v panogi
informacijske in komunikacijske dejavnosti.

2.668,93 evra (+6,5 %)
fV je znašala povprečna bruto plača v panogi finančne in

■UH zavarovalniške dejavnosti.

1.687,22 evra (+5,3 %)

| O | je znašala povprečna bruto plača v panogi poslovanje
I ii 1 z nepremičninami.

jjt 2.006
1
08 (+.S,4 2o)

je znašala povprečna bruto plača v panogi strokovne,
-~*aHL znanstvene in tehnične dejavnosti.

te 1.225,43 evra { + 4,1 %)
Arf\. je znašala povprečna bruto plača v panogi druge

raznovrstne poslovne dejavnosti.

2.433,20 evra ( + 12,8 %)
jgjjjvJ je znašala povprečna bruto plača v dejavnosti javne

4E5&* uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne
*■ " w varnosti.

*J»| 1-954,60 evra (+5,6 %)

| /*+ ie znašata povprečna bruto plača v panogi
izobraževanje.

M 2,218, 16 evra (+11,3 %)
, je znašala povprečna bruto plača v panogi zdravstvo

in socialno varstvo.

H!.. 1.686,50 evra (-4,2 %)

č&frj je znašala povprečna bruto plača v panogi kulturne,
9 razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

1.474,91 evra (+5,1 %)

-* je znašala povprečna bruto plača v drugih dejavnostih
"

Vir. SursO
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OBETA SE POHITRITEV
POSTOPKOV UMEŠČANJA

V PROSTOR
Na okoljskem ministrstvu napovedujejo učinkovitejše

postopke, ki bodo omogočali hitrejšo izvedbo ključnih
nacionalnih projektov. Minister mag. Andrej Vizjak

pričakuje okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice še letos.

Besedi o: Vladimir Habjan; fotografija: Nebojša Tejič

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
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Kot je znano, so pri nas postopki

umeščanja v prostor zelo dolgi,

verjetno se vsi strinjamo, da

predolgi. Zaradi počasnosti se mnogi

postopki tudi državnega pomena vleče-
jo leta in leta, desetletja. Kot kaže, se

na tem področju vseeno napoveduje-

jo pozitivne spremembe. Novi minister

na ministrstvu za okolje in prostor mag.
Andrej Vizjak napoveduje pohitritev

postopkov. Z njim smo se pogovarjali o

aktualnih energetskih projektih.

Ob obisku HE Brežice konec
aprila ste povedali, da so med
prednostnimi cilji ministrstva
učinkovitejši postopki, ki bodo
omogočali hitrejšo izvedbo
ključnih nacionalnih projektov. Kaj
konkretno ste s tem mislili?

To pomeni, da bomo prilagodili postopke

umeščanja v prostor za te objekte na

tako, da bo prišlo do izdanih dovoljenj v

razumnem roku. Da se ne bodo več po-

javljale prakse, kot smo jih imeli do zdaj,

daje bila recimo pobuda za državni pro-
jekt sprejeta leta 2006, daje bil državni
prostorski načrt (DPN) sprejet leta 2013,

danes pa še ni dovoljenja za gradnjo.

Kar pomeni, da se vse skupaj vleče že
14 let in da še vedno ni jasnega epilo-

ga. To je nedopustno. Alije projekt okol-

ju prijazen ali ne oziroma sprejemljiv za

okolje ali ne, bi morali ugotoviti razmero-

ma v kratkem roku, največ v letu ali dveh.

Potem se lahko izvede tudi gradnja ali

pa, če se ugotovi, da ni sprejemljiva,

tudi ne. Pogosto so zaradi zavlačevan-
ja ogrožena tudi evropska sredstva, kajti

nekateri pomembni projekti so poveza-

ni tudi s črpanjem kohezijskih sredstev.

Na primer dobršen del železniške infra-

strukture, ne nazadnje tudi daljnovodne

povezave, tipičen primer je denimo

400 kV Cirkovce-Pince. V mislih imam

tako predvsem učinkovitejše postopke

izdaje dovoljenj, vendar pa poudarjam,

ne na račun okolja in narave, temveč z

bolj koordiniranim delovanjem nosilcev

urejanja prostora, pa tudi državnih orga-
nov sploh.

Kateri so po mnenju ministrstva
ključni nacionalni projekti

s področja energetike?

Gre za postopke, ki se tičejo cestne in-

frastrukture, različni odseki, tretja razvoj-

na os, če govorimo o železnicah, gre za

gorenjsko progo pri Jesenicah, vozlišče
Pragersko, drugi tir, za projekte ener-

getske infrastrukture, HE Mokrice, tudi

HE na srednji Savi. Gre tudi za daljno-

vodne povezave, omenil sem že daljno-

vod Cirkovce-Pince. Precej projektov

je energetskih, na primer tudi izgradnja

odlagališča NSRAO. Nekaj strateških
državnih projektovje, ki se vlečejo nera-

zumno dolgo, čeprav vsi vemo, da jih

potrebujemo.

Ob omenjenem obisku ste tudi
napovedali, da za HE Mokrice
pričakujete okoljevarstveno

soglasje še to leto. Kako bi se to

lahko uresničilo?
S sprejetjem interventnega zakona za

učinkovitejšo gradnjo bi bilo mogoče

vse postopke, začete pred uveljavitvi-
jo gradbenega zakona, se pravi pred

letom 2008, za katere so bili že zače-
ti postopki izdaje naravovarstvene-

ga soglasja, preoblikovani v integralni

postopek za pridobivanje gradbenega

dovoljenja. S tem bi potekali postop-

ki precej hitreje kot do zdaj, kajti tam,
kjer še ni bilo izdano okoljevarstveno

soglasje, bi trajalo še nekaj let, da bi bilo

izdano. Vse skupaj čaka še postopek za

gradbeno dovoljenje.

Pogosto so zaradi

zavlačevanja ogrožena tudi
evropska sredstva.

Skratka, interventni zakon omogoča,

da se to združi v t. i. integralni postop-

ek, ki se lahko ob upoštevanju vseh

ugotovitev iz dosedanjih faz postop-

ka hitro pozitivno zaključi. Ocenjujemo,

da je prav zaradi omenjenih ukrepov v

interventnem zakonu mogoče že letos

zaključiti postopke izdaje gradbenega
dovoljenja za HE Mokrice.

Kako zagotoviti kompromis med
ohranjanjem narave in okolja ter

med razvojnimi potrebami družbe,

torej pri investicijah, ki posegajo

v okolje?

Predvsem z učinkovitima usklajevanjem

med vsemi interesi v prostoru. Gotovo
ima investitor interes zgraditi objekt.

Upoštevati je treba mnenja nosilcev

urejanja prostora, ki skrbijo za okolje

oziroma imajo določene zahteve, kot
so Zavod RS za varstvo narave, Zavod

za ribištvo Slovenije, ARSO itd. Potem

je treba najti kompromisne rešitve, da
bi lahko izvedli projekte in hkrati spre-

jeli vse potrebne omilitvene oziroma iz-

ravnalne ukrepe, da bi bil projekt tudi

okoljsko in naravovarstveno sprejemljiv.

To je mogoče narediti. Kar nekaj dobrih

primerov kaže v to smer, vendar mora

biti ta način usklajevanja učinkovit, ne

pa da se vleče. In da se v postopku ne

izdajajo mnenja, ki so nejasna, ki niso

obrazložena. Navsezadnje si želimo,

da vsi nosilci urejanja prostora izdajajo

jasna in nedvoumna mnenja, ki so ute-

meljena in obrazložena.

Ob že omenjenem obisku ste tudi
izjavili, da si boste prizadevali

za nadaljevanje gradnje verige

hidroelektrarn na srednji Savi in
še kje v Sloveniji. Kaj to konkretno
pomeni za projekt izgradnje

elektrarn na srednji Savi in za

druge reke, tudi za Muro?

Ločil bi dva projekta na to temo. Prvi
projekt je gradnja HE na srednji Savi.
Gre za manjkajoče hidroelektrarne

med zgornjo in spodnjo Savo. Tam so

zgrajene, manjkajo pa v sredini. V tem

smislu smo že pospešili usklajevanje

koncesijske pogodbe med MOP, ki je

nosilec pravic koncedenta, oziroma RS
in HSE, ki je imetnik koncesije. Smo v

sklepni fazi usklajevanj. Mislim celo,

da bomo to pogodbo uskladili že pred

poletjem in da bo lahko sprejeta v ne-

kaj mesecih. Hkrati poteka finalizaci-
ja sporazuma z lokalnimi skupnostmi.

Prepričan sem, da je izvedba takega

projekta mogoča le v dogovoru z njimi,

in menim, da morajo imeti pomembno

vlogo pri tem projektu. Intenzivirali smo

priprave in menim, da je ta rok realen.

Tako bi potem koncesionar lahko začel
oziroma nadaljeval umeščanje v prostor

za vse HE na srednji Savi, zlasti tistih na

spodnjem delu, v Zasavju, ki so bistveno

bolj projektno dodelane.

Za HE na Muri velja precejšnje naspro-
tovanje. Ne znam si predstavljati, ker pri-

hajam iz Posavja, kjer smo zgradili HE na

Savi, da bi gradili HE na Muri v nasprotju

z interesi lokalnih skupnosti. Menim, da

bodo prej ali slej tudi tam spoznali, da

so lahko jezovi na Muri s HE tudi izred-

no učinkovit ukrep za preprečevanjeO
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nadaljnjega upadanja podtalnice, za
kmetovanje v Pomurju, saj bo s pregra-

dami več vode za namakanje. Skrat-

projekti spremenijo en kanal v verigo

pragov, ki ponujajo tudi druge možno-

sti, kot sem jih navedel, od stabilizacije

in dviga podtalnice pa do možnosti na-

makanja kmetijskih površin in koriščenja

vodnih površin za šport in rekreacijo ter

ne nazadnje za zagotavljanje poplavne

varnosti naselij ob Muri, torej, ko bo v

Pomurju dozorelo prepričanje, da so taki

projekti večnamenski in ne le energet-

ski, potem bo tudi pot do HE hitrejša. Ta

trenutek pa menim, daje nasprotovanje

projektu preveliko, da bi bilo smiselno

zagnati ta projekt.

Kaj za slovensko energetiko

pomeni nova načrtovana
H E Mokrice in kaj energetsko in

finančno pomeni večletna

zamuda začetka njene gradnje?

Pobuda za pripravo DPN za HE Mokrice

je bila dana leta 2006. Leta 2013 je bila

sprejeta uredba o DPN, s tem pa sta

postala ta lokacija in ta projekt tudi se-

stavni del pravnega reda RS, saj je ured-

ba podzakonski akt in akt vlade. Od

takrat naprej potekata izdelava in usk-

lajevanje presoje vplivov na okolje sku-

paj z okoljevarstvenim soglasjem. Po

moji oceni je vlada v letu 2014 in pozne-

je leta 2016 na tem območju popolnoma

nerazumno določila novo območje Na-

ture 2000, skratka, posegla v neko loka-

cijo, kar je močno zapletlo postopke in

zato še danes nimamo dovoljenja. Tako

ostaja del Posavja oziroma del občine

Brežice brez protipoplavne zaščite. To

je velika škoda, saj so ljudje še vedno

izpostavljeni škodljivemu delovanju vi-

sokih voda, ki se pojavljajo čedalje

pogosteje. To je prva velika negativna

plat tega, da projekt še ni končan. Dru-

ga je v energetskem smislu. Načrtova-

na proizvodnja HE Mokrice je 131 GWh

električne energije na leto iz OVE. To

pomeni, da Slovenija ne bo izpolnila

zavez glede deleža OVE v končni pora-

bi električne energije. S tem krši zaveze

iz podnebno energetskega paketa,

sprejetega leta 2008, in za to kršitev so

predvidene tudi sankcije. Kakšne bodo,

danes ni jasno, ne nazadnje leto 2020

še ni poteklo, smo pa zelo blizu, in več

kot jasno je, da ta HE vtem roku ne bo

zgrajena. Poleg tega mora Slovenija

električno energijo, ki ni bila proizvede-

na doma, uvažati, saj jo porabimo več,

kot jo sami proizvedemo, in smo uvoz-

no odvisni. S tem sta oškodovana tudi

država in občinski proračuni, kajti od te

električne energije bi se plačevala kon-

cesijska dajatev in vodna povračila tako

državi kot lokalnim skupnostim, zdaj se

pa ne.

Iz katerih virov se bo pokril

infrastrukturni del projekta

HE Mokrice? Katere so osrednje

naložbe v infrastrukturni del?

Program infrastrukturnih ureditev za HE

Mokrice je sprejet. Iz tega programa je

razvidno, da se bo financiral iz vodnega

in tudi podnebnega sklada, pa tudi dru-

gih proračunskih virov. Gre za izgrad-

njo akumulacijskega bazena, izgradnjo

omilitvenih ukrepov in nadomestnih habi-

tatov, med drugim tudi za renaturacijo

Gabrnice in reke Sotle, pa tudi za izved-

bo ureditev izlivnega dela reke Krke,

ki pomembno vpliva na protipoplavno

zaščito nekaterih naselij gorvodno, Krške
vasi in Velikih Malenc. Gre tudi za izved-

bo protipoplavnih nasipov naselij Loče,

Mihalovci in Rigonce, torej vrsto vodnih

ureditev, ki se bodo financirale. Vse to

znaša okoli 80 milijonov evrov. Ta del fi-

nancira država iz omenjenih virov. Ener-

getske ureditve financira koncesionar, to

je družba HESS. Naj omenim še pomem-

ben projekt, tesno povezan z infrastruk-

turnimi ureditvami, to je nov most čez
Savo pri Čatežu oziroma med Čateškimi

toplicami in Čatežem ob Savi. Gre za pre-

potreben most v občini Brežice, kajti ta

trenutek je v občini le en most, pa še ta je

star 40 let in potreben obnove. Če bi bilo

z njim kaj narobe, sta levi in desni breg

Save praktično odrezana drug od dru-

gega, tako da je nov most nujno potre-

ben. Zato je most sestavni del projekta

HE Mokrice in je bil umeščen v prostor

hkrati z DPN za HE Mokrice ter mora biti

v skladu s podpisanimi zavezami države

tudi zgrajen vzporedno z infrastruk-

turnimi ureditvami.

Kolikšen je infrastrukturni

delež glede na celotno ocenjeno

vrednost naložbe izgradnje

HE Mokrice?

Manj kot polovica, kajti pri državi gre

vedno za znesek z DDV, pri čemer bo

delež koncesionarja brez DDV tudi v

znesku okoli 85 milijonov evrov, a brez

DDV, z DDV pa to znese blizu 100 mili-

jonov evrov.
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Anketa med direktorji podjetij
o pomenu in vlogi revije Naš stik

Bogdan Barbič
HESS

Mag. Aleksander Mervar

ELES

»60 let izdajanja revije Naš stik je pose-

ben jubilej, zlasti če v obdobju, odkar Naš
stik izhaja, pomislim na vse reorganizaci-

je, ki so doletele slovensko elektroener-
getiko. Zadnja večja reorganizacija je bila
poleti leta 2001 in takrat se je Eles ob-

vezal, da bo skrbel za nadaljnje izdajan-

je revije Naš stik. Naš stik je pomemben

za vse zaposlene v elektrogospodarstvu,
saj nas obvešča o vseh aktualnih stva-

reh, ki izvirajo iz našega delovanja. Rad
bi se zahvalil vsem partnerskim družbam,

ki v zadnjih desetih letih tudi finančno in

vsebinsko prispevajo k temu, da je Naš
stik tak, kakršen je. Želim si, da bo tako

tudi v prihodnje.«

»Naš stik prinaša med strokovnjake, ener-

getike, pa tudi splošno javnost bistvene

informacije o trenutnih potrebah in izzivih

energetike, katere cilj je zanesljiva, var-

na in konkurenčna oskrba odjemalcev z

električno energijo. Zato smo v skupini

GEN podporniki revije in njenega razvo-

ja in želimo, da še nadaljnjih 60 let razvija

svojo dejavnost, nam pomaga pri informi-

ranju zaposlenih in spodbuja razumevan-

je energetike v splošnijavnosti in krepitev

znanja na tem področju.«

Mag. Danijel Levičar
GEN energija

»V šestih desetletjih smo lahko v revi-

ji Naš stik spremljali številne pomem-

bne zgodbe, ki pričajo o vztrajnem in

večplastnem napredku energetske

panoge, o uvajanju vedno novih

tehnoloških rešitev ter nenehnem

iskanju odgovorov na izzive sodobne-

ga časa. Sedanji in nekdanjim ekipam
novinarjev in urednikov čestitam ob vi-

sokem jubileju in pričakujem, da bomo

tudi v prihodnjih letih in desetletjih lahko

prebirali o novih mejnikih in velikih pro-

jektih nove dobe slovenske energetike.«

»Vesel sem, da revija Naš stik po 60 le-
tih še vedno deluje in objavlja članke na

področju energetike. Revija je dinamič-

na, kakovostna, s številnimi pozitivnimi

informacijami, ki jih tako primanjkuje v

današnjih medijih. Ravno te pozitivne

novice so tiste, ki privlačijo k branju tako

mene kot tudi sodelavce, saj pozitivne

novice generirajo še več pozitivnega,

kar se lepo vidi tudi v celotni slovenski

energetiki, ki visoko kotira tudi v svetov-

nem merilu. Čestitke vsem sodelav-

cem Našega stika z željo po nadaljnjem

uspešnem delovanju.«

Dr. Robert Golob
GEN-I

»Naš stik je pionir slovenskih glasil s po-

dročja elektrogospodarstva, ki si uspeš-

no prizadeva seznanjati zainteresirane

javnosti z dogajanji na področju ener-

getike doma in širše. Prepričan sem, da
je uspešna zgodba Našega stika odraz

prizadevanj vsakega posameznika, čla-

na ekipe, ki je predana svojim ciljem

in verjame v svoje poslanstvo. Iskrene

čestitke ob visokem jubileju in ostanite

še naprej zvesti svojim načelom.«

Tomislav Malgaj

Termoelektrarna Brestanica

»Menim, daje zelo pomembno, da ima-

mo v elektrogospodarstvu in energetiki

svojo revijo, ki pokriva panogo v celoti.

Naš stik je revija, ki sledi svojemu po-

slanstvu, predvsem v smislu seznanjanja

z aktualnim dogajanjem v elektrogospo-

darstvu in v širšem energetskem okolju.

Revija je zanimiva, aktualna in pestra

ter pritegne s svojo vsebino in vizual-
no podobo, saj je bralcu prijazna in pre-
gledna. Prav tako nam vsem akterjem

daje možnost, da svoje delo in dosežke
predstavimo strokovni in širši javnosti.

Ob tako lepem jubileju, 60-letnici izha-

janja, uredništvu iskreno čestitam in mu

tudi v prihodnje želim uspešno delo.«

Martin Novšak
GEN energija
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Mag. Stojan Nikolič

Holding Slovenske elektrarne

»V Holdingu Slovenske elektrarne

Naš stik dojemamo kot enega temelj-

nih panožnih medijev, s katerim smo

v preteklosti, sedanjosti, upam pa,
da bomo tudi v prihodnje z veseljem

sodelovali. Ob visokem jubileju članom
uredništva in sodelavcem iskreno česti-
tam injim želim uspešno delo še naprej.«

Andrej Tumpej

Dravske elektrarne Maribor

»Letos bi morali v družbi Dravske elek-
trarne Maribor slaviti šestdeset let

začetka obratovanja hidroelektrarne

Ožbalt, pa so nam načrte prekrižali epi-

demija koronavirusa in ukrepi za njeno

preprečevanje. Zato sem toliko bolj ve-

sel, da lahko čestitam snovalcem revije

in portala Naš stik, ki nas enako obdob-
je vestno, zavzeto in sproti seznanjajo s

projekti posameznih energetskih družb,

novostmi na domačem in tujih trgih ter s

tem omogočajo vpogled tja, kamor mor-

da drugače ne bi vedno pogledali. Ver-

jamem, da tudi idej za naslednje številke
ne bo zmanjkalo, saj, če je včasih vel-

jalo, da je energetika »počasna« dejav-

nost, danes ni več tako. Spremembe in

nove priložnosti se dogajajo hitro in vsi

skupaj moramo biti njihov del, če želimo

uspešno soustvarjati energetsko poli-

tiko naslednjih desetletij.«

Dr. Viktor Vračar
TEŠ

»Revija Naš Stikje tudi v času uveljavitve

e-medijev in splošnega večanja dostop-

nosti informacij ohranila vlogo info-

rmatorja svoje ciljne skupine bralcev o

novostih in dogajanjih na področju slo-

venske energetike. S spodbujanjem

projektnega sodelovanja lahko pomem-
bno promovira razvoj in uveljavljanje

novih tehnologij.«

Drago Polak
Savske elektrarne Ljubljana

»Osnovno poslanstvo revije vidim v in-

formiranju delavcev energetike o ak-

tualnih dogajanjih v družbah in tudi na

projektih ter vsem drugim, poveza-
nim z našo dejavnostjo. Tako kot je

bila v začetnem obdobju izhajanja re-

vije in razvoja energetike v Sloveniji

samoumevna splošna podpora izgrad-

nji pomembnih energetskih objektov

(prenosni objekti, distribucija in proiz-

vodni viri), bi bila danes potrebna pod-

pora z obveščanjem in ozaveščanjem

širše družbene skupnosti o nujnosti iz-

vedbe za samooskrbo potrebnih ener-

getskih projektov. To pomembno

poslanstvo bi lahko in bi morala nosi-

ti in izvajata tudi revija Naš stik, saj pre-

pričanih (zaposlenih v energetiki) ni

treba prepričevati o nujnosti izvedbe
vrste pomembnih projektov, ki bi še

vnaprej zagotavljali varno, zanesljivo

in konkurenčno oskrbo slovenskih po-

trošnikov z danes nepogrešljivo dobri-

no - električno energijo.«

Mag. Radovan Jereb
Soške elektrarne Nova Gorica

»Ob 60. obletnici Našega stika najprej

iskreno čestitam uredništvu in novinar-

jem revije. Naš stik se ponaša z eno naj-

daljših tradicij izhajanja tiskanega medija

v naši državi, tako daje 60-letnica zares

lep in visokjubilej.

Ocenjujem, da je revija Naš stik kako-
vostna in strokovna ter da korektno

povzema dogajanje in problematiko

elektrogospodarstva in celotne ener-

getike kot tehnološke, gospodarske

in tržne panoge. Naš stik opravlja

pomembno poslanstvo pri pretoku

informacij znotraj elektroenergetskega

sistema ter tudi pri seznanjanju širše
javnosti o dogajanju in novostih v

panogi.

V zadnjih letih, ko se vse bolj zave-

damo nujnosti prehoda v t. i. brezogl-

jično oziroma zeleno družbo, se je Naš
stik uveljavil kot pomemben in kredibilen
medij pri ozaveščanju širše javnosti o nu-

jnosti sprememb na tem področju. Prav

pri slednjem poslanstvu se kaže njego-

va izjemna učinkovitost, to pa predvsem

zato, ker uredniki in novinarji, ki snujejo

vsebine, izjemno dobro poznajo elek-

troenergetiko, hkrati pa so prav v vsa-

ki izdaji revije navzoči akterji s področja

elektroenergetike, ki s svojim znanjem in

strokovnostjo dajejo vsebinam dodatno

težo. Zaradi vsega naštetega prav vsakič

z veseljem prelistam revijo. Vsem sno-

valcem revije Naš stik želim veliko dobrih

zgodb tudi v prihodnje.«
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Mitja Tašler
TE$

»Na revijo gledam kot na pomemben

vir, kjer najdemo vse aktualne informaci-

je o energetiki. Pogrešam še malo več
poudarka o pomembnosti povezanosti

slovenske energetike, iskanju skupne

vizije in predvsem iskanju primerov

dobrih praks.«

Stane Rožman

Nuklearna elektrarna Krško

»Veseli me, da revija Naš stik svojo pot

uspešnega in resnega predstavljanja

številnih tem v energetski panogi meri

že v desetletjih. Skozi čas ste ohranili

status glasnika vseh, ki sodimo v elek-

troenergetsko celoto. Naš glas se s po-

močjo vašega prizadevnega dela dobro
sliši. In to je pomembna naloga naše-
ga časa. Da energetsko panogo, ki je

steber družbe, predstavljamo celovi-

to, pregledno, razumljivo in pokončno.

Zahvaljujem se za vašo vztrajnost in vse

priložnosti, ob katerih ste skozi minu-

la desetletja predstavljali tudi poslan-

stvo, odgovornost, obratovanje in vse

dosežke Nuklearne elektrarne Krško in

njenih sodelavcev.
Da bi še mnogo let ustvarjali prostor

medsebojnega poznavanja in razume-

vanja, ki sta vedno najboljši temelj pri

iskanju odgovorov na dileme prihodno-

sti. Vaše delo ima tudi zato pomembno

poslanstvo. Iskrene čestitke ob častitljivi

obletnici!«

Energetika Ljubljana

Samo Lozej

»Naš stik, revija in portal, predstavljata

dobro stičišče in spletišče za povezovanje

družb, ki delujemo na področju energe-
tike. Ne povezujeta le naših strokovnih

vsebin, temveč omogočata seznanitev z

dobrimi praksami in tudi njihov prenos.

Ob častitljivem jubileju vam iskreno

čestitam in vam želim, da bi še naprej

ostali vsebinsko pestri in povezovalni.«

Dr. Ivan Šmon

Elektro Gorenjska

»Revija in portal Naš stik sta povezoval-

ni člen energetskih podjetij. V teh turbu-

lentnih časih, ki smo jim priča, je namreč
izredno pomembno, da lahko pregle-

damo delovanje in aktivnosti drugih

energetskih družb in posledično lažje

ocenimo in pozicioniramo podjetje, iz ka-

terega prihajamo. Z objavljenimi vsebina-

mi včasih tudi hitreje in lažje razumemo

posamezna ozadja, prav tako pa tudi hi-

treje oblikujemo nove ideje o poslovan-

ju. Preteklim in sedanjim ekipam čestitam
za vse opravljeno delo, ki so ga vložili v

raziskovanje in pripravo vsebin.«

Mag. Andrej Ribič

Elektro Ljubljana

»Naš stik ne prinaša samo aktualnih tem

s področja elektroenergetike, ampak

deluje tudi kot povezovalni člen med

deležniki v elektrogospodarstvu. Z in-

formiranjem o dogajanju v posameznih

družbah in pregledom širših skupnih

tematik medij spodbuja komunikacijo

in sodelovanje slovenskih elektroener-
getskih podjetij.«

Mag. Boris Kupec

Elektro Celje

»Čeprav imamo danes na vo[jo dostop

do vseh informacij, ki so lažje dostopne

kot kdaj koli prej, so v reviji Naš stik te

sistematično zbrane. V uredništvu zna-

jo izluščiti aktualno dogajanje na po-

dročju celotne energetike in podajo

hiter aktualni pregled nad dogajanjem

v panogi. Vsebine so predstavljene na

bralcu prijazen način. Naš stik je prav

tako pomemben povezovalni element v

slovenski energetiki.

V šestdesetih letih spremljanja dogajanj

na področju elektrogospodarstva je bila

v reviji predstavljena pestra zgodovi-

na razvoja te pomembne gospodarske

panoge. Ob tem jubileju celotnemu

uredništvu in vsem, ki sodelujejo pri

ustvarjanju revije, izrekam iskrene
čestitke za vse do zdaj opravljeno delo.«
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Dr. Boris Žitnik

El M V

»V šestih desetletjih je slovenska elek-

troenergetika doživela veliko spre-

memb, ostala pa je njena zavezanost

uporabnikom ter visokim strokovnim
merilom kakovosti in odličnosti. Kot
nekakšna stalnica se je Naš stik v tem

času izkazal za skrbnega kronista doga-

janja v času in prostoru ter dejavnosti

elektroenergetike. Ne glede na številne
pomembne spremembe v slovenski
elektroenergetiki je ohranil povezoval-

no vlogo. Je tudi mesto, na katerem
lahko stroka slovenske elektroenerge-

tike predstavlja svoja stališča do aktu-

alnih in strateških vprašanj razvoja

dejavnosti, s čimer odraža tudi svojo

družbeno odgovornost. Šesto desetlet-
je svojega delovanja praznuje Naš stik

v zelo zahtevnih razmerah pandemije.

Slovenska elektroenergetika se je tudi

tokrat izkazala kot steber stabilnosti.
Tako kot v času osamosvajanja in gra-

ditve nove države, v času intenzivnega

razvoja ali v času poznejših finančnih in

socialnih kriz ter v razmerah naravnih

ujm izjemnih razsežnosti, je nenehno

zagotavljala kakovostno oskrbo pre-

bivalstva, družbenih sistemov in gospo-
darstva z električno močjo in energijo.

To bo zagotavljala tudi v razmerah pre-

hoda v nizkoogljično družbo, pri čemer
bo osrednji akter, saj bo omogočala

uresničitev trajnostnih razvojnih strate-

gij. Prepričan sem, da se bo Naš stik z

vsem tem poglobljeno ukvarjal tudi v

prihodnje.«

»Revija Naš stik je nedvomno osredn-
ja revija slovenskega elektrogospodar-

stva. Članki ter prispevki revije in portala

so strokovni in ažurni. Družba Elektro

Primorska kot partner z revijo uspešno

sodeluje že vrsto let. Slovenska energe-

tika tovrstno revijo potrebuje, saj smo vsi

skupaj z njo bolj povezani. Opažam, da

je pri zaposlenih zelo priljubljena, vsaj v

našem podjetju je tako. Še zlasti bi iz-

postavil rubriko portreti, ki vedno znova

razkrije zanimive osebnosti in življenja

ljudi iz našega energetskega okolja.

Čestitke za visoko obletnico in pohvale

vsem, ki sodelujejo pri nastanku revije.«

»Revija Naš stik ima v elektroenergeti-

ki že dolgo tradicijo. Prinaša ključne in-

formacije o tekočih dogodkih in ljudeh,

ki delamo na tem področju, hkrati pa
opisuje izzive in trende v elektrogospo-

darstvu, karje v teh dinamičnih časih zelo

pomembno. Revija je sodobna in gre v

korak s časom, k čemur veliko prispeva

tudi portal Naš stik. Čestitam uredništvu
revije Naš stik ob 60-letnici in jim želim še

veliko uspešnih številk revije.«

»Slovenski energetski trg je medse-
bojno močno prepleten in soodvisen.

Sodelovanje, povezovanje, deljenje iz-

kušenj in znanj so vrednote, ki bodo
pozitivno prispevale k stabilnemu de-

lovanju elektroenergetskega sistema in

njegovega razvoja. Sam revijo in spletni

portal Naš stik vidim prav v tej luči - je

dober povezovalec slovenske energe-

tike in odlično komunikacijsko orodje, ki

vse, kar se dogaja v slovenski energeti-

ki, deli s širšo javnostjo.

Sam razvoj tovrstnih medijev v današnji,

sicer digitalni dobi vidim v dveh smereh.

Ena je nadaljnji razvoj digitalnih medijev

z vedno več krajšimi, hitrimi informacija-

mi ter neizogibno tudi z več videovse-

binami, prilagojenimi za spremljanje

na pametnih napravah. Kljub temu pa

menim, da imajo tiskane revije še kako

svoje mesto pod soncem, zlasti če se

vsebinsko poglobijo in bralcu ponudi-

jo nekaj več. Naš stik se je pravočas-

no odzval na te nove, digitalne čase in

želim mu, da gre s tem tempom naprej.«

Mag. Boris Sovič
Elektro Maribor BorzenElektro Primorska

Uroš Blažiča Dr. Karol Peter Peršolja
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