Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 10. 2020
Število objav: 9
Internet: 8
Radio: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

EU podpira ponovno uporabo odpadne opreme v urbanih akcijah

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 10. 2020

Avtor

Lidija Petkovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zemljina iz gradbenih posegov v mestu, tista, ki je uporabna in ni pretirano onesnažena. Pri tem sodeluje kot partner
v projektu podjetje ZAG – Inštitut za gradbeništvo in materiale iz Ljubljane, ki je pripravilo to recepturo in skladno s tem
smo potem zamešali te količine.'' Občani so v zameno za uporabne stvari v obeh...

Naslov

Soboški župan Jevšek za STA: Kljub koronski krizi naložbeni ciklus zaživel (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 24. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naložbeni ciklus v tem času celo zaživel. Steklo je namreč urejanje Slovenske in še nekaterih ulic, prav tako so se
začele kar tri večje zasebne investicije - gradnja poslovno stanovanjskega objekta na Kocljevi ulici, novih poslovnih
prostorov Mola na Gregorčičevi ulici ter logističnega centra Pošte Slovenije. Soboški...

Naslov

Celjski župan Bojan Šrot za STA: Velik del predvolilnih obljub že realiziran (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 24. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...realiziran, nekatere pa so v fazi realizacije, je v pogovoru za STA ob polovici mandata ocenil celjski župan Bojan
Šrot. Delajo še na nekaterih projektih, od gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš za mlade do umestitve mestne
obvoznice sever-jug v prostor. Po Šrotovih besedah je obvoznica finančno zelo zahteven projekt,...

Naslov

(INTERVJU) Tomaž Gantar: Upam, da ne bo zmanjkalo prostora v bolnišnicah

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 10. 2020

Avtor

Urška Mlinarič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...težave, s katerimi se soočamo že predlogo." Investicije v zdravstvo. Kako daleč je projekt nove infekcijske klinike v
Ljubljani in Mariboru? "Projekt gradnje infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru je umeščen med prednostne evropske
projekte. Žal zaradi epidemiološke situacije ta teden ni bil podpisan dogovor...

Naslov

Krizno okrevanje: Po izgubljenem napoved razvojnega desetletja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 10. 2020

Avtor

Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V kaj bi investirali, kje bi vzeli denar Kateri so torej ključni projekti iz 40 milijard evrov težkega naložbenega ciklusa v
naslednjih desetih letih? Gradnja hitre železnice Maribor-Ljubljana-Koper in uvedba primestnih vlakov, zagon javne
souporabe električnih koles, izgradnja tretje razvojne osi in naložbe...
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Naslov

#intervju Tanja Fajon, predsednica SD: Želja, da nam uspe s konstruktivno nezaupnico
proti premierju Janši, je zelo živa

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 10. 2020

Avtor

Meta Roglič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bomo imeli izpustov ogljikovega dioksida, ali bomo izpolnjevali pariški podnebni dogovor Ste Socialni demokrati še
vednopodporniki TEŠ? Kako gledate na gradnjo drugega bloka NEK? Glede TEŠ smo že večkrat poudarili, da bi ga že
zdavnaj zaprli, če bi ga lahko, in da bi tudi vložili zakon o zaprtju premogovnika....

Naslov

V novi soseski bo tudi nov dom za starejše

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 10. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V novi soseski bo tudi nov dom za starejše Goriška 24. 10. 2020, 06.00 Kdaj se bo začela gradnja napovedane nove
soseske Ribnik SB II je še zavito v meglo, nameravajo pa tam graditi novo stavbo doma starejših občanov. Naložbo naj
bi izvedel DSO Ajdovščina,...

Naslov

Kaj je ugotovila posebna revizija 30 poslov Berločnikove uprave?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 10. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Foto: zajem zaslona ustanovitvi in dokapitalizaciji družbe Petrol Hidroenergija v BiH iz leta 2015, saj uprava ni
pridobila soglasja nadzornega sveta za gradnjo hidroelektrarne Jelerč, temveč le za ustanovitev družbe, ter ker iz
dokumentacije ni razvidno, da bi opravili skrbni pregled gradbene vrednosti in pričakovanih...

Naslov

Nova večnamenska dvorana v Dupleku

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 24. 10. 2020

Avtor

Aleks Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:16

Trajanje: 2 min

...kriterije, če jih dosegamo minimalne kriterije, smo se potem tudi odločili, da gremo v skorajda ničenergetski objekt.
ALEKS HORVAT (novinar) Celotna gradnja je dosegla vrednost 3.300.000 EUR, od tega so prejeli. MITJA HORVAT
(župan Občine Duplek) S strani Eko sklada 880.000 EUR in pa s strani ministrstva za...
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EU podpira ponovno uporabo
odpadne opreme v urbanih akcijah

Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Skoraj tono rodovitne zemlje so konec septembra razdelili v mariborski občini v okviru evropskega
projekta Urbana zemljina za hrano. Zemljo so občani prejeli v zameno za uporabne stvari ob zaključku
poletne akcije Zamenjaj in pridelaj.
Projekt Urbana zemljina za hrano poteka pod okriljem Urban Innovative Action. Pri akciji Zamenjaj in pridelaj
so se osredotočili na zbiranje odpadne, a še delujoče električne in elektronske opreme, ki po ocenah enega od
osmih partnerjev projekta, mariborskega Inštituta Wcycle, velja za najhitreje rastočo skupino odpadkov v
zadnjih letih.
Svetovalec v inštitutu Igor Kos o tem kaj vse so zbrali v času akcije Zamenjaj in pridelaj: ,,V bistvu smo akcijo
izvedli dvakrat, in sicer v juliju in septembru. Zbrali smo različne stvari. V prvi akciji smo se bolj osredotočili na
zadeve, ki so še uporabne. Dobili smo precej knjig, gospodinjske stvari, od šalic do kozarcev in posode, tudi
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nekaj električnih naprav, kot so npr. toasterji. Vmes so se našle tudi raritete, starejši deli od fotoaparatov. Tisto,
kar pa je bistveno je to, da so ljudje te stvari, ki so se jim bili pripravljeni odpovedati, dejansko tudi prinesli za
nadaljnjo uporabo.''
Po ocenah EU v predalih Evropejcev leži kar več kot milijarda mobilnih naprav, zlasti telefoni, ki so jih množično
uporabljali pred dobrim desetletjem, ki so jih medtem zamenjale zmogljivejše in bolj pametne elektronske
naprave. V Sloveniji naj bi se odstotek odpadne elektronske opreme v lanskem letu povečal kar za 54%, zato je
optimističen podatek, da je 80 odstotkov mobilnega telefona mogoče reciklirati.
Delujočo električno in elektronsko opremo, ki so jo zbrali v okviru omenjenih akcij, bo recikliralo podjetje Zeos.
Preostale uporabne stvari bo prevzelo Društvo Aktiviraj se, prav tako partner projekta Urbana zemljina za
hrano, ki si z dvema trgovinama v Mariboru ljudi prizadeva ozaveščati o pomenu ponovne uporabe, ,,od Smetke
na Gosposki, do Ropotarnice na Partizanski, stvari so tudi pregledali in po potrebi tudi popravili oz. dodelali, če
je karkoli manjkalo. Dejansko gre za sistem ponovne uporabe,'' pojasnjuje Kos.
Po besedah Kosa je eden od produktov projekta inovativna zemljina, ki se prideluje iz dveh snovnih tokov, ki
nastajata v drugem največjem slovenskem mestu: ,,Eno je predelava biološkega odpadka, ki ga vsak dan
ustvarjamo in zbiramo v mestu, drugo pa je zemljina iz gradbenih posegov v mestu, tista, ki je uporabna in ni
pretirano onesnažena. Pri tem sodeluje kot partner v projektu podjetje ZAG – Inštitut za gradbeništvo in
materiale iz Ljubljane, ki je pripravilo to recepturo in skladno s tem smo potem zamešali te količine.''
Občani so v zameno za uporabne stvari v obeh akcijah skupaj prejeli več kot dve toni rodovitne zemlje,
avtohtona semena ali lonček za hladne ali tople napitke za večkratno uporabo, ,,tako da je ena vrečka
predstavljala malo večji cvetlični lonček. Razdelili smo tudi okrog sto lončkov za hladne in tople napitke, čez
dvesto biorazgradljivih lončkov, ki so narejeni iz zamrznjenega graha, ki mu je pretekla uporaba, gre za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

slovenski produkt, in pa več kot tristo vrečk avtohtonih semen, v osnovi so to bila zelišča,'' pojasnjuje Kos.
Upoštevajoč zahtevne spreminjajoče se čase v katerih živimo, zlasti v luči podnebnih sprememb in
prizadevanja EU za zmanjšanje pritiska odpadkov na okolje, Igor Kos, svetovalec pri mariborskem inštitutu
Wcycle, poudari, da sta ob podpori medijev oba dogodka pritegnila presenetljivo število ljudi, ki se zavedajo
pomena ponovne uporabe, kar je osnovni cilj projekta Urbana zemljina za hrano: ,,V zadnjih tridesetih oz.
štiridesetih letih smo bili vzgajani v tem, da vzameš, uporabiš in zavržeš, kar pa ni potrebno. Ta način uporabe
predmetov moramo dejansko začeti spreminjat sami pri sebi, zato želimo skozi tovrstne akcije vsakega izmed
nas spodbuditi k takšnemu načinu razmišljanja in delovanju. Skozi mednarodno sodelovanje se pri različnih
partnerjih srečamo s predstavitvami različnih aktivnosti, ki jih izvajajo drugje, tako da nismo pri tem ekstremno
inovativni, smo pa vendarle uvedli malo drugačen pristop. Pri drugem dogodku smo zaradi statističnega
podatka o povečanju števila odpadne elektronske opreme posvetili malo več pozornosti prav temu.''
Po oceni inštituta Wcycle stvari, ki so jih v obeh akcijah prinesli občani, sicer kažejo na spreminjanje ne samo
potrošniških navad, ampak tudi na razvoj tehnologije.
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Projekt Urbana zemljina za hrano se izteče prihodnje leto, saj je bil zaradi pandemije covida-19 podaljšan.
Lidija Petković; Projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope

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

Lidija Petkovič
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Soboški župan Jevšek za STA: Kljub koronski
krizi naložbeni ciklus zaživel (intervju)
V Mestni občini Murska Sobota so ob uresničenih projektih, ki so si jih zastavili na začetku mandata, kljub dejstvu, da jih
je letos nekoliko zaustavila epidemija, lahko zadovoljni, je v pogovoru za STA povedal župan Aleksander Jevšek. O
uspešnosti ob polovici mandata je sicer po njegovih besedah najbolje povprašati občane.
Kot je pojasnil, se je zaradi epidemije za nekaj mesecev ustavil tok denarja, ki so ga že od julija zalagali za evropske
projekte, povrnjenega pa so dobili šele v začetku oktobra. Nekatere investicije sicer še skušajo spraviti pod streho do
konca leta. Rdeča nit so viri CTN, od koder bodo za urejanje degradiranih območij, mobilnosti in nekaj energetskih
sanacij denar počrpali v celoti.
Čeprav se koronska kriza pri njihovem delu pozna, je po županovih besedah zanimivo, da je naložbeni ciklus v tem času
celo zaživel. Steklo je namreč urejanje Slovenske in še nekaterih ulic, prav tako so se začele kar tri večje zasebne
investicije - gradnja poslovno stanovanjskega objekta na Kocljevi ulici, novih poslovnih prostorov Mola na Gregorčičevi
ulici ter logističnega centra Pošte Slovenije.
Soboški župan pravi, da so od njegovega prihoda na položaj pred šestimi leti uspeli iz evropskih virov pridobiti okoli 24
milijonov evrov. Ambicij je še precej, zato so v nabor idej, za katere ki bi lahko črpali sredstva iz naslova postkoronskega
okrevanja, uvrstili vrsto projektov.
Med temi je na področju oskrbe starejših omenil gradnjo dodatnih zmogljivosti za starejše na Gregorčičevi ulici,
dograditev dnevnega centra v Bakovcih in urejanje bivalnih enot za starejše, na komunalnem področju pa drugo fazo
nadgradnje vodovodnega sistema ter rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema v sklopu programa protipoplavne zaščite.

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

Koncesijsko pogodbo in javno-zasebno partnerstvo so že podpisali za energetsko sanacijo 14 občinskih objektov, med
katere sodijo tudi občinska stavba in vse osnovne šole, s čimer bodo začeli naslednje leto. Obnavljajo počitniški dom za
socialno ogrožene otroke v Baški, načrtujejo nadgradnjo glasbene šole in nove kolesarske povezave.
Sprejeli so tudi prostorski načrt za širitev romskega naselja Pušča, nove soseske nastajajo v Rakičanu, Bakovcih in
Krogu.
Za Mursko Soboto je pomembna tudi državna investicija v vzhodno in severno obvoznico. Za prvo gradbeno dovoljenje
pričakujejo že naslednje leto, deloma pa bo projekt financiran tudi z občinskim denarjem.
Delno že poteka tudi 4,7 milijona evrov vredna naložba v namakalni sistem, širiti nameravajo obrtno in industrijsko cono,
kjer že rastejo nove proizvodne hale. V načrtu je še celostna ureditev soboškega jezera, kjer želijo vzpostaviti hotel, saj
se je v času koriščenja bonov pokazalo, da ima Pomurje premalo nočitvenih zmogljivosti.
"Želja je tudi pokrit plavalni bazen, kar je sicer zahtevna investicija, a če se bo pokazala priložnost za črpanje evropskega
denarja, se bomo tega lotili," je omenil župan. V načrtu imajo tudi selitev avtobusne postaje iz središča mesta k železniški
postaji ter začetek prenove Lendavske in še nekaterih mestnih ulic.
Za mesto se bo marsikaj spremenilo že pred koncem leta, saj bo takrat zaključen projekt urejanja mestnega središča.
Zaključek del načrtujejo decembra. Kot zagotavlja župan, je naložba še vedno vredna 4,5 milijona evrov, za kolikor je bila
podpisana pogodba. Naslednji teden začnejo sajenje 103 dreves, s čimer bodo uresničili željo po ozelenitvi mesta.
Občina se je pred časom zaradi spora s Pomurskimi lekarnami, ki jim očitajo neizvajanje javnih naročil pri nabavah in
izkoriščanje monopolnega položaja odločila za ustanovitev novega zavoda in izstop iz sedanjega. Kot je povedal župan,
so že kupili prostor na Grajski ulici, a se še odločajo, ali bi res ustanovili zavod ali pa podelili koncesijo. Pri slednjem bi bil
namreč postopek hitrejši.
Tudi revizija postopkov javnega naročanja v zdravstvenem domu je po besedah župana že opravljena. Revizorji pišejo
poročilo, ki ga bo najprej preučil zavod in nanj odgovoril, šele ko pravnomočno, pa bo jasno, kaj od sicer anonimnih
obtožb je res in kaj ne.
Jevšek, ki ima v mestnem svetu podporo stranke SD, je sodelovanje v njem ocenil za boljše kot v prejšnjem mandatu.
"Kultura dialoga je na bistveno višji ravni. Opozicija opozarja na stvari, ki jih je po njihovem potrebno pri kakšnem odloku
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popraviti ali spremeniti. Skozi spravimo praktično vsak dokument, za katerega smo se dogovorili, tudi vsak proračun," je
dejal.
Proračun za leto 2021 je v pripravi. Po sprejeti časovnici bi se decembra lotili prvega branja, sprejem pa načrtujejo konec
januarja. Občina je po županovih besedah v dobri finančni kondiciji in ima še dovolj prostora tudi za zadolževanje, za
okoli šest milijonov, kar pa bodo počeli le za investicije in še to s tresočo roko.
Čeprav je sam vidni funkcionar trenutno opozicijske SD, zaradi tega pri sodelovanju z državnimi organi ne čuti ovir. Kot
poudarja, je župan vseh, ne le volivcev SD, zato ne smejo biti občani, ki niso privrženci te stranke, talec njegove opcije.

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

"Meni je vseeno, kdo bo prerezal trak za vzhodno obvoznico, pomembno je, da jo dobimo," je še dejal za STA in dodal,
da tudi sicer dobro sodeluje z vsemi poslanci iz regije.
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Celjski župan Bojan Šrot za STA: Velik del
predvolilnih obljub že realiziran (intervju)
Velik del predvolilnih obljub je že realiziran, nekatere pa so v fazi realizacije, je v pogovoru za STA ob polovici mandata
ocenil celjski župan Bojan Šrot. Delajo še na nekaterih projektih, od gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš za mlade do
umestitve mestne obvoznice sever-jug v prostor.
Po Šrotovih besedah je obvoznica finančno zelo zahteven projekt, ki ga brez pomoči države sami ne bodo zmogli. Glede
gradnje enodružinskih hiš pa je pojasnil, da bodo naprej naredili pilotni projekt. Lokacija teh hiš še ni določena,
razmišljajo pa o gradnji na Ostrožnem, Zagradu ali severnem delu Sončnega parka. V enem kompleksu bi zgradili od pet
do deset hiš.
Kot trenutno največji problem Celja vidi tranzitni promet skozi staro mestno jedro. Dolgoročen problem je tudi
onesnažena zemljina kot dediščina industrijske preteklosti. Do neke mere pa je občina že rešila poplavne težave.
Šrot sicer meni, da se zadeve v Celju dobro odvijajo, zlasti zdaj, ko država občine nekoliko korektneje financirana iz
naslova povprečnine.
"Pozna se tudi, da so zaživeli projekti, sofinancirani z evropskimi sredstvi. Trenutno imamo v Celju celo vrsto gradbišč,
nekatera se še odpirajo, zlasti na cestah. Delamo tudi na izgradnji kanalizacijskega omrežja v vzhodnem delu Celja
skupaj s štorsko in in vojniško občino. To je velik projekt, vreden preko osem milijonov evrov," je dejal Šrot.
Veliko pozornosti v občini namenjajo vzdrževanju in urejanju več kot 400 kilometrov lokalnih cest. Nekatere so namreč v
slabem stanju in potrebne temeljite rekonstrukcije z dograditvijo pločnikov. To nalogo bodo morali realizirati v naslednjem
desetletju, je ocenil.
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Občina se prav tako pripravlja na gradnjo novega vrtca, morda celo dveh. Kot je dejal Šrot, trenutno zelo intenzivno
razmišljajo o gradnji novega vrtca v soseski Gaberje, vendar bo ta projekt prišel na vrsto, ko bo zanj denar v občinskem
proračunu.
Glede načrtov za izgradnjo visečega mostu, ki je sprožil veliko debat in diskusij, ki so bile po Šrotovi oceni "malo
zgrešene", saj da nikoli ni povedal, kako naj bi se projekt financiral, pa je dejal, da je trenutno v fazi priprave projektne
dokumentacije. Ta naj bi bila pripravljena do spomladi, potem bodo iskali finančne vire.
Gradnja mostu naj bi stala od tri do 3,5 milijona evrov, cena ureditve dostopnih poti in servisne ceste pa bo odvisna od
trase terena.
Celjska občina se sicer trenutno aktivno ukvarja s tekočo finančno perspektivo. Z evropskimi in državnimi sredstvi je
občina v tej perspektivi med drugim zgradila Tehnopark, obnovila Lilekovo in Gubčevo ulico, izgradila veliko kolesarskih
stez, začela je tudi gradnjo severne vezne ceste in stanovanjske soseske Dečkovo naselje.
"Naša želja je, da bi končali obnovo Knežjega dvora, ki je precej velik finančni zalogaj. Projekt je že pripravljen, imamo
tudi gradbeno dovoljenje, obnova pa bi stala od sedem do osem milijonov evrov. Gre za pomemben projekt slovenske
kulture dediščine in te naložbe ne moremo financirati zgolj iz občinskega proračuna. Obnova se sicer vleče že 25 let in je
čas, da jo zaključimo," je dejal Šrot.
Na vprašanje, ali razmišlja o uvedbi participatornega proračuna, je odgovoril, da ga celjska občina v bistvu že ima,
odvisno od tega, kaj kdo razume pod tem pojmom. Postopek sprejemanja proračuna je namreč tak, da je v začetni fazi v
zelo široki razpravi v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, s svojimi predlogi pa ga potem uravnotežijo svetniki.
Pomembno je, da ne zanemarijo nobenega področja, je dodal.
Celjska opozicija Šrotu očita predvsem samozadostnost v odločevalskem smislu in odsotnost širše razprave o
prihodnosti Celja. Po Šrotovi oceni opozicija ni upravičena do takšnih očitkov, saj so opozicijski svetniki v različnih
občinskih odborih, komisijah in nadzornih svetih.
"Nikdar nisem delil svetnikov na koalicijske in opozicijske. Pametni in dobri predlogi lahko pridejo z vseh strani, večino jih
tudi sprejmemo. V mestnem svetu nimamo političnih zdrah, se medsebojno spoštujemo," pravi Šrot.

9

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

24.10.2020
Saturday,
Sobota,
08:50
08:50

Kazalo

https://www.sta.si/2821912/celjski-zupan-bojan-sro...

2/2

Po njegovi oceni se je občina ob izbruhu epidemije z novim koronavirusom zelo dobro organizirala in komunicirala, zato
jih je pohvalila tudi opozicija. Na podlagi spomladanskih izkušenj so zdaj bolj samozavestni. Na srečo se jim zdaj ni treba
ukvarjati z nabavo zaščitne opreme, zato bodo tokrat veliko pozornosti namenili ranljivim skupinam in ozaveščanju
prebivalcev o preventivnih ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, je dejal.
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O morebitnem novem, že sedem županskemu mandatu se bo Šrot odločal tik pred zdajci. Zdaj pa se trudi korektno
izpeljati aktualni mandat in pri tem ne zamuditi priložnosti, da se naredi nekaj več, kot je bilo obljubljeno pred dvema
letoma. "S prihodnjimi volitvami se torej še ne ukvarjam," je dejal.
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(INTERVJU) Tomaž Gantar: Upam, da ne bo
zmanjkalo prostora v bolnišnicah
ODPRI GALERIJO
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ROBERT BALEN

Urška Mlinarič

Uroš Esih
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Minister za zdravje in začasni zastopnik Desusa do kongresa med drugim o
komunikacijski strategiji vlade pri uvajanju ukrepov proti koronavirusu,
zaustavitvi javnega življenja ter premeščanju zdravstvenih delavcev. Pa tudi o
zdravstveni reformi in projektu nove infekcijske klinike v Ljubljani in
Mariboru.
Medtem ko je vlada razglasila epidemijo, se javnost zadnje tedne sprašuje, kje je minister za
zdravje. Z izjemo strankarskih nastopov vas v vlogi ministra za zdravje zadnje tedne nismo videvali.
Menite, da glede na funkcijo in dejstvo, da ste tudi sam zdravnik, niste ravno vi tisti, ki bi morali
ljudem pojasniti, kako resna je situacija?
"Najbrž veste, da sem bil zadnje dni bolan, pa ne zaradi okužbe s covidom-19. To je bil razlog za mojo
medijsko odsotnost na vseh področjih. Sicer menim, da je ministrstvo za zdravje ves čas močno prisotno
pri različnih obrazložitvah in največjo težo imajo gotovo člani strokovne skupine, ki dnevno obveščajo
javnost o stanju in ukrepih. Ministrstvo je pripravilo načrt dejavnosti ob pojavu epidemije oziroma
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pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo nalezljive bolezni v
Sloveniji, ki so ga sodelavci dosledno izvajali. Po drugi strani je po razglasitvi epidemije vlada sprejela
načrt komunikacije, ki ga vodi urad vlade za komunikacije, Ukom. Takoj ko mi je zdravje to dopuščalo,
sem tudi sam pojasnil situacijo, v kateri smo se znašli in ki je težka."
Epidemija se dobiva na komunikacijski strategiji. Je vlada pri delu prebivalstva naletela na gluha
ušesa tudi zato, ker je njeno komuniciranje neprimerno in pogosto pospremljeno s kontradiktornimi
izjavami govorcev?
"Zagotovo so bile storjene napake v obveščanju, tudi kakšna obrazložitev ukrepov je bila kdaj nerodna,
vendar menim, da je bila rdeča nit tistemu, ki hoče razumeti, ves čas jasna. Vsi ukrepi in navodila gredo v
isto smer, in sicer, da se moramo izogibati nepotrebnim kontaktom, da moramo varovati sebe in s tem svoje
najbližje, uporabljati zaščitne maske. Ne nazadnje se moramo obnašati, kot da je vsak od nas kužen in da
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obstaja nevarnost, da bo okužil svojega sodelavca, družinske člane, prijatelje. Če bi vsi sprejeli to dejstvo,
bi imeli danes bistveno manj težav. Iskati izgovore samo v neustrezni ali napačni vladni komunikaciji ne
vzdrži trezne presoje."

Gantar, ki je že bil minister za zdravje slabi dve leti v drugi Janševi vladi in v vladi Alenke Bratušek, ne
obžaluje, da je to vlogo prevzel še enkrat. “Težko je reči, da obžalujem. Vedel sem, da bo zahtevna, a
tako kot večina nisem vedel, kaj bo epidemija prinesla Sloveniji in drugim državam. A prevzel sem to
odgovornost, zato bom naredil vse, kar je v moji moči, da zaščitim zdravje ljudi in javni zdravstveni
sistem.”
Zaradi nujnih klicev je minister dvakrat prekinil ta pogovor. “Kacin kliče,” je dejal. Vladni govorec, ki
je že večkrat javno kritiziral Gantarja, je zdaj šef vsem ministrom, ko gre za komunikacijo z javnostjo
glede covid zadev. Tako je moral Gantar popoldne nastopiti na tiskovni konferenci.

Je potemtakem narod kriv za razmah okužbe?
"Krivde ne bi želel valiti na nikogar. Preprosto dejstvo je, da je virusa v našem okolju preveč, zato, če ga
želimo omejiti, življenje ne more teči po ustaljenih tirnicah. Navsezadnje se s to situacijo soočamo na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

svetovni ravni. Potek krivulje okužb, če primerjamo evropske države, je identičen; v enih državah je okužb
več, v drugih nekoliko manj."
Predsednik vlade Janez Janša je nedavno v državnem zboru dejal, da je Slovenija dobro
pripravljena na drugi val. Kje se to vidi?
"Kljub vsem težavam menim, da je javnost glede tega vprašanja preveč kritična. Še enkrat. Slovenija ni
edina, ki se na enak način sooča s problemom epidemije. Delo je bolje organizirano, imamo zaščitno
opremo …, ne moremo pa v nekaj mesecih odpraviti dolgoletnih pomanjkljivosti zdravstvenega sistema ali
težav v domovih za starejše občane.
Epidemija je pojav, ki je zajel cel svet in z običajnimi ukrepi, ko se je poskušalo obdržati družabno
življenje, delovno okolje in izobraževanje, nismo uspeli. Virus se je nezadržno širil, najprej preko meja in
nato znotraj države. Odločitve o ukrepih, kot so odprte meje, poenoteni ukrepi, smo sprejemali v dogovoru
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z drugimi državami. Žal se je pokazalo, da je brez omejevalnih ukrepov epidemija močnejša."
Ali bomo ponovno priča popolni zaustavitvi javnega življenja, tako imenovanemu lockdownu?
"Glede na trend naraščanja okužb osebno menim, da da bi morali čim prej ponovno sprejeti odločitev o
zaustavitvi javnega življenja. Ko je enkrat okužb toliko, kot jih imamo te dni v Sloveniji, je nemogoče
zajeziti širjenje brez tega ukrepa. Zavedam se, da je drastičen, a se k njemu znova vrača vse več držav. Čas
za tovrstno odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, tako da lahko državo zapremo z manj
škode, in če dodamo še en teden, mislim, da se bodo stvari dale obvladovati. Za nas pa bi bilo po drugi
strani zelo obremenjujoče, če bi čez 14 dni ugotovili, da sprejeti ukrepi niso zadostovali in bi prišli do
točke, ko zdravstvo ne bi več zmoglo vzdržati vseh obremenitev. Vsi se bojimo, da bi prišli do točke, ko ne
bi več imeli možnosti za nadzorovanje epidemije, zato je danes glavna rešitev v omejevanju kontaktov."
Zdravstveni delavci so že v prvem valu opozarjali, da bo največji problem, če pride do drugega vala,
pomanjkanje kadra. Zakaj v vmesnem času vlada ni znižala kriterijev za znanje slovenskega jezika,
kar bi omogočilo prihod več kadra iz držav na Balkanu. Zakaj še vedno delujejo referenčne
ambulante in centri za krepitev zdravja, od koder bi lahko kader prerazporejali tja, kjer je nujno
potreben?
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"Država lahko počne ne vem kaj, a v nekaj mesecih visoko izobraženega zdravstvenega kadra ne more
pričarati. Slovenija je tudi vse manj zanimiva za zdravstvene delavce iz držav z Balkana, tako zaradi nizkih
plač kot zaradi težav zdravstvenega sistema, o katerih govorimo že vrsto let, pa zanje nihče ne želi slišati.
Pričakovati, da jih bomo lahko rešili zdaj, v trenutku krize, ni realno. Delavcev iz drugih držav se ne da
tako preprosto dobiti, poleg tega se tudi tam soočajo s podobnimi težavami in potrebujejo svoje
zdravstvene delavce za obvladovanje epidemije. Glede premeščanja zdravstvenih delavcev pa smo
zakonsko podlago dobili šele s PKP5. Zaposleni, še posebno na primarnem nivoju, bodo po potrebi
premeščeni v bolnišnice, v svojih matičnih ustanovah bodo pomagali specializanti. Razmere se hitro
spreminjajo, a trenutno hujše potrebe še ni."
V UKC v Ljubljani in Mariboru očitno stvari vidijo drugače, saj pozivajo kolege koncesionarje in
zasebnike, da priskočijo na pomoč. Tudi opozicija in zdravniške organizacije pozivajo k vključitvi
specializantov, upokojenih zdravstvenih delavcev …
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"Za vpoklic specializantov smo na ministrstvu za zdravje že sprejeli sklepe, da jih lahko vsaka matična
institucija vpokliče, če bi obstajala potreba po tem. Zdravstveni sistem postopno prilagajamo večjemu
številu covid bolnikov na eni in zdravstvenim programom za vse druge bolnike na drugi strani. Ob hitrem
naraščanju števila okužb žal brez zmanjševanja ostalih programov ne bo šlo. V tem je tudi velika razlika v
primerjavi s prvim valom, ko smo že v začetku epidemije praktično prekinili vse redno delo razen urgence.
Tega zdaj nismo želeli narediti zaradi potreb vseh drugih bolnikov. Menim, da bi bilo zgrešeno, da bi imeli
v neki bolnišnici prostih več sto postelj, ki bi čakale le na covid bolnike, če vemo, da na obravnavo
nedopustno dolgo čakajo tudi bolniki z drugimi diagnozami in potrebami po zdravljenju. Zato je smiselno
vzporedno z večanjem potreb po kapacitetah za covid bolnike postopno zmanjševati druge programe. Če bi
si delali zalogo covid postelj za naslednje dva, tri, štiri tedne, bi s tem škodovali drugim bolnikom,
predvsem tistim, ki čakajo nad strokovno dopustno čakalno dobo."

Zagotovo so bile storjene napake v obveščanju, tudi kakšna obrazložitev ukrepov je
bila kdaj nerodna, vendar menim, da je bila rdeča nit tistemu, ki hoče razumeti, ves
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čas jasna

Koliko postelj lahko bolnišnice zagotovijo za covid bolnike. Najbrž imate kakšen načrt, v prvem valu
ste dejali, da je maksimum 1000 postelj. Ta številka še drži?
"Še enkrat, moj namen ni, da bi lahko rekel, da 500 postelj čaka na covid bolnike, ker bi to pomenilo, da
prav toliko drugih bolnikov ne bo deležnih zdravljenja. Navodila, ki jih imajo izvajalci, so, da sproti
zagotavljajo postelje glede na potrebe. Dnevno narašča potreba po približno desetih covid posteljah. V tem
trenutku imamo postelj dovolj, v primeru večje potrebe pa bo nujno zmanjšati število planiranih posegov."
Opozicija je pozvala tudi k zagotovitvi dodatnih postelj v hotelih, zdraviliščih.
"Dokler zmoremo, morajo biti bolniki hospitalizirani v rednih bolnišnicah. In za zdaj to zmoremo. Kar pa
zadeva druge zmogljivosti; seveda bodo lahko na voljo tudi hoteli in še kaj, a je problem, kje zagotoviti
osebje, ki bo skrbelo za bolnike tako v bolnišnicah kot v hotelih. Tovrstni predlogi niso realni, zato sami
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iščemo rešitve znotraj zdravstvenega sistema. Za zdaj so kapacitete na razpolago, in upam, da ne bomo
prišli tako daleč, da bi zmanjkalo prostora v bolnišnicah. Da se to ne bo zgodilo, pa ne zadostuje le
sprejemanje ukrepov, ampak tudi, da se teh ukrepov vsi dosledno držimo."
Pred tedni se je Topolšica omenjala kot covid bolnišnica. Kje se je zalomilo?
"Ni se zalomilo. Razumeti je treba, da če bi imeli že zdaj sto praznih postelj za covid bolnike, kot se
pričakuje, bi to pomenilo, da smo se tam odpovedali zdravljenju drugih bolnikov. Ko bodo postelje v
Topolšici potrebne, bodo tisti trenutek tudi na razpolago. Na zalogo jih nima smisla hraniti. Tako ravnamo
tudi zato, da ne bi ves čas poslušali očitkov, da drugi bolniki niso imeli dostopa do zdravljenja. V tem
trenutku ne vidim hujših težav, da covid bolnik ali drug bolnik ne bi mogel biti deležen zdravljenja. Se pa
lahko razmere zelo hitro spremenijo, če nam ne bo uspelo zajeziti epidemije in zmanjšati dnevnega
naraščanja okužb."
Kako boste poskrbeli, da v zdravstvenih ustanovah ne bodo zavračali pacientov, ko bodo želeli do
zdravnika oziroma ne bodo deležni obravnave, ker bodo čakali na izid covid testa?
"Ni minister tisti, ki lahko prepreči vsak odklon. Kolegi v bolnišnicah vedo, da okužba s covidom ali sum
na okužbo s covidom ni razlog, da se bolnik ne bi obravnaval zaradi druge bolezni. Res so se dogajali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

posamezni primeri - morate vedeti, da so zdravstveni delavci ljudje z enakimi bojaznimi, kot jih imate vi
ali jaz -, zato se lahko zgodi kaj podobnega, kot ste navedli. Zaupam svojim kolegom zdravnikom in
medicinskim sestram in menim, da so bolniki še vedno korektno obravnavani."
Pred petimi meseci ste v intervjuju za Večer dejali, da ne vidite bojazni, da bi ljudje zaradi tega, ker
niso mogli dobiti zdravstvene oskrbe v času ustavitve nenujnih posegov, umirali. Ste še vedno
prepričani o tem glede na to, da se programi ponovno krčijo, čakalne vrste pa so se še dodatno
podaljšale?
"Nehati se moramo sprenevedati. Čakalne dobe naraščajo že več kot pet let, ne zaradi covida. V letu 2013,
ko sem zapustil mesto ministra za zdravje, je bilo približno 7000 čakajočih nad dopustno dobo, ob koncu
lanskega leta je bilo takih 75.000. Zato še enkrat; tudi čakalne dobe nad strokovno dopustno čakalno dobo
so razlog, da ne sproščamo postelj za covid bolnike na zalogo, temveč zdravimo vse bolnike, kolikor dolgo
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je možno. Če bo šla epidemija naprej po poti, kot kaže zdaj, bomo lahko imeli z zdravljenem drugih
necovid bolnikov resne težave. Zato velja ponovno moje opozorilo, da se je treba dosledno držati ukrepov
in držati se jih moramo vsi, od prvega do zadnjega."
Kako potemtakem razumete poziv Zdravniškega društva, da naj bi se razglasila začasna imuniteta
za zdravstvene delavce v času covida?
"Nisem prepričan, da je pravno to sploh mogoče. Zdravniku, ki bo delal po svoji vesti in v skladu s
strokovno doktrino, ne bo mogoče očitati malomarnosti, ki je lahko razlog za kazenski pregon. Zato ne
vidim potrebe, da bi razmišljali v smeri uvedbe imunitete. Je pa res, da v izrednih razmerah lahko pride do
okoliščin, kjer je možnost ukrepanja tudi omejena. Na vseh nas je, da takih situacij ne bo."
V skrajševanje čakalnih dob v novem razpisu, ki je predviden, boste vključili tudi zasebnike. Kako
boste preprečili, da se ne bi ponavljale anomalije iz prejšnjih razpisov, ko so koncesionarji pobrali
lažje posege, ki so bili bolje plačani, javnim zavodom pa so ostali težki primeri?
"Zdaj je naša prioriteta obvladovanje epidemije, šele v naslednjem koraku lahko govorimo o skrajševanju
čakalnih dob. Razpis bo objavljen za naslednje leto, ko bomo obvladali epidemijo. Sicer pa menim, da gre
za napačno prikazovanje dogajanj v prejšnjih razpisih, saj se je to redko dogajalo. In kot drugič, če je poseg
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natančno opredeljen, če so pravila jasno definirana, zlorab ne more biti. Poleg tega je treba vedeti, da je
zdravnikov v Sloveniji premalo, in tistim, ki želijo opraviti več dela, je to treba tudi omogočiti. Verjemite,
da niso vsi zdravniki pripravljeni delati cele dneve, nekateri tega tudi ne zmorejo. Čakalne dobe z javnim
sistemom skrajšujemo že šest let. Rezultat pa je, da so čakalne dobe vedno daljše. Prav zato smo se
odločili, da bo lahko čakajoči zdravstvene storitve v programih, kjer je čakalna doba nad dopustno čakalno
dobo največja, koristil kjerkoli, tudi pri zasebniku, in mu za to ne bo treba plačati iz lastnega žepa."
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ROBERT BALEN

Nameravate koncesije, s katerimi država omejuje delo zasebnikov v javnem sistemu, ukiniti na dolgi
rok?
"Ne, v tej vladi ne bomo prišli tako daleč. Seveda pa bo treba doseči širši konsenz, kaj želimo. Sam sem
zagovornik javnega zdravstva, a poglejmo v države, s katerimi se primerjamo in ki jim morda celo
zavidamo dobro zdravstvo, kot je denimo Avstrija. Imajo kombinacijo javnega in zasebnega zdravstva. In
enako velja za financiranje; zdravstvo se financira iz javnih in zasebnih sredstev. Pri nas prevladuje
miselnost, tudi zato, ker je všečna in zaradi katere že 20 let ne moremo izpeljati zdravstvene reforme, da
lahko javni sistem in javna sredstva pokrijejo vse potrebe po zdravstvu. Do danes se to ni potrdilo in bojim
se, da se nikoli ne bo. Prej ko bomo to razumeli, prej bomo prišli do zdravstvenega sistema, ki bo deloval
učinkovito v javnem delu in po potrebi v manjšem v zasebnem delu."
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Se boste zdravstvene reforme lotili po covid času?
"V tem trenutku možnosti za resno zdravstveno reformo skoraj ne vidim, tudi zato, ker je ta vlada delo
prevzela sredi mandata. To ne pomeni, da se ne bomo lotili predlogov, a glede na izkušnje bi bil hudo velik
optimist, če bi verjel, da je možno izpeljati zahtevno zdravstveno reformo še v tem mandatu. Ne samo
zaradi epidemije in skrajšanega mandata, ampak tudi glede na številne zelo različne predstave, kakšna naj
bi bila."
Pred časom ste napovedali, da bi iz košarice storitev izločili zobozdravstvene storitve za odrasle ...
"To ne drži, ne na način, kot je bilo rečeno, in ne, kot sprašujete. Če državi ne bo uspelo zagotoviti dovolj
javnih sredstev, bo treba razmišljati o delitvi košarice pravic. S tem, kaj bo sodilo v eno košarico pravic in
kaj v drugo, se v tem trenutku na ministrstvu za zdravje ne ukvarja nihče. Predvsem pa je odločitev širše
politike, da ne rečem družbe, koliko sredstev smo pripravljeni investirati v javno zdravstvo. Trenutno
dajemo premalo sredstev, smo pod povprečjem Evropske unije in držav, s katerimi se radi primerjamo, zato
imamo zadnjih 15 let težave v javnem zdravstvu. Po drugi strani pa ljudem obljubljamo, da bodo za javni
denar dobili vse in da bomo imeli vrhunsko zdravstvo. Nekje se ta računica ne izide. In to v prvi vrsti
občutijo izvajalci, potem pa bolniki z res pretiranimi čakalnimi dobami."

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

Več bo torej moral prispevati proračun pa tudi posameznik iz lastnega žepa?
"Možnosti je seveda več. Eden od predlogov Svetovne zdravstvene organizacije, ki je pred nekaj leti
preučila naš zdravstveni sistem, je, da je treba vire v zdravstvu razpršiti. Eno so prispevki in prispevna
stopnja je - glede na to, kar poskušamo ljudem omogočiti, predvsem pa, kar se jim obljublja - prenizka.
Želimo solidarno, vsem dostopno zdravstvo.
Na drugi strani pa je treba najti tudi druge vire, med katerimi je lahko proračun, deloma gotovo tudi
zasebna sredstva, kamor sodijo dopolnilna zavarovanja. Treba se bo dogovoriti, predvsem pa zagotoviti
dodaten denar za zdravstvo. Slovenija nameni za zdravstvo pol manj denarja kot države, s katerimi se
želimo primerjati. Pričakovati, da bomo imeli enak nivo ob bistveno nižjem vložku, je nerealno, posledica
pa so težave, s katerimi se soočamo že predlogo."
Investicije v zdravstvo. Kako daleč je projekt nove infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru?
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"Projekt gradnje infekcijske klinike v Ljubljani in Mariboru je umeščen med prednostne evropske projekte.
Žal zaradi epidemiološke situacije ta teden ni bil podpisan dogovor o gradnji infekcijske klinike v
Mariboru. Investicijo bo vodila Družba za investicije (DRI), ki razpolaga s potrebnim strokovnim znanjem
in lahko investicijo pravočasno pripelje do konca."
Kdaj bi lahko bili končani novi infekcijski kliniki?
"Glede na to, da nisem gradbinec, me veliko sprašujete. Verjetno ste seznanjeni tudi s težavami pri javnih
naročilih. Po evropskih perspektivah je predvideno, da bi bili kliniki zgrajeni do leta 2027."
Iz evropskega sklada za okrevanje si Slovenija obeta 5,2 milijarde evrov, od tega za zdravstvo le 219
milijonov evrov. Predvidena je gradnja mreže urgentnih centrov in dispečerskih služb. Ti načrti so
bili že v preteklosti, pa se stroka in politika nista mogli poenotiti. Kako boste dosegli preboj pri
omenjenih projektih, seveda če boste uspešni pri črpanju evropskih sredstev?
"Mislim, da je tukaj enotno prepričanje stroke in politike, da so ti projekti potrebni, zato preprosto ne bi
smelo biti več težav, da se izpeljejo."
Poslanec Franc Trček (SD) je na svoje vprašanje o investicijah dobil odgovor, da je za investicije v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zdravstvu za obdobje 2021-25 za UKC Ljubljana namenjenih 134 milijonov evrov, za UKC Maribor
pa le pet milijonov. Čemu tak razkorak?
"Razkorak je nastal, ker ni bila upoštevana celotna slika. Prej ste omenjali infekcijsko kliniko v Mariboru.
Verjemite, da ne stane samo pet milijonov evrov, ampak so sredstva zagotovljena iz drugega vira, zato v
proračunu to ni bilo vidno in tako lahko pride do napačne interpretacije."
Tako v primeru akreditacij, ki jih je želelo uvesti ministrstvo v predlog aneksa k splošnemu
dogovoru, kot glede predloga, da bi epidemiologi izdajali karantenske odločbe, ste dejali, da s tem
niste bili seznanjeni. Kako je mogoče, da gredo taki predlogi mimo vas?
"Če bi sam osebno sodeloval pri čisto vsaki stvari, ki je v pristojnosti ministrstva, tudi 14-urni delovnik ne
bi bil zadosti. V delo so vključene delovne skupine, ki pripravijo predlog. Predstavniki delovnih skupin
imajo lahko svoje poglede in svoje predloge, ki jih nato v postopku sprejemanja dokumenta in usklajevanja
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tudi z zunanjimi partnerji prečistimo, določene predloge upoštevamo, nekaterih pa ne. Od osnutka do
končnega izdelka se običajno zgodijo spremembe."
Predsednik vlade je napovedal izločitev zdravstva iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.
Kakšne koristi bi to prineslo zdravnikom in zdravstvenemu osebju, če se nenehno poudarja, da bo
masa za plače ostala enaka?
"V tem trenutku je predvideno, da ostane masa plač za zdravstvo nespremenjena, ker si kot država
povečanja zdaj ne moremo privoščiti. Na drugi strani pa menim, da je plačni sistem, kot je danes, velika
ovira za dobro delovanje celotnega javnega sektorja, ne samo zdravstva. V javni sektor so uvrščeni različni
profili, poklici, zahtevnosti in odgovornosti, ki med sabo preprosto niso primerljivi. Tudi zaradi tega
imamo danes na področju zdravstva velik problem, ljudje se ne odločajo za ta poklic. Nekoliko manj pri
zdravnikih, absolutno pa to velja za medicinske sestre. Narediti moramo stimulativen plačni sistem, z
možnostjo nagrajevanja tistih, ki so uspešnejši ali boljši, česar sedanji plačni sistem ne omogoča v zadostni
meri."
Torej bo treba maso za plače povečati?
"Na daljši rok prav gotovo. Treba je postaviti vsa pravila in načine za vrednotenje in nagrajevanje boljših.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Doreči in spremeniti bo treba več pravil, ob primernem času pa seveda zagotoviti tudi primerna sredstva."
V kolikšnem času pa bi se izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema lahko zgodil?
"Plačni sistem ni v pristojnosti ministrstva za zdravje in vsi se zavedamo, da so tudi na drugih področjih
potrebne spremembe. V trenutku epidemije, ene največjih zdravstvenih kriz v času samostojne Slovenije,
bi bilo neresno in neodgovorno, če bi vam rekel, da se bo to zgodilo v kratkem. Zagovarjam pa, da je
sprememba na tem področju nujna, sicer bomo v naslednjih letih ostali brez dodatne kritične količine
zdravstvenih delavcev."
Na kratek rok zaposleni v zdravstvu torej ne morejo pričakovati bistvenega napredka, kar zadeva
vrednotenja dela?
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"Družba se mora odločiti. Če ceni zdravstvo in zdravstvene delavce, bo morala te ljudi glede na zelo
odgovorno delo, ki ga opravljajo, primerno nagraditi. Danes nam medicinske sestre uhajajo iz poklica,
zdravniki pogosto v tujino. Slovenija je zdravstvo žal zanemarila, zato imamo zdravstveni sistem v veliki
meri na kolenih. Za zdravstvo in zdravstvene delavce bo treba narediti mnogo več, kot smo naredili v
preteklosti. Kot minister za zdravje bom vedno zagovarjal primerno nagrajevanje, si prizadeval za
privlačnost poklica, tudi z organizacijo dela in delovnimi pogoji, da bodo zdravniki in medicinske sestre
ostali v svojih poklicih in v Sloveniji."

Tudi če bi se razmišljalo o odhodu, sem prepričan, da je Erjavec dovolj izkušen, da ve,
da mora v tem primeru obstajati primerna alternativa

Na vrhuncu drugega vala epidemije je slišati o napetostih v vašem kabinetu, sploh med vami in
državno sekretarko Tino Bregant, ki sodi na linijo stranke SDS. Kaj se dogaja v vašem kabinetu?
Pred tem sta odstopila že dva državna sekretarja Jerneja Farkaš Lainščak in Andrej Možina.
"Vedeti je treba, da cele dneve delamo v ekstremnih razmerah, že vse od začetka mandata. Vseh pritiskov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in obremenitev je na daljši rok preprosto preveč. Srečujemo se tudi z različnimi interesi, ki jih je treba znati
preseči. Včasih ob vsem tem zmanjka energije, včasih pa je izrečena beseda preveč lahko tista, ki povzroči
slabo voljo."
Državna sekretarka Tina Bregant še uživa vaše zaupanje? Necenzurirano.si poroča, da se strokovna
skupina za pomoč pri epidemiji, ki jo vodi, ni sestala niti enkrat, prav tako so bile nenavadne njene
izjave o nošenju mask v naravi.
"Z državno sekretarko Tino Bregant sem že pred časom opravil ustrezen pogovor. V tem zahtevnem času
moramo strniti vrste in tudi na ministrstvu polno angažirati vse razpoložljive ljudi, za vse drugo pa bo čas
kasneje."
Ves čas mandata poslušamo o težavnem in napornem sobivanju vas in predsednika vlade. Kje leži
razlog za tak odnos? Vam predsednik vlade ne zaupa?
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"Osebno tega niti ne občutim. Drži, da imava morda različen način dela, a s predsednikom vlade, sploh
zdaj, ko se udeležujem koalicijskih sestankov kot tisti, ki ima pooblastila za vodenje Desusa, korektno
sodelujeva. Zadnjega pol leta res poslušam o nezaupanju in nagajanju in vse te govorice imajo verjetno
svoj namen."
Kaj menite, zakaj je tako?
"Gotovo se poskuša vnašati dvome in nezaupanje, to je pač politični vsakdan. Po eni strani mi ni vseeno,
po drugi strani pa se ob delu, ki ga v tem trenutku opravljam, in je hudo resno, s takšnimi razmišljanji
preprosto ne ukvarjam. Zadeve želim voditi profesionalno, predsednik vlade pa gotovo ni tisti, ki ne bi
povedal, če je z delom nezadovoljen. Pomembno je, da smo vsi usmerjeni v isti cilj, kako situacijo
obvladovati in jo rešiti."
Epidemija kroji tudi usodo kongresa vaše stranke Desus? Vam bo uspelo kongres izpeljati 28.
novembra, kot je bilo predvideno? In zakaj stranka ne more izpeljati digitalnega kongresa tako kot
nedavno SD? Kako ga boste sploh izpeljali?
"Ta teden se je sestalo vodstvo stranke in dogovorili smo se, da če bo le možno, izpeljemo kongres stranke
28. novembra. Za stranko je zaradi posledic dogajanj v prejšnjih mesecih pomembno, da čim prej pridemo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

do stabilnega vodstva, zato je tudi želja, da se kongres izpelje v predvidenem roku. Digitalnega kongresa
pa statut stranke ne predvideva."
Je glavni razlog za javnomnenjski zdrs stranke tako imenovano "pivčevanje", ki ga je izdatno
podpiral premier Janša, ki mu je verjetno tudi v interesu, da vaša stranka čim kasneje izpelje
kongres?
"Težko bi rekel, ali in zakaj bi bilo predsedniku vlade v interesu, da kongres stranke izpeljemo čim kasneje.
Prej ali slej bo postavljeno novo vodstvo, ki se bo pogovarjalo in dogovarjalo o nadaljnjem delu v vladi.
Sicer pa ne želim več razpravljati o preteklem obdobju, ki je bilo za stranko izjemno težko. Mislim, da smo
to naporno poglavje zaprli. Žal je pustilo posledice, ki bodo nedvomno še lep čas prisotne. Čas je, da se
začnemo ukvarjati s sedanjostjo in s tem, kaj bo stranka Desus počela v prihodnje, ne pa s stvarmi, ki so na
srečo zaključene."
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Januarja ste na kongresu stavili na napačnega konja, Aleksandro Pivec, sta se z Erjavcem pobotala,
zakopala bojno sekiro? Kaj lahko stranka doseže s ponovnim prebojem favoriziranega Erjavca na
čelo stranke, potem ko je stranko vodil 15 let, januarja pa je bil s precejšnjo večino poražen in
zamenjan?
"Vsi v stranki Desus poznamo način dela bivšega predsednika Erjavca. Ta način je bil vrsto let uspešen,
zadnjih nekaj let malo manj. Verjamem pa, da je iz te, zanj nedvomno boleče januarske izkušnje nekatera
razmišljanja spremenil. Verjetno se tudi sam zaveda, da bo, če bo znova izvoljen, moral večjo pozornost
namenjati timskemu delu."
Torej ste z Erjavcem pripravljeni na kohabitacijo v stranki? Se bosta skupaj kot dve močni politični
figuri lažje zoperstavila pritiskom predsednika vlade in SDS?
"Vedeti morate, da z Erjavcem nisva bila skregana, imela pa sva nekatere različne poglede predvsem na
vodenje stranke. To je bil razlog, da sem nekaj mesecev pred kongresom odstopil kot podpredsednik
stranke. O vsem tem sva se pogovorila in osebno ne vidim razloga, da tudi z novim starim predsednikom
stranke ne bi mogel sodelovati."
Je pričakovanje, da bo Erjavec, če bo seveda izvoljen, odpeljal stranko iz koalicije preveč politično
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naivno in neučakano?
"Verjel bi, da to ni primarni cilj. Ključno za razmislek pa je seveda sodelovanje znotraj koalicije. Tudi če bi
se razmišljalo o odhodu, sem prepričan, da je Erjavec dovolj izkušen, da ve, da mora v tem primeru
obstajati primerna alternativa, še prej pa nezadovoljstvo članov, če bi delo v koaliciji ocenili kot
neuspešno."
Slednja pogoja torej še nista izpolnjena? Alternativa s konkretnim kandidatom za mandatarja in
nekoliko manj konkretnim programom se je medtem že pojavila.
"Vprašanje je, koliko teže in možnosti za uspeh ima njihova ponudba. Osebno se o tem še nisem
pogovarjal z nikomer. Nisem bil poklican in ne vem, ali potekajo razgovori v tej smeri na kakšnem drugem
nivoju. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Jaz bi brez pretiranih ugibanj počakal na kongres,
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kjer bo predstavljen tudi pogled na delo v koaliciji. Vedeti pa moramo, da je končna odločitev na različnih
ljudeh, pa naj bo to kongres ali svet stranke. Mnenje predsednika ima seveda določeno težo, ni pa edino
merodajno."
Kaj vas pri koaliciji ustavnega loka ne prepriča? Je to njen program, ali dejstvo, da se poskušajo iste
stranke rekombinirati, potem ko so bile enkrat že neuspešne pri sodelovanju v vladni koaliciji?
"Želel bi verjeti, da je alternativa sposobna sodelovati in dejansko peljati politiko, ki bo boljša za državo in
državljane in jo v stranki zagovarjamo. Zgolj želja, da pride do spremembe, je zame premalo. Biti mora
dobro utemeljena in osnovana na realnih postavkah, sicer bo težko delovala. Velik hendikep takšne nove
koalicije je, da govorimo o strankah, ki še pred pol leta niso zmogle sodelovanja. Ne vem, ali se je v tem
delu zdaj kaj spremenilo. Morda, ugibam glede na to, da z njimi nisem govoril. Veliko truda bodo morali še
vložiti v to, da prepričajo, da mislijo resno in da so se v resnici sposobni spoprijeti z vsemi izzivi, ki so
pred nami, in ti so resnično težki. A v tem trenutku ne morem in ne želim razmišljati o nobeni drugi stvari
kot o spopadanju z epidemijo.

Velik hendikep takšne nove koalicije je, da govorimo o strankah, ki še pred pol leta
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niso zmogle sodelovanja

Kako pa ocenjujete zakonski predlog SD o demografskem skladu, ki deluje bolj upokojenski kot
vladni predlog, kjer je Novi Sloveniji uspelo vanj vključiti še številne druge vidike demografske
politike, ne samo upokojenskih?
"Odprta vprašanje glede demografskega sklada so bila v vladnem predlogu v največji meri usklajena.
Lahko, da bo še kakšna sprememba med parlamentarnim postopkom. Stranka Desus se je strinjala glede
razdelitve sredstev, ki jih bo po mojem mnenju tudi na daljši rok za vzdržno pokojninsko blagajno premalo.
Če pogledamo osnovno strukturo, namenjamo 40 odstotkov sredstev za dolgoročno akumulacijo, 40
odstotkov za ZPIZ in dvakrat po 10 odstotkov za družinsko politiko in dolgotrajno oskrbo. Jaz v tem delu
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velike težave ne vidim. Mislim, da je prav, da ima tudi sedanja generacija starejših, ki je ne nazadnje
sodelovala pri učinkovitem delu vseh podjetij, ki jih združujemo v demografski sklad, pravico do
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izboljšanja svojega gmotnega in socialnega položaja."
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Krizno okrevanje: Po izgubljenem napoved
razvojnega desetletja
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ANDREJ PETELINŠEK

Uroš Esih

24.10.2020, 04.35

SD so kot najbolj organizirana stranka leve sredine dokončno obračunali s
proslulo tretjo potjo, izhodišča za alternativni vladni program, težak kar 40
milijard evrov, ki ga je v veliki meri posvojila tudi Koalicija ustavnega loka, pa
gredo v smeri progresivne new deal socialdemokratske usmeritve.
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Mednarodni denarni sklad (IMF) je še pred vnovičnim zaprtjem (gospodarstva), ki je posledica
neizprosnega drugega vala epidemije koronavirusa, ocenil, da se bo slovensko gospodarstvo letos skrčilo
za 6,7 odstotka, v letu 2021 pa bo zraslo za 5,2 odstotka. Danes te neugodne številke delujejo precej
optimistično. Vlada Janeza Janše se poskuša odzivati na krizne razmere, do sedaj je pripravila pet
protikoronskih paketov, ki pa temeljijo na keynesijanistični ekonomsko-politični doktrini, kar je velik
odklon od siceršnje neoliberalne usmeritve četverice vladnih strank.
Poleg tega ima aktualna vlada težave z osnutkom načrta za okrevanje in odpornost, ki je po prvih ocenah iz
Bruslja presplošen in površen, poleg tega pa vrednosti ne prav skrbno pripravljenih in domišljenih
projektov, ki jih vlada želi realizirati iz 5,2 milijarde evrov sredstev iz sklada EU za okrevanje, močno
presegajo omenjeno vsoto. Postepidemijska obnovitvena evropska sredstva bodo poleg tega precej nižja od
5,2 milijarde evrov, s katerimi opleta v javnosti vlada, saj Slovenija tudi vplačuje v evropski proračun.

Alternativa napredne socialdemokracije 21. stoletja
Medtem ko koalicijo v sprejemanje levosučnih političnoekonomskih ukrepov silijo objektivne razmere v
vse bolj deglobalizirani svetovni ekonomiji, pa na politični levici, ki se skuša skozi opozicijsko pobudo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koalicije ustavnega loka vzpostaviti kot jasna politična alternativa vladi, nastaja voluntaristični
socialnodemokratski program, ki nastaja pod okriljem Socialnih demokratov, najbolje organizirane stranke
leve sredine. Osnutek programa so predstavili na nedavnem kongresu stranke, kjer je bil v ospredju sicer
personalni duel med favoritko in zmagovalko Tanja Fajon in Janijem Prednikom. V nadaljevanju bomo
natančneje pogledali v drobovje nastajajočega alternativnega vladnega programa.
"Po izgubljenem desetletju, ki so ga zaznamovale nespametne politike ZUJF-a in drugih varčevalnih
ukrepov, neoliberalizma z manj ali več popusta, trdimo, da je čas za razvojno, solidarno in zeleno
desetletje," filozofijo, ki stoji za alternativnim programom SD, pojasnjuje dr. Jernej Štromajer, član
programske skupine SD in predsedstva stranke. S tem programom se stranka tudi uradno umika od tretje
poti, ki je socialno demokracijo spečala z neoliberalizmom, hkrati pa jo je na začetku, v sredini
devetdesetih let prejšnjega stoletja, postavila v evropski politični mainstream.
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Na tej točki spomnimo le, da je nekdanja britanska konservativna premierka Margaret Thatcher kot
največji dosežek svoje vladavine izpostavila laburističnega premiera Tonyja Blaira s svojo politiko tretje
poti, ki jo je na slovenska politična tla leta 2008 zmagovalno prekopiral SD-dvojček, Borut Pahor kot
predsednik stranke in Igor Lukšič kot njen takratni ideolog.
"Kot odgovor ne ponujamo politike tretje poti, ki je predstavljala umikanje države iz ekonomije in je stvar
zgodovine. Namesto tega gredo izhodišča za alternativni vladni program v smeri progresivne new deal
socialdemokratske politike vlaganja v blaginjo ljudi in napredek družbe," novo usmeritev stranke
utemeljuje politolog Štromajer. Trdi, da imajo njihove nove rešitve vgrajen močan element solidarnosti, ker
da verjamemo v skupnostne oblike zaščite in moč kolektivne akcije.
V SD trdijo, da ponujajo odgovore na krizo javnega zdravstvenega sistema, nujnost vlaganja v raziskave,
inovacije in razvoj, potrebo po ohranitvi javnega šolstva in krepitvi družbe znanja ter izgradnji sodobne
družbene infrastrukture in skrbi za starejše v obliki napredne socialdemokracije 21. stoletja. Kaj
konkretneje takšna politična usmeritev predstavlja? Socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, nov
sistemski vir za javno izgradnjo najemnih stanovanj, enotno pogodbo o zaposlitvi za zaustavitev
prekarnosti, obsežna javna vlaganja v prometno infrastrukturo (kot so hitra železnica in primestne
železnice) pa usmeritev v večjo energetsko učinkovitost in vlaganja v socialno infrastrukturo, od
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

študentskih domov do domov za starejše.
Vse skupaj se sliši všečno, a za realizacijo tako obsežnega in ambicioznega programa, katerega vrednost v
SD ocenjujejo na kar 40 milijard evrov v naslednjih desetih letih, mora biti izpolnjen ključni pogoj odločilna vloga v vladah v naslednjem desetletju. "Mi smo edina socialdemokratska alternativa. In to je naš
program. Zanj bomo poskušali pridobiti in zgraditi večinsko podporo, ki je seveda nujna za realizacijo,"
političnih ambicij SD ne skriva Štromajer. Alternativni vladni program v stranki predstavljajo tudi kot
osnovo koalicijske pogodbe Koalicije ustavnega loka. Že bežen pregled vsebine iniciative Koalicija
ustavnega loka, ki jo je spisal mandatarski kandidat Jože P. Damijan, pokaže, da je v njej vsebovanih
veliko programskih rešitev in predlogov SD.
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V osnovi je treba podpreti slovensko gospodarstvo, da bi se lahko povečevala dodana
vrednost na zaposlenega, kar je temelj blaginje

Idejo Slovenskega razvojnega in naložbenega sklada, ki predvideva kar 40 milijard evrov za razvojno
desetletje, nam je predstavil mag. Milan Martin Cvikl. "V osnovi je treba podpreti slovensko gospodarstvo,
da bi se lahko povečevala dodana vrednost na zaposlenega, kar je temelj blaginje. Da bi to lahko naredili,
je treba z viri, ki so na voljo, podpreti raziskovalno delo, izboljšati politike ter modernizirati družbeno,
zdravstveno, okoljsko, energetsko, prometno, javnostanovanjsko, razvojno in digitalno infrastrukturo,"
pojasnjuje Cvikl. Vse z namenom, da se na eni strani poveča produktivnost dela, na drugi pa, da se na
področju zdravstva, zelenega razvoja, energetike in raziskovalnega dela ustvarijo podlage za povečevanje
dodane vrednosti in vzpostavljanje družbe blaginje. Pri nastajanju novega programa SD so poleg Cvikla in
Štromajerja v ožji skupini sodelovali še Jernej Pikalo, Emilija Stojmenova Duh, Marjan Podgoršek, Milan
Brglez, Damjana Karlo in strokovni sveti stranke.

V kaj bi investirali, kje bi vzeli denar
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Kateri so torej ključni projekti iz 40 milijard evrov težkega naložbenega ciklusa v naslednjih desetih letih?
Gradnja hitre železnice Maribor-Ljubljana-Koper in uvedba primestnih vlakov, zagon javne souporabe
električnih koles, izgradnja tretje razvojne osi in naložbe v državne ceste. Obsežne investicije v osnovne in
srednje šole ter v digitalno infrastrukturo. Investicije v krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije, v
pametna omrežja in vasi, modernizacijo pametnega električnega omrežja, vlaganja v učinkovito rabo
energije, predvsem energetsko obnovo javnih in zasebnih zgradb. Pa izgradnja centra novih tehnologij,
izgradnja novega NUK-a in nacionalnega inštituta za biologijo.
Na področju zdravstva so načrtovane izgradnja infekcijskih klinik v Mariboru in Ljubljani ter klinike
Golnik, gradnja protonskega centra, prenova UKC Ljubljana in nove negovalne bolnišnice ter krepitev
primarnega zdravstva. Načrt predvideva tudi gradnjo deset tisoč najemnih stanovanj, izgradnjo študentskih
domov ter izgradnjo in prenovo domov za starejše. Poleg tega pa še vzpostavitev stotih bivalnih skupnosti
za 5000 starostnikov.
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Ključno je vprašanje, kako bo desetletni razvojni in naložbeni načrt sofinanciran in kateri so njegovi
ključni viri. Največji delež od 40 milijard vrednih investicij naj bi se financiral kar sam, iz povratnega
finančnega toka samih projektov v višini 17,5 milijarde evrov. 3,6 milijarde evrov naj bi se nateklo iz
povratnih sredstev sklada EU za okrevanje in odpornost, še dodatnih 1,6 milijarde evrov pa iz nepovratnih
sredstev tega sklada. Od evropskih sredstev je predvideno tudi 2,9 milijarde evrov iz kohezije nove
finančne perspektive in milijarda evrov iz ostankov sedanje finančne perspektive.
Iz državnega proračuna, v katerem že sedaj zeva velika luknja, je predvideno, da vsako leto zagotavlja 500
milijonov evrov, kar je sicer pogoj za načrtovano črpanje razpoložljivih evropskih sredstev. Proračuni
lokalnih skupnosti naj bi na letni ravni prispevali okoli 120 milijonov evrov, je pa tukaj potenciala še več,
saj je zadolževanje občin danes omejeno na deset odstotkov realiziranih prihodkov v predhodnem letu.
Cvikl je izračunal, da je mogoče tržno zanimivejše projekte financirati tudi z dolgoročnim zadolževanjem
pri SID banki. V desetih letih bi se s temi viri zbralo od štiri do pet milijard evrov. Predvideno je tudi, da v
projekte v enaki višini sredstev kot financer vstopijo še mednarodne finančne institucije, kot sta Evropska
investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj, predvsem za zelene projekte. V SD pripravljajo
še program zakladnih, tudi zelenih, obveznic države, da se aktivira del prihrankov prebivalstva, saj jim
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lahko država z varnimi infrastrukturnimi naložbami ponudi alternativo nizkemu obrestovanju.

Koliko je alternativa kompatibilna z GZS in AmChamom Slovenija
Za konec je treba odgovoriti na vprašanje, ali je razvojna alternativa za naslednjo desetletko, kot so jo
zastavili v SD, uresničljiva. Za oceno naložbenega načrta SD smo prosili Gospodarsko zbornico Slovenije
(GZS) in ameriško-slovensko gospodarsko zbornico AmCham Slovenija. Komunikacijska politika GZS je
sicer takšna, da načeloma ne komentirajo posamičnih političnih programov, podpirajo pa razmišljanja in
ambiciozne načrte za nadaljnji razvoj Slovenije. GZS vrednoti programe političnih strank le v času pred
volitvami, saj se ti posamični dokumenti, tako ali drugače, sestavijo v vsakokratno koalicijsko pogodbo. Po
njihovo pa slovenska težava niso besede na papirju in dober namen, teh je namreč v programih političnih
strank dovolj. "To, kar političnim programom manjka, je jasna pot, kako te cilje doseči tako, da bo blaginja
visoka, gospodarstvo konkurenčno, javni dolg pa vzdržen," sporočajo iz GZS.
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V Sloveniji imamo po njihovo izjemen razvojni in investicijski potencial ter številne načrte projektov v
bližnji prihodnosti. "Kar pogrešamo, je analiza vseh dosedanjih ovir in preprek, ki so onemogočile, da bi
številne ambiciozne projekte že realizirali, in ki pretijo, da bodo tudi v prihodnje mnogi projekti le črka na
papirju," so v GZS posredno kritični do načrtov SD. Prepričani so, da je za razvoj Slovenije izjemnega
pomena, kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno poslovno
preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti.

V AmChamu Slovenija podpirajo zavezo, da se Slovenija prebije med najboljše države
na svetu

V AmChamu Slovenija poudarjajo, da so apolitični in načeloma ne komentirajo političnih programov.
Vseeno pa iz programa SD izpostavijo nekaj točk, ki ji podpirajo. "Podpiramo zavezo, da se Slovenija
prebije med najboljše države na svetu, to je cilj, h kateremu bi morali stremeti vsi deležniki v družbi. Dvig
dodane vrednosti, kakovosti javnih storitev in krepitev razvojnih možnosti se nam zdijo prava pot.
Izjemnega pomena se nam zdita vzpostavitev demografskega sklada in zagotovitev potrebnih pokojninskih
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sredstev," nam je povedala generalna direktorica AmChama Slovenija Ajša Vodnik.
V AmChamu Slovenija absolutno podpirajo tudi povečanje vlaganj v raziskave in razvoj ter opozarjajo na
dvig pomena znanosti, ob tem pa vidijo tudi pomembno vlogo javno-zasebnih partnerstev. V okviru
zbornice sicer deluje osem delovnih komisij, ki si z več kot 250 aktivnimi posamezniki, strokovnjaki na
svojih področjih, prizadevajo k uresničitvi svojih ciljev. Na nedavnem srečanju s predsednikom vlade
Janšo so se v AmChamu pohvalili, da so zelo aktivno sodelovali pri pripravi protikriznih ukrepov in da jih
je vlada zelo veliko upoštevala, za kar so zelo hvaležni.

32

24.10.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:07

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 15

https://www.dnevnik.si/1042941779/objektiv-nova/in...

Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
32 min

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
Meta Roglič
trgovin
24. oktober 2020 08:07
oktober
2020 8:30
4024.
min
#intervju
Tanja
Predviden čas
branja: 21 min
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
Iz tiskane edicije
nezau...

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

41 min

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

42 min

Sprehajanje kot
prekršek

43 min

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse
Vse objave

#intervju Tanja Fajon, predsednica
SD: Želja, da nam uspe s
konstruktivno nezaupnico proti
premierju Janši, je zelo živa
Evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki je pred dvema tednoma kot prva ženska
prevzela vodenje Socialnih demokratov, čakajo težki izzivi. Kriza identitete,
v kateri se je znašla socialna demokracija, terja prilagoditev tradicionalne
politike novemu načinu življenja in novim pričakovanjem ljudi. Fajonova se
tudi zaveda, da bodo morale tradicionalne stranke pri nas pokazati precej
več, kot so doslej, če želijo, da se bo izpel fenomen novih obrazov.
PREVIOUS
NEXT
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Prve dni Fajonove na čelu SD je zaznamoval
projekt združevanja opozicije, katere cilj je
strmoglavljenje vlade Janeza Janše. Četverica
opozicijskih strank pod taktirko morebitnega
novega mandatarja Jožeta P. Damijana snuje
programski dokument Koalicije ustavnega loka
(KUL), v kratkem pa nameravajo k sodelovanju
povabiti še koalicijske SMC, DeSUS in NSi.
»Želja, da nam s konstruktivno nezaupnico proti
premierju Janši uspe, je zelo živa,« ocenjuje
predsednica Socialnih demokratov.
S kom simpatizirate v ameriški volilni tekmi?
Zelo očitno simpatiziram z Joejem Bidnom.
Pomirja me to, da v finalu pred volitvami uživa
precej večjo podporo kot Donald Trump. Tudi
Biden sicer ni idealen kandidat, si pa predvsem
želim, da se ustavi Trumpova politika, ki je v
svetovnem merilu zelo razdiralna, ruši družbeni
mir in je ameriško celino močno odmaknila od
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evropske. Pričakujem, da bo lahko Evropa, če bo
Biden zmagal, spet vzpostavila normalno
sodelovanje z ameriško oblastjo.
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Toda tudi Biden je del političnega
establišmenta.
Po svoje obžalujem, da demokratom ni uspelo
najti drugega izzivalca. Joe Biden je starosta
ameriške politike, je del establišmenta in po
ocenah mnogih ne prinaša dovolj svežine ter
naprednosti. Isto se je dogajalo v prejšnji volilni
kampanji s Hillary Clinton. Je pa Bidnova politika
vendarle dokaj pomirjujoča in socialno
naravnana.
Tudi vas vaši politični tekmeci in tudi
strankarski kolegi vidijo kot predstavnico
establišmenta. Ali, kot bi rekel Janez Janša,
kot kaviar socialistko…
Včasih se sprašujem, zakaj si takoj, ko vstopiš v
slovenski politični prostor, deležen številnih kritik
in očitkov. Zakaj ne dobiš priložnosti, da pokažeš,
kdo si in kaj želiš delati? Slovenci zelo hitro
kritiziramo, zelo redko pa kakšno stvar
pohvalimo. Nikakor se ne počutim del
slovenskega političnega establišmenta, imam pa
po desetih letih v politiki verjetno več izkušenj in
znanja kot kak nov obraz. Mislim, da moj čas v
slovenskem političnem prostoru šele prihaja.
Za socialdemokracijo v Evropi in tudi pri nas
je značilna kriza identitete, kar pomembno
prispeva h krepitvi radikalnih strank, tako na
levici kot na desnici.
Drži. Veliko se ukvarjam z vprašanjem, kaj se
dogaja s socialno demokracijo po Evropi.
Enoglasnega in enostavnega odgovora nimam.
Svet in naše življenje se naglo spreminjata, s tem
pa se spreminjajo tudi pričakovanja in zahteve
volilk in volilcev. Socialni demokraciji je uspelo v
preteklosti uresničiti veliko svojih ciljev in ambicij,
na evropski celini smo dosegli razmeroma visoke
standarde življenja, sociale, zdravstva, temeljnih
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človekovih pravic, delavskih pravic… Danes smo
na novi preizkušnji, kako tradicionalno politiko
prilagoditi novemu načinu življenja in novim
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

41 min

42 min

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

43 min

pričakovanjem ljudi. Zavedam se, da moramo
marsikaj modernizirati. Čeprav ogromno ljudi

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin

danes ne sodi več v tradicionalni delavski razred,

#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

možnostih, solidarnosti… Zelo nazoren primer je

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

demokratka kot kdorkoli v Nemčiji, pa potrjujejo,

Sprehajanje kot
prekršek
Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse

neenakost v družbi obstaja. Obstajajo veliki izzivi,
ki kličejo po socialnodemokratskih odgovorih: po
socialni pravičnosti, dostojanstvu, enakih
Nemčija. SPD je izgubila naboj. Zgodba z
vstopom v veliko koalicijo se ji ni obnesla; s
svojimi idejami je bila ves čas v senci. Očitki
Zelenih, da je Merklova večja socialna
da ljudje še vedno potrebujejo in želijo rešitve, ki
jih nakazuje in ponuja naša politična družina.
Se strinjate z oceno Zelenih o Merklovi?
Ja. Merklova je zlasti v času migrantske krize, ko
se je marsikatera politična opcija z levega pola
premaknila na desno, obdržala svoj politični

Vse objave

obraz in pogum, da je postavljala prioritete –
pomagati ljudem v stiski. Tedaj se je izkazala za
bolj socialdemokratsko kot marsikatera
socialdemokratska stranka v Evropi.
Zavedanje, da je socialna demokracija v
Evropi potrebna prenove, kot pravite, obstaja.
Kakšni pa so razlogi, da do prenove ne pride?
Imamo kar nekaj socialnodemokratskih vlad
oziroma koalicij, vendar pa na čelu
socialnodemokratskih strank ni močnih voditeljev,
ki bi s svojimi vizijami in karizmo prepričali
množice ljudi. Šibko voditeljstvo je zaznati tudi v
naši politični družini, kjer imamo že nekaj let
precej okostenelo vodstvo in je potrebna
preobrazba. Predvsem pa je treba ugotoviti, kaj
danes politika predstavlja, koliko ima moči, koliko
ji ljudje zaupajo. Politiko moramo narediti spet
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atraktivno. Pritegniti moramo mlajšo generacijo,
da bo čutila, da je politika verodostojna in da ni
njen cilj služenje lastnim interesom.
NAJNOVEJŠE
32 min

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

40 min

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin
#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

41 min

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

42 min

Sprehajanje kot
prekršek

43 min

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse
Vse objave

Zakaj pa bi se mladi v Sloveniji danes vključili
v vašo stranko?
Mladih ni enostavno pridobiti, vseeno pa
ohranjam optimizem. V zadnjih tednih se nam je
pridružilo kar nekaj mladih, razmišljajočih,
aktivnih ljudi. Ravno včeraj sem govorila z mlado
doktorico, ki čuti, da mora nekaj narediti in vplivati
na dogajanje. To so že zelo samozavestni mladi
ljudje, ki jih ni strah, kakšne posledice bo imelo
njihovo politično angažiranje, vendar takšnih ni
veliko. Zato moramo v Sloveniji najprej vrniti
zaupanje v politiko.
Za to pa morate verjetno ponuditi vsebino.
Zgolj antijanšizem najbrž ne zadošča več, da
bi ljudi pritegnili.
Antijanšizem zame nikoli ni bil dovolj in nikoli ni
bil moja glavna usmeritev. Dobro je, da se
zavedamo, česa si ne želimo, moramo pa
postaviti svojo agendo in svoje rešitve. Socialni
demokrati smo od konca maja, ko sem prevzela
vodenje stranke, nadgradili svoje programske
dokumente. Skupaj s strokovnjaki in
civilnodružbenimi organizacijami postavljamo
alternativni program, kako upravljati državo, kako
vidimo državo čez deset, dvajset let.
Vaš protikandidat za vodenje stranke Jani
Prednik vam je na kongresu očital, da Socialni
demokrati živite v lastnem ideološkem
mehurčku in da je centrala nehala poslušati
teren.
Sem človek, ki je zelo rad med ljudmi, in na
terenu sem preživela več časa kot marsikdo drug
v SD. Pa ne gre samo za obiske terena, ključno
je, da ljudi poslušaš in razumeš. Že kot evropska
poslanka sem zato, da bi čim bolje razumela
zapletene zunanjepolitične zgodbe, šla med ljudi,
torej tja, kjer je izvor problema. Res pa je, da je
37
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Bruselj že pred leti zanemaril komunikacijo z
ljudmi; zaupanje se je začelo krhati. Toda politika
ne sme biti nekaj, kar se dogaja za zaprtimi vrati,
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

občutek, da so poslušani in slišani. Mislim pa, da

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin

je bila zgodba o odtujenosti centrale SD od

#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

establišment. Bom pa sprejela kritiko do te mere,

terena pred kongresom stranke precej
napihnjena. Centralo predstavlja okoli 15 mladih
ljudi, ki so izjemno delavni in torej ne gre za neki
da bom sama še več med ljudmi po celi Sloveniji.
Kakšna je sploh struktura vašega članstva?
Včasih je bila SD izrazito urbana stranka, nato
ste primat v večjih mestih v glavnem izgubili.

41 min

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

42 min

Sprehajanje kot
prekršek

Strankarska struktura je zelo razgibana, bi si pa

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse

v preteklosti mesta v veliki meri izgubili.

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

ljudje pa so na drugi strani. Ljudje morajo imeti

Vse objave

V Ljubljani vas je Levica na zadnjih
parlamentarnih volitvah močno prehitela.
želela, da jo še nekoliko pomladimo. Drži, da smo
Skupnega imenovalca, zakaj se je to zgodilo, ni.
Dejstvo je, da so volilci v Sloveniji zelo naklonjeni
novim obrazom, ki v zatohel politični prostor
prinesejo trenutno svežino. Me pa preseneča, da
nimajo nekoliko več spomina, kaj prihodi novih
strank in novih obrazov pomenijo: so hitro minljivi
in prispevajo k slabi sestavi parlamenta, saj nove
stranke pravzaprav ne vedo, koga kandidirajo.
Gotovo moramo tradicionalne stranke pokazati
precej več, kot smo doslej, če želimo, da se bo
fenomen novih obrazov izpel. Ne pozabite pa, da
socialna demokracija danes uspešno vodi
polovico slovenskih mestnih občin.
Kam je izginila zelena orientacija vaše
stranke, na katero ste prisegali na lanskem
kongresu?
Ni izginila. Zelena usmeritev je na naši agendi še
vedno na visokem mestu. Zanjo smo se odločili
na prejšnjem in jo potrdili na zadnjem kongresu.
Pred kratkim sta sveta stranke za okolje in
energetiko pripravila izjemno dobra dokumenta,
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ki obravnavata odprta vprašanja energetskookoljske politike, s katerimi se nobeni vladi doslej
ni uspelo ukvarjati. Vprašanja, kako zagotoviti
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

41 min

42 min

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

43 min

okoljsko naravnan razvoj, hkrati pa imeti
zadostno energetsko preskrbo, pomenijo izziv

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin

tudi za našo stranko. V naših dokumentih

#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

elektrarne Krško (NEK), koliko bomo imeli

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

obravnavamo številna vprašanja, od tega, ali
bomo zapirali Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), do
tega, ali bomo gradili drugi blok Nuklearne
izpustov ogljikovega dioksida, ali bomo
izpolnjevali pariški podnebni dogovor…
Ste Socialni demokrati še vednopodporniki
TEŠ? Kako gledate na gradnjo drugega bloka
NEK?
Glede TEŠ smo že večkrat poudarili, da bi ga že

Sprehajanje kot
prekršek

zdavnaj zaprli, če bi ga lahko, in da bi tudi vložili

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse

zavedati, kaj bi to pomenilo za preskrbo z

zakon o zaprtju premogovnika. Vendar se je treba
elektriko in za delovna mesta v regiji. Morda bo
zadeve lažje izpeljati z dodatnimi evropskimi

Vse objave

sredstvi, ki jih bo za preoblikovanje dobila
Šaleška dolina. Brez drugega bloka NEK pa, kot
opozarja stroka, verjetno ne bo mogoče
zagotoviti dovolj energije. Glede njegove
potrebnosti je politika v veliki meri poenotena.
Ko ste prevzeli vodenje stranke, je podpora
SD po javnomnenjskih merjenjih močno
zrasla, v zadnjih mesecih pa se vrača na stare
odstotke.
Ne, še vedno imamo visoko podporo, glavni
pokazatelj priljubljenosti stranke pa so volitve. Ne
preseneča me, da nam je podpora za kakšno
odstotno točko padla, saj sem bila v
predkongresnem času od nekaterih političnih
konkurentov in njihovih medijskih trobil deležna
številnih diskreditacij, manipulacij in laži. V
javnosti se je poskušal ustvarjati občutek, da smo
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notranje razklana stranka, kar pa ne drži.
Verjamem, da bo z ukrepi, ki jih bomo predlagali,
odstotek podpore ostal stabilen.
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

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

41 min

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin
#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...
Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

42 min

Sprehajanje kot
prekršek

43 min

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse
Vse objave

Nameravate tudi v prihodnje stranko voditi iz
Bruslja?
Stranko vodim iz Ljubljane. Od februarja evropski
parlament dela na daljavo, ko bo spet normalno
deloval, pa bom v Bruslju, kolikor bo treba,
preostale dneve bom v Sloveniji. Noben vodja
stranke ni pustil svoje službe zato, da bi se
ukvarjal samo s stranko. Vodenje stranke ni
plačana zaposlitev.
Ostajate v Bruslju zaradi 15.000 evrov, kolikor
jih po navedbah Janeza Janše dobivate
mesečno za svoje delo v evropskem
parlamentu?
Gospod Janša naj povpraša svoja kolega Milana
Zvera in Romano Tomc, ali imata res 15.000
evrov plače, in javno sporoči njun odgovor. Po
plačilu davkov v Sloveniji znaša moja plača nekaj
več kot 5000 evrov. Evropski poslanci imamo vsi
enake plače.
Kako kaže projektu oblikovanja Koalicije
ustavnega loka? V zadnjem času se
predsedniki opozicijskih LMŠ, SD, Levice in
SAB redno sestajate in zdi se, da ste ege
nekoliko potisnili na stran.
Pogovori potekajo v dobri atmosferi in s
precejšnjo mero medsebojnega zaupanja. Pri
projektu združevanja opozicije, ki bi omogočila
zamenjavo vlade, vsi resno delamo. To pomeni,
da usklajujemo vsebino programskega
dokumenta, ki bo prinesel odgovore, kako bi v
primeru zamenjave vlade do rednih volitev ravnali
z državo. Želja, da nam s konstruktivno
nezaupnico proti premierju Janši uspe, je zelo
živa.
Koliko pa je realna? Glavni tajnik SD Dejan
Levanič je pred dnevi dejal, da ste že blizu 46
40
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poslanskim glasovom, kar pa ni zvenelo ravno
prepričljivo.
Realna bo, ko bomo imeli 46 glasov. Ta hip jih
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

41 min

42 min

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

43 min

nimamo. Ko bomo zaključili svoj programski
dokument, kar se bo zgodilo v kratkem, bomo k

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin

sodelovanju povabili tudi SMC, DeSUS in NSi.

#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

vlado Janeza Janše ali ne, bo v njihovih rokah.

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?
Sprehajanje kot
prekršek
Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse
Vse objave

Presodili bodo, ali je naš programski dokument
lahko tudi njihov in ali so pripravljeni iti z nami v
novo zgodbo. Odločitev, ali še naprej podpirajo

Zakaj bi na primer DeSUS prestopil h KUL, če
pa Janša pridno izpolnjuje njihove kadrovske
želje, prisluhnil je njihovi zahtevi po
oblikovanju demografskega sklada…? Kot
pravijo v DeSUS, je premier do njih prijazen.
Žalostno je, da preštevilni v politiki vedno gledajo,
kje bodo dobili več. Zavedam se, da bo cena, ki
jo bodo za prestop verjetno postavljale sedanje
koalicijske stranke, zelo visoka. Vse bo stvar
pogovorov. Si pa želim, da bi se s strankami, ki bi
lahko vstopile v alternativno koalicijo, pogovarjali
o tem, kako bomo upravljali z državo, kako bomo
reševali probleme ljudi, in da kadrovska politika
ter interesi ne bodo v ospredju.
Tudi kadrovski apetiti SD v preteklosti niso
bili majhni; stranka je svoje ljudi nastavljala
na najrazličnejše položaje.
Preteklost me ne zanima toliko, kot me zanima
prihodnost. Tudi pri političnih kadrovanjih mora
biti na prvem mestu strokovnost kandidatov. Zgolj
politične trgovine ne bom zagovarjala, sploh pa
ne bom privolila v brutalna kadrovanja, kakršna
sedanja vlada izvaja v neodvisnih institucijah, v
katerih politika nima prostora. Nacionalni
preiskovalni urad (NPU) je slikovit primer, kako
politika jemlje oblast v svoje roke tudi tam, kjer ji
ne pripada.
Ena od ovir pri tem, da bi se katera od
koalicijskih strank pridružila KUL, je dvom, da
bo nova vlada zdržala do rednih volitev,
41
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predčasnih volitev pa si v SMC in DeSUS
nikakor ne želijo. Tako se sprašujejo, ali se ne
boste levosredinske stranke skregale že prvi
teden po oblikovanju nove koalicije in bi se
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

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

41 min

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin
#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...
Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?

ponovila zgodba z odhodom Šarčeve vlade.
Skregamo se lahko že danes. Politika je hud
izziv, pri iskanju sožitja so potrebni mnogi
kompromisi. Upam pa, da smo se iz dogajanja v
zadnjih mesecih kaj naučili. Socialni demokrati
smo si po odstopu premierja Šarca želeli
predčasne volitve, toda odločitev o tem ni bila v
naših rokah in tudi zdaj ni. Za našo stranko bi bilo
v tem trenutku verjetno veliko lažje, če bi ostala v
opoziciji in se dobro pripravila na redne volitve.
Ker pa smo trdno prepričani, da je sedanja vlada
škodljiva, saj uničuje zdrave temelje države, jo
želimo zamenjati. Tako je predsedstvo SD v

42 min

Sprehajanje kot
prekršek

ponedeljek soglasno podprlo nadaljevanje

43 min

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse

Toda Jože P. Damijan doslej kakšne

Vse objave

pogovorov o oblikovanju KUL.

vztrajnosti ni pokazal – prvo Janševo vlado je
zapustil že po treh mesecih.
Tokrat je vsaj za zdaj zelo vztrajen.
Bi v koaliciji raje sodelovali z Levico ali NSi, ki
ji tudi nameravate poslati vabilo, da se
pridruži KUL?
Glede na politično bližino bi raje sodelovala z
Levico, a s tako, ki bo pripravljena na
konstruktivno sodelovanje. V preteklosti te
odgovornosti ni pokazala, upam pa, da bo v
prihodnje to storila. V sedanjih pogovorih o
oblikovanju nove koalicije zelo zavzeto sodeluje
in mislim, da so pripravljeni prevzeti odgovornost
pri sestavljanju morebitne nove vlade. V
evropskem parlamentu je vseskozi obstajalo
zavezništvo med socialdemokratskimi, levimi in
zelenimi strankami ter srednjim polom liberalne
skupine. To je naravna koalicija, ki bi bila možna
tudi v slovenskem prostoru.
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Toda Levica ima v svojih vrstah tudi Miho
Kordiša, ki pravi, da vaša stranka »kolaborira
s fašistoidno vlado Janeza Janše«.
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

41 min

42 min
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43 min

Kordiševo ravnanje je bilo povsem nesprejemljivo
in smo zahtevali opravičilo. To ni politični diskurz,

Čez kranjsko
mestno
pokopališče po
bližnjici do
trgovin

ki bi imel prostor v parlamentu, in takšnih izjav si

#intervju Tanja
Fajon,
predsednica SD:
Želja, da nam
uspe s
konstruktivno
nezau...

vsaka stranka kakšnega kordiša.

Ali ste pripravljeni
na lockdown
orbanizacije?
Sprehajanje kot
prekršek
Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse
Vse objave

od zaveznikov v novi vladi nikakor ne želim.
Kordiš je s svojimi izjavami tako sebi kot Levici
doslej naredil ogromno škode. Verjetno pa ima

Predsednik NSi Matej Tonin je ocenil, da v
sedanjih težkih razmerah, ki jih povzroča
širjenje koronavirusa, menjava oblasti ne bi
bila primerna. Se je pa ponudil za mediatorja
med koalicijo in opozicijo.
Z Matejem Toninom dobro sodelujeva in ne
izključujem tega, da bomo nekoč z NSi skupaj v
koaliciji. Gre za zmerno stranko, ki je dobrodošla
v našem političnem prostoru. Vendar pa Tonina
kot mediatorja v tem trenutku ne potrebujemo.
Lahko razglasitev epidemije in ostri ukrepi
vlade proti širjenju koronavirusa povečajo
možnost za oblikovanje nove koalicije, ali bo
prevladalo stališče, da se v času krize vlade
ne ruši?
V času epidemije morajo vsi stebri družbe, tudi
politika, stopiti skupaj in delovati enotno. Zavedati
se moramo, da so ljudje prestrašeni, da so
zdravniki izčrpani, da nimamo dovolj
medicinskega osebja… Sedanje razmere so v
Sloveniji in tudi drugih državah izjemno težke in
od vseh nas terjajo veliko odgovornosti. Zdaj tudi
ni čas, da bi opozicija za vsako ceno kritizirala
zdravstvene ukrepe vlade. A to po drugi strani ne
pomeni, da moramo molčati.
Je torej odgovorno v sedanjem času rušiti
vlado?
Mi v tem trenutku ne kličemo k rušitvi vlade,
temveč zgolj nadaljujemo pogovore o tem, kako
bi, če pride do zamenjave vlade, upravljali
43

24.10.2020

Dnevnik.si

Sobota, 08:07

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042941779/objektiv-nova/in...

12 / 15

državo.
Jože P. Damijan je že nekajkrat dejal, da se je
pripravljen umakniti, če bi našli kandidata za
NAJNOVEJŠE
32 min
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mandatarja, ki bi imel več možnosti, da zbere
46 poslanskih glasov. Bi soglašali z drugim
kandidatom ali kandidatko za vodenje vlade,
če to ne bi bili vi?
Ta trenutek se o drugih imenih ne pogovarjamo in
bilo bi neprimerno, da bi razmišljala, koga bi
podprla. Pogovarjamo se z Jožetom P.
Damijanom, ki je bil edini, ki nam je dal na mizo
alternativo. Če se bodo pojavila druga imena,
bomo razmišljali tudi o njih.
Jani Prednik se je na kongresu med drugim
vprašal, čemu se SD predstavlja kot stranka,
ki bo vodila vlado, če naslednji dan podpre
tehničnega mandatarja, ne da bi imeli
zagotovljene glasove za prevzem oblasti.
Morda je narobe razumel stvari, ali pa so mu
njegovi zunanji svetovalci napačno svetovali.
Socialni demokrati smo s pripravami na redne
parlamentarne volitve že začeli in bomo nanje še
kako pripravljeni. Ta trenutek nismo v kampanji,
imamo pa možnost zamenjati vlado. Nad njenim
delom je razočaranih ogromno ljudi, podpora ji
strmo pada.
Zakaj menite, da bi nova levosredinska
koalicija uspešneje preprečevala širjenje
koronavirusa, kot to počne Janševa vlada?
Marca se Šarčeva ekipa ni ravno izkazala.
V času prve epidemije je bilo o virusu znanega
bolj malo, danes pa je marsikaj bolj jasno.
Janševa vlada od prvega vala epidemije do
danes ni naredila dovolj, da bi poskrbela za
zdravje ljudi. Če bo ob našem morebitnem
prevzemu oblasti še obstajala zdravstvena kriza,
bomo morali sestaviti zelo dobro strokovno ekipo,
ki bo svetovala, kako upravljati s krizo. Upoštevali
bomo stroko. Danes odločitve kreira politika in te
so zelo neusklajene, zelo nepredvidljive. Glavna
44
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govorca Milan Krek in Jelko Kacin ne uživata
zaupanja ljudi in bi ju bilo treba zamenjati. Najbolj
problematična je prav komunikacija sedanje
NAJNOVEJŠE
32 min

40 min

41 min
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na lockdown
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vlade.
Prejšnji teden je KUL vlado pozvala, naj takoj
sprejme izredne ukrepe, s katerimi bo
poskrbela za zaščito najbolj ogroženih skupin
prebivalstva. Ste imeli v mislih policijsko uro?
Ne, tega nismo imeli v mislih, prav tako ne
obveznega nalaganja mobilne aplikacije za
sledenje okužbam. V mislih smo imeli predvsem
to, kako okrepiti zdravstveno osebje, kako
vpoklicati čim več zasebnih zdravnikov. V ozadju
nam razpada javni zdravstveni sistem. Predlagali
smo tudi aktiviranje vojaške bolnišnice Role 2.
Kot ocenjuje stroka, bi s tem v 72 urah pridobili

Sprehajanje kot
prekršek

okoli 140 postelj. Naredili smo torej nabor res

Boris Dežulović:
Hrvati so krivi za
vse

kot vedno doslej – preslišani.

Vse objave

urgentnih ukrepov, vendar smo bili kot opozicija –

Premier Janša je rekel, da bodo morale zaradi
epidemije svoboščine nekaj časa počakati.
Katere svoboščine je mogoče dati na
čakanje?
Svoboščine ne morejo biti na čakanju. S poskusi
uvajanja represivnih ukrepov, kot sta vstopanje
policistov v naša stanovanja in povečanje
pooblastil vojski na mejah, vlada pri ljudeh
izgublja zaupanje. Če govori, da moramo biti
enotni in drug drugemu pomagati, bi od nje
pričakovala, da ustavi vse druge aktivnosti, ki
danes niso pomembne. Da torej umakne sporno
medijsko zakonodajo, neha obračunavati z
vodstvi medijskih hiš, spoštuje ločitev vej oblasti,
neha s kadrovskimi čistkami v policiji in drugih
državnih organih. S tem bi omogočila, da se res
skupaj osredotočimo na preprečevanje
koronakrize. V marsikateri državi se ukvarjajo
zgolj s tem, kako zaščititi zdravje ljudi, pri nas pa
se je vlada v ozadju odločala o porabi 780
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milijonov evrov za vojsko, o združevanju
neodvisnih agencij… V ozadju ji je torej uspelo
narediti vrsto škodljivih potez.
NAJNOVEJŠE
32 min
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Kako pa se je po vaši oceni na koronakrizo
odzvala Evropska unija? Pokazala je več
solidarnosti kot pri finančni krizi.
Za zdravstvene ukrepe so pristojne nacionalne
države, je pa EU z dogovorom evropskih
voditeljev o financiranju in skupnem zadolževanju
za premagovanje socialnih in ekonomskih
posledic epidemije dosegla zgodovinski preobrat.
Slovenija bo skupaj z večletnim finančnim
proračunom dobila približno 11 milijard evrov.
Vendar pa namerava sedanja vlada velik del
sredstev, ki naj bi jih Slovenija dobila iz
sklada za okrevanje in odpornost, porabiti za
regionalne ceste in za cel kup majhnih
projektov, ki niso videti ravno razvojno
naravnani.
Takšno ravnanje je skrajno neodgovorno.
Osnutek načrta za porabo petih milijard evrov, ki
ga je vlada sprejela prejšnji teden, je izrazito slab.
V Bruslju so me opozorili, da Slovenija izgublja
zgodovinsko priložnost za investiranje v razvojno
in okoljsko naravnane dolgoročne projekte. Na to,
da bo za Slovenijo ključno, kako bo porabila ta
sredstva, so nas že poleti opozarjali naši
pogajalci, med njimi tudi dr. Mojmir Mrak.
Osnutek načrta za okrevanje in odpornost žal
kaže, da bo naša država denar razmetala za
vrsto malih projektov, ne da bi imela pred sabo
sliko, kakšna bo Slovenija čez deset ali dvajset
let.
Še vedno pa EU ne uporablja vzvodov, s
katerimi bi nekatere članice prisilila k
spoštovanju vladavine prava.
Že dolgo časa je sprožen postopek za odvzem
glasovalnih pravic Madžarski in Poljski zaradi
kršenja temeljnih vrednot, a se evropskim
voditeljem do danes ni uspelo sporazumeti za
46
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sprožitev tega člena. To kaže na šibkost EU in na
to, da se voditelji preko politične družine
medsebojno ščitijo. V parlamentu finančne
NAJNOVEJŠE

skupina, torej skupina Socialistov in demokratov,
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je jasno izpostavila, naj se dodeljevanje
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pa sama pri tem pogojevanju vztrajala.
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ovojnice še nismo izglasovali. Naša poslanska

evropskih sredstev pogojuje s spoštovanjem
temeljnih vrednot. Glasovanje ne bo enostavno in
ne vem, kakšne bodo na koncu koncesije, bom

Vse objave
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V novi soseski bo tudi nov dom za starejše
Mitja Marussig

Goriška

24. 10. 2020, 06.00
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Kdaj se bo začela gradnja napovedane nove soseske Ribnik SB II je še zavito v meglo, nameravajo pa tam
graditi novo stavbo doma starejših občanov. Naložbo naj bi izvedel DSO Ajdovščina, plačala pa država,
zato si na občini prizadevajo čim prej spremeniti prostorske akte. Dražba 1,6 hektarja parcel za sosesko
pa bo morda še letos, pravi župan.

Načrtujejo, da bodo novo stavbo doma starejših gradili ob obstoječi, to pa bodo nato prenovili. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Občina je začela spreminjati podrobni prostorski načrt za sosesko Ribnik SB II. Kot je znano,
nameravajo tam zgraditi novo stanovanjsko sosesko s približno 200 stanovanji, od tega naj bi bilo 150 stanovanj
namenjeno prodaji na trgu, 50 pa ranljivim skupinam.

Občane pozivajo, naj sodelujejo
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Sprva je bila tam v igri tudi gradnja dnevnega centra starejših, a ga bodo gradili na Palah. Se je pa pokazala
možnost, da bi v novi soseski ob sedanjem gradili novo stavbo doma starejših občanov na območju, kjer so bila
predvidena oskrbovana stanovanja. Ta premikajo na bližnja zemljišča. “Načrtovanje gradnje novega doma
poteka na pobudo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je identificiral potencialni
vir za izvedbo gradnje. V kolikor bomo dovolj učinkoviti in hitri pri pripravi projektne dokumentacije, obstaja
velika verjetnost, da bo država to investicijo izpeljala. Nov dom bo po sedaj načrtovanih aktivnostih gradil DSO
Ajdovščina. Glede na velikost investicije se pripravlja dokumentacija javnega naročila za izvedbo natečaja in
izbor projektanta,” je pojasnil župan Tadej Beočanin.

Dražba parcel za sosesko še letos?

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

Kdaj bodo gradili novo stanovanjsko sosesko še ni določeno. Ker so se lani po županovih
besedah za nakup zanimali resni investitorji, je konec decembra občina 1,6 hektarja
zemljišč prodajala na javni dražbi. Sledil je hladen tuš, saj se na njej ni pojavil nihče. Po
neuspeli dražbi je župan napovedal, da se bo čim prej srečal s potencialnimi kupci in
preveril, ali še obstaja interes za vlaganja. Pa obstaja? “Trenutno še nimamo podpisanega
pisma o nameri s potencialnim kupcem, imamo sicer več pogovorov v teku, še vedno pa
računamo, da bomo dražbo objavili še v letošnjem letu,” pojasnjuje Beočanin. Kar se tiče
oskrbovanih stanovanj tiče, pa pravi: “Oskrbovana stanovanja se premikajo nad območje,
kjer je predviden DSO, kjer imamo že potrjenega investitorja. Občina ne bo investirala v
oskrbovana stanovanja, je pa drug investitor izkazal interes, da to realizira.”

Najprej bodo torej izbrali natečajno rešitev, nato bodo zbirali predloge in pripombe na javni razgrnitvi. “V načrtu
je tudi javna obravnava, ki pa bo stekla takrat, ko bo izbrana natečajna rešitev. Pričakujemo, da bo zaradi
zahtevnosti izpeljave postopka to predvidoma v prvih spomladanskih mesecih prihodnje leto,” napoveduje
Beočanin. Sicer pa je občina že zdaj občane povabila, naj sodelujejo z mnenji in predlogi.

Prostora bo za 150 stanovalcev
V načrtovani novi stavbi so predvideni trije tipi bivalnih enot, in sicer šest splošnih, vsaka za 20 stanovalcev, dve
za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji, vsaka za 12 stanovalcev, in ena začasna (siva cona) za pet
stanovalcev. Ob tem nameravajo zagotoviti še prostore za dnevno varstvo in za tržne dejavnosti, denimo frizerja,
pedikerja, bife in podobno, za notranje uporabnike in njihove obiskovalce. Ko bo zgrajen nov dom, se bodo vsi
stanovalci preselili v nov objekt, takrat pa bodo obnavljali obstoječega.
ribnik sb ii

ajdovščina
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Kaj je ugotovila posebna revizija 30 poslov
Berločnikove uprave?
Čas branja: 4 min

0
24.10.2020 08:00 Dopolnjeno: 24.10.2020 09:11

Morebitne nepravilnosti so odkrili v osmih poslih,
revizorji priporočajo nadaljnja izvedenska mnenja

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

PETRA SOVDAT
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Foto: Aleš Beno

Več iz teme:
upravljanje podjetij >
Tomaž Berločnik >

revizije >
BDO >

poslovanje podjetij >
Blaž Kovačič Mlinar >

Petrol >
Geoplin >

Energetski trgovec Petrol je včeraj zvečer na Seonetu
objavil povzetek ugotovitev posebne revizije
poslov nekdanje uprave družbe, ki jo je vodil Tomaž

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

Berločnik. Revizijo so zahtevali delničarji na lanski decembrski
seji skupščine, končana bi sicer morala biti že avgusta.

Preberite tudi:
Kje se je zataknila Južnova revizija
Berločnikovih poslov na Petrolu?
Revizijska družba BDO je pregledala 30 poslov vrednosti nad
milijon evrov iz obdobja od začetka leta 2015 in 24. oktobrom
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lani, ko je Berločnikova uprava morala odstopiti. Pri pripravi
revizije je sodelovala še odvetniška pisarna Zaman, ki je
pregledala odškodninski vidik, ter odvetnik Blaž Kovačič
Mlinar, ki je pregledal kazenski vidik poslov.

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

Foto: zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Dodajmo, da je celotno revizijsko poročilo na voljo le
delničarjem, na zahtevo, vendar pa bodo ti morali podpisati
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dogovor, da informacij iz poročila ali poročila samega v javnosti
ne bodo razkrivali.
Za komentar ugotovitev smo prosili tudi Berločnika, a se na to še
ni odzval.
Kot pišejo revizorji, so pregledu poslov ugotovili
nepravilnosti pri osmih poslih:
nakupu in dokapitalizaciji družbe Mbills, saj uprava, kljub
prvotnem soglasju nadzornega sveta, tega v nadaljnjem
postopku, po nakupu 76-odstotnega deleža, ni obveščala o
naslednjih korakih, dveh dokapitalizacijah Mbillsa, "precej

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

verjetno" naložbo preplačala in s tem oškodovala družbo.
Več o poslu lahko preberete v članku Petrol dokončno
prevzel Mbills - koliko ga je to stalo?

Foto: zajem zaslona
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nakupu 81-odstotnega deleža družbe Zagorski metalac, v
keterga je Petrol vstopil skupaj z družbo Geoplin leta 2018,
ki je bil, ugotavljajo revizorji, sicer s pravno-formalnega
vidika ustrezen, ni pa razvidno, kako je bila kupnina, 8,5
milijona evrov, izračunana. Posel predstavlja tveganje, da je
bila naložba preplačana.
dokapitalizaciji družbe Petrol Beograd in nakupu štirih
bencinskih servisov v vipini 7,3 milijona evrov. Tudi v tem je
bilo s postopki vse v redu, naj pa bi bila precenjena

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

načrtovana prodaja na servisih.

Foto: zajem zaslona
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nakupu in dokapitalizaciji družbe Vjetroelektrarne Glunča iz
leta 2016. Več o tem v članku Takšna je največja
slovenska naložba v vetrno energijo.
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Foto: zajem zaslona

ustanovitvi in dokapitalizaciji družbe Petrol Hidroenergija v
BiH iz leta 2015, saj uprava ni pridobila soglasja nadzornega
sveta za gradnjo hidroelektrarne Jelerč, temveč le za
ustanovitev družbe, ter ker iz dokumentacije ni razvidno, da
bi opravili skrbni pregled gradbene vrednosti in
pričakovanih stroškov obratovanja ter da bi opravili analizo
občutljivosti naložbe na morebitne spremembe cen elektrike.
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nakupu rent-a-car družbe Atet iz lanskega leta, ker iz
dokumentacije med drugim ni razvidno, da bi (ker je bila
kupnina vezana na poslovanje) pripravili scenarije vpliva
spremembe kosamtega denarnega toka (EBITDA) na
variabilni del kupnine, zato ni jasno, ali je bila ta
sprejemljiva glede na pričakovani donos. Prav tako niso bili
ocenjeni sinergijski učinki. Več o tem v članku Prevzemi:
ko je v vodo padel Avantcar, je Petrol brez pompa
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kupil Atet.

Foto: zajem zaslona

ustanovitvi in financiranju dveh podružnic hčerinske družbe
Petrol BH Oil Company iz lanskega leta.

56

Finance.si
Država: Slovenija

24.10.2020
Sobota, 09:11

Kazalo

https://www.finance.si/8967263/Kaj-je-ugotovila-po...

8/9

Foto: zajem zaslona

nakupu deleža v družbi Abciti, podjetniškem
pospeševalniku, iz leta 2016, ker naj uprava ne bi pridobila

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

soglasja nadzornega sveta, poleg tega revizorji niso zasledili
dokumentacije o finančni smiselnosti nakupa.
Pri drugih poslih revizorji nepravilnosti niso odkrili.

Kaj priporočajo revizorji?
revizorji ugotavljajo, da so bila posamezna področja delovanja
družbe pomanjkljivo normirana, da so umanjkali interni akti ali
pa ti niso bili upoštevani. hkrati dodajajo, da to v osnovi še ne
predstavlja odškodninske odgovornosti uprave. Bi bilo pa to,
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nadaljujejo, lahko relevantno pri morebitnih odškodninskih
tožbah, saj je verjetnost uspeha "toliko večja, kolikor je težje
spoznati procese in razlage, ob uporabi katerih je poslovodstvo
določeno odločitev sprejelo". Tudi pri zgoraj omenjenih odkritih
nepravilnostih priporočajo še izdelavo nadaljnjih izvedenskih
mnenj. Dodajajo pa še, da so bili odkriti tudi elementi
morebitnih kazenskih odgovornosti uprave, a teh zaradi
interesov morebitnih sodnih postopkov ne bodo razkrivali.

Več iz teme:
upravljanje podjetij >

BDO >

poslovanje podjetij >
Blaž Kovačič Mlinar >

Petrol >
Geoplin >

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

Tomaž Berločnik >

revizije >
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Nova večnamenska dvorana v Dupleku
RADIO SLOVENIJA 1, 24.10.2020, DANES DO 13H, 13:16
ŠPELA BRATINA (voditeljica)
Občini Duplek je po več letih želja uspelo zgraditi večnamensko športno dvorano. Od začetka projekta do odprtja se je
zvrstilo kar nekaj sprememb, pa vendar so ujeli zastavljeni rok.
ALEKS HORVAT (novinar)
Večnamenska dvorana v Dupleku je bila sprva načrtovana kot delno montažni objekt, kar bi predstavljalo precej večje
obratovalne stroške. Zato je občina, ko se je pojavila možnost za pridobitev sredstev iz Eko sklada, projekt preoblikovala.
Župan Mitja Horvat.
MITJA HORVAT (župan Občine Duplek)
Šlo je v bistvu za menjavo materialov, dodatno izolacijo in na koncu smo res potem ugotovili, da dosegamo tiste
minimalne kriterije, če jih dosegamo minimalne kriterije, smo se potem tudi odločili, da gremo v skorajda ničenergetski
objekt.
ALEKS HORVAT (novinar)
Celotna gradnja je dosegla vrednost 3.300.000 EUR, od tega so prejeli.
MITJA HORVAT (župan Občine Duplek)
S strani Eko sklada 880.000 EUR in pa s strani ministrstva za šolstvo in šport slabih pol milijona, tako da še vedno je to
precejšen zalogaj lastnih sredstev s strani občine, ampak vendarle na koncu lahko rečemo, da smo bistveno boljšo
dvorano dobili.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ALEKS HORVAT (novinar)
Gre tudi za veliko pridobitev za Osnovno šolo Duplek, ki je z dvorano povezana s prehodom. Ravnatelj Đano Novak.
ĐANO NOVAK (ravnatelj Osnovne šole Duplek)
Zagotovo smo to pridobitev pričakovali kar bi rekel nekaj desetletij. Osnovna šola Duplek zadnja leta ima vsako leto več
vpisanih otrok, tako da telovadnico, ki smo jo uporabljali, zadnje čase res ni več zadostovala za vse naše potrebe, ki jih
imamo.
ALEKS HORVAT (novinar)
Nove dvorane so veseli tudi športniki, saj so se tako izboljšali pogoji za treninge in rekreativne skupinske športe. Toda
pred uporabo bo treba počakati na ugodne epidemiološke razmere.
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