Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 26. 9. 2020
Število objav: 13
Internet: 5
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Zamenjaj ali pridelaj 2.0

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

I.Z. Ines Zupanič Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Urban Innovative Action, združuje osem partnerjev. Poleg Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo
aktiviraj se, podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, E-ZAVOD, Zavod za projektno
svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Inštitut za inovacije in podjetništvo...

Naslov

Ekonomist Miran Čuš: “Občina Starše ima še veliko neizrabljenih potencialov!”

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo odhajali in da spodbudimo priseljevanje, bomo »zbudili« nepremičninski trg. Zazidljive parcele v občinski lasti
bomo dali na trg ali jih namenili graditvi. Smiselno pa se mi zdi, da občina tudi sama prek državnih razpisov kandidira
za tovrstna sredstva in ponudi na trg lastniška ali celo najemniška stanovanja....

Naslov

Projekt je bil spolitiziran že v preteklosti in je tudi sedaj

Medij

Večer - V soboto, Slovenija

Rubrika, Datum

V soboto; 26. 9. 2020

Avtor

Uroš Esih

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 2.635 cm
2

...projekt pelješkega mostu. "Kitajci imajo referenc dovolj, Kitajci želijo samo vstopiti v EU. Kar se tiče Peljšca, mi smo
iskali dokumente od nadzornih inženirjev, kako dela tam potekajo. Imamo dovolj podatkov, da lahko zaupljivo gledamo,
kako Kitajci gradijo Pelješac." Pričakujete, da boste v času, ko bo drugi tir...

Naslov

Za vse odseke 9,3 milijona evropskih evrov, zgolj prvi naj M stal 8,8 milijona evrov!

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 222 cm2

Za vse odseke 9,3 milijona evropskih evrov, zgolj prvi naj bi stal 8,8 milijona evrov! Po zadnjih projektantskih ocenah
so se stroški s prvotno predvidenih petih milijonov evrov zgolj za prvi odsek (Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk) dvignili
na kar 8,8 milijona evrov. To je za 3,7 milijona evrov

Naslov

Dober inženir vidi in razume širši kontekst svojega dela

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Miran Varga

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 8

Površina: 723 cm2

...Kaj vasje navdihnilo za inženirski poklic? Za strojništvo sem se navdušila, ker sem imela veliko veselje do
matematike in fizike, vendar pa sta bili kot vedi premalo aplikativni. Zato je...
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Naslov

Zakaj moramo dekleta spodbujati k inženirskim študijem?

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 14

Površina: 311 cm2

...Pismo staršem: Zakaj moramo dekleta spodbujati k inženirskim študijem? Oktober naznanja začetek novega
študijskega leta. Bruci bodo prvič prestopili prag svojih fakultet. Veliko se jih je vpisalo tudi na tehniške...

Naslov

Slovenski izvoz v petih letih do 50 milijard evrov

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Jana Petkovšek Štakul

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 28

Površina: 609 cm2

...čiščenje zraka in prostorov, Mebor iz Železnikov, ki je poznan po strojih za primarni razrez lesa in TKK iz Srpenice,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. » »Krize lahko prinesejo tudi pozitivne učinke. Kot je videti, nam bo
tokrat omogočila dostop do odličnih kadrov, saj si prodajniki po vsem svetu želijo...

Naslov

Pozor, kaj odslej počnete z rokami

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Jernej Kovač

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 152

Površina: 483 cm2

...površine, je sistem deloval učinkovito in dosegel več kot 96,7-odstotno natančnost prepoznavnosti. Soavtor študije
dr. Wang Ming, iz Šole za materiale in inženirstvo na NTU Singapure, je prepričan, da je skrivnost visoke natančnosti
njihove arhitekture v tem, da se vizualne in somatosenzorne informacije medsebojno prepletajo...

Naslov

Digitalne družbe: osredotočene na človeka ter na zaupanje in vrednote kot temelje za
digitalno preobrazbo

Medij

Mju.gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vprašanjih spregovorili še: Markus Richter, državni sekretar in komisar zvezne vlade za informacijsko tehnologijo,
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, gradbeništvo in skupnost (Nemčija), André de Aragão Azevedo, državni
sekretar za digitalno tranzicijo, Ministrstvo za ekonomijo in digitalno tranzicijo (Portugalska),...

Naslov

"Ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo, izboljšujemo najpomembnejši habitatni tip"

Medij

Notranjsko Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Iva Žitko

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 9

Površina: 740 cm2

...Načrtovanih pomolov pa ne bo? Ne, v času priprave arhitekturnih projektov se je spremenila gradbena zakonodaja.
Upoštevajoč značilnosti jezerskega dna, geologije in hidrologije jezera pontonov na jezero ni mogoče umestiti v okviru
pogojev gradbene zakonodaje. Namesto pontonov bomo vstopno točko na jezero obogatilo z dodatnimi
interpretacijskimi...
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Naslov

Projekt gradnje športne in kulturne dvorane

Medij

Gorenjski glas - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 29

Površina: 24 cm2

...Projekt gradnje športne in kulturne dvorane V Preddvoru pripravljajo projekt Graditev športne in kulturne dvorane
Preddvor. Gre tudi za nadgradnjo šole in vrtca. S podjetjem Tria Studio je podpisana pogodba za projektno
dokumentacijo, v...

Naslov

Počasi bo odzvonilo

Medij

Radiostudent.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sledi ji proizvodnja kovin, nato proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja ter proizvodnja kemikalij in tehničnih izdelkov.
Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, prav tako v industrijskem sektorju, skupaj predstavljajo 25 odstotkov
industrijskih emisij. O viziji industrijskega razvoja so v Osnutku zapisali naslednje,...

Naslov

Ekonomist Miran Čuš: »Občina Starše ima še veliko neizrabljenih potencialov!«

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 25. 9. 2020

Avtor

Gašper Blažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo odhajali in da spodbudimo priseljevanje, bomo »zbudili«nepremičninski trg. Zazidljive parcele v občinski lasti
bomo dali na trg ali jih namenili graditvi. Smiselno pa se mi zdi, da občina tudi sama prek državnih razpisov kandidira
za tovrstna sredstva in ponudi na trg lastniška ali celo najemniška stanovanja....
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Kazalo

1/2

https://mariborinfo.com/dogodek/zamenjaj-ali-pride...

Zamenjaj ali pridelaj 2.0

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

Ines Zupanič Tomažič 25. September 2020 10:34 v Dogodki

Termin torek, 29. September 2020 10:00 — četrtek, 1. Oktober 2020 18:00
Prizorišče Caffe Bianco, Šolska ulica 46, Maribor
Po izjemnem poletnem

☀ odzivu Inštitut Wcycle, kot partner v evropskem projektu Urbana zemljina za

🍂

hrano, pripravlja še jesensko
nadaljevanje dogodka ZAMENJAJ ali PRIDELAJ. Tokrat prinesite svoje
odslužene, a še delujoče stvari v Caffe Bianco in jih ZAMENJATE za RODOVITNO ZEMLJO ali
brezplačno kavico
in lonček za večkratno uporabo.

☕

PRINESETE LAHKO:
▪ male električne in elektronske gospodinjske aparate, ki so odslužili do te mere, da več niso uporabni,

🔋📻📱

☎

▪ knjige, 📚
▪ igrače,
▪ oblačila iz jeansa, 👖
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▪ manjše kosovno pohištvo (stoli

🕰⌚

, nočne omarice, ure
…) .
Medtem ko bo podjetje ZEOS vso električno in elektronsko opremo, ki jo bomo zbrali odpeljal v predelavo
in iz nje pripravil sekundarne materiale, se bo ostalih stvari razveselilo Društvo Aktiviraj se. Če vas
zanima, kaj bodo z njimi storili jih najdete na dveh lokacijah v Mariboru: na Partizanski in Gosposki ulici,
kjer ponujajo predelane predmete za ponovno uporabo.
Evropski projekt Urbana zemljina za hrano, ki poteka pod okriljem Urban Innovative Action, združuje
osem partnerjev. Poleg Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo aktiviraj se, podjetje
Snaga, Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, E-ZAVOD, Zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Inštitut za inovacije in podjetništvo ter Inštitut Wcycle.
Se kmalu spet vidimo.

🤗🤗

❗ ❗ Zaradi ukrepov za zajezitev izbruha novega koronavirusa je možnost, da se dogodek odpove in se

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

prestavi na drug datum.
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Ekonomist Miran Čuš: “Občina Starše ima
še veliko neizrabljenih potencialov!”

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

25. 9. 2020, 20:54

Facebook

Twitter

0

Ekonomist Miran Čuš: "Občina Starše ima še veliko neizrabljenih potencialov." Foto: Veronika Savnik

Pogovarjali smo se z Miranom Čušem, kandidatom za župana občine Starše. V tej občini bodo
namreč v kratkem volili župana. Nasledil bo umrlega Bojana Kirbiša, ki je bil izvoljen jeseni
2018. Miran Čuš je v Staršah občinski svetnik, izvoljen na listi SDS, s podporo te stranke tudi
kandidira na županskih volitvah.
DEMOKRACIJA: Redkokdaj se dogaja, da občina ostane brez župana, a vendarle: sredi
mandatnega obdobja bodo volivci v Staršah v Podravju izbirali novega župana. Zakaj ste se
odločili za župansko kandidaturo?
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ČUŠ: Žal mi je, da so se stvari obrnile, kot so se. Vsekakor bi si želel drugačnega razpleta.

Preberite še: [Video] Kdo vam laže: “Ne glede na starost in spol, če nekdo krši javni red in mir in
ne spoštuje policije, mu policija pač pomaga, da se umiri!”

Odločitvi je botrovala želja po hitrejšem razvoju občine. V zadnjih letih je bilo realiziranih premalo
projektov oz. se je njihova izvedba zavlekla. Vodenje občine mora biti osredotočeno na rezultate oz.
storitve občinske uprave. Prepričan sem, da lahko z zavzetostjo, znanjem in izkušnjami bistveno
pripomorem k hitrejšemu doseganju postavljenih ciljev.
DEMOKRACIJA: Zdaj ste občinski svetnik. V 13-članskem svetu je SDS zastopana s petimi
svetniki. Res je, da je med sedmimi županskimi kandidati tudi kolega iz vaše svetniške skupine.
ČUŠ: Petčlanska svetniška skupina SDS je najmočnejša v 13-članskem občinskem svetu. Pred
volitvami smo župana podprli in seveda smo pričakovali, da se bo program v skupnih točkah realiziral.
Sčasoma je postalo jasno, da marsikatera od volilnih obljub ne bo mogla biti realizirana, če se bo delo
občinske uprave nadaljevalo po začrtanem vzorcu. In bolj kot smo se razhajali z občinskim vodstvom,
čim več neprijetnih vprašanj smo postavljali, očitnejše je postajalo, da vendarle nismo tako enotni. Na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

eni zadnjih sej je glasovanje pokazalo, da na omenjenega kolega pri pomembnih (seveda tudi težkih)
temah ne moremo več računati. Kmalu za tem je sledilo imenovanje podžupana, s čimer ne bi bilo nič
narobe, če bi to prej potrdili na seji območnega odbora SDS Starše. Na tej točki smo se potem
dokončno razšli. Takoj je tudi bilo jasno, da bo dosedanji kolega postal moj oponent za mesto župana.
To spoštujem, a kredibilnosti pri tem ne vidim. Oportunizem pač.
DEMOKRACIJA: Omenili ste, da stanje v občini ni najboljše. Katere so osrednje točke vašega
programa?
ČUŠ: Podružnično osnovno šolo v Marjeti je treba nemudoma spraviti pod streho. Projekt je v vnovični
obravnavi, in kot kaže (to navajam pred občinsko sejo, ko bo znano več dejstev), se je dosegel konsenz
glede umestitve objektov in zagotovitve zelenih površin. Ključno je zadovoljstvo lokalne skupnosti in
sprejemljiva investicijska vrednost.

8

Nova24tv.si
Država: Slovenija

25.09.2020
Petek, 21:45

Kazalo

https://nova24tv.si/lokalno/ekonomist-miran-cus-ob...

3/7

Medgeneracijsko središče Starše je naslednja točka. Zavzemam se za zgraditev izpostave Doma
Danice Vogrinec Maribor, ki bi bila za naš kraj najprimernejša. Glavni razlog sta kvaliteta storitve
(domsko varstvo, dnevno varstvo, pomoč na domu, razvoz kosil) in ugodna oskrbnina. Ne vidim koristi
za občane, če vse prepustimo koncesionarju, ki zaradi visoke oskrbnine na koncu še postelj ne bo
mogel napolniti. S tem bi si naredili medvedjo uslugo.
DEMOKRACIJA: Kaj pa stanovanja in spodbuda mladim?
ČUŠ: Demografska slika v občini ni spodbudna. Da mladi ne bodo odhajali in da spodbudimo
priseljevanje, bomo »zbudili« nepremičninski trg. Zazidljive parcele v občinski lasti bomo dali na trg ali
jih namenili graditvi. Smiselno pa se mi zdi, da občina tudi sama prek državnih razpisov kandidira za
tovrstna sredstva in ponudi na trg lastniška ali celo najemniška stanovanja. Po tržni ceni seveda.

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

Seveda pa bomo spodbujali tudi zasebno graditev.

Ekonomist Miran Čuš (Foto: Veronika Savnik)
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Prodaja zemljišč v obrtni coni. Zlate čase smo na žalost zamudili, zato bo potrebno vložiti kar nekaj
napora, da pridobimo investitorje. Še posebej zato ker smo vezani na roke, cilj pa je seveda privabiti
okoljsko nesporne investicije.
DEMOKRACIJA: Omenjali ste tudi infrastrukturne projekte.
ČUŠ: Vzporedno z navedenimi projekti bo potekala obnova cestne infrastrukture. Slabo stanje cestne
infrastrukture pesti vse vasi v občini, a najprej se bo treba lotiti najbolj nevralgičnih točk, v veliki večini
na desni strani kanala HE Zlatoličje pa tudi mostu čez ta kanal.
Po obnovah mora biti zagotovljena varnost šibkejših udeležencev v prometu. Ne bom pozabil na
pločnike, še manj pa na kolesarske poti tako v urbanih delih kot zunaj njih. S tem bo občina tudi
privlačnejša za kolesarski turizem, ki ob lokalni ponudbi in v navezavi s sosednjimi občinami predstavlja
enega od potencialov občine.
Večje težave v občini nam povzročajo poplavne vode. Drava je na našem območju del Nature 2000, kar
pa nam onemogoča, da sami poskrbimo za zaščitne ukrepe ob visokih vodostajih. Prepričan sem, da
bo ministrstvo za okolje in prostor ustrezen sogovorec, kako rešiti to zagato.

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

To so bistvene zadeve. Obstajajo seveda še različne spodbude (dosedanji model je že uveljavljen) za
podjetnike, mlade kmetovalce (biodinamika?), društva, ki delajo z mladimi, in organiziranje mladih. Izziv
je tudi spodbujanje kulturne raznolikosti. Med številnimi društvi bom zagotovo našel sogovorce, s
katerimi bomo popestrili ponudbo kulturnih dogodkov. Koncert klasične glasbe v vaškem središču v
Staršah? Zakaj pa ne.
DEMOKRACIJA: Zagotovo se ne moremo izogniti niti posledicam pandemije COVID-19. Kakšne
gospodarske posledice ima za občino?
ČUŠ: Natančnih statističnih podatkov ta čas nimam. Dejstvo pa je, da so največ škode utrpeli nosilci
dejavnosti v storitvenem sektorju (predvsem gostinci, kulturniki, dobavitelji v prehranski verigi).
Vlada je zelo pomagala s subvencijami in z enkratnimi pomočmi. Občina pa je za določeno obdobje
najemnike poslovnih prostorov v občini oprostila plačila najemnine, občane pa omrežnine za odpadno
vodo. In da ne pozabim na naše prostovoljke, ki so sešile precej obraznih mask … Hvala jim.

10

Nova24tv.si
Država: Slovenija

25.09.2020
Petek, 21:45

Kazalo

https://nova24tv.si/lokalno/ekonomist-miran-cus-ob...

5/7

Vse skupaj je bistveno pripomoglo k temu, da danes o hudih posledicah ne moremo govoriti. Ampak
roko na srce … glede na to, da velika večina aktivnega prebivalstva dela zunaj občine, lahko pohvalim
predvsem delo ministrske ekipe.
DEMOKRACIJA: Verjetno so nekateri projekti prioriteta in jih boste morali izvesti v naslednjih
dveh letih do rednih volitev?
ČUŠ: Prioritetna je zgraditev šole v Marjeti. Pogoji za delo so v sedanji šoli na meji regularnega. Hkrati
je treba pripravljati obnovo ceste skozi Marjeto (kritični odsek se začne prav pri šoli). Zatem sledi
obnova ceste skozi Prepolje (cilj je realizacija ali vsaj priprava dokumentacije še v tem mandatu).
Sočasno (takoj z nastopom mandata) bo delo usmerjeno tudi v odpravo ovir za začetek rekonstrukcije
ceste skozi Brunšvik. Tukaj občina Starše sicer ni glavni investitor, moramo pa dokončati domačo
nalogo … In da ne pozabim, tu je še »Trnički« most.
Tudi začetek graditve medgeneracijskega središča je ob vzdržni finančni konstrukciji mogoč. Odločilna
bo dostopnost do zunajproračunskih virov financiranja.
Prve stanovanjske enote bodo do konca tega kratkega mandata zagotovo na trgu. Občina ima v lasti
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nepremičnine, namenjene za graditev, in tovrstne aktivnosti se že izvajajo.
Graditev komunalne infrastrukture v obrtni coni je potrjena, zato smo upravičeni tudi do državnih
sredstev. Bomo pa seveda iskali investitorje. Ne pozabimo, da je obrtna cona umeščena ob Phyrnski
avtocesti in z logističnega vidika zelo zanimiva.
Veliko je seveda odvisno od dodatnih sredstev, ki nam jih bo uspelo pridobiti (kohezija, državne
spodbude, zasebni investitorji …). Tudi zmerno zadolževanje je glede na zdajšnje obrestne mere
smiselno. Takšna oblika financiranja je sicer primerna predvsem za investicije, ki prinesejo neposredne
učinke (recimo fotovoltaika), mislim pa, da se ne bi nihče hudoval, če bi se za to odločili v primeru
sofinanciranja medgeneracijskega središča.
DEMOKRACIJA: Računate, da boste kandidirali tudi na rednih volitvah leta 2022?
ČUŠ: Vsekakor. Volivci bodo hitro dobili priložnost, da ocenijo moje delo.
DEMOKRACIJA: Kaj pa je največja težava občin v Podravju?
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ČUŠ: Šibko gospodarstvo (nizka dodana vrednost) v regiji povzroča investicijsko podhranjenost občin.
Moram reči, da sem zelo razočaran, da toliko naših ljudi dela v Avstriji. Stvari se sicer popravljajo, a
prepočasi. Preden nam najboljši kader zbeži čez mejo, bomo morali privabiti investitorje ali vsaj bolj
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spodbuditi oz. razbremeniti podjetnike.

Ekonomist Miran Čuš (Foto: Veronika Savnik)

Če hočemo, da mladi ostanejo, jim moramo omogočiti karierni razvoj.
DEMOKRACIJA: Sedanja vlada se je močno angažirala pri pridobivanju in črpanju evropskih
kohezijskih sredstev. Znano je, da je na pogajanjih o proračunu EU Slovenija iztržila dobrih
deset milijard evrov proračunskega denarja, od tega večino nepovratnih sredstev. Računate, da
bo tudi občina Starše udeležena pri teh sredstvih?
ČUŠ: Vladi seveda lahko samo čestitam. Izkupiček je res dober. Prepoznavanje tovrstnih priložnosti je
sicer ena ključnih nalog župana. Kolikor se naše potrebe skladajo s ponujenimi možnostmi, se bomo na
razpise seveda prijavili. Sem pa prepričan, da bomo v kakšnem od razpisov prepoznali korist.
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DEMOKRACIJA: Kje pa vidite ključne prednosti strateške umeščenosti občine Starše v regiji?
Ste tako rekoč ob podravski avtocesti, ki je zlasti poleti ena najbolj obremenjenih prometnih poti
v Evropi.
ČUŠ: Smo umeščeni med Mariborom in Ptujem. Smo podeželje (veliko kmetijskih površin), a vendarle
zelo blizu urbanim središčem. Prometne in telekomunikacijske povezave so odlične. Smo prava
destinacija za nekoga, ki si želi ustvariti dom na vasi, a blizu mesta. Ko bomo uredili še prometno
(kolesarsko) infrastrukturo in dodali lokalno ponudbo, bomo tudi ena privlačnejših lokacij za enodnevne
obiskovalce in popotnike. Z ustreznim pristopom bomo zagotovo zvabili z avtoceste tudi poletne goste,
ki že sedaj radi prenočijo pri enem naših gostincev. No, za zdaj je to vse. Nameravam pa na tem graditi.
Enako velja za gospodarske dejavnosti. Že z logističnega vidika smo dobro umeščeni pa tudi prostora
za morebitno širitev podjetniške cone je dovolj.
DEMOKRACIJA: Za funkcijo župana v tej dokaj majhni občini se poteguje sedmerica kandidatov.
Menite, da lahko pride do odločitve že v prvem krogu?
ČUŠ: To bi si želel, a ne bi rekel. Smo vendarle majhna občina (okrog 4000 duš) in vsak kandidat ima
svojo »bazo« domačih, prijateljev, sovaščanov …
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Sem pa prepričan, da bodo občani šli na volitve z mislijo na dobro občine kot celote. Vse preveč se
delimo glede na stran kanala, kjer živimo. Zato se mi zdi ureditev »Trničkega« mosta še poseben izziv.
Ta most simbolizira naše odnose − eno in drugo je klavrno. Naj bo novi most simbol novega, boljšega,
vzajemnega.

Biografija
Leta 1968 rojeni Miran Čuš je po izobrazbi ekonomist s področja mednarodnega marketinga,
zato je poklicno ves čas deloval v gospodarstvu oz. trženju. Živi v Staršah, zaposlen pa je v
podjetju TBP d. d. kot tržnik oz. analitik v prodaji. Svoja znanja in izkušnje uporablja tudi v
političnem delovanju. Član SDS (oz. Socialdemokratske zveze Slovenije, kot se je najprej
imenovala) je že od leta 1990. Sedaj je tudi podpredsednik občinskega odbora SDS Starše in
občinski svetnik. V prostem času se ukvarja z vinogradništvom in igra košarko. Je poročen in oče
dveh otrok.
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Dušan Zorko

LA
Generalni direktor

Uroš Esih

družbe 2TDK o
gradnji drugega
železniškega

tira Divača-

Da

zasadi

prvo

lopato

pri projektu Drugi tir,

si je močno želel bivši
vlade

predsednik

Koper, največjega

Miro Cerar, za njim pa
bivša infrastrukturna

infrastrukturnega

ministrica Alenka Bratušek. Bo to zdaj uspelo
ministru Jerneju Vrtovcu, ld celo napovedu-

podjetja v državi

je, da bo drugi tir zgrajen do leta 2026? Je to
realno ali gre za politično pretiravanje?
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"Ta projekt ima dolgo brado,

leta.

dnevno

vleče se leta

in

tir za slovensko gradbeništvo?

s problematiko,

"Izjemno spoštujem vse, ki delajo na tem po-

kako projekt končati. Tukaj podpiram izjavo
ministra Vrtovca, ki je rekel, da bo projekt

dročju. Slovenija je z osamosvojitvijo vzpostavila novo ekonomijo, nove donose, veliki

končan do leta

gradbeni sistemi so propadli. Imel sem priložnost spoznati, kakšno možnost so imeli, saj

Mi se

soočamo

2025

se pri tem postavljajo

oziroma 2026. Vendar
določeni pogoji, kako

bodo tudi drugi ta projekt spremljali, podpirali, mu dali zadostno podporo, ki jo takšen
projekt potrebuje. To je definitivno največji projekt v Sloveniji, ki trenutno poteka.
Družba 2TDK je v državni lasti. Menim, da

lahko ta projekt spetudi dokončamo. Projekt ni eno-

napnemo vse sile,

če vsi

ljemo in ga

sem v preteklosti z njimi delal v Iraku in Rusiji.
Danes

se vzpostavljajo neki novi sistemi, ki

poskušajo to moč pridobiti. Upam, da jim bo
uspelo. Gotovo so tako veliki projekti, kot je
drugi tir, eden od momentov, kjer bi se lahko
izkazali. Povedati pa moram, da je bila moja
izjava

ob predstavitvi analize, ki

jo omenjate,

staven, je vpet v evropski prostor, je vpet v

zlorabljena. Gotovo pa sem ponosen, da smo s

makroekonomiko

sodelavci naredili dobro razpisno dokumentacijo, ki daje možnost slovenskim podjetjem,

med Vzhodom

je

in

vpet v geopolitiko

med Američadrugi tir vitalne-

in Zahodom,

ni in Kitajci. Za Slovenijo je

bo cela Slovenija podprla,
potem bo ta zgodba tudi uspešna. Zakaj to

da sodelujejo. Čez 20 slovenskih gradbincev,
skoraj cela operativa, je še v igri za drugo fazo
razpisov. To je naš doprinos, da se bo lahko

ga pomena.

Če

trdim?

je projekt v zreli fazi; vse, kar
do danes, se kaže v tem,

tudi slovenska gradbena operativa vključila v
velike tuje gradbene sisteme in skupaj z njimi

da je Evropa prepoznala ta projekt in ga tudi
okarakterizirala kot projekt, ki ni samo po-

pridobila prepotrebne reference, da bo lahko

memben za Slovenijo, ampak tudi za zaledne
države, ki bodo imele od tega veliko. Menim,

tista zgodba, ki je prispevek podjetja
slovenskemu gradbeništvu."

Ker

ga

smo počeli od lani

nastopala na trgih zunaj Slovenije. To je tudi
2TDK

k

da je za vse dovolj prostora in dela."
Večkrat

omenjate

kompleksnost projekta,

zato me zanima, ali se vsakokratna politika,

ki

se ukvarja z njim,

zaveda te kompleksno-

sti. Ali nemara zadnje tri vlade ne podcenjujejo kompleksnosti in

razsežnosti tega

ga

kosa okoli

evrov vredne

700 milijonov

pogače, kolikor okvirno znaša vrednost
gradbenih del na drugem tiru.
"Razpisov ni enostavno razbiti. Mogoče bi bil

projekta?
smo vešči tega, da se vsaka stvar

pred leti, če bi se projekt zastavil drugače, čas,

spolitizira. Tudi ta projekt je bil spolitiziran.

da bi se vsi deležniki okoli razpisa drugače organizirali. Znova moram poudariti, da je vse,

"V Sloveniji
Danes
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Slovenska gradbena podjetja se z vami ne
strinjajo. Radi bi še dodatno drobili razpise za drugi tir, da bi se dokopali do še večje-

ni več časa za politiko, ampak je čas

za gradnjo, ker drugi tir pač moramo zgradi-

ti. Vsi časi, ki so bili na razpolago, so stisnjeni v kot. Če želimo projekt še spreminjati ali

kar 2TDK dela, usklajeno z vsemi deležniki, ki
kakorkoli sodelujejo pri tem projektu, od ministrstev,

občin, krajevnih skupnosti do bank."

dopolnjevati, česar tako ali tako ne moremo,
ga

pač ne bo bomo zgradili. Vse države,

okoli Slovenije gradijo železnice, jih
dijo zato, da bi prehitele Slovenijo in

ki

grapro-

jekt drugi tir. Tujci si ob težavah v Sloveniji
manejo roke."

narediti, če bi drobili razpise. Vse se da, vendar

Naši sosedje?
"Seveda, Italijani,
vsi.

Avstrijci, Hrvati in Madžari,

Zavedati se morate tudi, da Kitajska raste

mi in

železnicami.

potrebuješ za to čas."

po

eksponentnih številkah. Blago se bo premikalo,
verjetno ne z letali ali kamioni, ampak z ladja-

obliko poslovanja,

bi pomenilo, če bi danes drobili razpise?
"Vse te odnose, ki sem jih omenil, bi postavili
na začetek. Vsak, ki je dal privolitev v karkoli,
je šel po zakonodaji, predpisih in aktih, da je
prišel do odobritve. Vse to bi morali ponovno
Kaj

Če gremo pogledat trajnostno

Bi

to pomenilo še dodaten zamik projekta?

"Spet bi si roke meli tujci, saj bi projekt zastal
za iks let. Ladjarji in drugi, ki

računajo na to

bi iskali druge kanale. Obstajajo
tudi študije v svetovnih bankah, da je blaga

povezavo,

železnica najbolj primerna
za to. Da se ogromno količine blaga premikajo
po svetu. Če Luka Koper ne bo dobila drugega
tira, bo ostala zadaj. Projekt drugega tira je logi-

čena rast.

stični projekt za razvoj Slovenije. Cel sistem žele-

večji del logistične pogače."

je

dovolj za vse luke po svetu.
Danes se

Vsem

je

omogo-

borimo za to, da vzamemo

znic v Sloveniji se mora temu prilagoditi."
Imate izračune,

tira z vidika ustvarjene dodane vrednosti bistveno bolj pomemben za logistiko kot za gradbeništvo, kažejo
tudi analize in številke. A bolj kot logisti
Da je projekt drugega

se

za projekt potegujejo

in lobirajo domači

koliko od ustvarjene dodane

vrednosti zaradi gradnje drugega tira bi
ostalo slovenski logistiki?
"Vprašati se moramo, koliko smo že izgubili,
ker nimamo drugega tira. Študije profesorjev
z Ekonomske fakultete v Ljubljani govorijo o

gradbinci. Med njimi je negativno odmeva-

145 milijonih evrov izgube pri logistiki letno,

la vaša ugotovitev, da je slovensko gradbeništvo pregreto in da nima dovolj operative, da
zgradi drugi tir. Kako velik zalogaj je drugi

če

bomo zamudili z drugim tirom. Ne samo
tudi za nazaj. Slovenske primerjalne prednosti so samo tam, kjer lahko ponudiza naprej,
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mo svetu in Evropi

tisto, česar nimajo. To pa

drugi del razpisa popolnoma v skladu z zako-

položaj Slovenije."

nodajo, ki to opredeljuje."

Ko govorimo o geopolitiki, navzven nastaja

Koliko

vtis, da nekatera kitajska podjetja, ki so sicer

draži projekt?

trn v peti EU

in tudi nekaterim deležnikom v

Sloveniji, so prava, druga pa niso. Ena kitaj-

ska podjetja so bila namreč izločena

iz

bitke

za posel pri drugem tiru, druga pa ne. Lahko

pojasnite situacijo?

lahko epidemija koronavirusa

pa

po-

naredili ocene?
"So stvari, ki nas dnevno obremenjujejo, da
določeni izvajalci ne morejo priti čez mejo.
Korona je prisotna, ampak mi bomo v drugem
Ste

delu napisali, da korona ni višja sila, ker je pač
V tem trenutku delujemo normal-

poznana.

"Naše stališče je bilo, da vsako podjetje,
z nami komunicirati,

hoče

ki

pride k nam v pisarno.

smo lani pripravili razpis

bili

mogoče pri katerih segmentih z nekoliko

no,

manjšim

tempom. Pripravljalne

ceste se nor-

ponosni, da smo dobili tolikšno število ponu-

malno gradijo. Naš projekt zaradi korone ni
stal."

dnikov. Če imaš veliko ponudnikov, lahko iz
tega dobiš dobre ponudbe. Nato je strokovna

Katere

Potem

in smo

komisija izbrala tiste, ki so izpolnjevali pogoje,
in jih dala naprej. Kateri so pravi? Pravi je tisti,

ki bo naredil točno tisto, kar mi želimo, v roku
in za tisto ceno, ki jo bomo razpisali in limitirali.

narediti veliko podjetij, ampak za
to potrebuješ opremo in pri nas se bo delalo,
To zna

varovalke so

vgrajene v projekt,

da to

ne bo novi TEŠ 6?

'Ta primerjava me jezi, moram povedati. Tako
velikega projekta ni mogoče voditi brez ljudi.
Naše podjetje ima štiri stebre in skrbi za to, kar
ste vprašali. Imamo vse interne akte, vse pravilnike, nadzorovani smo s strani velikih re-

to vsi pozabljajo, 24 ur na dan, v treh izmenah,

vizorskih hiš, k temu je treba dodati še pritisk

vse dni v letu.

medijev. Ampak prav je tako. Pri nas lahko re-

Ni problem nabaviti

opremo,

problem je dobiti znanje, ki to opremo upra-

snično o vsakem evru

vlja. Tukaj, menim, je kombinacija tujcev in
Slovencev primerna. Pritiski, da obstaja za-

pričan

konodaja, da je treba Kitajce in Turke zmetati
ven, so bili hudi. A te zakonodaje ni. Mi smo

iskali te stvari, a jih

ni nikjer. Zdaj nadaljuje-

mo po poti, o kateri

menimo, da je optimal-

na. Za mene bo primeren tisti,
vse faze izbirne komisije
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spustijo. Prepričan sem, da se da, poleg tega bo

so transportne poti, logistika in geostrateški

ki bo šel skozi
in bo ponudil ceno, ki

povemo,

kam

gre. Pre-

sem, da lahko zgradimo projekt brez

koruptivnosti, tako da bo v ponos Sloveniji. To
je naš cilj in naš moto. Za to smo se zbrali in za
delamo. Ustvarili smo poslovno kulturo, ki

to

jo

redko srečaš.

med

nami

in

Na njo sem ponosen.

TEŠ 6 je ta,

Razlika

da mi imamo končno

ceno, TEŠ 6 pa je ni imel.”
novo vlado so se pojavili tudi razmisleki,

bo omogočila izgradnjo projekta v postavlje-

Z

nih cenovnih gabaritih. Ne smemo pozabiti,
da smo že prihranili 110 milijonov evrov. To

da bi projektno podjetje 2TDK prenesli na
Slovenske železnice. Je ideja še živa? Ali je

je strahoten prihranek pri celotnem projek-

šlo za politični pritisk na vodstvo podjetja?
'Prej sem omenil, da je bil projekt spolitiziran

tu.

Mi imamo projekt, ki

je optimalen. Po

tem

gradimo."

že

Projektna cena je postavljena pri

mili-

1,194

jarde evrov. Glede na to, daje konkurenca na
razpisu precejšnja, pričakujete, da bi lahko

bila končna cena nižja?
"Ravno to je bistvo vsega.

Če imaš samo enega

ponudnika, si odvisen od njega. Če jih imaš
več, lahko prihraniš.

Mi vsak dan iščemo

zerve, to je naša dnevna naloga. Ko bo

re-

razpis

zunaj, bo cena tam limitirana. Če bomo ohra-

nili šest, sedem dobrih ponudnikov, bomo
lahko tudi tukaj poiskali rezerve. Dokler ne
bomo imeli ponudb na mizi, ne vemo, kakšna
bo končna cena. Danes napovedujemo, da bo
okviru stroškovnika, ki

je v

investicijskem

načrtu."

v preteklosti in je tudi sedaj. Vsaka vlada

ima

svoje

odgovore glede projekta. Projekt,

kot sem omenil, je v zreli fazi. Tudi mi kvalitetno sodelujemo z novim ministrom, ki
zadeve s svojo ekipo redno spremlja. Imamo
redne sestanke. V teoriji se da vse, vendar je
potreben čas. Tukaj pa časa ni veliko in s tega

vidika moram reči, da bi bil zdaj prenos 2TDK
na Slovenske železnice vprašljiv, ker bi zaustavil marsikaj. V principu pa gre za odločitev lastnika. Če se bo tako odločil, bo 2TDK

to

spoštoval, vendar tisti, ki bo odločitev sprejel, mora vedeti, kaj to nosi za sabo. Časa pa
nimamo, leto 2025

bo jutri."

da vlada ne namerava prenesti
podjetja 2TDK na demografski sklad, zadoSte

s tem,

voljni? Je to pametna odločitev?
Se

je mogoče tega stroškovnika držati

tega, da

-

brez

sodelujejo kitajska podjetja pri gra-

dnji drugega tira?
"Že

od maja iščemo načine, kako izenačiti

pogoje za vse, ki želijo priti na naš
Delovna zakonodaja, kolektivna pogodba, materiali iz Evrope, da se bodo kitajske in
evropske ponudbe izenačile. Lahko se, ampak
primer Karavank nam kaže, kako se lahko
vstopne
trg.

stvari prilagodijo oziroma

se cene primerno

"To

je na koncu odločitev lastnika,

države,

vendar vidimo, da Dars in distributerji električne energije tudi ne bodo preneseni. V
praksi, ocenjujem,

ni naloga teh sistemov

ustvarjanje dobička za pokojnine in druge
zadeve, ki bodo naloga sklada, ampak gradnja
in vzdrževanje

katere

osnovne infrastrukture, brez

ni sodobnega

sveta."

Nova vlada ima tudi tesne odnose z madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Or-
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banom.

So

zaradi tega večji pritiski, da se

Madžarska vrne kot zaledni partner v projekt?
"Direktno mi teh pritiskov kot 2TDK ne
čutimo. Spremljam jih v medijih, to vidim. Gre
pa za

makroekonomijo, višji pogled, ki presega

naše

znanje.

Če

bomo

vprašani,

bomo vedno

povedali, kar je za projekt dobro. Odločitev,

dobili

250 milijonov evrov nepovratnih

sred-

in da bomo kandidirali naprej. Ocenjujem,
da če bomo ostali v teh gabaritih, ki sem jih
stev

lahko pridemo do

prej omenil,

evrov nepovratnih sredstev.

400 milijonov

Odgovor je da.

Dodatna dvotirnost, ki se dela, je več kot
merna to, da nekaj denarja še potegnemo.

priČe

k

kako se bo delalo na višjem nivoju, pa bomo
mi le spoštovali. Projekt je v zreli fazi, smo v

temu prištejemo še 250 milijonov evrov kredi-

najbolj občutljivi fazi pred drugim delom raz-

ga

pisa, kjer iščemo partnerje. Že to, da moramo
ven zmetati Kitajce, če malo karikiram,

kar

v sistem. Mi dnevno delamo, ne

vnaša motnje

ta EIB, smo lahko na

denarja pri
je

1,1

650 milijonov evropske-

milijarde vrednem projektu,

unikat za Slovenijo,

dobro delo

2TDK

ponosni.

To

kaže na

in infrastrukturnega mini-

strstva, predvsem pa je Evropa prepoznala po-

moremo čakati. Ko se kaj takega pojavi, pride

membnost tega projekta."

do vznemirjenja, za vzpostavitev normalnega
stanja pa sta potrebna dodatna energija in čas.
Trenutno sistem, kot je, funkcionira dobro in

Na čelo podjetja 2TDK ste bili imenovani v
času prejšnje vlade, pod infrastrukturno mi-

sledi ciljem, ki so bili postavljeni."

nistrico Alenko Bratušek, predsednico SAB.
začetku poletja so vam zamenjali nadzornike. Vidite to kot politični pritisk na vaše

V

Zdajšnja vlada je zapeljala zunanjo politiko

tudi v tesen objem

usmeritev Slo-

komunikacij, usmerjena proti Kitajski, čuti

delo in željo vlade po vaši menjavi?
"Poudariti moram, da imamo z nadzorniki
korektne odnose. Po menjavi smo se sestali.

tudi pri vašem delu?

Imamo

ZDA. Se ta

venije, ki je, kot smo videli na primeru tele-

zno informiramo. Sam sem že toliko star, da

so po svetu lačni. Jaz pa hčeri učim, učita se, po

vem, kaj pomeni zamenjava nadzornega sveta.

svetu so otroci lačni vaših služb. Globalizaci-

Imamo

ja se spreminja, ZDA izgublja primat, Kitajska

šli skozi težke stvari, kot so

skupno nalogo zgraditi projekt. Pa smo

bo našel pot

prenos na Slovenske železnice, razpisni pogoji, gradbinci v Sloveniji, Kitajci da ali ne pa koronavirus. Ampak

do Kitajske, imate novo svilno pot. Delal sem
v velikih globalnih podjetjih in videl, kako

na koncu vedno znova spoznamo, da delamo v
isti smeri: hočemo zgraditi drugi tir. Če bodo

gledajo z drugega zornega kot mi. Velikokrat
nisem razumel določenih odločitev globalcev,

druge ideje, mislim, da se bomo korektno zme-

ker sem izhajal iz čustev. Čustva
na prostor, v katerem živim."

pa so vezana

vsaka vlada, ko se postavi, pravico nekaj
narediti in za to tudi odgovarjati. Ko sem bil v
fazi prodaje Mercatorja, sem si želel sodelova-

Kako vam izkušnja dela v korporaciji, kot
je Heineken, koristi in pomaga pri vodenju

ti z vlado, kljub temu da so vsi bežali. Prodaja
Mercatorja je zgodba, ki mora zanimati vlado,

2TDK?

enako

pridobiva. Gre za spopad gigantov,
venija

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

redne seje in redne komisije, ki so jih
formirali nadzorniki. O vseh stvareh jih ustre-

"Naj si pri odgovoru pomagam s Thomasom
Friedmanom. Starši so mu rekli, sine, jej, otroci

lahko samo

opazuje.

Svet

kjer Slo-

Sodelavci vedo, da nisem gradbenik, imam pa znanje glede sodelovanja

tega ne vidim. Za moje

nili. Ampak

poglede

ima

pa

je tudi pri drugem tiru."

"Ogromno.

z deležniki. Sem

že

malo siv, malo

starejši,

in znam usmerjati stvari z drugega zornega
kota. Veliko so mi pomagale omenjene izkušnje. Prodaja Mercatorja, o kateri Slovenija še
danes ne ve, ali je prava ali ne, kaže na to, da
je treba včasih kako stvar dobro premisliti,
preden karkoli narediš. Izjemno srečo imam,

da sem bil v Heinekenu, da sem z njimi potoval po svetu in se udeležil kampusa na Harvardu. Tam so mi odprli glavo. V Sloveniji smo
čustveni.

Če gledate kolesarstvo,

pol Sloveni-

je je vesele, pol žalostne. Ostanimo takšni, to

Ali res drži, da ste vmes ministru Vrtovcu
že ponudili odstop in da ga ta, kot kaže, ni
sprejel?

"Na prvem sestanku z ministrom in ekipo sem
dejal, da ne želim biti ovira pri vodenju projekta, če ima vlada drugačen koncept od zastavljenega, vendar smo hitro ugotovili, da si
vsi želimo priti do istega cilja, to je čim hitreje
dokončati ta za Slovenijo pomembni projekt."

Kako je delati pod stalnim presingom, da
boš zamenjan, ker te uvrščajo v sfero vodje
poslanske skupine SD Matjaža Hana in bivše

je naša prednost. Reševanje Pivovarne Laško v
času sanacije sploh ni bila enostavna zadeva.

ministrice Alenke Bratušek?

Bila je

glede menjave, ker ocenjujem, da zelo dobro

finančno in organizacijsko zatežko srečaš v življenju. Gradnja

pravno,

logaj, kot ga

drugega tira je nekaj podobnega."

"Moram

zavrniti

vašo

navedbo o

presingu

sodelujemo tako z novim nadzornim svetom

kot z ekipo

li

ministrstva.

Če

se bodo odloči-

za menjavo uprave, pa lahko naredijo tudi

Evropska unija si prizadeva, da bi bili takšni

to.

projekti grajeni z evropskim znanjem in

vedeti, da nikoli nisem bil član nobene politič-

Glede uvrščanja v neke sfere

pa

je treba

evropskimi sredstvi. Je mogoče v skladu za

ne stranke,

obnovo

pol Slovenije iz časov, ko sem vodil pivovarno,

EU

po

epidemiji iskati še dodatna

evropska sredstva za drugi tir?
'Z

veseljem ponovno poudarjam,

in

da smo

da

pa poznam,

kot sem

že

povedal,

tudi od prej. Tudi večino politikov, z leve
desne, poznam, še posebno na lokalnem

in z
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območju, s katerega prihajam. Matjaža Hana

težave, tudi drugi jih imajo z nami. Apeliram

že leta. Ampak če vas
zanima, v katero politično sfero se sam uvrščam, je to sfera zagovornikov drugega tira,
ker ta pomeni razvoj Slovenije."

pa na vse,

pravzaprav poznam

da se zakon o javnih naročilih

lagodi Evropi.

Zakaj je tak, ne vem.

da se to področje uredi.

Če

Je

pri-

pa čas,

je siva cona velika,

so težave."

prihodom nove vlade je tudi intenzivnost

Kako zdaj naprej s projektom? Kdaj bodo

aktivnosti nasprotnikov drugega tira precej
uplahnila. Vilija Kovačiča ni več opaziti na

znani rezultati razpisa? Kdaj bo izbran iz-

sceni?

S

vajalec?

ni prava

"Pričakujemo, da bomo imeli do konca septembra vse odgovore. Naša komisija bo nato
odločala o ponudbah, drugi teden oktobra imamo načrtovan nadzorni svet, in če

izginili.

potrdi odločitev, je stvar za nas zaključena.

traso postavljeno, dostopne ceste gra-

Potrebujemo soglasje nadzornega sveta. Ko

dimo, evropska sredstva imamo, torej imamo

bo objavljeno, bomo čakali na pravnomočnost, pritožbe so vedno možne. Apeliram na

"Drugače

morate pogledati. Lansko

leto, od

januarja do maja, smo bili bombardirani z
očitki, da ne bo evropskih sredstev,

trasa,
Imamo

in še kup

očitki,

ki

da

so sedaj

podporo Evrope. Zdaj so pač na tapeti Kitajci.

Vedno se kaj pojavi, da se poskuša vznemiriti
sistem, da pade iz mirnosti. Mi se temu uspe-

to, da naj se to konča. Če ne bo pritožb, bomo

šno

bi lahko že letos prišli do podpisa pogodbe z

upiramo. Te

dni krožijo hude anonimke."

šli v drugo stopnjo.

V optimalnem scenariju

izvajalcem. Če pa pritožbe bodo, pa v prvem

Lahko kakšno besedo o tem?
"Ne, takih stvari je veliko. Verjamemo

kvartalu naslednjega leta."
pa

v to,

da je projekt zastavljen dobro in da moti marsikoga, kar je normalno. Ko voziš kamione, ko

Bo

takrat izvajalec tudi uveden v delo na

terenu?

delaš, motiš okolje. Vemo tudi, da smo deloma

"Če se pogodba podpiše

na najbolj občutljivem območju Nature

dnjega leta,

2000,

a brez tega se ne da. Smo pa neprestano nadzi-

lovimo rok.

rani, od Evrope do Slovenije. Dajemo odgovore

zgodba."

in pojasnjujemo,

a nikoli

ga

konec marca naslein še vedno

uvedemo v delo

Če

to zamika,

se

je druga

pa

ni dovolj."
Koliko let gradnje je potem predvidenih?

občutite kot največjo oviro projektu? So
to politični pritiski ali pritiski gradbincev in
njihovih lobistov?
' Definiral bi to kot pritiske lobistov, ki iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kaj

ozadja delujejo. Pa vendar pri nas ne more
noben lobist ničesar dobiti, ker tega enostavno
ni, ne sme biti, ne bo in tudi mi ne dovolimo.
So pa ti pritiski močni po zgodbi 'jaz bom zate
nekaj uredil'. Tega tukaj ni več, ker je vse tran-

sparentno

in pregledano. Če želimo v Slovestandard in se približati Zahodu,

niji dvigniti

"Tri. Do

dore.

konca leta

moramo zgraditi pre-

2023

Potem pride na vrsto

ne opreme, leta 2026

inštalacija potreb-

bi bila

pa

proga

predana

v uporabo. Mislim, da gre za v rekordnem času

tak projekt. Še enkrat moram poudada gradimo 37 kilometrov predorov. V
zadnjih desetih letih je slovenska gradbena
zgrajen

riti,

operativa

zgradila 600

metrov predorov. Kot

naročnik imaš velike težave, kakšne reference zahtevati. Naj damo za referenco šest kilometrov predorov? Dati moraš referenčno sliko,

moramo vsi stopiti skupaj, zavihati rokave in
narediti ne samo tir, ampak vse tisto, kar je za
Slovenijo pomembno. Največji problem je, da

primerno gradnji, ki se dogaja."

so bile določene investicije v Sloveniji v pre-

vse težave slovenske gradbene operative.

Razpis za

Glinščico

je po svoje

simboliziral

teklosti vodene slabo.

"Ko smo spraševali stroko, kaj naj naredimo,

vesticija,

nam je svetovala višino zidu osem metrov. Ker

TEŠ 6 je potrebna inki je bila slabo vodena. Drugi tir je
potrebna investicija, ki je dobro vodena, pa

imamo enake probleme. Hudo bi bil razočaran,

če

bi se

pri projektu

kdaj našla koruptiv-

nost, saj tega ni. Projekt je pregledan z leve in
desne, od zgoraj navzdol."

se gradi 70 metrov dolg zid, visok 13 metrov
Kako se je zgodba končala, poznate. Tako je

pač v Sloveniji."
Še vedno ste torej na poti za leto 2026. S tem
bo Slovenija prehitela konkurenčne železni-

Vidite pri večjih slovenskih gradbenih podjetjih, ki so nastala na pogorišču propadlih

ške projekte,

velikih gradbenih firm in se potegujejo za

te, samo Avstrija vlaga 15 milijard v novogradnjo
železnic. Zakaj to delajo? Ker hočejo priti s tem

posle pri drugem tiru, podoben modus ope-

ki se gradijo v

soseščini.

"Sosedje vlagajo milijarde evrov v svoje projek-

randi, da se želijo za vse posle in cene do-

do dodatnega razvoja.

govoriti vnaprej? So na delu spet gradbeni

baroni, ki bi želeli o vsem odločati?

čujejo uporabniki. Davkoplačevalci ne bodo na
koncu nič plačali, če bo ostalo tako, kot je zasta-

"To bi težko komentiral. Ali se gradbinci do-

vljeno. Naša finančna konstrukcija je zaprta in

govarjajo ali ne,

mi se ravnamo po investicijskem projektu."

tega ne

morem ocenjevati.

ki naj te stvari kontrolirajo in
gledajo. Mi z vsemi sodelujemo na način, ki

Če je zaprta,

je nam pristen. Upoštevamo vsa pravila, da

cijsko ceno

stvari potekajo, kot morajo. Večkrat imamo

"Še več,

Imamo

Še nekaj: progo 2TDK pla-

organe,

ni razlogov,
1,194

da bi prebili

investi-

milijarde evrov?

prihranili smo skoraj

10

odstotkov
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vrednosti projekta, čez no milijonov. Zdaj

pa

počakajmo, kaj bo, ko bomo dobili ponudbe
za oba sklopa. Pričakujemo ponudbe v okviru
cen,

Če

ki jih imamo v investicijskem programu."
gledamo geopolitično, a ni interes Kitaj-

da progo zgradijo pod ceno tudi zato,
da si pridobijo še dodatne reference in skozi

Danes ni več časa za

politiko, ampak je čas

za gradnjo, ker drugi tir
pač moramo zgraditi

cev,

slovenski trg prodirajo k bolj zahtevnim v
EU? Podobno kot projekt pelješkega mostu.
"Kitajci imajo referenc

dovolj, Kitajci

samo vstopiti v EU. Kar se tiče Peljšca,

želijo

mi

smo

Pritiski, da obstaja

zakonodaja, daje treba
Kitajce in Turke zmetati

ven, so bili hudi.

iskali dokumente od nadzornih inženirjev,
kako dela tam potekajo. Imamo dovolj podat-

A te zakonodaje ni.

kov, da lahko zaupljivo gledamo, kako Kitajci

Mi smo iskali te stvari,

gradijo Pelješac."

a jih ni nikjer

Pričakujete, da boste v času, ko bo drugi tir
zgrajen, še vedno direktor 2TDK?
"Projekt je slovenski in poteka že od leta 2005.
Moj edini moto, naloga ali cilj je, da kdorkoli
bo prišel, bo lahko rekel, da ti ljudje so vedeli,
za kaj gre, da so

delali korektno, da so skrbeli

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

za projekt. To je naša dnevna naloga."
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Površina: 222 cm2

milijona evropskih evrov, zgolj
prvi naj bi stal 8,8 milijona evrov!
Za vse odseke 9,3

Po zadnjih projektantskih ocenah so se stroški s prvotno predvidenih petih milijonov evrov zgolj za
prvi

odsek (Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk) dvignili

evrov več, kot
evrov

na kar 8,8

je bilo predvideno v idejni dokumentaciji Za

sofinanciranja, kar pomeni da bi

vse občine

skupaj zgolj

polovico (4,7 milijona evrov) potrebnih sredstev. Ptuj bi
evrov

lastnih sredstev, polovico več, kot so pričakovali

se sicer z

»odstopom« Dornave nekoliko znižal, saj

se

milijona

evrov. To je za 3,7

ta odsek je sicer na
za ta

milijona

razpolago 4,1 milijona

odsek morale zagotoviti več kot

samo za prvi odsek moral

prispevati milijon

oz. je bilo prvotno

navedeno. Ta znesek neg bi
sredstva
iz tega odseka porazdelijo
sofinancerska

na ostale odseke, lastna udeležba občin pase na ta račun znižuje. Toda vprašanje je, kakšne ponudbe

bodo oddali potencialni izvajalci. Te so praviloma še višje od projektantskih vrednosti

»Evropskih sredstev še vedno ni dovolj
sodelujočih občin enotni glede

finančne

za

..

pokritje vseh upravičenih stroškov, vendar

so

župani

konstrukcije posameznih odsekov, tako da bodo vloge oddane

do roka za oddajo,« so še pojasnili na ptujski občini.
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Dober inženir
vidi in razume
širši kontekst

svojega dela
Miran Varga

doktorica strojništva,

Eneja Osterman,

ki dela kot projektna vodja na področju
energetskih storitev v podjetju

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

Interenergo, nam

je zaupala, da se

ne ustraši

nobenih izzivov, Gorska

kolesarka

in turna smučarka vztrajno

premaguje na(d)loge, ki ji jih zadata
življenje in posel.

Kaj

vasje

navdihnilo

Za strojništvo

poklic?

za inženirski

sem se navdušila, ker sem

imela

veliko

veselje do matematike in fizike, vendar pa sta bili kot
vedi premalo
moraš

veliko

aplikativni.
znanja,

lahko

konkretnega. V meni je bila
ne le

apliciraš

in

idealno, imeti
narediš

nominacija za inženirko leta?

neki način sem

dosedanje

še sam

Kako

izbor

ste vi

Dogodek
je bilo tudi
izboru

nominacijo

delo. Najprej

s tem pokazalo

je

to,

razumela kot priznanje za

meje predlagalo

da

določeno zaupanje

med

deset najboljših

doživeli letošnji

bil poln

nekaj

dogodek

Inženirka

energije,

treme, ampak

občutek

ali

bolje spoznati
Jure

Longyka

preostale

priznanje,

leta?

med inženirkami
ni bil podoben

temveč sem

kandidatke in nove

je odlično

lahkotno vzdušje
vostmi.

in ga

opravil

svoje

podkrepil

in

pa

kandidatk.

pozitivne

za neko nagrado

podjetje

v moje delo, nato

z

ljudi.

Kaj v vaših očeh naredi dobrega inženirja/inženirko?
rekla, da je dober inženir tisti, ki se ne

V prvi vrsti bi

se

počutila, kot da sem na večeru, kjer imam priložnost

za

nekaj

po praksi,

vedno prisotna želja

teoriji.

Kaj vam pomeni
Na

je strojništvo

Zato

ki ga

še

Tudi

pa

kajti inženirstvo so izzivi. Druga zadeva
da zna inženir umestiti svoje delo v širšo sliko

izzivov,

ustraši

je to,

delo, saj je poskrbel

in vkomponirati

določenimi zanimi-

razvoj

svetu

izdelka:

vidike

vseh sodelujočih

inženir lahko

razvije

Primer

najboljši

za to je

izdelek

na

z vidika razvojnika, vendar če bodo imeli zaradi
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tega njegovi

sodelavci veliko več težav,

npr.

nabavniki

bodo iskali dražje materiale, skrbniki proizvodnje pa si
bodo nohte grizli zaradi težavnih postopkov proizvodnje
izdelka,

in

potem

praktično ni nič naredil.

razume širši kontekst

gleda na celoto.

-

spremlja, kaj

Dober inženir vidi
drugi potrebujejo,

Kako zahtevni so energetski projekti, s katerimi se soočate?

Mar

ima tudi v vašem poslu stranka vedno

Projekti so zahtevni, saj je treba razviti
ne

rešitve, da

res

so sploh zanimive za stranke.

prav?

dobre tehničPotem je

te

treba še prepričati, da je rešitev dobra zanje. Glede tega,
ali ima stranka vedno prav ali ne, bi rekla, da ima. Vendar
pa stranka nima vedno dovolj informacij ali pa znanja,
zato je ena izmed mojih nalog tudi informiranje strank,
saj jim s tem lahko dam drugačne uvide, kar lahko vodi do

novih spoznanj in drugačnih odločitev.
Bodo obnovljivi viri energije rešili naš planet,

ali

ga

bomo

ljudje s svojo dejavnostjo/aktivnostjo prej ugonobili?
Zgolj obnovljivi

viri planeta

bomo ljudje. Rešili

pa ga

ne bodo rešili, pač

bomo s kombinacijo

pa

ga

vsega

mogočega: z našim pristopom, z manjšo porabo energije,
z

uporabo bolj učinkovitih sistemov, z integracijo obno-

vljivih virov in z znanjem, ki
to

ga bomo morali še razviti, za
da bomo vse energetske sisteme dobro povezali med

sabo in jih potem

uspešno

upravljali.

vam sicer predstavlja največji izziv v poslu?
Sama pogosto pravim, da smo strojniki dobri v številkah,

Kaj

kdaj zmanjka kompetenc na področju mehkih
veščin. Slovenski izobraževalni sistem nam daje zelo
nam pa

dobro strokovno znanje, med študijem pa bore malo ali
nič ne izvemo o ustrezni komunikaciji in o tem, kako se
(naj) soustvarjajo zgodbe in dobri projekti. In ker na tem

ni poudarka,

mora vsak inženir sam

zase ugotoviti, kako

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

komunicirati in sobivati z drugimi ljudmi ter sodelavci.
Energetska učinkovitost je pogosto na tapeti v javnosti.

Kako vi gledate nanjo?
Res je
povezan

veliko

govora o

tem

s prikritimi interesi

in bojim
in

se,

da je velik del

se na tak način kanalizirajo

interesi določenih posameznikov, podjetij oziroma korpoVseeno pa je dejstvo, da porabljamo preveč, da smo

racij.

kot posamezniki prevečkrat brezbrižni in nimamo odnosa
do energetske učinkovitosti.

Zato je pomembno,

da se

govori o njej, kajti le tako bomo naredili korak naprej.

Na

kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni?

Menim,

da noben dosežek še ni tak, da bi prav posebej

izstopal. Ponosna pa sem na svoj doktorski naziv, v katerega sem

vložila veliko truda in živcev. Vesela sem tudi

uspešnega prehoda v industrijo, saj med akademskim
svetom

in gospodarstvom obstaja velik razkorak, uživam

v nadgrajevanju znanja.

Kako gledate na nadaljevanje svoje kariere, kakšni so
vaši načrti?
Vsekakor želim ostati v strojništvu, ker je tako raznoliko
področje, da vedno najdeš nekaj, kar te pritegne. Napo-

vedi o tem, kje bom in kaj bom, pa so v teh nejasnih časih
skoraj neodgovorne, saj se zadeve zelo hitro spreminjajo.
Človek nikoli absolutno ne ve, kako se obrnejo stvari.
Kaj bi sicer počeli, če ne bi bili inženirka?
Menim, da bi

se kar dobro počutila

v vlogi kirurginje.
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Zakaj moramo

dekleta spodbujati k
inženirskim študijem?
Teja Primožič

Oktober naznanja začetek novega študijskega leta. Bruci bodo

prvič prestopili prag svojih fakultet. Veliko se jih je vpisalo tudi
na tehniške in naravoslovne študije, a znova so, pričakovano,

dekleta v manjšini. Kdaj ne bo več tako?

Zgled, ki prebudi inženirsko iskro

sem se sama vpisala

Ko

na tehniško fakulteto,

fakultet

v Ljubljani,

prvi študijski

sem se na

valnici polni fantov. Deklet je bilo
namenjala

pozornosti,

znašla

in

svet
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razlikuje,

nisem pomislila,

da se vsak loti problema

izoblikujeta najboljšo

lahko

S problematiko

nisem

Takrat sploh

odločila za inženirski študij.

Redko
takega

da in-

se zgodi,

da bi kaj

fanta.

vprašali

pomanjkanja

drugače in

možno rešitev.

žensk v inženirskih poklicih

se

ukvarjala, dokler se nisem pred dvema letoma pridružila

projektu

Inženirke in inženirji

bomo!, ki mlade navdušuje

inženirstvo, tehniko, naravoslovje
jekta na srednjih šolah na okroglih

in

mizah gostimo

svojo

zgodbo

jih vprašamo

o

in

dijake navdušujejo

Skoraj vedno je odgovor enak: zgled. Pa naj bo
bratih, sestrah

ali v nekom,

njihovi glavi spodbudil

Tam

inženirk, ki vsaka

znanstvenike,

ženirka

delo in

vsako

bilo za

iskanja je izbor In-

dekleta vedno

povzela:

»Namen Inženirke leta je, da bi

na voljo dovolj

informacij, kakšne prednosti

naloge prinašajo inženirske šole in poklici, da bi se tako lahko

in

in

samozavestno

odločale, ali jim to ustreza ali ne.«

lahko inženir.«

Inženirji

bodo ustvarjali prihodnost, naj
otrok med njimi

Redko se zgodi, da bi kaj takega vprašali fanta
Že v zgodnjih letih je opazno razlikovanje, ki ga

delamo

Pred

med

okvirov,

nestandardne.

tehniško fakulteto, sem

bila (in še vedno sem) pogosto deležna

vprašanja,
Redko

vlogi

in zato so njihove odločitve o inženirskem študiju

sprejete kot nenavadne,

kako

Ko

sem

se

sama vpisala

na

sem se kot dekle odločila za inženirski študij.

se zgodi, da bi kaj takega

vprašali fanta.

Sama

sem imela

srečo in sta bila v mojem življenju prisotna zgleda. V očetu in
prijatelju programerju, ki sta mi predstavila svoje delo. Marsikatero

dekle te

predmetov

sreče nima.

sploh

Kljub odličnemu znanju naravoslovnih

ne pomisli na tehnični študij. Na tej

dekle potrebuje zgled. Zgled, ki bo v njej vzbudil
stva

iskro

točki to
inženir-

dnevi

The Big Bang Theory),

Amy, doktorica

nem življenju,

trenutek

svojem

nevroznanosti

v

tako

katerem
v

Mayim Bialik v

seriji kot

tudi

v svojem govoru ob prejemu Nobelove

govori prav mlada
ta

bo vaš

je uspelo pogledati zadnji del priljubljene serije

mi

Veliki pok (angl.

spoloma. Medtem ko se fantje igrajo z Lego kockami, naj bi se
punce igrale s punčkami. Dekleta, ki se zanimajo za tehniko, so
zunaj

deset

leta, Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS

samostojno

v

k olajšanju

leto predstavimo deset nominirank,

navdihuje s svojo drugačno zgodbo. Prva In-

Merilna tehnika, je lepo

poklic.

zgled v starših,

to

ženirka leta.

uspešne po-

za svoj

ki jim je približal svoje

misel: »Tudi jaz sem

pro-

ali naravoslovja.

razlogih za študij tehnike

je včasih težko najti, korak

Vzor

za

V okviru

inovativnost.

sameznike, inženirke in inženirje, znanstvenice in
ki razkrivajo
Vedno

sem se kot dekle

kako

nisem

potrebuje oboje, ženske in moške, da se njihov način

razmišljanja

da le skupaj

Temu sicer

sem bila pravzaprav vesela, da sem

po svoje

v bolj fantovski družbi.

ženirski

pogosto deležna vprašanja,

dan znašla v preda-

le za odtenek.

letih, ko smo prevladovala dekleta, končno

se po gimnazijskih

dela

sem bila (in še vedno sem)

sem pred leti sama prvič prestopila prag ene izmed tehniških

Ko

dekleta

na

pragu

v

resnič-

nagrade na-

odločanja: »Rada bi izkoristila

in povedala mladim dekletom, ki sanjajo o znanosti kot

poklicu:

zagrabite priložnost. To je najlepši poklic na

Če vam kdorkoli

reče,

da ne morete, ne

poslušajte.«

svetu.

Potrebovali

na televiziji kot v resničnem življenju.

bi več takšnih zgledov, tako

Zato, dragi starši, poiščite jih v svoji okolici, med svojimi kolegicami

in kolegi, predstavite jih svojim otrokom, še posebej hčerkam,

in jih

spodbudite k tehničnim poklicem.

Saj

veste, inženirji bodo

ustvarjali prihodnost, naj bo vaš otrok med njimi.

in jo popeljal na pot tehnike.
Vedno

jih vprašamo

Skoraj

vedno

bratih,

sestrah

:e

glavi spodbudil

o razlogih za študij tehnike ali naravoslovja
zgled. Pa naj bo to zgled v starših,
nekom, ki jim je približal svoje delo in v njihovi

odgovor enak:
ali

v

misel:

»Tudi

jaz sem

lahko inženir.«
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Slovenski izvoz v petih
letih do 50 milijard evrov
Jana Petkovšek Stakul

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek

je na 7. konferenci

slovenskih

izvoznikov za letos napovedal 8,5-odstotni padec BDP, prihodnje

leto pa

že 5,8-odstotno rast. Z Nemčijo ima Slovenija milijardni presežek.

7. konferenca slovenskih izvoznikov je bila spet dobra prilo-

tudi

žnost za

srečanje podjetnikov in njihovo povezovanje, pa tudi za
dodaten uvid, kako o koroni po koroni in ukrepih, ki naj bi ublažili
posledice

škode zaradi

pri Kranju

60 tisoč evrov povprečne

25 tisoč evrov povprečne

dodane vrednosti na

zaposlenega

ter

bruto plače na zaposlenega,« je nanizal

minister.

širjenja virusa, razmišlja država. Na Brdu

se je zbralo več kot

100 uglednih gospodarstvenikov,

so med drugim z velikim zanimanjem

ki

prisluhnili ocenam in ciljem

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

gospodarskega ministra Zdravka Počivalška za bližnjo prihodnost.

Cilji Slovenije do leta 2025
Počivalšek je med

jo,

da mora

biti

drugim poudaril, da se na ministrstvu zaveda-

država, če želimo globalno konkurenčno slovensko

gospodarstvo, podjetjem v podporo. Prav tako se je zavzel za še
več

tujih naložb. Trenutno izvozimo za 40 milijard

je postavljen za leto 2025, ko naj bi
evrov,

»85

evrov,

izvozili za skupno

in cilj, ki

50 milijard

se zdi po ministrovem mnenju realno dosegljiv.
% produktov in storitev izvozimo,

Izkoristiti moramo priložnosti,

od tega

ki jih ponuja

preti podjetja, ki trgujejo na tujih trgih. Do

80 % v

države

EU.

digitalizacija in pod-

leta

2025 naj

»

Ob zmagovalcu

so še vsi finalisti: Cleangrad, Mebor, Hyla in TKK. Foto: lana

Petkovšek Štakul

bi dosegli

Ključni so trajnost, inovativnost in digitalizacija
50 milijard evrov naj bi leta 2025
znašal slovenski izvoz.

Na ministrstvu pripravljajo

program za

promocijo

investicij

in

internacionalizacijo slovenskega gospodarstva za obdobje 2020-24.
Ta v središče postavlja

strateška področja:

trajnost, inovativnost
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in digitalizacijo. »Glavni cilj programa je diverzifikacija izvoza,

povečanje števila izvoznikov,

med malimi

in

srednjimi podjetji, po-

merilne instrumente,
smo sposobni izdelovati izjemno kompleksne
je zasnoval naš Jure in ki nam omogočajo poleg mer-

katerih razvoj

zicioniranje v globalnih verigah vrednosti ter zmanjšanje zaostan-

jenja tudi regulacijo.

ka pri vhodnih tujih investicijah za drugimi evropskimi
Počivalšek pa je med drugim poudaril, da veliko stavi na

področja,

debirokratizacijo, ki

so jo ustanovili

državami.
službo za

v kabinetu predsednika vlade.

Postopki se vlečejo nesprejemljivo dolgo,« je izpostavil mi-

nister Počivalšek. »400-milijonska investicija pomeni

gospodarsko
tem

rast

do 5

v obdobju 4

let. To pomeni,

zročil

direktor

izvršni

delovanja.
finalisti tekmovanja

so bili Cleangrad iz Ljutomera,

proizvajalec čistih prostorov in opreme zanje, ljubljanska Hyla, ki
in

prostorov,

Mebor iz Železnikov, ki je poznan po strojih za primarni razrez

proizvajalec kemijskih izdelkov za grad-

lesa in TKK iz Srpenice,

ekonomije se bodo zaradi koronavirusa,

laboratorije na

v razvojne

še ni bilo,« pojasnjuje

izdeluje sesalnike z vodnim filtrom za čiščenje zraka

1-odstotno

da imamo na

področju še veliko rezerve.«

Razvite

Z njimi vstopamo

do sedaj

soustanovitelj Dewesofta, ki letos decembra zaokroža 20-letnico

in

Preostali

»Na ARSO je trenutno 400 vlog za investicije v Sloveniji, ki niso
rešene.

kjer nas

beništvo.

ki je letos pov-

največji šok zadnjih desetletij, po ministrovih besedah letos
Evropsko gospodarstvo je spomladi

skrčile za 7 ali več odstotkov.

v obdobju največjih omejitev poslovalo 20 do 30 odstotkov pod
svojimi

zmogljivostmi.
letos pričakujemo v Sloveniji

Po ministrovih besedah lahko

8,5-odstoten padec gospodarske rasti,
tno

rast. Ne

10,3 milijarde

voljo

prihodnje leto pa 5,8-odsto-

smemo pa ob tem pozabiti, da bo imela Slovenija na

evropskega denarja za okrepitev gospodarstva,

ki je utrpelo škodo zaradi covid-19.

Evropsko gospodarstvo je spomladi poslovalo od 20

do BO odstotkov pod svojimi zmogljivostmi.

Počivalšek je optimist
Minister Počivalšek pravi,
čiji, s katero naredimo
pa

da je optimist, tudi zato,

je v Nem-

v 14-milijardni trgovinski menjavi 1-milijardni presežek. Kaj pa

črna celina?

»Negovati

moramo dosedanje trge, a po malem svoj

izvoz še bolj razpršiti na trge zunaj Evropske
naš domači trg,«
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ker

petino trgovinske menjave, bolje. Imamo

unije, ki je pravzaprav

je odgovoril minister. Med drugim je poudaril,

da

vse več dejavnosti tudi pri krepitvi izvoza pričakujejo od veleposlaništev.

Na konferenci so podelili nagrado Zmagovalec slovenskega izvo-

za 2020, ki jo je prejelo trboveljsko podjetje Dewesoft. »Uvrstitev
Dewesofta

med finaliste je še en dokaz,

na zelo trdnih temeljih in ima
ki jo je postavil naš

Jure

da smo podjetje, ki posluje

jasno petletno strategijo razvoja,

(Knez,

op. av.)

S pravimi

odločitvami in

prilagoditvami smo dobro prestali obdobje korona krize. Ob zaključku leta, ko bo podjetje praznovalo 20-letnico obstoja, si lahko
obetamo prihodke vsaj na lanski ravni,«

je

komentiral

Orožen.

»

»

Krize lahko prinesejo

tudi pozitivne

učinke. Kot je videti,

do odličnih kadrov, saj

omogočila dostop

Križaje priložnost

si

nam bo tokrat

prodajniki po vsem svetu želijo

delati pri najboljših podjetjih ,« pravi Andrej Orožen, izvršni direktor

bo tokrat omogočila dostop do

odličnih kadrov,

saj si prodajniki

želijo delati pri najboljših podjetjih. Z odlično ekipo

po vsem svetu

Andrej Orožen: Najboljši smo zaradi znanja, ljudi in
ambicij
Dewesoft

v Sloveniji

predstavništvi v
Švico,
uvoz v
na Hrvaško, v Francijo
Srbijo. Na področju internacionalizacije bodo v

Lani je najbolj zrasel
in Rusijo
obdobju
pa

ter

2020-24

Italija

in

prioritetni trgi Nemčija,

Francija

Hrvaška, Bosna,

ter

Avstrija in Švica,

države Višegrajske skupine,

sledijo

Srbija, Severna Makedonija, Kitajska in ZDA.

Trgi priložnosti, kjer lahko

še

dodatno okrepimo

gospodarstvo, pa so med drugimi Rusija,
ZAE,

Velika

naše izvozno

Britanija,

Ukrajina, Romunija, Bolgarija, nordijske države, Indija,

Črna gora

Devvesofta.

prinesejo tudi pozitivne učinke. Kot je videti, nam

»Krize lahko

...

Na teh trgih bo država slovenskim

dajala posebno podporo.

podjetjem

zaposlili 21
prečna

16

trenutno

državah

ljudi, jih bodo

dodana

jim omogoča

vrednost

zaposluje že 103 ljudi, skupaj s

pa več kot

250. Medtem ko

so lani

v letošnjem letu skupaj 19. Izjemna pov-

na zaposlenega, ki znaša 169 tisoč evrov,

kontinuirano

vlaganje v razvoj, v ljudi in v poslovne

prostore. Te dni dajejo na trg novo družino izdelkov IOLITE LX in
XHS,

SIRIUS

ki pomenita

nov mejnik

v

razvoju.

so začeli graditi parkirno ploščad s 138 parkirnimi
bo gotova spomladi prihodnje leto. Investicij s tem ne bo

Nedavno

mesti, ki
konec.
etaž

Prihodnjo pomlad bodo začeli z gradnjo dveh dodatnih

nad sedanjo

kvadratnih
sta

poslovno stavbo, s čimer bodo pridobili vsaj 700

metrov in

še

izboljšali delovne pogoje. Obe investiciji

skupaj vredni okoli 3 milijone evrov.

25

25.09.2020

IRT 3000

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 152

1/2

Površina: 483 cm2

Pozor, kaj odslej počnete z rokami
Jernej Kovač

s tehnološke univerze Nanyang v Singapurju (NTU Singapure)

Znanstveniki

so razvili sistem umetne inteligence za natančno prepoznavanje kretenj

rok. Sistem, ki človeške kretnje prepozna bolj natančno in učinkovito kot
obstoječe metode, se ponaša z veliko natančnostjo delovanja tudi v slabih
okoljskih pogojih. To mu omogoča združevanje elektronike v podobi člove-

kove kože z računalniškim vidom.

Skupina sestavljena iz znanstvenikov

v

so nadgradili pospešeno
potez roke

opremi

Z

ugotovitve

inteligence.

objavila

člankom

znanstvenim

globalno raziskovalno

s sistemi umetne

veliko pozornosti

robotov,

je svoje

reviji Nature Electronics.

znanstveni

nja

iz NTU Singapure in Uni-

za tehnologijo v Sydneyju (UTS)

verze

delo prepoznava-

Tehnologija je doslej

požela pri delovanju visokonatančnih kirurških
in spremljanje zdravja ter zabavni

za nadzor

industriji.
Sistemi za prepoznavanje

gibov s pomočjo

so sprva delovali le vizualno. Raziskovalci

umetne
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vključitvijo vhodov nosljivih senzorjev, pristopom
datkov. Nosljivi senzorji
eden

izmed senzorjev

somatosenzoričnega

ustvarijo

ponovno

za zaznavanje

mu stiku z uporabnikom
in slabe
in UTS

ter

osvetlitve. Nadaljnji

so izhajali iz

izboljšali z

i. zlivanja po-

prevzame

funkcije

pa je natančnost prepoznava-

podatkov iz nosljivih

izhodnih

Vzrok gre običajno iskati

t.

občutljivost kože, kjer

modalnosti

sistema. Vendar

nja kretnje ovirala nizka kakovost
senzorjev.

inteligence

so delovanje

v njihovi prostornosti in slabe-

vplivi vizualno blokiranih predmetov
izzivi

integracije

znanstvenikov

vizualnih

NTU Singapure

in senzoričnih

podatkov,

predstavljali neusklajene nabore podatkov, ki jih je bilo treba

saj so

obdelati

do počasnejših odzivnih

ogljikovih nanocevk,

inteligence, ki spominja

ter

izbrali pristop

na način ravnanja

umetne

bio-orientiranemu

zgodnji vizualni

stno

in vida

kožnih čutil

sistemu

nevronske

obdelavi

mrežo, in

somatosenzornih

s takšnimi lastnostmi
inovacijskega

-

v

tudi

inteligence so

za strojno učenje pri

redko

informacij večpla-

nevronsko mrežo za zlitje

informacij. Glavni

kože z računalniškim
Foto : NTU

združe-

vidom. Elektronika
Singapure

zlivanju, torej hierarhiji človeškega funkcionalnega

omrežja možganov.
»V primerjavi

inovacija

stika

s togo nosljivimi senzorji,

ki ne tvorijo dovolj in-

z uporabnikom za natančno zbiranje podatkov, naša

uporablja raztegljive senzorje obremenitve, ki se

centra

udobno

zajemanje

signala, ki je ključnega pomena za visokonatančne naloge pri prepoznavanju

gibanja,« je še dodal prof. Chen.

avtor

Natančnost delovanja v slabših pogojih

vizu-

študije, prof.

»Verjamem, da je naša struktura

edinstvena za obstoječe pristope.«

Singapure je nadaljeval,
posebnosti,

kretenj rok z veliko na-

mu omogoča

so uporabili konvolucijsko nevronsko

dr. Chen Xiaodong, je prepričan:

tor

umetne

mreže

za zgodnjo somatosenzorno obdelavo

nevronsko

alnih in

v podobi človekove

To

pritrdijo na človeško kožo. To omogoča kakovostno

kombinirali tri pristope

mrežo,

okoljskih pogojih.

ob pretvorbi v digitalno obliko postane nevidna.

timnega

možganih.
svojem

vanje elektronike

-vizualnemu

časov.

Ekipa NTU je po vzoru bioloških ustvarila svojski sistem za zlitje
podatkov. Uporabili so raztegljive senzorje obremenitve, narejene

V

delovanja tudi v slabih

in jih nato znova združiti. To se je doslej izkazalo

ločeno

za neučinkovito, vodilo je tudi

iz enostenskih

NTU so razvili sistem za prepoznavanje

Raziskovalci
tančnostjo

Direk-

Raziskovalna
kov

skupina je za zajem zanesljivih senzoričnih podat-

z gibi rok izdelala

pregleden, raztegljiv senzor obremenitve, ki

se oprijema kože, vendar ga na slikah fotoaparata ni mogoče

za prilagodljive naprave iFLEX na NTU

Ekipa je za dokaz koncepta

da njihova struktura poseduje

umetne

umetni sistem, ki

edinstvene

je podoben somatosenzorno-

gestami,

preizkusila

inteligence z uporabo robota,
in

ga

videti.

svoj bio-navdihnjeni sistem
ki ga nadzirajo z ročnimi

vodila po labirintu.
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Rezultati

so pokazali,

kretenj rok,

cilja brez napake.
poznavanje

za prepoznavanje

njihov robota skozi

Robot je na istem

na vizualni osnovi

labirint pripeljalo

do

poligonu, a s sistemom za prenapak prepoznavanja.

naredil šest

z NTU Singapure so visoko natančnost ohranjeni

Raziskovalci
tudi

da je njihov sistem

ki ga poganja,

v slabih pogojih delovanja. Ko

sistem umetne inteli-

so svoj

v slabih razmerah, vključno s hrupom in neugodno

gence testirali

osvetlitvijo delovne površine, je sistem deloval učinkovito in
dosegel več kot 96,7-odstotno natančnost prepoznavnosti.

Soavtor

študije dr. Wang Ming, iz Šole za materiale in inženirstvo na NTU
Singapure, je prepričan,
arhitekture

v

da je skrivnost

tem, da se vizualne

in

visoke

natančnosti

medsebojno prepletajo in dopolnjujejo že

njihove

informacije

somatosenzorne

zgodnji fazi delovanja

v

pred izvedbo kompleksne interpretacije. »Sistem tako racionalno
informacije z manj odvečnih podatkov in manj za-

zbira skladne

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

znanih

dvoumnosti, kar posledično zagotavlja boljšo natančnost,«

je dodal.
Raziskovalna
navidezne in
sistemu

skupina NTU Singapure zdaj

umetne

od daljinskega

nadzora robota

ga

so razvili sistem umetne inteligence, ki prepoznava

in

svetovne

nadzor. Na trgu obstajajo

pametnimi

delovnimi

v podobi kože z računalniškim vidom.
vselej

mesto. Pred
-

mesti do

uvrstila med najboljše

univerze po kriterijih organizacije Quacquarelli Symonds (QS),

ena izmed treh najvplivnejših globalnih lestvic

za vpeljavo tovrstne tehnologije
nad

elektronike

NTU Singapure se je v zadnjih sedmih letih

NTU Singapure

Oxford, Caltech, ETH

Zurich,

Univerza v Chicagu. Foto

:

kije

V letu 2020 tam zaseda

1 1.

so uvrščene univerze MIT, Stanford, Harvard,
Cambridge,

UCL,

Imperial

College London

in

NTU Singapure

za starejše.

Dr. Markuš Antonietti,
Max Planck

sistem

inteligence, za uporabo na področjih, kjer je

preprosto neskončne aplikacije

eksoskeletov

želi oblikovati

izboljšane resničnosti, ki bo temeljil na njihovem

zaželeno natančno prepoznavanje

gnanju

Na NTU Singapure

kretnje roke z združevanjem

direktor Inštituta

in profesor kemije

na Univerzi

kolegov iz Singapurja poudaril:

članka prinašajo

še en korak

za koloide

in vmesnike

v Potsdamu, je ob

»Ugotovitve

naprej v pametnejši

do-

podprt

svet.

Tako kot

izum pametnega telefona, kar

iz znanstvene-

niralo družbo, nam to delo

in bolj

kretnjo

strojno

fizično

je revolucio-

daje upanje, da bi lahko nekega dne s

nadzirali ves naš okoliški svet.«
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Digitalne družbe: osredotočene na človeka ter na
zaupanje in vrednote kot temelje za digitalno
preobrazbo
24. 9. 2020

Ministrstvo za javno upravo

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

Nemčija, Portugalska in Slovenija so v četrtek, 24. septembra 2020, organizirale
skupni dogodek Tria, ki predseduje Svetu EU, in je potekal ob robu 75. zasedanja
Generalne skupščine Združenih narodov: "Digitalne družbe: osredotočene na
človeka ter na zaupanje in vrednote kot temelje za digitalno preobrazbo«

Dr. Polonca Blaznik, direktorica Urada za informacijsko družbo MJU | Avtor MJU

Digitalna preobrazba ustvarja nove priložnosti za aktivno vključevanje vseh članov družbe. Kljub temu
pa na poti digitalne preobrazbe ne moremo prezreti globalnih izzivov: podnebnih sprememb,
zdravstvene krize, naraščajočo neenakost….

28

Mju.gov.si
Država: Slovenija

25.09.2020
Petek, 11:58

Kazalo

https://www.gov.si/novice/2020-09-24-digitalne-dru...

2/3

Pandemija COVID-19 je pokazala, da nam lahko inovativna digitalna orodja pomagajo pri učinkovitejšem
spopadanju s takšnimi izzivi. Prav tako je poudarila potrebo po bolj integriranem in usklajenem pristopu.
Ker je kriza globalna, odziv zahteva globalno sodelovanje.
Evropska unija - s skupnimi močmi Tria, ki trenutno predseduje Svetu EU, in novega delovnega
programa Evropske komisije - spodbuja pot k digitalni preobrazbi, ki temelji na temeljnih demokratičnih
pravicah in etičnih vrednotah.
Primarni cilj dogodka je bil združiti vlade, regionalne organizacije, razvojne partnerje, subjekte Združenih
narodov, sedanje predsedstvo Sveta EU, Evropsko komisijo, zasebni sektor in akademsko skupnost, da
si izmenjajo najboljše prakse in mnenja o tem, kako podpreti vrednostno digitalno preobrazbo v svetu po
COVID-u, ustvariti možnosti za sodelovanje znotraj / med državami ter pravočasno spodbuditi ukrepe s
pomočjo „podatkovne revolucije“.
Govorci in gostje so med drugim skušali podati poglede in odgovore na naslednja vprašanja:
Kako lahko oblikovalci politik spodbujajo zaupljiv in na človeka usmerjen digitalni prehod?
Kako lahko mednarodne in nadnacionalne organizacije prispevajo k prizadevanjem držav pri
pospeševanju ustvarjanja trajnostnih, odpornih in etičnih digitalnih družb?
Kako lahko izboljšamo globalno sodelovanje z okrepljeno povezljivostjo, interoperabilnostjo in
oblikovanjem skupnih standardov, hkrati pa podpiramo digitalizacijo manj razvitih držav?
Kako lahko sodelujemo za izboljšanje digitalnih veščin državljanov po vsem svetu in zagotovitev
večjega poznavanja in spoštovanja obstoječih temeljnih pravic in etičnih vrednot v digitalni revoluciji?
Osrednji govorec je bil Fabrizio Hochschild, posebni svetovalec generalnega sekretarja za obeležitev 75.
obletnice Združenih narodov, ob njem pa so o teh vprašanjih spregovorili še:

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

Markus Richter, državni sekretar in komisar zvezne vlade za informacijsko tehnologijo, Zvezno
ministrstvo za notranje zadeve, gradbeništvo in skupnost (Nemčija),
André de Aragão Azevedo, državni sekretar za digitalno tranzicijo, Ministrstvo za ekonomijo in digitalno
tranzicijo (Portugalska),
Dr. Polonca Blaznik, direktorica Urada za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo (Slovenija)
Mario Campolargo, vršilec dolžnosti generalnega direktorja DG DIGIT (Evropska komisija),
Rodrigo Ferrés, namestnik sekretarja predsedstva in član upravnega odbora AGESIC (Urugvaj),
Pedro Lopes, državni sekretar za inovacije in tehnično usposabljanje (Cabo Verde),
Katrin-Cécile Ziegler, moderatorka, slavnostna govornica in ambasadorka „Evropske digitalne družbe“,
ob posebnih gostih:
Abiyot Bayou Tehone, direktorjem programa za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za inovacije in
tehnologijo FDRE (Etiopija) in
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Demi Getschko, izredno profesorico za računalniško arhitekturo na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, (Brazilija).
Dr. Polonca Blaznik je uvodoma poudarila pomen digitalnih veščin za socialno vključenost, ki je bil
očiten v zadnjem desetletju, toda svetovna kriza Covide-19 nas je pripeljala v situacijo, ko vidimo, da
potrebujemo več ukrepov na področju digitalne vključenosti in da jo potrebujemo zdaj. Kot je dejala, se
moramo prilagoditi novim načinom komunikacije in dela. Prav tako je situacija v zvezi s pandemijo
pokazala številne pomanjkljivosti, med katerimi je pomanjkanje digitalnih veščin, ki bi lahko celo
poglobile digitalni razkorak med različnimi skupinami družbe.
»Vlade bi morale spodbujati vseživljenjsko učenje svojih državljanov, tudi z medgeneracijskim
sodelovanjem. Primer je bila zelo uspešna pobuda, v kateri nevladna organizacija, imenovana Simbioza,
združuje vse generacije. Mladi prostovoljci starejše učijo uporabe računalnikov in drugih sodobnih
tehnologij,« je izpostavila Blaznikova ter dodala, da bi odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi
viri moralo biti sestavni del formalnega in neformalnega izobraževalnega sistema: ne alternativa, ne
ločen sistem, temveč njegov del.

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

»Slovenija se zaveda, da je odgovornost vlade, da je v koraku z razvojem digitalnih tehnologij, obenem
pa varuje vrednote ljudi ter njihove pravice. V tej zvezi je zaupanje državljanov podlaga za razvoj
digitalizacije na nivoju države,« je zaključila direktorica Urada za informacijsko družbo na Ministrstvu za
javno upravo.
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»Ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo,

izboljšujemo najpomembnejši habitatni tip«
S

projektom Life Stržen Notranjski park ne obnavlja le struge Stržena na Cerkniškem jezeru, pač pa tudi vzpostavlja gnezditveni
in ureja infrastrukturo za obiskovalce V okviru projekta so priložnost dali tudi lokalnim

-

prostor za skrivnostno bobnarico

turističnim vodnikom

Irena Likar v Notranjskem regijskem parku dela kot vodja projekta Life Stržen, s ka-

k nosilnosti

terim med drugim vračajo strugo Stržena v njen naravni vijugast tok, s čimer želijo

je našel zanimivo rešitev. Pod

zaščiti redek habitatni tip presihajoče jezero. Poleg tega skrivnostni ptici bobnarici

gosenice

in ostalim pticam, ki

za

življenjski prostor potrebujejo trstičje, urejajo območje, na

strojev

polagali

so

ogromne železne plošče, tako

katerem bodo te v miru gnezdile. Za obiskovalce urejajo usmerjevalno infrastrukturo z zanimivimi in poučnimi vsebinami, saj želijo obiskovalce preusmeriti stran od

da

najobčutljivejših predelov Cerkniškega jezera. Sodelujejo tudi z lokalnimi vodniki,
ki svoje aktivnosti predstavljajo na tematskih vikendih in na podlagi odzivov obi-

dotaknjena. Ocenjujem, da se

čez

tri

skovalcev dopolnjujejo svojo ponudbo, obenem pa tudi 'testirajo', koliko so njihove

lih

na območju Ključev ne bo

aktivnosti in ponudba zanimivi za obiskovalce.
do tri tedne sušnega obdobja.

že spravili v stari okljuk,

Zemljino, ki je bila izkopana v

vseh

del pa zaradi vremena niste

lanskem letu,

mogli končati.

ljati

na

be.

je

omejena

dovoljeno obdobje izved-

koscu prija-

Kot to velja za

zno košnjo, se lahko gradbena

dela začnejo izvajati s 1 . avgustom. Dejanski čas izvajanja
v

pa

dovoljenem

tem

obdobju

je odvisen od vremenskih

razmer oziroma padavin.

četek lanskega avgusta

Zaje bil

precej deževen, kar je močno

oteževalo

gradbena

dela,

a

lanskega leta vseeno

smo cilj

dosegli. V celoti smo izkopali
dvojni okljuk Stržena v Klju-

čih. V sredini septembra je

iz-

vajalcu v zadnjih dnevih pred
dvigom vodne gladine uspelo

izdelati čep,

s

katerim

smo

del kanala

in

zaprli

zgornji

vodni

tok Stržena preusme-

rili

v izkopan okljuk,

tako da

ta zdaj vijuga po svoji naravni

V letošnjem letu
dokončati

meravali

struge. Izvajalec

smo na-

obnovo

je konec juli-

ja na jezero pripeljal mehanizacijo. Vse je bilo pripravljeno

začetek del, vendar nam

ni

vreme

Izjemno

bilo
deževen

naklonjeno.
avgust

in

posledično visok vodostaj

je-

zera

nam

prekrižal
čanje

izkopanega

kanala in ga z njo zasuti, pred
tem pa

iz njega izloviti ribe in

rake. Upamo, da nam to uspe
narediti naslednje leto oziroma najpozneje do konca pro-

jekta v letu 2022. Načeloma bi

dela lahko

izvajali tudi pozi-

mi, vendar je tudi ta odločitev

odvisna od zime, padavin
temperatur,

ki pogojujejo

del

bila

zaključku del na

po

leta

po

zaključenih de-

in

no-

posega.

V okviru projekta Kras.Re.Vita
še na

podobno zgodbo pišejo

drugem koncu jezera. Gre za

velik gradbeni poseg,

ki

pa ga

opravičuje skrb za naravo.

Cerkniško
eno

jezero

je

gotovo

najpomembnejših presi-

hajočih jezer na svetu. Zaradi
svoje redkosti je habitatni tip
presihajoča

jezera v varova-

nju narave prednostno obravnavan. S tem, ko Stržen vračamo v njegovo naravno strugo,

izboljšujemo

prioritetni

ta

silnost terena.

habitatni tip. Na hidrologijo

Ljudem ves čas zagotavljate,

presihajočega

jezera vpliva-

da je poseg v naravo res velik,

mo predvsem

s podaljšanjem

da pa

nižinskega

Kako

si bo narava opomogla.

Izhajamo iz

ki

vodotoka,

je

izredno pomemben za vodne

veste?
izkušenj, ko smo

in

obrežne združbe rastlin in

pilotno v prvotno strugo pre-

živali. Vodotoki

usmerili 700 metrov zgornje-

škem polju so v času, ko jeze-

toka

ga

Goriškega

in Tresenca.

pognalo, v nekaj

bilo

več videti

letih pa

ni

sledi posega.

Pričakujemo, da bo

ti,

Brežička

Trstičje je takoj

v Ključih. Moram

poti.

za

je treba prepe-

do umetno

je

tem območju ruša skoraj ne-

več opazilo sledi

Strugo Stržena na jezeru ste

Obnova Stržena

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

Izvajalec

terena.

tako tudi

še poudari-

da je bila terenu v Ključih

prilagojena

tudi izvedba del

in strojna mehanizacija. Prvi

ro

Cerkni-

na

presahne, edino zatočišče

za vodne živali. Verjamem, da

bo rezultat naših prizadevanj
na dolgi rok prinesel večjo ko-

rist od trenutne škode zaradi
gradbenega posega.
Eden od ciljev projekta Life

Stržen je skrb za izjemno
redko ptico bobnarico.

je izvajalec

Obnova Stržena je srce projek-

nameraval delati, so bili ne-

ta, ker pa je zraven okljuka v

stroji, s katerimi

ustrezni

in pretežki,

zato

je

v tujini najel manjše special-

Ključih

edino gnezdišče bob-

narice v Sloveniji, je del aktiv-

je

nosti namenjen temu, da ji tam

tako zmanjšal pritisk na tla.

uredimo ustrezen gnezditveni

ne stroje

na gosenicah, da

je v letošnjem letu

Na terenu smo ves čas močno

prostor. Na izbranih zemljiščih

načrte.

pazili na to, da bi v čim manj-

v lasti parka bomo prilagodili

Za

dokon-

potrebujemo

dva

ši

meri

poškodovali

travno

rušo, ki hkrati tudi doprinese

upravljanje.

izvzeta

iz

Zemljišča
ukrepov

za

bodo
kosca,
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jezeru in spremljamo ob-

ki jih je treba kositi poleti. Na

na

teh zemljiščih se bo upravlja-

našanje

nje prilagodilo tako, da se bo

skovalce, ki z vozili zahajajo

vzpodbujalo

navadnega
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Vodotoki na Cerkniškem polju so v času, ko jezero presahne, edino zatočišče za vodne
živali. Verjamem, da bo rezultat naših prizadevanj na dolgi rok prinesel večjo korist od
trenutne

škode zaradi gradbenega

posega.

Izhajamo iz izkušenj, ko smo pilotno v prvotno strugo preusmerili 700 metrov zgornjega

toka Goriškega Brežička in Tresenca. Trstičje je takoj pognalo, v nekaj letih pa ni bilo več

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

videti sledi posega. Pričakujemo, da bo tako tudi v Ključih.

■*.-..
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Irena Likar
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posegov zaradi renaturacije

Stržena.
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Projekt gradnje športne in kulturne dvorane
V Preddvoru pripravljajo projekt Graditev športne in kulturne dvorane Preddvor.

Gre

tudi za nadgradnjo šole in vrtca. S podjetjem Tria Studio je podpisana pogodba za
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projektno

dokumentacijo, v izdelavi je idejni

projekt.

Terminski

plan

za projekt

je

vloga za gradbeno dovoljenje v mesecu januarju.
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Konec septembra se zaključuje javna razprava o Osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta
2050. V osnutku je med drugim zapisano, da bo Slovenija do leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne
spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Izluščimo lahko nekaj ključnih besed, med njimi so
ohranjena narava, krožno gospodarstvo, obnovljivi in nizkoogljični viri energije, trajnostna mobilnost in lokalno
pridelana zdrava hrana. Poleg tega se osnutek kiti še s krilaticami o prilagojenosti in odpornosti družbe na vplive
podnebnih sprememb.
Piše tudi, citiramo: »Prehod v podnebno nevtralno družbo bo vključujoč, upoštevana bodo načela podnebne
pravičnosti. Stroški in koristi prehoda bodo porazdeljeni pravično, tudi najranljivejšim skupinam prebivalstva bo

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

omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja.« Konec citata.
Osnutek Dolgoročne podnebne strategije morajo do konca letošnjega leta
pristojne institucije z okoljskim ministrstvom na čelu poslati v Bruselj Evropski
komisiji in na Organizacijo Združenih narodov, skladno s Pariškim podnebnim
sporazumom iz leta 2016. Osnutek predstavlja glavni državni dokument o
spopadanju s podnebno krizo, danes pa so ga na spletni konferenci predstavili
nekateri glavni deležniki njegovega nastanka. Pri izdelavi so sodelovali uslužbenci
ministrstva za okolje in prostor, sodelavci Centra za energetsko učinkovitost
pod okriljem Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Gozdarskega inštituta
in podjetja PNZ. Dolgoročna podnebna strategija Slovenije 2050 je skladna tudi z
Okvirjem dolgoročne podnebne politike Slovenije z imenom Slovenija in zdrav planet
in z Uredbo Evropske unije o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
Omeniti velja še Nacionalni energetski in podnebni načrt, krajše NEPN, ki je bil na
vladi sprejet konec februarja letos in določa nekatere cilje, politike in ukrepe o
energetski uniji. Sprejet je bil skladno s prej omenjeno evropsko uredbo, obravnava
pa obdobje do leta 2030.

POLITIKA / OFFSAJD

RAZPRODAJA OKOLJA
Kapital ali narava?

Urh Drofenik / 12. 5. 2020

Za začetek predstavimo nekaj podnebnih ugotovitev. Od leta 1961 do 2019 se je
povprečna temperatura zraka dvignila za okoli dve stopinji Celzija, logična posledica je dvig temperature
površinskih voda in intenzivnejša evapotranspiracija. Spremembe padavin je težje zaznati in dokazati zaradi
relativno velike medletne spremenljivosti količin - a kljub vsemu: količina padavin se je od leta 1961 do 2011 na ravni
države zniževala. V zadnjem desetletju se je trend zmanjševanja padavin na ravni države ustavil. Napovedi za
prihodnost niso nič kaj spodbudne. Temperatura bo vsekakor naraščala: po najbolj optimističnem scenariju se
bo tudi zaradi emisij toplogrednih plinov zvišala za nekaj več kot eno stopinjo, po najbolj pesimističnem pa za
4 stopinje Celzija. Hkrati bo naraščala količina padavin, predvsem zimskih, povečala pa se bo poletna
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frekventnost izjemnih padavin. Kljub vsemu bodo poletne suše vse daljše in intenzivnejše. Vse te spremembe bodo,
tako v osnutku, neposredno in posredno prizadele dejavnosti, kot so zdravstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, energetika,
predelovalna dejavnost in turizem.
Podnebno nevtralnost do leta 2050 bomo poskušali doseči s tremi temeljnimi vzvodi - to so zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, krajše TGP, energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov. Podrobneje tematiko
opiše Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost, ki deluje na Institutu Jožef Stefan.
Izjava.
Emisije naj bi se po sedaj predstavljenih načrtih glede na leto 2005 zmanjšale za med 20 in 36 odstotkov do leta 2030
in za med 55 in 66 odstotkov do leta 2040. O ciljih je na današnji predstavitveni konferenci, ki jo je pripravila
Gospodarska zbornica Slovenije, svoje pristavil še okoljski minister Andrej Vizjak.
Izjava.
Osnutek Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 nadalje opisuje strategije po posameznih sektorjih. To so oskrba
z energijo, industrija, promet in mobilnost, stavbe, kmetijstvo, raba zemljišč in gozdarstvo ter drugi sektorji, kamor
sodijo odpadki in kmetijski stroji.
Največ skupnih emisij toplogrednih plinov pri nas ustvari promet, leta 2018 okrog 33 odstotkov. Levji delež teh
predstavljajo emisije v cestnem prometu - kar 99,4 odstotka -, železniški in letalski promet tako ustvarita za manj kot
procent teh skupnih prometnih emisij. Emisije iz prometa so od leta 2005 pa do 2018 narasle za kar 32 odstotkov, te
emisije naj bi do leta 2030 še naraščale. Več o razlogih za prometni primat Česen.

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

Izjava.
In prometni cilji?
Izjava.
Uporaba električnih vozil - vse od osebnih avtomobilov pa do javnega prometa in tovornega prometa - bo torej
predstavljala velike obremenitve za trenutni energetski sistem. Alarmanten je predvsem distribucijski sistem, ki bo
potreben prenove.
Posvetimo se še proizvodnji električne energije in toplote, ki je za prometom na drugem mestu po količini
emisij toplogrednih plinov. Energetski cilj je doseganje minimalnih emisij do leta 2050, vmesna cilja pa sta glede na
leto 2005 do leta 2030 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 32 odstotkov in do leta 2040 zmanjšanje emisij teh za
med 80 in 90 odstotkov. Danes največ emisij predstavljajo izpusti iz termoelektrarne na premog v Šoštanju in iz
toplarne v Ljubljani. Že zaradi tega bo treba do leta 2050 nadomestiti proizvodnjo elektrike iz glavnine trenutnih
objektov z izjemo hidroelektrarn in se preusmeriti. Če zelo poenostavimo, sta scenarija sledeča: izgradnja novega
bloka jedrske elektrarne ali pa izgradnja elektrarne na biogene in sintetične pline. A možnost elektrarne na sintetične
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pline je zaenkrat še hipotetična, saj sintetični plini še niso implementirani. Te bodo uvajali postopoma. O prihodnji
porabi elektrike več Česen.
Izjava.
Še kvantitavno: če je bila leta 2017 končna raba električne energije 13,7 teravatne ure, bo leta 2050 po ambicioznem
scenariju 18,8 teravatne ure. Za primerjavo, jedrska elektrarna Krško na leto proizvede nekaj več kot 5 teravatnih ur
električne energije, termoelektrarna Šoštanj pa okoli 4. Do leta 2050 se bo spremenila tudi struktura proizvodnje
električne energije. Danes lahko površno rečemo, da jedrska elektrarna v Krškem, šoštanjska termoelektrarna in
hidroelektrarne dajejo vsaka po tretjino električne energije. Leta 2050 naj bi bilo po napovedih največ električne
energije pridobljene s pomočjo sončnih elektrarn, povečala pa naj bi se se proizvodnja hidroenergije. Seveda sta tukaj
še že prej omenjena vira, to sta nov blok jedrske elektrarne ali elektrarne na sintetični plin.
Tretji največji delež toplogrednih plinov predstavlja sektor industrija s 17 odstotki skupnih emisij. Najbolj
toplogredna je proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, se pravi proizvodnja cementa, sledi ji proizvodnja kovin,
nato proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja ter proizvodnja kemikalij in tehničnih izdelkov. Predelovalne dejavnosti in
gradbeništvo, prav tako v industrijskem sektorju, skupaj predstavljajo 25 odstotkov industrijskih emisij. O viziji
industrijskega razvoja so v Osnutku zapisali naslednje, citiramo: »Doseganje minimalnih emisij v sektorju industrije do
leta 2050 ob ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti sektorja in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.
Slovenija si bo, upoštevajoč razsežnosti energetske unije, aktivno prizadevala za postopno razogljičenje industrije in
zagotovitev finančnih spodbud za prestrukturiranje proizvodnih procesov z uvajanjem zelenih tehnologij.« Konec citata.
Ne pozabimo omeniti še razvoja industrije 4.0, ki je povezana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in internetom
stvari. Glavni ukrepi so učinkovitejša uporaba energije in pa zopet sintetični plin.

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

Kaj pa kmetijstvo? Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost:
Izjava.
Bo pa kmetijstvo po planu leta 2050 največji proizvajalec emisij toplogrednih plinov.
Poleg transporta se največ energije v gospodinjstvih v Sloveniji porabi za ogrevanje.S stališča uradne bilance
toplogrednih plinov se pri ogrevanju stavb še sedaj koristi velik del uporabe obnovljivih virov energije. Ogrevanje na
drva ali drugo biomaso se namreč šteje za ogljično nevtralno. V prihodnosti je na tem področju predvideno še dodatno
drastično zmanjšanje uporabe fosilnih goriv. Ukrepi so denimo obnova stavb, uporaba obnovljivih virov energije za
ogrevanje in daljinski sistemi ogrevanja. Med toplogrednimi plini gospodinjstev pa je tudi metan. Ta nastaja pri gnitju in
je količinsko manjši od ogljikovega dioksida, a je od slednjega približno dvajsetkrat učinkovitejši pri ustvarjanju efekta
tople grede v atmosferi. Zato slovenski načrti omenjajo tudi prepoved odlaganja bioloških odpadkov na odlagališčih, ki
je sicer že v veljavi, in zamenjavo greznic z biološkimi čistilnimi napravami.
V nekaterih okoljskih nevladnih organizacijah pa so že pred današnjo predstavitvijo izrazili razočaranje nad
Osnutkom Dolgoročne podnebne strategije. Predstavniki organizacije Focus, društva za sonaraven razvoj, so
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denimo v spletnem zapisu navedli, da je strategija nezadostna glede ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do
leta 2030, da je pri sektorskih ciljih zaznati pomanjkljiv pristop in da bi namesto jedrskega scenarija potrebovali scenarij
100% obnovljivih virov, ki bi hkrati dal večji poudarek zmanjšanju rabe energije. Tu je še dejstvo, da bo Osnutek
seveda še popravljen in da manjka celo poglavje o ocenah učinka socialno-ekonomskih vidikov.
Osnutku ostro nasprotujejo tudi pri Mladih za podnebno pravičnost. Ti so se
danes v Ljubljani zbrali na protestu, s katerim so opozarjali na po njihovem mnenju
premalo ambiciozne slovenske načrte za prehod v brezogljično družbo. Na protestih
so nosili različne transparente z zanimivi napisi, denimo Manj ogljika, več kisika;
Strategija za podnebni zlom in Kompostirajmo kapitalizem. Na problematiko so sicer
opozorili že na prvi predstavitvi osnutka prejšnji teden, ko so vkorakali na konferenco
in močno ujezili ministra Vizjaka. Njihovo stališče povzame Miha Mikelj, aktivist
Mladih za podnebno pravičnost.

ZNANOST / ZR INTERVJU

Izjava.

INTERVJU Z MZPP

Mikelj dvig povprečnih temperatur opiše še bolj plastično.

Intervju s predstavniki Mladih za
podnebno pravičnost

Izjava.

Sebastjan Kovač / 25. 9. 2019

Predstavnik Mladih za podnebno pravičnost za konec pove še nekaj o aktivnostih
organizacije, prizna pa tudi, da odnosi med njimi in okoljskim ministrstvom pod trenutno vladno konstelacijo niso
rožnati.
Izjava.
Nedvomno bo prehod v nizkoogljično družbo s krožnim gospodarstvom tudi velik finančni zalogaj. A Matjaž
Česen ostaja relativno optimističen:

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

Izjava.
Slovenija, takisto Evropska unija in svet, bodo o podnebnih spremembah in o njihovih vplivih na naravo, okolje in
družbo brez dvoma še veliko govorili. Hiter odziv velja! Ob tem pa ne gre mimo verza, ki ga je zapisal angleški pesnik
John Donne: Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos celine, del kopnega. Komu zvoni? Zvoni
tebi.Zvoni nam.
Vir slike: Facebook stran Mladih za podnebno pravičnost
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Ekonomist Miran Čuš: »Občina Starše ima še veliko neizrabljenih
potencialov!«

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

petek, 25 september 2020 20:21

Napisal Gašper Blažič

Comments:DISQUS_COMMENTS

Ekonomist Miran Čuš: »Občina Starše ima še veliko neizrabljenih potencialov.« Foto: Veronika Savnik

Pogovarjali smo se z Miranom Čušem, kandidatom za župana občine Starše. V tej občini
bodo namreč v kratkem volili župana. Nasledil bo umrlega Bojana Kirbiša, ki je bil izvoljen
jeseni 2018. Miran Čuš je v Staršah občinski svetnik, izvoljen na listi SDS, s podporo te
stranke tudi kandidira na županskih volitvah.
DEMOKRACIJA: Redkokdaj se dogaja, da občina ostane brez župana, a vendarle: sredi
mandatnega obdobja bodo volivci v Staršah v Podravju izbirali novega župana. Zakaj ste
se odločili za župansko kandidaturo?
ČUŠ: Žal mi je, da so se stvari obrnile, kot so se. Vsekakor bi si želel drugačnega razpleta.
Odločitvi je botrovala želja po hitrejšem razvoju občine. V zadnjih letih je bilo realiziranih premalo
projektov oz. se je njihova izvedba zavlekla. Vodenje občine mora biti osredotočeno na rezultate
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oz. storitve občinske uprave. Prepričan sem, da lahko z zavzetostjo, znanjem in izkušnjami
bistveno pripomorem k hitrejšemu doseganju postavljenih ciljev.
DEMOKRACIJA: Zdaj ste občinski svetnik. V 13-članskem svetu je SDS zastopana s petimi
svetniki. Res je, da je med sedmimi županskimi kandidati tudi kolega iz vaše svetniške
skupine.

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

ČUŠ: Petčlanska svetniška skupina SDS je najmočnejša v 13-članskem občinskem svetu. Pred
volitvami smo župana podprli in seveda smo pričakovali, da se bo program v skupnih točkah
realiziral. Sčasoma je postalo jasno, da marsikatera od volilnih obljub ne bo mogla biti
realizirana, če se bo delo občinske uprave nadaljevalo po začrtanem vzorcu. In bolj kot smo se
razhajali z občinskim vodstvom, čim več neprijetnih vprašanj smo postavljali, očitnejše je
postajalo, da vendarle nismo tako enotni. Na eni zadnjih sej je glasovanje pokazalo, da na
omenjenega kolega pri pomembnih (seveda tudi težkih) temah ne moremo več računati. Kmalu
za tem je sledilo imenovanje podžupana, s čimer ne bi bilo nič narobe, če bi to prej potrdili na seji
območnega odbora SDS Starše. Na tej točki smo se potem dokončno razšli. Takoj je tudi bilo
jasno, da bo dosedanji kolega postal moj oponent za mesto župana. To spoštujem, a kredibilnosti
pri tem ne vidim. Oportunizem pač.

DEMOKRACIJA: Omenili ste, da stanje v občini ni najboljše. Katere so osrednje točke
vašega programa?
Č Š
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ČUŠ: Podružnično osnovno šolo v Marjeti je treba nemudoma spraviti pod streho. Projekt je v
vnovični obravnavi, in kot kaže (to navajam pred občinsko sejo, ko bo znano več dejstev), se je
dosegel konsenz glede umestitve objektov in zagotovitve zelenih površin. Ključno je zadovoljstvo
lokalne skupnosti in sprejemljiva investicijska vrednost.
Medgeneracijsko središče Starše je naslednja točka. Zavzemam se za zgraditev izpostave Doma
Danice Vogrinec Maribor, ki bi bila za naš kraj najprimernejša. Glavni razlog sta kvaliteta storitve
(domsko varstvo, dnevno varstvo, pomoč na domu, razvoz kosil) in ugodna oskrbnina. Ne vidim
koristi za občane, če vse prepustimo koncesionarju, ki zaradi visoke oskrbnine na koncu še
postelj ne bo mogel napolniti. S tem bi si naredili medvedjo uslugo.
DEMOKRACIJA: Kaj pa stanovanja in spodbuda mladim?
ČUŠ: Demografska slika v občini ni spodbudna. Da mladi ne bodo odhajali in da spodbudimo
priseljevanje, bomo »zbudili« nepremičninski trg. Zazidljive parcele v občinski lasti bomo dali na
trg ali jih namenili graditvi. Smiselno pa se mi zdi, da občina tudi sama prek državnih razpisov
kandidira za tovrstna sredstva in ponudi na trg lastniška ali celo najemniška stanovanja. Po tržni
ceni seveda. Seveda pa bomo spodbujali tudi zasebno graditev.

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

Prodaja zemljišč v obrtni coni. Zlate čase smo na žalost zamudili, zato bo potrebno vložiti kar
nekaj napora, da pridobimo investitorje. Še posebej zato ker smo vezani na roke, cilj pa je
seveda privabiti okoljsko nesporne investicije.
DEMOKRACIJA: Omenjali ste tudi infrastrukturne projekte.
ČUŠ: Vzporedno z navedenimi projekti bo potekala obnova cestne infrastrukture. Slabo stanje
cestne infrastrukture pesti vse vasi v občini, a najprej se bo treba lotiti najbolj nevralgičnih točk, v
veliki večini na desni strani kanala HE Zlatoličje pa tudi mostu čez ta kanal.
Po obnovah mora biti zagotovljena varnost šibkejših udeležencev v prometu. Ne bom pozabil na
pločnike, še manj pa na kolesarske poti tako v urbanih delih kot zunaj njih. S tem bo občina tudi
privlačnejša za kolesarski turizem, ki ob lokalni ponudbi in v navezavi s sosednjimi občinami
predstavlja enega od potencialov občine.
Večje težave v občini nam povzročajo poplavne vode. Drava je na našem območju del Nature
2000, kar pa nam onemogoča, da sami poskrbimo za zaščitne ukrepe ob visokih vodostajih.
Prepričan sem, da bo ministrstvo za okolje in prostor ustrezen sogovorec, kako rešiti to zagato.
To so bistvene zadeve. Obstajajo seveda še različne spodbude (dosedanji model je že
uveljavljen) za podjetnike, mlade kmetovalce (biodinamika?), društva, ki delajo z mladimi, in
organiziranje mladih. Izziv je tudi spodbujanje kulturne raznolikosti. Med številnimi društvi bom
zagotovo našel sogovorce, s katerimi bomo popestrili ponudbo kulturnih dogodkov. Koncert
klasične glasbe v vaškem središču v Staršah? Zakaj pa ne.
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DEMOKRACIJA: Zagotovo se ne moremo izogniti niti posledicam pandemije COVID-19.
Kakšne gospodarske posledice ima za občino?
ČUŠ: Natančnih statističnih podatkov ta čas nimam. Dejstvo pa je, da so največ škode utrpeli
nosilci dejavnosti v storitvenem sektorju (predvsem gostinci, kulturniki, dobavitelji v prehranski
verigi).
Vlada je zelo pomagala s subvencijami in z enkratnimi pomočmi. Občina pa je za določeno
obdobje najemnike poslovnih prostorov v občini oprostila plačila najemnine, občane pa
omrežnine za odpadno vodo. In da ne pozabim na naše prostovoljke, ki so sešile precej obraznih
mask … Hvala jim.
Vse skupaj je bistveno pripomoglo k temu, da danes o hudih posledicah ne moremo govoriti.
Ampak roko na srce … glede na to, da velika večina aktivnega prebivalstva dela zunaj občine,
lahko pohvalim predvsem delo ministrske ekipe.

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

DEMOKRACIJA: Verjetno so nekateri projekti prioriteta in jih boste morali izvesti v
naslednjih dveh letih do rednih volitev?
ČUŠ: Prioritetna je zgraditev šole v Marjeti. Pogoji za delo so v sedanji šoli na meji regularnega.
Hkrati je treba pripravljati obnovo ceste skozi Marjeto (kritični odsek se začne prav pri šoli).
Zatem sledi obnova ceste skozi Prepolje (cilj je realizacija ali vsaj priprava dokumentacije še v
tem mandatu). Sočasno (takoj z nastopom mandata) bo delo usmerjeno tudi v odpravo ovir za
začetek rekonstrukcije ceste skozi Brunšvik. Tukaj občina Starše sicer ni glavni investitor,
moramo pa dokončati domačo nalogo … In da ne pozabim, tu je še »Trnički« most.
Tudi začetek graditve medgeneracijskega središča je ob vzdržni finančni konstrukciji mogoč.
Odločilna bo dostopnost do zunajproračunskih virov financiranja.
Prve stanovanjske enote bodo do konca tega kratkega mandata zagotovo na trgu. Občina ima v
lasti nepremičnine, namenjene za graditev, in tovrstne aktivnosti se že izvajajo.
Graditev komunalne infrastrukture v obrtni coni je potrjena, zato smo upravičeni tudi do državnih
sredstev. Bomo pa seveda iskali investitorje. Ne pozabimo, da je obrtna cona umeščena ob
Phyrnski avtocesti in z logističnega vidika zelo zanimiva.
Veliko je seveda odvisno od dodatnih sredstev, ki nam jih bo uspelo pridobiti (kohezija, državne
spodbude, zasebni investitorji …). Tudi zmerno zadolževanje je glede na zdajšnje obrestne mere
smiselno. Takšna oblika financiranja je sicer primerna predvsem za investicije, ki prinesejo
neposredne učinke (recimo fotovoltaika), mislim pa, da se ne bi nihče hudoval, če bi se za to
odločili v primeru sofinanciranja medgeneracijskega središča.
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DEMOKRACIJA: Računate, da boste kandidirali tudi na rednih volitvah leta 2022?
ČUŠ: Vsekakor. Volivci bodo hitro dobili priložnost, da ocenijo moje delo.
DEMOKRACIJA: Kaj pa je največja težava občin v Podravju?
ČUŠ: Šibko gospodarstvo (nizka dodana vrednost) v regiji povzroča investicijsko podhranjenost
občin. Moram reči, da sem zelo razočaran, da toliko naših ljudi dela v Avstriji. Stvari se sicer
popravljajo, a prepočasi. Preden nam najboljši kader zbeži čez mejo, bomo morali privabiti
investitorje ali vsaj bolj spodbuditi oz. razbremeniti podjetnike.
Če hočemo, da mladi ostanejo, jim moramo omogočiti karierni razvoj.
DEMOKRACIJA: Sedanja vlada se je močno angažirala pri pridobivanju in črpanju
evropskih kohezijskih sredstev. Znano je, da je na pogajanjih o proračunu EU Slovenija
iztržila dobrih deset milijard evrov proračunskega denarja, od tega večino nepovratnih
sredstev. Računate, da bo tudi občina Starše udeležena pri teh sredstvih?

Č Š
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ČUŠ: Vladi seveda lahko samo čestitam. Izkupiček je res dober. Prepoznavanje tovrstnih
priložnosti je sicer ena ključnih nalog župana. Kolikor se naše potrebe skladajo s ponujenimi
možnostmi, se bomo na razpise seveda prijavili. Sem pa prepričan, da bomo v kakšnem od
razpisov prepoznali korist.
DEMOKRACIJA: Kje pa vidite ključne prednosti strateške umeščenosti občine Starše v
regiji? Ste tako rekoč ob podravski avtocesti, ki je zlasti poleti ena najbolj obremenjenih
prometnih poti v Evropi.
ČUŠ: Smo umeščeni med Mariborom in Ptujem. Smo podeželje (veliko kmetijskih površin), a
vendarle zelo blizu urbanim središčem. Prometne in telekomunikacijske povezave so odlične.
Smo prava destinacija za nekoga, ki si želi ustvariti dom na vasi, a blizu mesta. Ko bomo uredili
še prometno (kolesarsko) infrastrukturo in dodali lokalno ponudbo, bomo tudi ena privlačnejših
lokacij za enodnevne obiskovalce in popotnike. Z ustreznim pristopom bomo zagotovo zvabili z
avtoceste tudi poletne goste, ki že sedaj radi prenočijo pri enem naših gostincev. No, za zdaj je
to vse. Nameravam pa na tem graditi. Enako velja za gospodarske dejavnosti. Že z logističnega
vidika smo dobro umeščeni pa tudi prostora za morebitno širitev podjetniške cone je dovolj.
DEMOKRACIJA: Za funkcijo župana v tej dokaj majhni občini se poteguje sedmerica
kandidatov. Menite, da lahko pride do odločitve že v prvem krogu?
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ČUŠ: To bi si želel, a ne bi rekel. Smo vendarle majhna občina (okrog 4000 duš) in vsak kandidat
ima svojo »bazo« domačih, prijateljev, sovaščanov …
Sem pa prepričan, da bodo občani šli na volitve z mislijo na dobro občine kot celote. Vse preveč
se delimo glede na stran kanala, kjer živimo. Zato se mi zdi ureditev »Trničkega« mosta še
poseben izziv. Ta most simbolizira naše odnose − eno in drugo je klavrno. Naj bo novi most
simbol novega, boljšega, vzajemnega.
Biografija
Leta 1968 rojeni Miran Čuš je po izobrazbi ekonomist s področja mednarodnega marketinga,
zato je poklicno ves čas deloval v gospodarstvu oz. trženju. Živi v Staršah, zaposlen pa je v
podjetju TBP d. d. kot tržnik oz. analitik v prodaji. Svoja znanja in izkušnje uporablja tudi v
političnem delovanju. Član SDS (oz. Socialdemokratske zveze Slovenije, kot se je najprej
imenovala) je že od leta 1990. Sedaj je tudi podpredsednik občinskega odbora SDS Starše in
občinski svetnik. V prostem času se ukvarja z vinogradništvom in igra košarko. Je poročen in oče
dveh otrok.
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