Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 11. 2020
Število objav: 10
Internet: 9
Radio: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Slovenija bi lahko z izgubljenim davkom pokrila letne plače 7.591 medicinskim sestram

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Alenka Arko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vlade do druge. Torej, ali novi proračun nagovarja največje potrebe naše družbe, ki bodo v prihodnje samo še večje?
Med njimi sta dolgotrajna oskrba in gradnja novih domov za starejše. Država več kot 15 let ni zgradila niti enega, pa
kaže, da bo tudi v prihodnje tako. Je pa zato razpisala koncesije zasebnikom,...

Naslov

Nova uredba investitorjem že olajšuje posel

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja nakupovalnega središča v Trbovljah: Dela so spet stekla, saj ni treba ne presoje vplivov na okolje ne
okoljskega soglasja. Nova uredba investitorjem že...

Naslov

Diagnoza Amerike v letu koronavirusa

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Barbara Kramžar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...računalniškega programiranja do bančništva in zavarovalništva. V enaindvajsetem stoletju poklicno izobraževanje ni
več omejeno na avtomobilsko industrijo ali gradbeništvo, ampak ga vse bolj ponujajo podjetja, kot so Microsoft,
Amazon ali Google. Bo pandemija omejila tudi škodljivi elitizem, ki je tesno povezan s hlepenjem...

Naslov

Mariborski občini evropski denar za dograditev kanalizacije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem odpadne vode dodatno priključenih preko 3500 prebivalcev.
Mariborska občina je gradbena dovoljenja za gradnjo kanalizacije na območju Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja,
Malečnika, Trčove in Kamniške grabe pridobila v letošnjem poletju. Kot pojasnjujejo na MOM, je...

Naslov

Protipoplavna zaščita Celja - rešitev, ki ne rešuje vseh

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ker suhih zadrževalnikov niso mogli zgraditi, poskušajo z začasnim nasipom in poglobitvami delov Medloga. To
poraja dvome V Celju so te v dneh začeli gradnjo začasnega visokovodnega nasipa v predelu Medloga, ki naj bi
zalednih vod predvsem obvaroval priljubljeno točko in zbirališče kajakašev Špico. Gre za nasip,...
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Naslov

V največji krizi so mala podjetja in obrtniki, ki se ukvarjajo s storitvami. Podravje ne izstopa
in deli usodo makro okolja. Kaj se obeta in kako naprej?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), meni, da bo "nekoliko manjši, a občuten
tudi padec v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu". Četudi gradbinci, inštalaterji in pleskarji v nenaseljenih objektih
še lahko delajo. "Pričakovan je tudi velik upad izvoza, kar bo, glede na to, da so...

Naslov

Sejo so prekinili sredi razprave o proračunu

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zadolževanje; 2,4 milijona evrov dolgoročnega posojila pri bankah in dobrih 295.000 evrov brezobrestne zadolžitve
pri državnem proračunu. Najdražja je gradnja kanalizacije v Sežani Med investicijami, ki jih je predvidenih za dobrih 6,4
milijona evrov, je Škabar kot največje izpostavil kanalizacijo v Stari vasi...

Naslov

Objavljamo seznam javnih projektov v avtoceste, državne ceste in železniško infrastrukturo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avtoceste, državne ceste in železniško infrastrukturo Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: Dars dodaj
avtoceste dodaj drugi tir dodaj gradbeništvo dodaj železnice dodaj Čas branja: 3 min SHRANI 0 21.11.2020 03:00
2TDK je poziv za oddajo finančnih ponudb oddal trem konzorcijem in enemu podjetju;...

Naslov

Nova Zdravstvena postaja Tabor bo dražja

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 21. 11. 2020

Avtor

Aljaž Mejal

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:10

Trajanje: 2 min

...primarno zdravstvo, jaz upam, da bomo zdaj znali strniti in hitrost načrtovanja in potem najti te vire, da bo tudi ta
Zdravstvena postaja Tezno pričetek gradnje, če ne 2021, pa najkasneje v začetku leta 2022. ALJAŽ MEJAL (novinar)
Tudi Završnik upa, da bo denar za okoli 9 milijonov evrov vredno zdravstveno postajo...

Naslov

Sporni sosežig odpadkov v Šoštanju

Medij

Val202.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 11. 2020

Avtor

Metka Pirc

Teme

Gradbeni zakon

...za pridobivanje gradbenega dovoljenja, v katerem bi denimo civilna družba lahko bolj angažirano sodelovala, ampak
zgolj okoljevarstvenega, saj mu nova gradbena zakonodaja to omogoča. Pojavljajo se tudi vprašanja odlaganja pepela,
v katerem bodo zdaj tudi ostanki odpadkov, s katerimi utrjujejo nasip med obema jezeroma,...
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Slovenija bi lahko z izgubljenim davkom pokrila
letne plače 7.591 medicinskim sestram
Ljubljana, 21.11.2020, 10:30 | Posodobljeno pred 5 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
AVTOR

Alenka Arko

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

"V primeru Slovenije se ocenjuje, da so multinacionalne družbe iz
države preusmerile 973 milijonov ameriških dolarjev (820 milijonov
evrov) v davčne oaze, da bi se izognile plačilu davkov. To pomeni
neposredno izgubo prihodkov v višini 97 milijonov USD (82 milijonov
evrov) samo iz naslova pridobljenih podatkov OECD. Skupne izgube
prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb, vključno s posrednimi
izgubami zaradi tekme proti dnu, ko gre za davčne stopnje držav, pa se
verjetno gibajo med 277 milijoni in 1,5 milijarde USD (234 milijoni in
1,3 milijarde EUR)."
Maruša Babnik, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, člana Global Alliance for Tax
Justice, pravi: "Pozdravljamo novo študijo naših partnerjev – prvo tovrstno študijo, ki
ima za podlago uradne podatke, ki jih je objavil OECD. Zaradi zdravstvene krize, ki je
povzročila tudi novo gospodarsko in socialno krizo, se vedno bolj zanašamo na javni
zdravstveni sistem, ki ga plačujemo davkoplačevalci. Obenem pa prihajajo znova na
dan dokazi, da največje multinacionalke in premožni posamezniki ne prispevajo
svojega poštenega deleža za plačilo teh storitev. Neenakosti med državljani in
državami se poglabljajo zaradi nedelujočih davčnih sistemov. Največjo vlogo pri
izogibanju davkom pa igrajo države – ne zgolj znane davčne oaze, pač pa predvsem
najbogatejše države sveta."
"Poročilo Stanje davčne pravičnosti 2020 razkriva, da tudi Slovenija izgublja davke in
da je odgovorna za izgubljene davke drugih držav. To ni presenetljivo, saj skupaj z

4

21.11.2020

24ur.com

Sobota, 10:36

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://www.24ur.com/novice/preverjeno/slovenija-b...

nekaterimi evropskimi davčnimi oazami trenutno blokira proces uvedbe ukrepa, ki bi
omogočil, da javnost in odločevalci pridejo do podatkov o tem, koliko dobička ustvarijo
multinacionalke in koliko davkov plačujejo v posamezni državi, v kateri poslujejo. Zato
pozivamo vlado, da v Svetu EU nemudoma podpre javno poročanje po državah."

Lidija Živčič, strokovnjakinja društva Focus, poudarja: "Poročilo razkriva, da bi lažje
naslovili trenutno epidemijo, če bi lahko zdravstvo podprli s sredstvi iz vseh davkov, ki
bi jih podjetja in posamezniki morali plačati. To je jasen znak, da moramo celovito
prenoviti davčna pravila in sistem."
(vir: Ekvilib inštitut)

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

Zanimivi podatki, zlasti ker je Slovenija te dni potrjevala proračun za dve leti –
največji doslej.

Alenka Arko FOTO: Urša Premik

Proračun naj bi bil tudi najbolj razvojni
oziroma, kot je dejal pristojni minister: "Je
investicijski, hkrati pa bo poskrbel za blaginjo
ljudi." Tako torej trdijo tisti, ki so ga sprejeli.
Opozicija trdi drugače. To je razumljivo in
pričakovano. Je pa res, da so v opoziciji tudi
stranke, ki so že bile na oblasti, nekatere
pereče stvari, ki se vlečejo v nov proračun, pa
se v resnici vlečejo že leta, od ene vlade do
druge.

Ali torej novi proračun nagovarja največje potrebe naše družbe, ki bodo v prihodnje
samo še večje?
Med njimi sta dolgotrajna oskrba in gradnja novih domov za starejše. Država več kot
15 let ni zgradila niti enega, kaže pa, da bo tudi v prihodnje tako. Je pa zato razpisala
koncesije zasebnikom, ki očitno menijo, da se domovi za starejše splačajo. Na razpis
za 1100 postelj je prišlo ponudb za skoraj 1800 postelj.
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Res pa ni bilo niti ene za lokacije v Ljubljani, čeprav je v novem občinskem
prostorskem načrtu za gradnjo domov za starejše predvidenih kar 17 lokacij.
Ljubljanski upokojenci bodo tako na stara leta še vedno morali iz svojega okolja oditi
v neznano. Zakaj? Ker je Ljubljana za zasebnike očitno še vedno predraga.
V čem je še problem? Podatki kažejo, da za bivanje v zasebnem domu v povprečju
plačaš skoraj tretjino več kot v javnem.
V proračunu pa je za to področje v prvem letu vsega skupaj nekaj več kot 20
milijonov evrov.
Kaj pa zdravstvo?

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

Klinični center v Ljubljani, nekoč ponos Jugoslavije (ni po naključju v njem sklenil
poti jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito), je zdaj dotrajan, premajhen in
neustrezen – potrebovali bi novega. Že samo za to bi po nekaterih ocenah
potrebovali milijardo evrov. Potrebovali bi tudi novo infekcijsko bolnišnico in
predvsem negovalne bolnišnice.
Proračun vse to naslavlja z 80 milijoni. Iz tega naslova naj bi šel tudi denar za
dokončanje ljubljanske urgence. Skrajni čas bi že bil, glede na to, da jo gradijo že 15
let.
Za primerjavo: za vojsko bo samo v tem obdobju namenjenih 660 milijonov evrov.
Na srečo bo Slovenija od Evropske unije, s katero se zdaj preko pisem predsednika
vlade tako goreče prička, dobila 1,9 milijarde evrov za okrevanje po covidu-19.
V prvih dveh letih bo država predvidoma dobila nekaj čez 300 milijonov. S temi
milijoni naj bi končno zgradili tudi novo infekcijsko kliniko in nekoliko popravili
statistiko. Slovenija je bila namreč vedno nekje pri repu držav, ko je šlo za investicije
v zdravstvo.
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Nova uredba investitorjem že olajšuje posel

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

Gradnja nakupovalnega središča v Trbovljah: Dela so spet stekla, saj ni treba ne presoje vplivov na okolje ne okoljskega soglasja.

Odpri galerijo
Na mestu nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah Velenjčani gradijo nakupovalno središče. FOTO: Polona Malovrh

Polona Malovrh
21.11.2020 ob 06:00
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Polona Malovrh
21.11.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 4:23 min.
Delite
Trbovlje – Velenjska Taimana, ki jo lastniško obvladuje šaleški podjetnik Tomaž Ročnik, je eno tistih podjetij, ki jim je spremenjena uredba o posegih v
okolje olajšala posel. Desetmilijonsko investicijo v nakupovalni center na območju nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah bodo tako, če jim jo le ne
zagode epidemija ali huda zima, lahko dokončali že do aprila 2021.
Če se je z investicijo še poleti zatikalo, saj je Arso od investitorja, ker je površina gradbišča presegala en hektar, zahteval tako presojo vplivov na okolje
kot okoljsko soglasje, zdaj dela intenzivno nadaljujejo. Nakupovalno središče v slogu Supernove z desetimi gostinskimi oziroma trgovskimi ter
poslovnimi lokali na dobrih devet tisoč kvadratnih metrih, ki bo lahko sprejelo nekaj več kot 370 oseb in imelo 189 parkirnih mest, načrtujejo v
najboljšem primeru odpreti že aprila, v najslabšem pa pozno poleti oziroma v začetku septembra, je v imenu Taimane, nosilke posla, zatrdil Erik
Hribernik.
Po spremenjeni uredbi ministrstva za okolje za poseg v Trbovljah Taimana namreč ne potrebuje niti presoje vplivov na okolje niti predhodnega
postopka. Oba bi investicijo zavlekla za najmanj pol leta in jo tudi podražila. »In to zgolj zaradi papirjev in elaborata, ki nič ne spremeni,« je poleti za
investitorje »katastrofalno« uredbo komentiral Hribernik.

»Katastrofalna« prejšnja uredba

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

V trboveljskem trgovskem središču bodo med drugim prodajalne Spara, Műllerja, Intersporta, New Yorkerja, Yiska, Deichmanna, Kika, Tedija, trgovine
za hišne ljubljenčke in gostinski lokal.
Po »stari« uredbi je bila presoja vplivov na okolje obvezna za stavbe, s površino gradbišča večjo od enega hektara in za parkirišča, garažne hiše in
avtobusna postajališča za najmanj sto vozil oziroma neto tlorisno površino najmanj deset tisoč kvadratnih metrov. Investitor se je na Arsovo zahtevo o
presoji vplivov na okolje in o predhodnem postopku pritožil. Kot smo izvedeli na Arsu, pa je drugostopenjski organ z odločbo pritožbeni postopek ustavil
že v začetku avgusta. Nosilec nameravanega posega, Taimana, je namreč pritožbo umaknil in kot razlog navedel spremembo uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ta je začela veljati sredi avgusta; konec septembra pa je že postalo pravnomočno tudi
gradbeno dovoljenje.

Do investitorjev prijazne spremembe
Spremenjena uredba, kot pojasnjujejo na Arsu, določa, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje, kadar gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno
površino 30.000 kvadratnih metrov ali nadzemno višino 70 oziroma podzemno globino 30 metrov. Predhodni postopek pa je obvezen, kadar gre za
stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 kvadratnih metrov ali nadzemno višino 50 oziroma podzemno globino deset metrov.
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Če ne bo hude zime in hujših posledic covida, bo nakupovalno središče v Trbovljah nared do aprila. FOTO: Polona Malovrh
Glede na razpoložljive podatke iz zahteve za začetek predhodnega postopka, na podlagi katere je Arso junija letos izdal sklep v predhodnem postopku,
znaša bruto tlorisna površina objekta 9148 kvadratnih metrov, kar je pod pragom tako za izvedbo predhodnega postopka kot za izvedbo presoje vplivov
na okolje. Tudi višina in globina objekta ne dosegata navedenih pragov, dodajajo na Arsu, saj naj bi bil objekt pritličen in visok 6,4 metra. Površina
gradbišča pa glede na spremenjeno uredbo ni več relevanten prag …

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

Spomnimo: prav različno razumevanje površine gradbišča je v primeru trboveljskega nakupovalnega središča sprožilo pritožbo velenjskega investitorja.
Za Arso je bil trgovski objekt zaključena celota, katere gradbišče presega hektar površine in zaradi česar bi moral opraviti presojo vplivov na okolje in
dobiti okoljsko soglasje. Investitor je dokazoval nasprotno: da bodo dela potekala v več fazah, da so gradbišča posameznih faz prostorsko in časovno
ločena in da nobena faza ne presega hektara zemljišča.
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Diagnoza Amerike v letu koronavirusa

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

Nova celina skrbi za osupljiva zdravstvena odkritja in za zaskrbljujoče razkole.

Odpri galerijo
FOTO: Leah Millis/Reuters

Barbara Kramžar
21.11.2020 ob 06:00
21.11.2020 ob 13:15
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Barbara Kramžar
21.11.2020 ob 06:00
21.11.2020 ob 13:15
Poslušajte
Čas branja: 16:54 min.
Delite
V letu pandemije, ki je samo v ZDA zahtevala 250 tisoč življenj, po vsem svetu pa se število žrtev hitro približuje poldrugemu milijonu, smo si le težko
predstavljali kaj dobrega. Ameriški cepivi s 95-odstotno učinkovitostjo ne obljubljata le obračuna s covidom-19, vzbujata tudi upanje na spopad z
najhujšimi boleznimi človeštva. Celo najbolj inovativna farmacevtska podjetja pa ne poznajo zdravila za globoko razklanost nekaterih demokratičnih
družb z ameriško na čelu.

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

V vrsti za uspešna cepiva proti novemu koronavirusu je še več farmacevtskih družb, ameriških pionirjev Moderne in Pﬁzerja – zadnjega v sodelovanju z
nemškim Biontechom – pa ne odlikuje le dih jemajoča hitrost. V Cambridgeu v Massachusettsu so prvim prostovoljcem vbrizgali cepivo komaj 63 dni po
razkritju virusove genske kode, veliko pa ni zaostajalo niti podjetje iz New Yorka v sodelovanju z inovativnim partnerjem iz Mainza. Za mnoga cepiva
proti drugim boleznim so bila potrebna desetletja. Sporočilna ribonukleinska kislina z angleško kratico mRNA nam bo, kot kaže, omogočala izjemno
učinkovito obračunavanje s covidom-19, morda pa bo odbijala tudi napade številnih drugih bolezni. Tako Moderna kot Biontech z isto tehnologijo že
preizkušata zdravila proti nekaterim vrstam raka.

FOTO: Joel Saget/AFP
Tudi najbolj prelomnim tehnologijam je rakaste celice veliko težje zaznavati od virusov, upanje na uspešnejši spopad z najhujšimi boleznimi človeštva
pa je vendarle vse večje. Vsaj v ZDA so mnogi manj optimistični o možnostih za zdravljenje političnih in družbenih razkolov, ki so tudi izbruhnili v letu
grozljive pandemije. Skoraj tri tedne po volitvah Američani na enem in drugem političnem bregu še vedno držijo pesti, da je zmagal njihov predsedniški
kandidat, in drugo stran sumijo, da noče priznati poraza ali pa da je velikopotezno goljufala na volitvah. Medijske projekcije so takoj po volitvah za
zmagovalca razglasile demokrata Joeja Bidna, a je republikanski predsednik Donald Trump zaradi splošne uvedbe glasovanja po pošti v letu
koronavirusa že prej napovedoval prevare.
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Sedeminsedemdeset odstotkov njegovih volivcev mu verjame, kaže javnomnenjska raziskava univerze Monmouth. Donald Trump še naprej ponavlja,
da je zmagal sam, in navaja domnevno oviranje republikanskih opazovalcev med preštevanjem glasov v številnih občinah z demokratskim vodstvom ter
»žetve« po pošti poslanih glasovnic. Obtožbe pa se vse bolj osredotočajo na družbo Dominion Voting Systems, ki številnim zveznim državam daje
stroje za identiﬁciranje in preštevanje glasovnic. Trumpova odvetnica Sidney Powell je omenjala bližino vodstva družbe demokratskim rodbinam
Clinton in Pelosi ter algoritme, ki naj bi glasove preusmerjali od Trumpa k Bidnu.

Ameriška politična grozljivka
Med državami, iz katerih naj bi na daljavo vplivali na volilne stroje, je odvetnica kot mimogrede omenjala Venezuelo in Nemčijo, in res se po družbenih
omrežjih širijo govorice, da je ameriška vojska zasedla strežnik španske družbe v Frankfurtu. Pri vojski so to zanikali in tudi na omenjeni raziskavi
javnega mnenja le nekaj odstotkov Trumpovih volivcev verjame v spreobrnitev Bidnove zmage, pa čeprav so do zdaj to razglasile le medijske
projekcije. Investicijski strateg ﬁnančne ustanove J. P. Morgan Michael Cembalest pa je v sredo svojim vlagateljem omenjal »oddaljeno nevarnost
ameriške grozljivke«.

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

Za dvajseti januar, ko morajo ZDA dobiti svojega predsednika, je omenjal celo možnost dvojne inavguracije, če bodo zvezne države v kongres poslale
nasprotujoče si spiske elektorjev, kot so to leta 1960 naredili Havaji. Bidnu ta čas pripisujejo 306 elektorjev v primerjavi s Trumpovimi 232, kar je več kot
dovolj za zmago, a le, če bodo tudi končni rezultati enaki medijskim projekcijam. V primeru ponovitve dvojnih spiskov bi bili sprejeti tisti, pod katere bi bil
podpisan guverner vsake od zveznih držav, ob različnih mnenjih v predstavniškem domu in senatu pa bi lahko vlogo jezička na tehtnici odigral
podpredsednik države. To bo šestega januarja še vedno republikanec Mike Pence.

Donald Trump. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Druga možnost zapletov, o katerih vroče razpravljajo strokovnjaki za ustavno pravo, je tudi morebitno onemogočeno delo elektorskega kolidža, ki v
običajnih razmerah izbira predsednika. Odločitev bi se v tem primeru selila v predstavniški dom z enim samim glasom za vsako zvezno državo. Ker v
večjem številu zveznih držav vladajo republikanci, bi šla zmaga v tem primeru morda vendarle k Donaldu Trumpu. Predsednik in njegovi odvetniki
morda računajo tudi na vrhovno sodišče s prepričljivo konservativno večino po imenovanju Amy Coney Barrett. Sodniki Samuel Alito, Clarence
Thomas in Neil Gorsuch so že omenjali »veliko verjetnost« neustavnosti dovoljenja pensilvanskega vrhovnega sodišča za upoštevanje glasovnic, ki
so s poštnim žigom na volilni torek prihajale še več dni zatem. Zvezno vrhovno sodišče je tedaj nakazalo, da bo morda o tem odločalo po volitvah.
Trumpov odvetnik Rudy Giuliani bi rad samo iz pensilvanskega štetja odstranil okrog 700 tisoč glasovnic po pošti. Nekdanji newyorški župan je že
dvigoval obrvi z dvomljivimi nastopi in pričami, a dokler Donald Trump ne sprejme poraza, je mogoče še marsikaj. Po vseh letošnjih mestnih in drugih
nemirih si je lahko tudi predstavljati, kako bi nove zaplete sprejel Trumpu sovražni del ameriške javnosti. Polovica ameriškega volilnega telesa za
predsednika že sprejema Joeja Bidna in mnogi so za prevlado svoje resnice dobesedno pripravljeni tvegati življenja. Množice, ki so po volitvah rajale v
prestolnici Washington in drugih mestih, so ignorirale opozorila zdravstvenih oblasti, da kljub nošnji zaščitnih mask spravljajo v nevarnost sebe in svoje
bližnje, tako kot so poleti nevarnost virusa ignorirali milijoni demonstrantov po smrti temnopoltega Georgea Floyda med policijsko aretacijo v
Minneapolisu.

Šestdeseta leta spet iz naftalina
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Še bolj so sebe in druge ogrožali Trumpovi privrženci, ki na neštetih predvolilnih zborovanjih sploh niso nosili mask. Konservativno podcenjevanje tako
uničujočega virusa je še toliko bolj presenetljivo, ker je Trump zavedanje njegove nevarnosti pred drugimi pokazal z zgodnjim zaprtjem letalskega
prometa s Kitajsko. Kljub temu je z vztrajanjem pri podobnosti covida-19 z običajno gripo ter bombastičnimi nastopi na tiskovnih konferencah kar sam
spodkopal svojo volilno zmago. Izgubil je delež sredinskih volivcev, ki so mu pomagali zmagati leta 2016, in čeprav so se tudi njegovi neposredni
predhodniki kot demokrat Barack Obama in republikanec George W. Bush za ponovno izvolitev najbolj naslanjali na zveste privržence, sredi
pandemije stoletja običajni recepti ne veljajo. Z nekaj predsedniške drže bi si pridobil veliko več zaupanja prestrašenih državljanov.
Tako pa Amerika ostaja globoko razdeljena, in to dokazujejo tudi dogajanja na ulicah prestolnice v minulih tednih. Po medijski razglasitvi Joeja Bidna za
novoizvoljenega predsednika so tam slavile množice njegovih privržencev, teden dni kasneje pa so prišli za sedanjega republikanskega predsednika
demonstrirat udeleženci »milijon MAGA marša«, imenovanega po Trumpovem pozivanju k temu, da bo naredil Ameriko spet véliko. Nekateri govorci so
dokazovali, da korenine sedanjih ideoloških spopadov segajo vse do šestdesetih let minulega stoletja, ko so revolucionarne študentske množice na
novo opredeljevale obzorja osebne svobode. Medtem ko so ameriški in evropski znanstveniki z osamitvijo mRNA iskali nove načine razmišljanja o
naših genih, so se sredi vietnamske vojne in upora proti še enemu republikanskemu predsedniku Richardu Nixonu v številnih ameriških in evropskih
mestih rojevali zametki družbenih revolucij.
Emancipacija žensk, seksualna svoboda za prebivalce LGBT in vse druge ter rasna enakopravnost so že dediščina zahodne civilizacije, skrajno
levičarski ideološki naboj pa je tudi danes predmet ogorčenih sporov, kot je bilo slišati tudi na washingtonskih demonstracijah v podporo Donaldu
Trumpu. Teden dni po rajanjih privržencev demokratskega prvaka Joeja Bidna je konservativni komik Evan Sayet med obsojanjem »woke« premoči
tako imenovanih budnih ali zavednih državljanov bičal čez radikalno levičarsko organizacijo Weather Underground. William Ayers in njegovi so hoteli
razdeljevati bele in temnopolte Američane, hoteli so revolucijo, je obtoževal, a jim je spodletelo, ker so milijoni v Ameriko pribežali pred Hitlerjevim in
Stalinovim socializmom, milijoni pa so se šli v tujino bojevat proti temu. Ko se jim ni posrečilo, so začeli z dolgim maršem skozi institucije – šole,
industrijo zabave in družbena omrežja, je obtoževal. »Zdaj so odstranili maske in pokazali, kaj so: socialisti!«

Kontrarevolucija s sedmimi otroki
Med ameriškimi konservativci je zaznati vsaj nekaj »kontrarevolucije«. Za mnoge med njimi je pomembna svetost življenja in vrhovna sodnica Coney
Barrettova je ameriški levici sumljiva že zaradi njenih sedmih otrok in globoke katoliške vere. Demokratska senatorka Dianne Feinstein je nekdanji
sodnici prizivnega sodišča očitala, da »dogma glasno živi skozi njo«, pa čeprav ima pet otrok, uspešno kariero in katoliško veroizpoved tudi
demokratska ikona Nancy Pelosi, tretja najvplivnejša političarka države. Trump pa si je svoje zveste privržence vendarle najbolj pridobil z gospodarsko
politiko za ameriške poražence globalizacije, medtem ko si je Joe Biden – in pred njim Bernie Sanders – pridobil številne mlade žrtve velike recesije po
letu 2008.

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

Tem je Biden skupaj s Sandersom in newyorško kongresnico Alexandrio Ocasio-Cortez obljubil korenito znižanje študentskih dolgov, s sedem tisoč
milijard dolarjev vrednim programom za prihodnje desetletje pa se približuje tudi svoji oceni o najbolj progresivnem predsedniku po Franklinu Delanu
Rooseveltu. FDR je v obdobju po veliki depresiji iz tridesetih let dvajsetega stoletja utemeljil številne ustanove ameriške socialne države, od
pokojninskega zavarovanja naprej, Biden načrtuje obsežna infrastrukturna dela in subvencije za čiste tehnologije, dostopna stanovanja, vrtce, šole,
zdravstveno zavarovanje in še marsikaj.
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Joe Biden. FOTO: Tom Brenner/Reuters
Bidnov program je trikrat dražji od tistega, ki ga je leta 2016 predlagala prejšnja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, in sedanji
demokratski prvak ga namerava delno plačati z višanjem davkov za premožne. Marsikaj od tega je v diametralnem nasprotju z gospodarsko politiko
njegovega republikanskega predhodnika Donalda Trumpa, ki je temeljila na radikalnem nižanju podjetniških in drugih davkov ter odpravljanju ovir za
podjetniško delovanje. Prvi republikanec in demokrat pa si nista tako zelo narazen pri odločenosti za spodbujanje ameriške industrije in prepričanju, da
visok dolg ni največja nevarnost za družbo in gospodarstvo, le da tega ne opravičujeta z istimi argumenti.
V vsakem primeru se napoveduje tekma za pridobivanje naklonjenosti ameriškega delavskega razreda, kar prinaša nove negotovosti v medsebojna
razmerja ameriške družbe. Z nastopi med pandemijo se je Trump zameril izobraženim predmestnim volivcem, ki so mu leta 2016 pomagali v Belo hišo,
zato pa je »delavski milijarder« povečal svoj delež temnopoltih in južnoameriških volivcev. Tem se je dohodek v prvih treh republikančevih letih na
oblasti povečal celo bolj kot drugim, zaradi česar se je začela zmanjševati neenakost v ameriški družbi. Desni kritiki se pod Bidnom bojijo poslabšanja
gospodarstva po zgledu administracije prejšnjega demokratskega predsednika Baracka Obama, v kateri je deloval kot podpredsednik. Tedaj se je
pojem »sekularna stagnacija« uveljavljal kot nekaj neizogibnega.
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Obama in Biden raje poudarjata reševanje avtomobilske in druge industrije med ﬁnančno krizo, delavcem pa obljubljata novo upoštevanje sindikatov.
Vprašanje pa je, koliko bo lahko demokratski predsednik sploh izvajal prenovo ameriške družbe z leve strani. Američani so spet pokazali nasprotovanje
političnim skrajnostim, saj so demokrati v predstavniškem domu ohranili le majhno večino. Če bodo republikanci po georgijskih volitvah v začetku
januarja obdržali prevlado v senatu, bo imel demokratski predsednik še bolj zvezane roke.

Joe Biden med demokratskimi poli
Preveč sredinska politika Bele hiše pa bo vznemirila privržence, ki zaradi okolja med drugim upajo na obračun s pridobivanjem fosilnih goriv s
hidravličnim drobljenjem kamnin, pa čeprav je to ZDA poleg zmanjšanja izpuhov CO2 prineslo novo energetsko neodvisnost. Tako imenovani
progresivni demokrati že napadajo tudi prva Bidnova imenovanja najožjih sodelavcev, ki naj bi bili preblizu korporativnemu svetu. Nekdanjemu
podpredsedniku so k demokratski predsedniški kandidaturi odločilno pomagali zmerni temnopolti demokrati Južne Karoline, prevlada bolj levo
usmerjenih kandidatov pred tem pa je vendarle pokazala demokratsko pomikanje na levo v času predsednika Trumpa.
Bidnov gospodarski program dokazuje, da v sedanji politični reinkarnaciji tudi sam verjame v aktivno vlogo politike pri spreminjanju družbenih razmerij,
zagotovo pa se zaveda, da bodo njegovo vladavino primerjali z gospodarskimi uspehi Trumpovih prvih treh. Nekateri demokrati se tudi bojijo, da jih bo
omejevala konservativna večina v vrhovnem sodišču, a okrepljena »originalistična« struja ne zagovarja aktivističnega sodstva. Coney Barrettova je
med senatnimi zaslišanji vztrajno poudarjala privrženost ustavi in veljavni zakonodaji, kar opazovalce navaja k domnevam, da bo celo pri pravici do
prekinitve nosečnosti, kot je opredeljena v sodni odločitvi Roe proti Wadu iz leta 1973, na tapeti predvsem dovoljenje abortusa na zahtevo po petem
mesecu nosečnosti. To v svetu dovoljuje le peščica držav.
Prva razprava na vrhovnem sodišču je vsaj malo pomirila tudi demokratske strahove za dostopno zdravstveno zavarovanje z ljudskim nazivom
Obamacare, za katerega se bo spet zavzemal tudi Joe Biden. A tu ne bo lahko z bolj konservativnim kongresom, pa tudi vrhovno sodišče je že prej
odpravilo prisilno plačevanje prispevkov za tiste, ki se nočejo včlaniti vanj. Svoboda izbire, ki so jo vsaj do pandemije tako vneto zagovarjali Američani,
je prednosti pokazala tudi z dosežki inovativne farmacevtske industrije v času novega koronavirusa, z glavnimi pomanjkljivostmi, kot so visoka cena
zdravil ali bolezni ob sklepanju zavarovanj, pa se je poskušal spopadati tudi Trump.

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

Virus bo morda poskrbel tudi za nepričakovane spremembe ameriške družbe, ki jih lahko prinese že višje in visoko šolstvo. Nekateri govorijo celo o
pravi revoluciji, potem ko je postavljanje kolidžev na ameriški izobraževalni piedestal po šestdesetih letih minulega stoletja prineslo cel kup bolečih
stranskih učinkov. Američani z višjo izobrazbo so doslej res služili bistveno več od nekdanjih sošolcev z le srednješolsko izobrazbo, v obdobju po veliki
depresiji pa mnogim od njih zaradi astronomskih stroškov visi dolžniški kamen okrog vratu. Dve tretjini srednješolcev se hkrati ne vpišeta na univerze
ali študija ne dokončata ter sta zato obsojeni na slabo plačana delovna mesta.

Rudolph Giuliani. FOTO: Amr Alﬁky/Reuters
Samo odprava dolgov, za katero se zavzema tudi Biden, ne bo zadostovala, in Trump je skupaj s hčerjo Ivanko že obujal poklicno izobraževanje, ki
tako odlikuje evropsko industrijsko silo Nemčijo. Zdaj Američane k novemu razmisleku o šolanju otrok sili tudi pandemija, ne le zaradi vse manjše
upravičenosti astronomskih stroškov. Kažejo se tudi nove možnosti šolanja na daljavo z vse bolj priljubljenimi tečaji za vse, od računalniškega
programiranja do bančništva in zavarovalništva. V enaindvajsetem stoletju poklicno izobraževanje ni več omejeno na avtomobilsko industrijo ali
gradbeništvo, ampak ga vse bolj ponujajo podjetja, kot so Microsoft, Amazon ali Google.
Bo pandemija omejila tudi škodljivi elitizem, ki je tesno povezan s hlepenjem po statusu najboljših univerz? Najprej pa bo takšna ali drugačna Bela hiša
nadaljevala prizadevanja za vračanje industrijskih delovnih mest, ki bodo tudi pomagala pri uvajanju drugih načinov izobraževanja. To ne bo vplivalo le
na Ameriko, ampak tudi na odnose po svetu, kar pa je že tema za posebno zgodbo. ●
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Mariborski občini evropski denar za dograditev
kanalizacije
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ta teden izdala odločitev o finančni podpori mariborski občini za
projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave. Projekt je skupaj vreden enajst milijonov evrov, pri čemer bo
Evropski sklad za regionalni razvoj zanj prispeval skoraj 4,3 milijona evrov.
Kot poudarjajo v omenjeni vladni službi, ki bdi nad razdeljevanjem evropskega denarja, je glavni cilj projekta, ki je del
dogovora za razvoj podravske razvojne regije, zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovosti voda.
V sklopu projekta v Mariboru načrtujejo izgradnjo dobrih 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja in desetih črpališč. Z
izvedbo naložbe bo na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem odpadne vode dodatno priključenih preko
3500 prebivalcev.
Mariborska občina je gradbena dovoljenja za gradnjo kanalizacije na območju Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja,
Malečnika, Trčove in Kamniške grabe pridobila v letošnjem poletju. Kot pojasnjujejo na MOM, je na teh območjih trenutno
na ustrezno odvajanje komunalne in meteorne vode zdaj priključenih 95,7 odstotka, na ustrezno čiščenje odpadnih vod
pa 95,2 odstotka prebivalstva.
Po izvedeni investiciji bodo oboje zagotovili 98 odstotkom prebivalstva v teh delih mestne občine, saj bodo z novo
komunalno infrastrukturo na javno omrežje priključili dodatnih 3508 gospodinjstev. Ob tem velja poudariti, da se bodo
nekatera sploh prvič priključila na javno kanalizacijsko omrežje, medtem ko bodo drugod zgradili dodatne kanalizacijske
vode.

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

Na območju Kamniške grabe bodo tako zgradili povsem novih 1229 metrov kanalizacijskih vodov, v Limbušu in Laznici
bodo komunalno kanalizacijo nadgradili s 6563 metrov dolgim ločenim kanalom, v Pekrah in Hrastju pa bodo zgradili
6887 metrov novih vodov z razbremenilnikom. Gospodinjstva na območju Malečnika in Trčove, in sicer v Metavi,
Celestrini in Orešju, bodo dobila v celoti novo komunalno kanalizacijo v skupni dolžini 9658 metrov.
Kot poudarjajo na občini, želijo z investicijo uvesti sodoben sistem ravnanja z odpadno vodo ter hkrati rešiti potrebe
prebivalcev v omenjenih naseljih in izboljšati stanja okolja. Z načrtovanimi ukrepi bodo zagotovili odvod odpadnih
komunalnih vod na obstoječi kanalizacijski sistem in njihovo čiščenje v centrali čistilni napravi v Dogošah. Projekt naj bi
zaključili do konca leta 2022.
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Protipoplavna zaščita Celja - rešitev, ki ne
rešuje vseh

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

ODPRI GALERIJO
Tako naj bi rešili del okoli Špice. Načrt: Izvo-R, d.o.o.

Rozmari Petek

21.11.2020, 06.20
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Ker suhih zadrževalnikov niso mogli zgraditi, poskušajo z začasnim
nasipom in poglobitvami delov Medloga. To poraja dvome
V Celju so te v dneh začeli gradnjo začasnega visokovodnega nasipa v predelu Medloga, ki
naj bi zalednih vod predvsem obvaroval priljubljeno točko in zbirališče kajakašev Špico. Gre
za nasip, ki ga je okoljsko ministrstvo napovedovalo že nekaj časa, zgraditi pa ga morajo
zato, ker se je poprej načrtovana gradnja suhih zadrževalnikov v Savinjski dolini, med
drugim tudi v bližnjem Levcu, sﬁžila. Šele v tem primeru bi namreč že pred leti zgrajeni
protipoplavni ukrepi v Celju imeli pravi učinek.
Če tega ne zgradijo, delu Celja že zgrajeni ukrepi na Savinji ne pomagajo kaj dosti, saj ga
bodo - vsaj Špico - poplavile zaledne vode Ložnice. In še: dokler ga ne zgradijo, investitor,
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celjsko podjetje Klima, ki je...
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ADRIAN DEWEERDT

Nina Ambrož

21.11.2020, 06.00

V največji krizi so mala podjetja in obrtniki, ki se ukvarjajo s storitvami. Podravje
ne izstopa in deli usodo makro okolja. Kaj se obeta in kako naprej?
Zgodbe, ki jih naplavlja koronski čas, so težke, pretresljive. Sistemi se obračajo na glavo, podirajo.
Pandemija, ki je v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi zaprla, okrnila mnoge
dejavnosti, za gospodarstvo aktivnost pomeni velik negativni šok. Podobno kot drugod je tudi v Mariboru in
regiji. Lokalne stanovske institucije ne zaznavajo, da bi podravsko gospodarstvo v čem izstopalo. Posledice
koronakrize občutijo vsi, najbolj v storitveni dejavnosti, gostinstvu, prometu, kulturi ter industriji dogodkov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in razvedrila. In v manjših podjetjih, ki jih je v Podravju največ in so odvisna od naročil velikih, ter obrtniki.
Vodstva živijo v strahu pred izgubo posla, delavci v strahu pred izgubo zaposlitve.
Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), meni, da bo "nekoliko manjši, a
občuten tudi padec v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu". Četudi gradbinci, inštalaterji in pleskarji v
nenaseljenih objektih še lahko delajo. "Pričakovan je tudi velik upad izvoza, kar bo, glede na to, da so mnoga
naša podjetja zelo izvozno povezana, za Podravje kritično. Sicer pa podravsko gospodarstvo v celoti deli
usodo slovenskega in evropskega. Bolj pomembne kot lokacija so dejavnost, velikost podjetij, ﬁnančna
kondicija pred začetkom krize, strategije razvoja in usmerjenosti," našteva direktorica ŠGZ. Zaradi velike
negotovosti so gospodarstveniki postali zelo previdni, zadržani, izgubljajo zagon. Krčijo se investicije, zlasti
v opremo in stroje. Ob poizvedovanju med člani ŠGZ jih je kar 92 odstotkov priznalo, da so letos načrtovane
investicije odložili na obdobje po krizi.
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Rezerv ni, podjetniki prodajajo premoženje
Težko, slabo stanje in razpoloženje je tudi med obrtniki. "Močno jih stiskajo časovne neznanke, kdaj se bo
začelo, kaj odpirati. S takšnimi vprašanji se na nas obračajo vsak dan, največ na prevzemnih mestih za
zaščitne maske iz blagovnih rezerv države, ki jih delimo po razpisu gospodarskega ministrstva, ki rado pozabi
na mikro in mala podjetja," pravi Leonida Polajnar, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ)
Maribor. Povpraševanje po maskah je za dvakrat preseglo razpoložljivost (1760 mask). Ob percepciji
cvetličarjev, ki ne smejo več prodajati rož, medtem ko jih v velikih trgovinah še vedno lahko, izpostavi:
"Takšne razlike ljudje dojemajo kot nepravične. Bolj jih boli krivica kot to, koliko bodo zaslužili." Pa niso
cvetličarji edini, ki tako čutijo in razumejo.

Gospodarska aktivnost je bila v Sloveniji v prvem polletju za 8 odstotkov manjša kot v enakem obdobju
lani.
Tretjina obrtnikov razmišlja o zaprtju dejavnosti, petina jih je napovedala odpuščanje zaposlenih. Posebnih
podatkov za Podravje ni, a slika je podobna.
Na širšem območju Maribora je bilo oktobra 11.289 brezposelnih ali 560 ljudi več kot februarja in 1461
več kot oktobra lani. Zaposlitev so hitro izgubili natakarji, prodajalci, čistilci, strežniki, tajniki, kuharski
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pomočniki, monterji, komercialni zastopniki …
Od januarja do oktobra so delodajalci v Mariboru razpisali za 22 odstotkov manj prostih delovnih mest kot
v tem obdobju lani. Najbolj so iskali varilce, elektroinštalaterje, orodjarje, visokošolske učitelje, zidarje,
voznike, zdravstvene delavce …

Mariborska obrtna zbornica natančnih podatkov za Podravje nima, nacionalno sliko je mogoče kopirati v
lokalno okolje, pravijo. Preko socialnih mrež so opazili, da je v Podravju deset salonov za nego in gostinskih
lokalov že zaprlo vrata, bankrotiralo in ugasnilo. Začeli so se pojavljati oglasi razprodaje premoženja,
inventarja, svojo opremo ponujajo tako gostinci kot frizerji. "To je znak, da nimajo ne likvidnostnih sredstev
ne virov za pokrivanje mesečnih stroškov, ki jih ni mogoče odjaviti, recimo odvoz smeti, telefonske in
internetne storitve, najemnine za poslovne prostore, računovodski servis, zavarovalne premije … Nekateri
imajo kredite, lizinge. Mnogi so svoje rezerve porabili že v prvem valu epidemije. Nimajo denarja za nakazilo
plač zaposlenim, ker morajo na priliv države za refundiranje, ki niti ni stoodstotno, čakati en mesec."
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Obrtniki in podjetniki so zelo kritični do vladnih ukrepov in zapiranja dejavnosti. Njihove ankete kažejo, da je
število okužb v proizvodnih procesih, frizerskih, masažnih in pedikerskih salonih zanemarljivo. Vendar vladni
poročevalci in zdravstvo to spodbijajo, češ da v podjetjih okužbe zadnje dneve naraščajo in da usiha
naklonjenost delu od doma. "Ministrstva in NIJZ bi morali k zapiranju pristopiti z razumom in boljšimi
argumenti, sicer ne bomo preživeli. Čeprav se v obrtništvu in podjetništvu puška ne vrže hitro v koruzo,"
poudarja Polajnarjeva. Izkušnje učijo, da glede na situacijo prihodnost najbrž ne bo svetla. Mogoče je
pričakovati naraščanje davčnih dolžnikov in (množična) odpuščanja zaposlenih, ki mu bo sledilo zapiranje
podjetij, stečaji in likvidacije.

Stanje se lahko še poslabša
Da doslej ni bilo večjih odpuščanj zaposlenih, je predvsem posledica ukrepov države, ocenjuje Aleksandra
Podgornik, vendar je bila "kljub temu brezposelnost, če primerjamo podatek za oktober 2019 in letošnji
oktober, v mariborski enoti zavoda za zaposlovanje višja za 14,9 odstotka, v ptujski celo za 25,25 odstotka.
Nikakor ne zanikamo pozitivnih učinkov različnih paketov protikoronskih ukrepov, omilili so izredno hudo
situacijo, a gospodarstva niso rešili. Velikokrat so bili sprejeti in realizirani z zakasnitvijo, precej nedorečeni
in pričakovali smo, da bodo bistveno bolj enostavni in hitri," komentira direktorica ŠGZ in za vzor navaja
Avstrijo in Nemčijo, kjer država bolj radodarno pomaga gospodarstvu. Doda še: "Ukrepi bi morali biti bolj
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sektorsko usmerjeni, bolj približani konkretnim podjetjem in manj za vsa enako." Leonida Polajnar omeni
primer neživljenjskih omejitev v razpisih, ko za ﬁnančno pomoč države lahko kandidira le tisti podjetnik, ki
je dosegel 50.000 evrov letnega prometa in imel dva zaposlena, kar je za marsikoga nedosegljivo.

Ministrstva in NIJZ bi morali pristopiti z razumom, sicer ne bomo preživeli. Čeprav se v
obrtništvu in podjetništvu puška ne vrže hitro v koruzo

Bernard Memon, direktor Zavoda za zaposlovanje Maribor, trdi, da "je stanje brezposelnosti na območju
Maribora relativno stabilno". Čeprav je slabše kot lani. Napovedi so nehvaležne, vendar ne izključuje
scenarija, da "se lahko stanje poslabša v primeru postopnih sproščanj ukrepov, kar bi se lahko zgodilo v prvi
polovici leta 2021, če se vlada ne bi odločila za podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov". Po njegovem
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prepričanju bo treba intervenirati na področju ﬁksnih stroškov, "kajti ključna bo stabilnost podjetij na dolgi
rok, ne le reševanje stroškov zaposlenih". Potrebni bodo aktivni, ﬂeksibilni programi politike zaposlovanja,
usmerjeni v kritična žarišča z največjim upadom dejavnosti in največjimi odpuščanji, razmišlja. Zavzema se
za sankcioniranje brezposelnih, ki zavračajo ponujeno delo.

Rešitev: digitalizacija in pametno investiranje
Ob tem, kaj so rešitve in kako naj se podjetja preoblikujejo, sogovorniki soglasno izpostavljajo digitalizacijo.
Selitev na splet je nujna, tam naj potekajo predstavitve dejavnosti in sestanki, svetujejo. "Spletna prodaja in
poslovanje, sploh dostava hrane, sta področji, kjer lahko trenutno beležimo rast. Nekaterim dobro uspeva,
dejstvo pa je, da se vseh dejavnosti ne da izvajati preko spleta. Za uresničitev idej in drugih načinov delovanja
je potrebnega veliko poguma, inovativnosti, kapitala in energije," odgovarjajo v Mariborski razvojni agenciji
(MRA).
Aleksandra Podgornik med priložnostmi vidi "krajšanje globalnih verig vrednosti oziroma preusmeritev na
geografsko bližje dobavitelje, kar se je začelo že pred pandemijo. V ŠGZ že leta poudarjamo, da ima Podravje
logistično dobro pozicijo, kakovostno delovno silo in mnoge druge prednosti, ki pa nam jih z razvijanjem
ustrezne infrastrukture ne uspe unovčiti. Spomnimo se samo izgubljenosti glede strategije razvoja letališča.
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Glede na denar, ki ga obetajo različna EU-soﬁnanciranja in vlaganja, obstoj univerze in različnih razvojnih
institucij v Mariboru bodo lahko na boljše čase računala podjetja, ki bodo krepila vlaganja v raziskave,
inovacije in digitalizacijo za dvig produktivnosti, zeleno preobrazbo s prehodom na bolj trajnosten
gospodarski razvoj ter prilagoditve sistemov socialne zaščite in zdravstvene nege, ki jih v pretežni meri
narekujejo demografska gibanja." Kot perspektivne podjetniške dejavnosti v MRA vidijo tiste, ki so povezane
z zdravjem, medicino, športom in aktivnostmi na prostem.

Pomembno je investiranje v ljudi, bolj kot v zidove in stroje, saj brez motiviranih in
izobraženih ljudi ni produktivne prihodnosti
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"Najbolj pomembno je pametno investiranje v projekte, ki prinašajo produktivnost in konkurenčnost, v neko
produktivno prihodnost, torej," izpostavlja direktorica ŠGZ. "Dejstvo je, da smo kljub krizi na prehodu v
družbo znanja, razvoja, inovativnosti, solidarnosti in pravičnosti, trajnostne usmerjenosti in digitalizacije.
Podjetja, ki so ali bodo to dojela in investirala, lahko računajo na svojo poslovno priložnost in prihodnost.
Pomembno je investiranje v ljudi, bolj kot investiranje v zidove in stroje, saj brez motiviranih in izobraženih
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ljudi ni produktivne prihodnosti."
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Sejo so prekinili sredi razprave o proračunu
Helena Race

Srednja Primorska

21. 11. 2020, 06.05 , posodobljeno: 21. 11. 2020, 09.34
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V sežansko občinsko blagajno bo prihodnje leto priteklo 16,4 milijona evrov (kar je skoraj dva milijona
več kot letos). Odhodkov pa načrtujejo za 18,5 milijona evrov (kar je več kot pet milijonov evrov več kot
letos). Tak je predlog, ki so ga na četrtkovi seji obravnavali sežanski svetniki. A razpravo prekinili, ko je
seja trajala že skoraj pet ur.

Sežanski občinski svet je eden redkih, ki se je v teh dneh sestal v živo. Svetniki so sedeli narazen in dosledno nosili maske,
si razkuževali roke ter brisali govorniški oder. Foto: Helena Race

SEŽANA > Sežanski občinski svet je eden redkih, ki se je v teh dneh sestal na seji v živo, v veliki sejni dvorani
sežanske občine, z velikimi razmaki med udeleženci. Med drugim so na dnevnem redu (za njegovo potrditev
so po predlogih razširitev in umikov točk porabili celo uro) imeli predlog proračuna za prihodnje leto. Orisal ga
je županDavid Škabar: “Proračun za prihodnje leto je bilo težko uravnovesiti. Na odhodkovni strani je bilo
želja za več kot 30 milijonov evrov, prihodkov pa imamo predvidenih 16,8 milijona evrov. A če želimo razvoj,
potrebujemo investicije.” Zato so predvideli tudi novo zadolževanje; 2,4 milijona evrov dolgoročnega posojila
pri bankah in dobrih 295.000 evrov brezobrestne zadolžitve pri državnem proračunu.
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Najdražja je gradnja kanalizacije v Sežani

Med investicijami, ki jih je predvidenih za dobrih 6,4 milijona evrov, je Škabar kot največje izpostavil
kanalizacijo v Stari vasi v Sežani (1,4 milijona evrov), gradnjo pločnikov v Dutovljah (724.000 evrov), projekt
Geomob oziroma urejanje kolesarskih poti med Komnom in Sežano (793.000 evrov), vzpostavitev vstopne
točke Geoparka Kras-Carso na mejnem prehodu Lipica (170.000 evrov) ... Napovedal je še nadaljevanje
načrtovanja poslovne cone na Terminalu in sežanske obvoznice, skorajšnji začetek gradnje krožišča pri
Vulkanizerstvu Hrvatič, projektiranje pločnikov v Tomaju in od vasi do pokopališča v Lokvi in postavitev
reflektorjev na nogometnem stadionu. Z lastniki stanovanj v starem gasilskem domu so se uspeli dogovoriti za
odkup, zato bodo dom zdaj lahko podrli in na njegovem mestu začeli graditi novo stavbo za glasbeno šolo.
Župan je napovedal tudi gradnjo gasilskega doma za PGD Sežana in vzpostavitev državnega centra za
naravne nesreče, novo balinišče v Pliskovici ...
16,4 milijona evrov prihodkov načrtuje sežanska občina prihodnje leto.
18,5 milijona evrov bo imela odhodkov.
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Želijo več za KS, mlade, kmetijstvo ...

V razpravi je občinski svetnik Davorin Terčon pripomnil, da je predlog proračuna višji tudi zaradi
zadolževanja. “Na začetku mandata je bila občina zadolžena za šest odstotkov dohodkov preteklega leta, po
sprejetju tega predloga bo za približno osem odstotkov. Ne trdim, da je to pretirano, a je rekordno.”
Terčon pričakuje še pojasnilo, zakaj sta se v predlogu proračuna znašli obnovi vodovoda v Danah (150.000
evrov) in Lokvi (390.000 evrov), ki ju prej ni bilo v načrtih. Opozoril je še na nekaj drugih postavk in na že tretje
leto prenizke zneske, namenjene krajevnim skupnostim. Da krajevne skupnosti dobivajo premalo denarja, so
menili tudi Ivica Podgoršek, Ljubica Jelušič in Andrej Sila. Matej Glavina je pričakoval več sredstev za
mlade, predvsem za reševanje njihove stanovanjske problematike, Rado Pirjevec in Katja Simunich
Knežević pa za testiranje ranljivih skupin občanov. Alenka Orel je opozorila, da sta prezrta podeželje in
kmetijstvo.
David Škabar, župan
“Proračun za prihodnje leto je bilo težko uravnovesiti. Na odhodkovni strani je bilo želja
za več kot 30 milijonov evrov, prihodkov pa imamo predvidenih 16,8 milijona evrov.”

Nadaljevali bodo v prihodnjih dveh tednih

A vsi občinski svetniki sploh še niso prišli na vrsto, da bi izrazili svoje mnenje, saj so po več kot štirih urah in
pol sejo prekinili. Razpravo in sejo bodo nadaljevali v naslednjih dveh tednih, ko bodo tudi glasovali o predlogu
proračuna v prvi obravnavi. Sredi decembra pa je že predvidena še druga obravnava.
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Objavljamo seznam javnih projektov v
avtoceste, državne ceste in železniško
infrastrukturo
Čas branja: 3 min

0
21.11.2020 03:00

2TDK je poziv za oddajo finančnih ponudb oddal trem
konzorcijem in enemu podjetju; kaj gradita in
pripravljata Dars in DRSI
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VASILIJ KRIVEC
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Več iz teme:
Dars >
2TDK >

avtoceste >

drugi tir >

Družba za avtoceste v... >

Gorenjska gradbena... >

gradbeništvo >

železnice >

Direkcija Republike... >

CP Novo mesto >

Kolektor >

Cestno podjetje Nova... >

Slovenska gradbena podjetja pričakujejo, da bo država prihodnje
leto zagnala več javnih projektov. Zato smo
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pri 2TDK, Darsu in Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo pridobili podatke o načrtovanih investicijah, ki
jih bodo zagnali v prihodnjih letih.

2TDK pozval štiri ponudnike k oddaji finančnih
ponudb
Investitor v gradnjo drugega tira 2TDK upa, da bodo lahko drugi
tir med Divačo in Koprom začeli graditi že spomladi prihodnje
leto. Ocenjena vrednost gradbenih del je okoli 900 milijonov
evrov, celoten projekt je ocenjen na okoli 1,2 milijarde evrov.
Družba 2TDK je 18. novembra za gradnjo objektov drugega tira k
oddaji finančnih ponudb pozvala štiri ponudnike:
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konzorcij Gorenjske gradbene družbe, Metrostava in CGP,
turško podjetje Cengiz, konzorcij Kolektor CPG, d. o. o., Yapı
Merkezi in Özaltın ter konzorcij STRABAG, Ed Züblin in
Gülermak. Rok za oddajo ponudb usposobljenih ponudnikov je 4.
januar 2021.

Darsova vlaganja v avtoceste
Največji trenutni Darsov projekt je gradnja druge cevi
karavanškega predora, ki ga bo do leta 2025 za dobrih 95
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milijonov evrov zgradil turški Cengiz. Julija letos sta Kolektor
CPG in CPK za dobrih 15 milijonov evrov začela obnavljati
voziščni konstrukciji hitre ceste na odsekih Selo–Vogrsko in
Vogrsko–Šempeter. Prenova slabih sedem kilometrov dolgega
odseka bo večinoma končana decembra letos, preostanek do
pomladi 2021. Dela bodo stala slabih 16 milijonov evrov. Sredi
oktobra se je začela 8,5 milijona evrov vredna gradnja odseka
hitre ceste na tretji razvojni osi Velenje jug–Slovenj Gradec jug
(sklop D – Gaberke). Kolektor CPG, CGP in VOC Celje bodo ta
odsek končali do decembra prihodnjega leta. Pomgradpa je, prav
tako sredi oktobra, začel rušiti in preurejati cestninsko postajo
Dragotinci. Projekt, vreden 2,8 milijona evrov, bo večinoma

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

končan decembra letos, preostanek do pomladi prihodnje leto.
Trenutno poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo
odseka hitre ceste od priključka Obrežje pri Novem mestu do
priključka Osredek. Dela za ta odsek bodo po predvidevanjih
Darsa stala slabih 95 milijonov evrov. Gradnjo naj bi začeli
spomladi prihodnje leto, končali pa naj bi jo konec leta 2023.
Gradnja odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem je razdeljena
na več sklopov. Decembra prihodnje leto načrtuje Dars začetek
gradnje hitre ceste – sklop F – Jerina od priključka Velenje jug do
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priključka Slovenj Gradec jug. Gradnja bo stala 30 milijonov
evrov, končana bo do septembra 2023. Pridobivajo gradbeno
dovoljenje, objavljeno je javno naročilo. Za izgradnjo hitre ceste
od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug – sklop
B – Škalsko jezero in sklop H – Konovo Dars pripravlja razpisno
dokumentacijo za objavo javnega naročila po omejenem postopku
in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja
bo stala 36 milijonov evrov, delati naj bi začeli spomladi 2022,
končali pa v prvi polovici leta 2024. Na severnem delu tretje osi pa
bo najdražji zadnji, 443 milijonov evrov, sklop del med Velenjem
in Slovenj Gradcem, Dars ta del opredeljuje kot preostali sklopi.
Zanj pripravljajo projektno dokumentacijo in pridobivajo
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zemljišča, graditi naj bi ga začeli čez dve leti, končali pa naj bi ga
leta 2026.
Enovit pa je projekt gradnje 318 milijonov evrov vrednega odseka
med Šentrupertom in Velenjem. Dars izdeluje projektno
dokumentacijo in pridobiva zemljišča ter okoljevarstveno
dovoljenje. Ta odsek naj bi začeli graditi leta 2022, končali pa naj
bi ga leta 2027.

Cestna infrastruktura
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Med tekočimi deli Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
(DRSI) na cestni infrastrukturi so 11,5 milijona evrov vredna
gradnja podaljška Ceste proletarskih brigad, prva faza bo končana
konec prihodnjega leta, 4,4 milijona evrov bo stala nadgradnja
navezovalne ceste na avtocestni priključek Celje vzhod,
rekonstrukcija ceste Zidani Most–Radeče, ki bo stala 2,8 milijona
evrov in bo končana poleti prihodnje leto, ter 2,3 milijona vredna
sanacija plazu Solčavsko, ki bo končana sredi prihodnjega leta.
Direkcija pripravlja še naslednje projekte cestne infrastrukture (v
oklepajih so predvidene cene projektov): gradnja Obvoznice
Kidričevo (14,7 milijona evrov), izgradnja druge etape obvoznice
Slovenska Bistrica (4,5 milijona evrov), gradnja ceste Hotemaže–
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Britof (5,3 milijona evrov), sanacija zidov in brežin Trebija–
Sovodenj (pet milijonov evrov), obvoznica Vrhnika (štiri milijone
evrov), rekonstrukcija ceste Slovenska Bistrica–Hajdina (pet
milijonov evrov), galerija Šklendrovec (5,3 milijona evrov),
rekonstrukcija ceste Križevci–Žihlava (35 milijonov evrov),
obvoznica Hrpelje–Kozina (okoli devet milijonov evrov),
obvoznica Tolmin (12 milijonov evrov), rekonstrukcija ceste
Dobova–Brežice (osem milijonov evrov), vzhodna obvoznica
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Brežic (16 milijonov evrov), rekonstrukcija ceste Murska Sobota –
Gederovci (9,3 milijona evrov).

Železniška infrastruktura
Prihodnje leto bo DRSI končal 286 milijonov evrov vredno
nadgradnjo železniške proge Maribor–Šentilj in varnostno ter
tehnično nadgradili železniški predor Karavanke, kar bo
slovensko stran stalo 79 milijonov evrov.
DRSI bo na železniški infrastrukturi nadaljeval naslednje projekte
(v oklepaju ocenjene vrednosti projektov): vgradnja ETCS-istema
na progah Dobova–Zidani Most in Pragersko–Šentilj (21
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milijonov evrov), uvedba daljinskega vodenja prometa (180
milijonov evrov, konec leta 2027), nadgradnja železniške proge na
odsekih Podnart–Lesce Bled (pogodbena vrednost 47 milijonov
evrov) in Kranj–Podnart (pogodbena vrednost 49 milijonov evrov.
Prihodnje leto bo DRSI začel izvajati naslednje železniške projekte
(v oklepajih so ocenjene vrednosti projektov): nadgradnja vozlišča
Pragersko (89 milijonov evrov), nadgradnja železniške postaje
Grosuplje (25 milijonov evrov), nadgradnja določenih delov
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železniške proge Ljubljana–Divača (vrednost ni znana),
nadgradnja železniške postaje Domžale (7,5 milijona evrov).

Več iz teme:
Dars >

avtoceste >

Družba za avtoceste v... >

gradbeništvo >

Direkcija Republike... >

Kolektor >

železnice >

2TDK >

Gorenjska gradbena... >

Cestno podjetje Nova... >
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CP Novo mesto >

drugi tir >
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Nova Zdravstvena postaja Tabor bo dražja
RADIO SLOVENIJA 1, 21.11.2020, DANES DO 13H, 13:10
ŠPELA BRATINA (voditeljica)
Nova Zdravstvena postaja Tabor v Mariboru bo dražja, kot so načrtovali. Za novo na Teznu pa še traja arhitekturni
natečaj. Postavili bi jo lahko do konca leta 2023, a finančna konstrukcija še ni izoblikovana.
ALJAŽ MEJAL (novinar)
Nova zdravstvena postaja Tabor bo dražja, kot je bilo načrtovano, pravi mariborski župan Saša Arsenovič. Po njegovih
besedah bi stala po trenutnih ocenah namesto prvotne ocene 4,2 milijona evrov 6,8 milijona evrov. Kot pravi direktor
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Jernej Završnik, naj bi do podražitve prišlo zaradi razmer na trgu.
JERNEJ ZAVRŠNIK (direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor)
Pač je to vedno odvisno od doseganja cen na samem tržišču,ne, in na žalost se v zadnjem času dogaja, da so za
projekti, ki so skrbno pripravljeni, potem cene kandidatov izvajalcev pač so višje od tistih predvidenih cen v samem
projektu.
ALJAŽ MEJAL (novinar)
Dodaja še, da se je rok za oddajo dokumentacije nekoliko podaljšal, a pri izvedbi zaradi tega ne pričakuje zamud, in tako
naj bi to zdravstveno postajo zgradili do pomladi leta 2022. Za Zdravstveno postajo Tezno pa je zdaj v teku arhitekturni
natečaj in bi zmagovalno rešitev lahko dobili, kot ocenjuje Završnik, do konca tega leta. Za ta projekt trenutno ni
zagotovljenega državnega denarja ali sredstev iz drugih virov, a mariborski župan upa, da bodo denar le zagotovili.
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SAŠA ARSENOVIČ (mariborski župan)
Epidemija je pokazala, kako pomembno je to primarno zdravstvo, jaz upam, da bomo zdaj znali strniti in hitrost
načrtovanja in potem najti te vire, da bo tudi ta Zdravstvena postaja Tezno pričetek gradnje, če ne 2021, pa najkasneje v
začetku leta 2022.
ALJAŽ MEJAL (novinar)
Tudi Završnik upa, da bo denar za okoli 9 milijonov evrov vredno zdravstveno postajo na Teznu zagotovljen.Tako bi
lahko bila zgrajena sredi leta 2023, tja pa naj bi umestili tudi programe centra za duševno zdravje odraslih in otrok.
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Metka Pirc 21. 11. 2020

Sporni sosežig odpadkov v
Šoštanju

Zamisel, da bi v TEŠ poleg premoga kurili še
odpadke, vznemirja Šaleško dolino, kjer so se
prebivalci ustanovili več gibanj, s katerimi
skušajo preprečiti vzpostavitev sosežiga v bloku
6 zadnje slovenske termoelektrarne

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

(12:36)

foto: Bor Slana/BOBO
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Šaleške doline ne vznemirja samo zadnja
zaustavitev šestega bloka. Še bolj je na tapeti
zamisel, da bi v Termoelektrarni Šoštanj poleg
premoga kurili še odpadke, zato so prebivalci
ustanovili več gibanj, s katerimi skušajo
preprečiti vzpostavitev sosežiga v bloku 6
zadnje slovenske termoelektrarne. Raziskuje
naša dopisnica Metka Pirc.
Slovenija se sooča z vse večjimi količinami
odpadkov, s katerimi se bo mogla spopasti
sama. Tiste kupe smeti, ki jih ni smiselno
reciklirati, ker se za njihovo predelavo porabi
preveč energije, bi kurili v Termoelekrarni
Šoštanj, poskusni sosežig načrtujejo že konec
prihodnjega leta.
Nenevarne odpadke bi v obliki tako
imenovanega SRF goriva dodajali k premogu.
Gre za okoli 160 tisoč ton odpadkov letno, kar
bi predstavljajo okoli šest odstotkov kuriva,
preostali delež bi bil še vedno lignit. Vsi razlogi
govorijo v prid sosežigu, menijo v šoštanjski
termoelekrarni, kjer proizvedejo tretjino vse
slovenske električne energije.
Kljub množici nasprotovanj, direktor TEŠ Mitja
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Tašler miri: "Tukaj je treba gledati malo širše,
ta projekt je le prvi korak k zmanjševanju
ogljičnega odtisa družbe in prestrukturiranja,
ki nas čaka v bližnji prihodnosti. Glede na to,
da je TEŠ6 ena okoljsko najsodobnejših
termoelekrarn v Evropi, in s tega vidika ima
nameščene izredno napredne filtre in
naprave, ki so ustrezni tudi za sosežig, je bila
to ena taka logična posledica, da smo se
odločili v tej smeri."
Naročili so izdelavo študije, Presoje vplivov na
okolje, v kateri izdelovalci iz podjetij Eurofins
Erico in Instituta Milan Vidmar ugotovljajo, da
naj bi bil vpliv sosežiga na okolje zanemarljiv.
Še več, navajajo tudi zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov, količina ogljikovega
dioksida naj bi se po njihovih projekcijah
zmanjšala za nekaj manj kot 160 tisoč ton
letno. Mimogrede, to za TEŠ pomeni tudi
bistveno manj stroškov s plačevanjem co2
kuponov, s katerimi skuša Evropa ublažiti
porast toplogrednih plinov in zmanjšati
uporabo fosilnih goriv.
Nasprotniki sosežiga pa so že po pregledu več
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kot 600 strani dolgega dokumenta začeli
opozarjati na vrsto težav, ki jih za prebivalce
prinaša sosežig. Na Mestni občini Velenje pod
vodstvom nekdanje ministrice Andreje
Katič deluje delovna skupina, v kateri deluje
več kot 20 strokovnjakov z različnih področij.
V skupini med drugim sodelujejo člani
Šaleškega eko gibanja, skupine, ki je začela
delovati ravno zaradi nasprotovanja sosežigu,
prvi pa so se združili prebivalci v civilni pobudi
Šoštanj. Prav vsi omenjeni nasprotniki
opozarjajo, da je preveč vprašanj o vplivu
sosežiga na zdravje ljudi, zaplete pa se še pri
določitvi vplivnega območja, na katerem so
preverjali morebitne vplive.
Andreja Katič, vodja delovne skupine: "Vse
izhaja iz vplivnega območja znotraj
poslovnega prostora TEŠ. Imamo v bližini
staro trško jedro v Šoštanju, kar nekaj vrst
živih bitij, rastlin, ki so na rdečem seznamu
ogroženih vrst v Sloveniji, v neposredni bližini
imamo tudi naturo 2000… mislimo, da je
potrebno pogledati širše vplivno območje, pri
tem pa upoštevati najnovejša zanstvena
dognanja, predvsem kar se tiče zdravstvene
stroke, kakšen je vpliv na zdravje ljudi,
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predvsem tistih, ki so v preteklosti že bili
izpostavljeni onesnaženju, kar tukaj v Šaleški
dolini smo bili, vemo, da se težke kovine
nabirajo v organizmih, da to ne izgine kar
tako in to potem upoštevati v poročilu. To je
res na hitro, kar nas najbolj moti."
Presoja vplivov na okolje je od junija na
republiški Agenciji za okolje in prostor, kjer
pravijo, da je vloga trenutno v mirovanju. Ko
bo formalno popolna, sledi vsebinski pregled
dokumentacije, pridobivanje mnenj
ministrstev, javna razgrnitev. Nasprotniki
sosežiga si prizadevajo, da bi jih vključili kot
stranke v postopku, TEŠ se namreč ni odločil
za pridobivanje gradbenega dovoljenja, v
katerem bi denimo civilna družba lahko bolj
angažirano sodelovala, ampak zgolj
okoljevarstvenega, saj mu nova gradbena
zakonodaja to omogoča.
Pojavljajo se tudi vprašanja odlaganja pepela,
v katerem bodo zdaj tudi ostanki odpadkov, s
katerimi utrjujejo nasip med obema jezeroma,
nasprotniki svarijo pred izluževanjem snovi v
vodo, česar presoja vplivov na okolje ni
preučila. V TEŠ že pripravljajo odgovore na
vrsto pomislekov, ki so ji zapisali člani prej
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omenjene delovne skupine na Mestni občini
Velenje. Na Občini Šoštanj se za referendum
kljub pobudi civilne iniciative niso odločili, so
pa že izbrali revizorja, to je Inštitut za okolje in
prostor, kjer bodo pregledali presojo vplivov
na okolje. Želijo, da bi revizijo občinski svet
obravnaval še letos.
Nenazadnje pa se prebivalci Šaleške doline
opirajo tudi na dejstvo, da so težave svojih
odpadkov za naslednjih 50 let že rešili.
Njihove odpadke namreč kurijo v sežigalnici v
Celju, kjer iz odpadkov in blata proizvajajo
toplotno in električno energijo, naprava velja
za prvo tovrstno v Sloveniji. Kljub temu da
izpusti iz celjske toplarne glede na pridobljena
dovoljenja naj ne bi bili sporni, pa Celje spada
med območja, kjer so mejne vrednosti
koncentracij PM10 delcev preseženi, še
posebej pozimi, ko se ostalim virom pridružijo
kurišča za ogrevanje, mesto pa leži v kotlini,
podobno kot Velenje in Šoštanj. Kljub
nenehnemu nadzoru, so vprašanja
onesnaženja v zimskem času stalnica. Glede
odpadkov pa se vnovič pokaže, da bi te morali
reševati že na izvoru, torej še preden
nastanejo. Že zdaj pa je jasno, da bo treba za
TEŠ najti nov energent, saj Evropa od nas
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zahteva opuščanje premoga in bo za
prestrukturiranje regije po zaprtju
premogovnika tudi zagotovila denar.
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