Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 11. 2020
Število objav: 35
Internet: 14
Radio: 1
Tisk: 20
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 34
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Drugi tir: državna revizijska komisija prvega od sedmih zahtevkov zavrnila

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Ti.Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Euro-Asfalt in turška družba IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega
naročila Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača – Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira
železniške proge - odsek 2: Črni Kal – Koper, naročnika družbe 2TDK, sprejela odločitev, da zahtevek...

Naslov

Upravno sodišče ustavilo akcijski načrt za obnovljive vire energije

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Maja Videmšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...okolje akcijskega načrta. Odpri galerijo Sodišče je potrdilo, da akcijski načrt za obnovljive vire energije, ki je med
drugim tudi podlaga za umeščanje in gradnjo hidroelektrarn, ni ustrezno strokovno pripravljen. FOTO: Jure Eržen/Delo
Maja Prijatelj Videmšek 27.11.2020 ob 12:00 27.11.2020 ob 12:37 POSLUŠAJTE...

Naslov

Upravno sodišče glede akcijskega načrta za obnovljive vire prikimalo Društvu za
preučevanje rib Slovenije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrdilo, da Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010-2020, ki predstavlja podlago za načrtovanje in izvedbo
vrste postopkov, kot je tudi umeščanje in gradnja konkretnih hidroelektrarn, nikakor ni ustrezno strokovno pripravljen.
Izvedena presoja vplivov načrta na okolje je močno pomanjkljiva - umanjka presoja...

Naslov

Največ kršitev ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa na zunanjih površinah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 27. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov in 246 opozoril po zakonu o prekrških ter 77 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je zabeležil 88 prijav,
največ v dejavnosti gostinstva, gradbeništva in trgovine. Skupno so opravili 1338 nadzorov. Izrekli so 27 prekrškovnih
sankcij v skupni vrednosti 14.800 evrov, 170 opozoril in tri upravne ukrepe....

Naslov

Projekt Rune s prvimi uporabniki tudi v občini Pesnica

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letošnjega leta na ultra hitro širokopasovno optično omrežje (XGS PON), priključiti tudi prve uporabnike v občini
Šentilj, kjer trenutno poteka gradnja optične infrastrukture. Z gradnjo slednje sicer nadaljujejo tudi v delih občine
Pesnica, v občinah Litija in Moravče, na območju Mestne občine Novo Mesto in okoliških občin...
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Naslov

Usodno saniranje nevarne grajske skale

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Tomaž Klipšteter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lansko leto navaja tudi zasutje z brežino iz proda, smrt zaradi prevrnitve viličarja in zaradi udarca delovne opreme.
Največ smrtnih nesreč se je zgodilo v gradbeništvu, največ žrtev je bilo starih od 50 do 59 let. Grad Borl bo
interpretacijski center Grad Borl je sameval desetletja, država ga je večkrat skušala prodati,...

Naslov

Mark Pleško: “Naložbe v znanje terjajo največ časa, a dajo družbi največ”

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Zupan Marica Uršič

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...lock-down, kako se kot znanstvenik znajde v podjetništvu, o sodelovanju pri ITER-ju, največjem znanstvenem
projektu vseh časov, o begu možganov iz Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije, ki ji predseduje, pa tudi o Krasu,
kjer živi z družino. Kako podjetje Cosylab preživlja že drugo letošnjo zaustavitev javnega in...

Naslov

Krajinski park je zanj razvojna priložnost

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropska sredstva, s sofinanciranjem Morsa pa je ali še bo obnovila nekatere ceste. Z investitorjem sodeluje pri
projektu gradnje doma starejših, računa pa, da se bodo našli tudi investitorji za gradnjo novih stanovanj. Robert
Smrdelj Foto: Veronika Rupnik Ženko Robert Smrdelj Foto: Veronika Rupnik Ženko Kaj v svojem mandatu...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dvanajst metrov zelenega razkošjaTartinijev trg v Piranu je že okrašen s praznično jelko, slavnosten prižig z
županovo poslanico pa bo sledil 4. decembra. Gradnja tolminske obvoznice čez leto dni?Po izgradnji obvoznice se
odpirajo možnosti za ureditev centra Tolmina in Sotočja, zatrjuje župan. Pomisleki ostajajo....

Naslov

intervju) Vsi trendi narekujejo, da bo prihodnost digitalna

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 11. 2020

Avtor

Aleš Ogorevc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...digitalizaciji in nadaljnjem razvoju na vseh področjih ter panogah, ne samo v industriji. Medtem ko mora turistična
industrija sprejeti precejšnje izgube, se v gradbeništvu pričakujejo zelo majhne izgube. V splošnem smo za prihodnje
leto previdno optimistični. Kakšno vlogo ima pri tem digitalizacija, predvsem v industriji?...
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Naslov

Luka Koper: korona je odnesla 16 odstotkov tovora in 11 odstotkov prihodkov. Kako je z
zabojniki?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 11. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lani. Letos so zaključili nov RO-RO privez in zgradili dodatne tire na avtomobilskem terminalu. Gradnja nove garažne
hiše za šest tisoč avtomobilov bo predvidoma končana marca prihodnje leto. Avgusta so začeli z gradnjo podaljška
kontejnerske obale, ki bo pkončana predvidoma konec marca prihodnje leto. Enako velja...

Naslov

Tu iščejo naj projekte za energetsko varčevanje v stavbah z nemško tehnologijo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Tu iščejo naj projekte za energetsko varčevanje v stavbah z nemško tehnologijo Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: gradbeništvo dodaj energetika dodaj Slovensko-nemška... dodaj Čas branja: 1 min 0 27.11.2020 15:30
Slovensko-nemška gospodarska zbornica je objavila razpis za...

Naslov

Revizijska komisija je potrdila odločitev 2TDK glede izločitve Euroasfalta in turške družbe
Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sanayi ve Ticaret 1 2 uri Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »
Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira
železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper«, ki jo je oddal naročnik 2 TDK, prejela sedem zahtevkov...

Naslov

DKOM zavrnil Euro-Asfalt in partnerja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 28. 11. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 123 cm2

...neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Euro-Asfalt in turškega podjetja Igtas Insaat Sanayi ve
Ticaret v postopku javnega naročanja za gradnjo nove železniške proge med Divačo in Koprom. Zaradi tako hitre
odločitve - sprejeta je bila v desetih dneh - zdaj pri naročniku 2TDK upajo, da bodo dovolj...

Naslov

Dogovor z Ankaranom odpira pot za razvoj Luke Koper

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 28. 11. 2020

Avtor

Nataša Čepar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 559 cm2

...pristaniških storitev, so pojasnili v Luki. K temu pa gre dodati še dodatne letošnje stroške zaradi plačevanja takse na
pretovor po zakonu o financiranju gradnje drugega tira. Čisti dobiček skupine je prav tako znašal 22 milijonov evrov in
bil 37 odstotkov manjši od primerljivega lanskega ter 11 odstotkov pod načrtovanim....
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Naslov

Sodišče ustavilo načrt za obnovljivo energijo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 28. 11. 2020

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 353 cm2

...pojasnjujejo. Akcijski načrt strokovno neustrezen Upravno sodišče je razsodilo, da ANOVE, ki je podlaga za
načrtovanje in izvedbo postopkov, kot sta umeščanje in gradnja hidroelektrarn, ni strokovno pripravljen. Presoja vplivov
načrta na okolje je pomanjkljiva: presoja sprejemljivosti načrtov za posamezna varovana območja...

Naslov

Priprave na črpanje evropskih sredstev

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 27. 11. 2020

Avtor

Uroš Badovinac

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:44

Trajanje: 3 min

...Komisija pa vztraja, da se vsaj 20 odstotkov denarja nameni za digitalizacijo in kar 37 odstotkov za podnebne cilje. S
slednjimi vlada utemeljuje tudi gradnjo javnih najemnih stanovanj kot primer učinkovite rabe energije. Pri digitalizaciji, ki
lahko pomaga tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, Slovenija...

Naslov

Za kapital, ki ustvarja delovna mesta

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 28. 11. 2020

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 909 cm2

...gremo digitalizacijo, mi pa smo na digitalnem projektu dobili poleno pod noge.” Francoska SeneCura bo imela v
Slivnici dom za starostnike. Kako napreduje gradnja? "Pot do doma je bila dolga. Občina je vlagala z deležniki velike
napore. Država je končno razpisala koncesije. Pridobilo jo je Gradbeno podjetje Drava...

Naslov

Kolesarska mreža se širi

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pomurje; 28. 11. 2020

Avtor

M. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 190 cm2

...TURNIŠČE Kolesarska mreža se širi Začela se je gradnja kolesarske poti ob regionalni cesti od Gomilice proti Trnju
in Črenšovcem v dolžini dobrih 825 metrov, najprej od krožišča mimo športnega igrišča do romskega...

Naslov

Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 28. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 549 cm2

...GAMELJNE Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo Na ljubljanski občini zagotavljajo, da bo gradnja kanalizacije
in z njo ureditev ceste skozi Srednje Gameljne prišla na vrsto v naslednjih dveh letih. Zaradi pomanjkanja prostora pa
tudi po prenovi ceste...
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Naslov

Gradnja obvoznice čez leto dni?

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 28. 11. 2020

Avtor

Neva Blazetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 84 cm2

...tolmin Pomisleki ostajajo Gradnja obvoznice čez leto dni? Neva Blazetič Država je gradnjo 1,5 kilometra dolge in
dvanajst milijonov evrov vredne obvoznice Tolmina uvrstila v proračun, s čimer bo lahko zanjo pridobila...

Naslov

Ankaranske parcele državi za pristanišče

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 28. 11. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 446 cm2

...za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in ankaranskim županom Gregorjem Strmčnikom je država na območju DPN
koprskega pristanišča pridobila zemljišče za gradnjo kamionskega terminala pred Srminskim vhodom v pristanišče in
tako imenovani kaseti 6a in 7a. Ti dve parceli želi Luka Koper za skladiščenje avtomobilov....

Naslov

Makadamska pot je že, vile pa še bodo

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 28. 11. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 314 cm2

...graditi infrastrukturo za prvih pet hiš soseske Soške vile - Domačini imajo povezovalno pot Makadamska pot je že,
vile pa še bodo V teh dneh se je začela gradnja nove soseske Soške vile. Eta Invest je začela graditi komunalno
infrastrukturo za prvih pet od skupno 28 stanovanjskih hiš. Zemljišče je z južne strani...

Naslov

Kontejnerji se držijo, dobiček skopnel

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 28. 11. 2020

Avtor

Katja Glešič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 248 cm2

...na padec niso vplivali le nižji prihodki od prodaje, ampak tudi višji stroški dela zaradi večjega zaposlovanja ob ukinitvi
IPS ter taksa na pretovor za gradnjo drugega tira, ki so jo sicer začeli plačevati že lani, a šele marca. Čista
dobičkonosnost kapitala je znašala sedem odstotkov, kar je za 40 odstotkov manj...

Naslov

Gradnja obvoznice čez leto dni?

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 28. 11. 2020

Avtor

Neva Blazetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 482 cm2

...tolmin Po izgradnji obvoznice se odpirajo možnosti za ureditev centra Tolmina in Sotočja, zatrjuje župan - Pomisleki
ostajajo Gradnja obvoznice čez leto dni? Država je tolminsko obvoznico umestila v proračun, kar pomeni, da dvanajst
milijonov evrov vreden projekt predlaga za evropsko...
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Naslov

Rdeče-belo-zelena železnica do morja

Medij

Večer - V soboto, Slovenija

Rubrika, Datum

V soboto; 28. 11. 2020

Avtor

Timotej Milanov, Matija Stepišnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.713 cm
2

...na področju energetike, kar se je začelo letos z zagonom 150 milijonov evrov vrednega projekta gradnje daljnovoda
Cirkovce-Pince tudi uresničevati. Na seznamu prioritetnih projektov aktualne slovenske vlade je tudi gradnja plinovoda
Pince-Kidričevo. "Tako da bosta naši državi v vseh pogledih tesno skupaj, kar bo dobro...

Naslov

Letos nižja poraba elektrike

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Finance; 27. 11. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 578 cm2

...Pri vsem skupaj se moramo zavedati, da imajo investicije v infrastrukturo svojo časovno konstanto, treba jih je
umestiti v prostor, pridobiti pravico za gradnjo. Zahtevam in pričakovanjem uporabnikov pa je po drugi strani v čim večji
meri treba slediti sproti, saj je skoraj nesprejemljivo, da uporabnika zavrnemo,...

Naslov

V prepletu poklicnega z ustvarjalnim

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Igor Kavčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 799 cm2

...elektroenergetiko, med podeželjem in starimi mestnimi ulicami, med literaturo in analitiko, med umetnostjo in gradnjo,
med umskim in fizičnim delom. Na Mlaki pri Kranju, kjer živim in ustvarjam, vse leto poteka projekt Gorki 2 z gradnjo
komunalnih infrastrukturnih naprav. Vzporedno sem se lotil svojega projekta pri prenovi hiše in...

Naslov

Žerjav umikajo, cesto odpirajo

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 27. 11. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 255 cm2

...prišlo do novih odkritij, ki niso bila predvidena v osnovnem projektu, zato je Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (ZVKDS) umaknil soglasje h gradnji in postavil nove pogoje, v katerih je navedeno, da bo treba ohraniti
obodne zidove grajske terase in izdelati drugačno grajsko teraso. Tako je bila naročena...

Naslov

Čaka jih največja investicija v zgodovini občine

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Senka Dreu

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 397 cm2

...in javno razsvetljavo, v zemljo so položeni tudi vsi električni kabli. Druga faza nas je stala dobrih 147.000 evrov, z njo
pa smo zaključili še zadnjo gradnjo kanalizacije. Nadaljujemo pa s sofinanciranjem malih čistilnih naprav, ki jih občani
postavljajo tam, kjer ni predvidena javna kanalizacija. Letos smo...
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Naslov

Kmalu začetek gradnje nove enote Doma upokojencev

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Dženana Kmetec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 302 cm2

...Ptuj Projekt Žabja vas vse bližje realizaciji Kmalu začetek gradnje nove enote Doma upokojencev Težko pričakovana
investicija izgradnje dodatnih kapacitet Doma upokojencev Ptuj je korak bližje k realizaciji. Dobili so namreč...

Naslov

Glavni naložbi športni park in kolesarska steza

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Mojca Zemljarič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 322 cm2

...športni park in kolesarska steza Investicije v občini Gorišnica bodo v prihodnjih dveh letih usmerjene v gradnjo tribun
in druge športne infrastrukture, šli bodo v nabavo dveh gasibkih vozil, v načrtuje gradnja odseka regionalne kolesarske
povezave od Cunkovcev skozi Moškanjce do Zamušanov, poskrbeli bodo za modernizacijo...

Naslov

Opazovalnico in kočo bi opremili z elektriko

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 27. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 169 cm2

...povedal vodja strokovne službe Igor Zakotnik, pa je njihovo stališče odklonilno. Pojasnil je, da varstveni režim v
osrednjem območju parka prepoveduje gradnjo novih objektov, trasa energetskega voda pa bi hkrati posegla v
območja varovalnih gozdov, območja Nature 2000, ekološko pomembno območje Julijske Alpe...

Naslov

Nagradili so najbolj zaslužne

Medij

Delavska enotnost, Slovenija

Rubrika, Datum

Arena; 26. 11. 2020

Avtor

M. M.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 126 cm2

...Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu in vzpostavitve varnostne kulture. Na
virtualnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice za varnost in zdravje pri delu »Za varna
delovna mesta 2020« so tako v sodelovanju z ministrstvom in inšpektoratom za delo podelili...

Naslov

Državnega denarja za podjetja ni, za projekt Poljakov je

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Bruslju in Berlinu. Tam v skladu vidijo orodje za uveljavljanje ameriških interesov v EU, predvsem na področju
energetike. Vlagal naj bi namreč tudi v gradnjo terminalov ob Baltskem morju, kamor bi lahko Američani izvažali
utekočinjeni naravni plin. Po informacijah iz diplomatskih virov za sklad najbolj intenzivno...
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Drugi tir: državna revizijska komisija prvega od sedmih
zahtevkov zavrnila
Ljubljana, 27.11.2020, 16:34 Posodobljeno pred
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA:

AVTOR

STA

/

2

7

urami

min

KOMENTARJI

Ti.Š.

0

Državna revizijska komisija je kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo, ki sta
ga v postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna dela na drugem tiru med
Divačo in Koprom skupaj vložili družba Euro-Asfalt iz Sarajeva in turška družba IC
Ictas Insaat. Na državni revizijski komisiji je v tej fazi postopka še šest revizijskih
zahtevkov.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je na podlagi zahtevka za
revizijo, ki sta ga skupaj vložili sarajevska družba Euro-Asfalt in turška družba IC Ictas Insaat Sanayi
ve Ticaret, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Gradnja objektov drugega tira
železniške proge odsek 1: Divača – Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira železniške proge
odsek 2: Črni Kal – Koper, naročnika družbe 2TDK, sprejela odločitev, da zahtevek zavrne.
-

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

kriminalne

-
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DKOM

je v

zadevi drugi

tir

zavrnila zahtevek za revizijo vlagateljev Euro-Asfalt

in IC

Ictas Insaat.

FOTO: Bobo

Omenjeni družbi sta naročniku projektnemu podjetju 2TDK očitali kršitve, ker gradbincema ni
priznal sposobnosti in ju posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka oziroma k
oddaji ponudbe. Z Državne revizijske komisije so danes sporočili, da niso ugotovili zatrjevanih
naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno zaključil, da vlagatelja Euroasfalt in IC Ictas Insaat na
podlagi naročnikovega poziva nista predložila vseh zahtevanih dokazil o nekaznovanosti za osebe,
relevantne v smislu zakona o javnem naročanju prvi odstavek 75. člena Zakona o javnem
naročanju ZJN-3 ).
-

-

(

-

"Naročnik je v pozivu predvidel, da bo zavrnil prijavo, če
vlagatelj ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil. Ker
vlagatelj ni predložil vseh zahtevanih dokazil, je nastopila
pravna posledica, predvidena v pozivu zavrnitev
vlagateljeve prijave," so pojasnili na komisiji.

Državna revizijska komisija je v
postopku pravnega varstva pri oddaji
javnega naročila za gradnjo objektov
drugega tira železniške proge Divača–
Črni Kal in Črni Kal–Koper, naročnika
družbe 2TDK, prejela sedem zahtevkov
za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo
odločitev naročnika o priznanju
sposobnosti. Komisija je najprej
odločala o zahtevku za revizijo, ki sta ga
skupaj vložili družbi Euro-Asfalt in IC
Ictas Insaat.

-

Kot so dodali, družbi 2TDK kot naročniku zato ni bilo
mogoče očitati kršitev, ko vlagatelju, torej turški in
sarajevski družbi, ni priznal sposobnosti za sodelovanje v
drugi fazi postopka in ga posledično ne bo povabil k oddaji
ponudbe. Državna revizijska komisija je zato (na podlagi
prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN zahtevek
za revizijo omenjenih vlagateljev kot neutemeljenega
zavrnila.
-

)

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

PREBERI ŠE

'Ne

bi

se čudili, če

bi

Orbanov zasebni denar končal

v

projektu drugi

tir'

Državna revizijska komisija je tako rešila prvega od skupaj sedmih prejetih zahtevkov. Družba 2TDK
je medtem prejšnji teden podjetja, ki ostajajo v igri za glavna dela, pozvala k predložitvi ponudbe.
Za to imajo čas do 4. januarja.
Sposobnost je 2TDK v prvi fazi razpisa priznal Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s CGP in
češkim Metrostavom ter avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin
turškim Gülermak Agirom. Prav tako v igri ostajata ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi
Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz.

in
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Upravno sodišče ustavilo akcijski načrt za obnovljive vire energije

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

Sodišče je ministrstvu za okolje in prostor naložilo ponovno presojo vplivov na okolje akcijskega načrta.

Odpri galerijo
Sodišče je potrdilo, da akcijski načrt za obnovljive vire energije, ki je med drugim tudi podlaga za umeščanje in gradnjo hidroelektrarn, ni ustrezno
strokovno pripravljen. FOTO: Jure Eržen/Delo

Maja Prijatelj Videmšek
27.11.2020 ob 12:00
27.11.2020 ob 12:37

11

Delo.si
Država: Slovenija

27.11.2020
Petek, 12:17

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/upravno-sodisce-...

2/3

Maja Prijatelj Videmšek
27.11.2020 ob 12:00
27.11.2020 ob 12:37
Poslušajte
Čas branja: 5:50 min.
Delite
Upravno sodišče je s sodbo razveljavilo odločbo, s katero je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) januarja 2018 potrdilo ustreznost akcijskega načrta za
obnovljive vire energije 2010–2020 (ANOVE), dopolnjenega leta 2017. Sodišče je MOP med drugim naložilo, da opravi ponovno presojo vplivov na okolje,
ki jih ima predvideni načrt, ter da pred ponovno potrditvijo ANOVE izključi možnost, da bi njegovo uresničevanje »škodljivo vplivalo na varstvene cilje
varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost evropskega ekološkega omrežja«.

Sodišče pritrdilo argumentom Društva za preučevanje rib
Tožbo na upravno sodišče proti odločbi MOP, ki jo je avgusta 2018 kot ustrezno potrdila tudi takratna vlada, je konec leta 2018 vložilo Društvo za
preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki je bilo stranka v postopku sprejemanja dopolnitev ANOVE.
»Že v samem postopku sprejemanja ANOVE smo namreč neuspešno opozarjali na vrsto procesnih in vsebinskih nepravilnosti. Izrecno smo opozarjali, da
je končna sprejeta ocena okoljskega vpliva ANOVE – to je ocena C, ki pomeni nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – povsem neustrezna in
nepravilna,« pišejo v DPRS.

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

»ANOVE je namreč kot strateški cilj Slovenije predvidel 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v letu 2030, pri tem pa sta objavljeno okoljsko poročilo
zanj in spremljajoči dodatek nedvoumno opozarjala, da ta cilj ne bo dosežen brez postavitve hidroelektrarn v varovanih območjih Natura 2000, kar pa
lahko pomeni bistven vpliv na okolje, torej oceno D. Oceni D in edina slabša E pomenita, da vplivi izvedbe načrta za uresničevanje okoljskih ciljev načrta
niso sprejemljivi,« torej da je načrt okoljsko nesprejemljiv, pojasnjujejo v društvu.

Akcijski načrt strokovno neustrezen
Upravno sodišče je s sodbo pritrdilo društvu in potrdilo, da ANOVE, ki predstavlja podlago za načrtovanje in izvedbo vrste postopkov, kot je umeščanje in
gradnja hidroelektrarn, ni ustrezno strokovno pripravljen. Izvedena presoja vplivov načrta na okolje je pomanjkljiva – manjka presoja kumulativnih vplivov
načrtovanih hidroelektrarn –, presoja sprejemljivosti predvidenih načrtov za posamezna varovana območja sploh ni bila izvedena, iskanje ter tehtanje
možnih alternativ za že potrjene okoljsko škodljive načrtovane projekte na varovanih območjih je neustrezno in nezakonito preloženo na kasnejše načrte
na nižjih ravneh, DPRS povzema nekatere zaključke iz sodbe upravnega sodišča.
Sodišče po navedbah DPRS kot nedopustno in v nasprotju z zakoni opredeli, da ANOVE 2010-2020 kot dolgoročni strateški državni dokument vrsto
presoj sprejemljivosti načrtov in odločitev prelaga na postopke, ki bodo šele izvedeni na nižjih ravneh. Tako denimo navaja potencialna območja za
hidroelektrarne na Savi in Muri, pri čemer je predvideno, da bo presoja njihove sprejemljivosti za varovana območja izvedena šele v naslednjih fazah
postopka na ravni posameznih državnih prostorskih načrtov (DPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), kar pa onemogoča ugotavljanje
drugih ustreznih rešitev na nacionalni ravni oziroma nedopustno zoži alternativne rešitve le še na posamezen DPN oziroma OPPN, poudarjajo v društvu.
Izpostavljajo tudi ugotovitev sodišča, da presoja sprejemljivosti predvidenih načrtov za varovana območja ni bila v celoti izvedena, kljub temu pa je MOP
oziroma država na podlagi obstoječih podatkov ugotavljal, da bo za uresničitev postavljenih ciljev ANOVE (27-odstotni delež obnovljivih virov energije v
letu 2030) treba izvesti postopek prevlade ene javne koristi nad drugo po zakonu o ohranjanju narave. »Torej je bilo MOP že ob sprejemanju dokumenta
jasno, da ima načrtovana postavitev hidroelektrarn škodljiv vpliv na varovana območja in da bo realizacija načrtovanih hidroelektrarn in ANOVE možna le
z izvedbo posebnega postopka, kjer bosta tehtani javna korist proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov in javna korist ohranitve narave.«
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Sodba vpliva tudi na pridobivanje dovoljenja za hidroelektrarne na Savi
V DPRS menijo, da razsodba upravnega sodišča »razgalja hudo sistemsko težavo pri pripravi strateških (in drugih) dokumentov na MOP oziroma na ravni
države, ko gre za večsektorske strategije.«
Razsodba tudi »neposredno vpliva na vse projekte, katerih pravna podlaga in projektna dokumentacija se tudi posredno sklicujeta na ANOVE 2010–2020,
torej tudi na tekoče postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarne na Savi. Očitno namreč je, na kar prav tako stalno opozarjamo, da
postopka prevlade druge javne koristi ni mogoče izpeljati na način, da alternativ ni bilo mogoče presojati na ravni DPN ali višje, kot pojasnjuje predmetna
sodba.«

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

V DPRS upajo, da se bo okoljsko ministrstvo nemudoma posvetilo popravi lastnik napak in temeljiti preveritvi postopkov, tudi tekočih, ter da se bo »tokrat
izognilo pavšalnim obtožbam nevladnih organizacij in celo sodišč, ki so potrdila neustreznost delovanja MOP«.
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Upravno sodišče glede akcijskega načrta za
obnovljive vire prikimalo Društvu za
preučevanje rib Slovenije
Upravno sodišče je ugodilo tožbi Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) in odpravilo odločbo, s katero je
ministrstvo za okolje in prostor januarja 2018 potrdilo ustreznost Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020.
DPRS meni, da sodba razgalja sistemsko težavo pri pripravi strateških dokumentov na ministrstvu.
DPRS je konec leta 2018 kot stranka v postopku sprejemanja dopolnitev omenjenega akcijskega načrta vložil tožbo na
upravno sodišče, potem ko je že v samem postopku sprejemanja akcijskega načrta neuspešno opozarjal na po njihovem
procesne in vsebinske nepravilnosti.
Med drugim so v društvu ocenili, da je končna sprejeta ocena okoljskega vpliva akcijskega načrta, to je ocena C, ki
pomeni "nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov", povsem neustrezna in nepravilna.
"Akcijski načrt je kot strateški cilj Slovenije predvidel 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v letu 2030, pri tem pa
sta objavljeno okoljsko poročilo za akcijski načrt in spremljajoči dodatek nedvoumno opozarjala, da ta cilj ne bo dosežen
brez postavitve hidroelektrarn v varovanih območjih Natura 2000, kar pa lahko pomeni 'bistven vpliv' na okolje, torej
oceno D," so v današnjem sporočili za javnost izpostavili v DPRS.
Oceni D in še slabša E pomenita, da vplivi izvedbe načrta za uresničevanje okoljskih ciljev načrta niso sprejemljivi, da je
načrt okoljsko nesprejemljiv, so dodali v društvu.

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

Po navedbah DPRS je upravno sodišče potrdilo, da Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010-2020, ki predstavlja
podlago za načrtovanje in izvedbo vrste postopkov, kot je tudi umeščanje in gradnja konkretnih hidroelektrarn, nikakor ni
ustrezno strokovno pripravljen.
Izvedena presoja vplivov načrta na okolje je močno pomanjkljiva - umanjka presoja kumulativnih vplivov načrtovanih
hidroelektrarn, sprejemljivost načrtov za posamezna varovana območja sploh ni bila presojana, iskanje ter tehtanje
možnih alternativ za že potrjene okoljsko škodljive načrtovane projekte na varovanih območjih je neustrezno in
nezakonito preloženo na kasnejše načrte na nižjih ravneh, je po navedbah društva le del zaključkov upravnega sodišča.
Po mnenju društva razsodba upravnega sodišča "razgalja hudo sistemsko težavo pri pripravi strateških (in drugih)
dokumentov na ministrstvu za okolje in prostor oz. na ravni države, ko gre za večsektorske strategije".
V društvu pričakujejo, da bodo posledice sodbe daljnosežne, tako pri postopku sprejema in sestavi trenutnih in bodočih
strateških dokumentov v Sloveniji, kot tudi pri vseh postopkih presoj vplivov na naravo. V društvu še ocenjujejo, da
razsodba vpliva tudi na tekoče postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarne na reki Savi. Gre
predvsem za projekt hidroelektrarne Mokrice.
Sodišče je ministrstvu za okolje in prostor (MOP) med drugim naložilo, da pred ponovno potrditvijo akcijskega načrta
izključi možnost, da bi njegovo uresničevanje "škodljivo vplivalo na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost
ter na povezanost evropskega ekološkega omrežja".
Pritožba zoper sodbo ni dovoljena, je razvidno iz sodbe, spisane 22. oktobra letos. Na MOP so v prvem odzivu za STA
navedli, da s sodbo še niso seznanjeni.
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Največ kršitev ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa na zunanjih površinah
Zdravstveni inšpektorat največ nadzorov opravi na javnih mestih, kjer tudi ugotovi največ kršitev ukrepov za zajezitev
širjenja koronavirusa. V minulem tednu so tako izrekli 23 prekrškovnih sankcij, najpogosteje gre za druženje več družin.
Na zelene površine pa so se preselili tudi posamezniki, ki kršijo prepoved zbiranja ob gostinskih lokalih.
Inšpektorat je od 16. do 22. novembra opravil 2254 nadzorov, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19, je na
novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Izrekli so 35 prekrškovnih sankcij v vrednosti
28.800 evrov in 246 opozoril po zakonu o prekrških ter 77 upravnih ukrepov.
Zdravstveni inšpektorat je zabeležil 88 prijav, največ v dejavnosti gostinstva, gradbeništva in trgovine. Skupno so opravili
1338 nadzorov. Izrekli so 27 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 14.800 evrov, 170 opozoril in tri upravne ukrepe.
V gostinstvu so opravili 198 nadzorov. Izrekli so tri prekrškovne sankcije v skupni vrednosti 6400 evrov in izdali dve
odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti. V trgovinah je zdravstveni inšpektorat opravil 197 nadzorov, izrekel pa je eno
prekrškovno sankcijo v vrednosti 400 evrov.
V drugih storitvenih dejavnostih, kot so frizerski in kozmetični saloni ter cvetličarne, so opravili 240 nadzorov. Po njenih
besedah, nepravilnosti niso ugotovili.
Zdravstveni inšpektorat pa je opravil tudi nadzor v 132 večstanovanjskih stavbah in izdal eno ureditveno odločbo.

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

Na zunanjih javnih površinah so opravili 571 nadzorov in izrekli 23 prekrškovnih sankcij v vrednosti 8000 evrov.
Inšpektorji poročajo, da se na javnih površinah, ob igriščih in igralih, zbirajo družine. Poudarila je, da tovrstno zbiranje ni
dovoljeno.
Deana Potza je izpostavila še, da pri posameznikih zaznavajo ponavljajoče se kršitve in aktivno nasprotovanje vladnim
ukrepom. Zato so tožilstvu naznanili sum storitve kaznivega dejanja zoper več fizičnih oseb zaradi spodbujanja
nestrpnosti in zaradi napeljevanja k prenašanju nalezljivih bolezni, je povedala.
Nadzor skupaj z inšpektorji ali samostojno opravljajo tudi policisti. V novembru so dnevno opravili več kot 2400 nadzorov.
Občani so prijavili 852 domnevnih kršitev. Nekatere nadzore opravijo na podlagi prijav, druge pa ugotovijo sami, je
povedal vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske
uprave Alojz Sladič. V novembru so tako sami ugotovili 6310 kršitev, od tega 1954 v zadnjem tednu.
"Glede policijskih ukrepov ponovno izpostavljamo, da je namen policije, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže
zakonito zasledovani cilj, pri čemer policija vedno izhaja iz načela sorazmernosti," je še dejal Sladič.
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Projekt Rune s prvimi uporabniki tudi v občini
Pesnica
V sklopu projekta Rune sta bila v Jareninskem vrhu na širokopasovno optično omrežje priključena prva rezidenčna
uporabnika. Projekt ima sicer ambicijo dostop do hitrega interneta na podeželskih območjih ponuditi v 165 slovenskih
občinah.
Podjetje Rune Enia v Sloveniji v sklopu projekta Rune gradi optično infrastrukturo na podeželskih območjih. V
Jareninskem dolu v občini Pesnica, kjer so se dela začela letos marca, so v poznih jesenskih dneh aktivirali prvo od 41
vozlišč za zagotavljanje optične povezljivosti v Sloveniji. Danes pa so na 10 gigabitno simetrično dostopovno omrežje tudi
priključili prva rezidenčna uporabnika.
Optično povezljivost iz vozlišča do uporabnikov v osmih okoliških občinah zagotavlja aktivna in pasivna
telekomunikacijska oprema za ultra hitro širokopasovno optično omrežje (XGS PON), ki je plod razvoja in proizvodnje
podjetja Iskratel.
Rune Enia, ki je konec lanskega leta na širokopasovno omrežje (GPON) Rune že priključilo prva uporabnika v občini
Ajdovščina, namerava do konca letošnjega leta na ultra hitro širokopasovno optično omrežje (XGS PON), priključiti tudi
prve uporabnike v občini Šentilj, kjer trenutno poteka gradnja optične infrastrukture. Z gradnjo slednje sicer nadaljujejo
tudi v delih občine Pesnica, v občinah Litija in Moravče, na območju Mestne občine Novo Mesto in okoliških občin ter v
Goriških Brdih in Ivančni Gorici. Dela se bodo v kratkem začela tudi na območju občine Brežice in okoliških občin.

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

V sklopu triletnega projekta bodo možnost dostopa do interneta s hitrostjo do 10 gigabitov na sekundo dobila številna
gospodinjstva na podeželskih območjih v 165 slovenskih občinah. Končni uporabniki pa bodo imeli možnost proste izbire
ponudnika storitev, ki bo glede na ceno in kakovost storitev zanje najugodnejši.
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Usodno saniranje nevarne grajske skale
Tragično se je končalo četrtkovo pospravljanje žerjava pod gradom Borl v Halozah. Na gradbišču je
umrl 70-letni Mariborčan, dva sodelavca sta se huje poškodovala. Odgovor, zakaj se je konstrukcija
podrla, bo prinesla strokovna preiskava.

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

Zahtevna dela na višini pod previsno skalo, na katero se naslanja grad Borl, so strokovnjaki opravili brezhibno. Iz ta čas
neugotovljenega razloga pa se jim je usodno zalomilo med četrtkovim pospravljanjem žerjava. V delovni nesreči je umrl 70-letni
Mariborčan, dva delavca sta se pri padcu huje poškodovala.

Borl je danes veliko gradbišče. Delavci prenavljajo poslopje haloške graščine v občini Cirkulane,
pred tem so že delno sanirali nevarno brežino in previsno skalo, na kateri deloma sloni grad.
Večmesečno delo na višini je bilo zahtevno, po opravljeni nalogi so se delavci lotili razstavljanja in
pospravljanja žerjava na gradbišču ob regionalni cesti. V četrtek popoldne, nekaj minut po 16. uri,
pa se je zgodila nesreča. Odgovor, zakaj se je žerjav podrl, bo prinesla strokovna preiskava.

Padel 15 metrov

v

globino

Po navedbah državne uprave za zaščito in reševanje se je gradbeni žerjav s konstrukcijo sesedel
med razstavljanjem. Podesti ob straneh žerjava so se podrli in zdrseli po ogrodju žerjava. Pri tem je
70-letni Mariborčan padel 15 metrov v globino in na kraju nesreče umrl. Dva delavca sta padla z
višjega na nižji podest, eden ima hudo poškodovano nogo, drugi hude poškodbe glave, pri njunem
reševanju pa morali ptujski gasilci uporabiti avtolestev in vrvno tehniko. »Dvaintridesetletnega
moškega iz Rač so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, 39-letnega Hrvata pa v UKC
Maribor,« je sporočil Miran Šadl s policijske uprave Maribor. Na stroju sta bila med nesrečo
prisotna še dva delavca, ki pa nista utrpela poškodb.
Na kraj dogodka so že v četrtek popoldne prišli policisti, mariborski kriminalisti, s Ptuja sta prišli
dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Zvečer so ogled prekinili, kriminalisti pa so se pod skalo
vrnili včeraj dopoldne, ko so se jim pridružili še strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija,
delovni inšpektor in sodni izvedenec za žerjave. »Ker gre za kompleksno preiskavo, bo ugotavljanje
vzrokov nesreče in kako je do nje prišlo, predvidoma trajalo dlje časa,« je napovedal Šadl.
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Skala ogrožala bližnjo cesto
Kot že rečeno, se je tragična nesreča pripetila v sklopu sanacije brežine pod gradom, ki je vrsto let
ogrožala cestni promet po regionalni cesti Ptuj–Zavrč. Junija 2012 je v dolino zgrmela večja količina
kamenja, zasilna sanacija pa ni odpravila tveganja, da se skala z brežine zvali na državno cesto.
Sanacija je začela leta 2018. Dela so bila zelo zahtevna, potekala so na višini in v previsni brežini.
Nalogo je država zaupala podjetju Pondus iz Brestrnice pri Mariboru, ki je dela izvajalo s štirimi
podizvajalci, vrednost naročila je znašala 1,5 milijona evrov. Gradbince čaka še sanacija brežine na
severni strani gradu ter obodnih zidov grajske terase nad zdajšnjim podpornim zidom, prenovili
bodo tudi zidove na grajski terasi, saj nameravajo tam postaviti kovinsko razgledno ploščad.

Lani

je

delavec padel

z

repa žerjava

Letos zaznavamo bistven upad delovnih nesreč, do 26. novembra jih je policija naštela 425, v
lanskem letu jih je bilo 568. Vključno s četrtkovo nesrečo je letos umrlo 14 oseb, lani je 16 nesreč
terjalo skupno 23 smrtnih žrtev. Lani so raziskali vse razen štirih, ki so se zgodile v tujini, in
prometne nesreče, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Najpogosteje, v petih primerih, je šlo
za padec z višine: z repa žerjava, strehe, med spuščanjem električnega kabla, padec 16 metrov
globoko med vzpenjanjem po lestvi ladje in 13 metrov v globino z jeklene platforme med
opravljanjem montažnih del. V treh primerih je šlo za prometno nesrečo, v dveh pa za udar
električnega toka. En delavec je nesrečno padel na ravnem in z glavo udaril v robnik, na drugega
so se podrle iverne plošče, v nekoga je priletel kamen ob miniranju. Inšpektorat v svojem poročilu
za lansko leto navaja tudi zasutje z brežino iz proda, smrt zaradi prevrnitve viličarja in zaradi
udarca delovne opreme. Največ smrtnih nesreč se je zgodilo v gradbeništvu, največ žrtev je bilo
starih od 50 do 59 let.

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

Grad Borl bo interpretacijski center
Grad Borl je sameval desetletja, država ga je večkrat skušala prodati, a kupca ni našla. Prihodnje
leto naj bi vabil na svoje dvorišče in v obnovljeni del prostorov. Ministrstvo za kulturo v
sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor v delu borlskega gradu ureja tako imenovani
Interpretacijski center Drava. V pritličju bo stalna prirodoslovna razstava Voda kot gonilo vsega,
nekdanji bazen pri gradu pa bodo preuredili v mokrišče oziroma mlako s trstičjem in močvirnimi
rastlinami, je poročal Večer.
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Mark Pleško: “Naložbe v znanje terjajo največ
časa, a dajo družbi največ”
Marica Uršič Zupan

7.

Val

27. 11. 2020, 06.00

Dr. Mark Pleško, solastnik in direktor globalnega podjetja Cosylab, je v 35 letih znanstvene in
podjetniške kariere prepotoval veliko sveta, s Kitajske je priletel konec decembra, ko je tam
že krožil novi koronavirus. Z njim smo se - brez fizičnega stika - pogovarjali o tem, kako
podjetje z 250 zaposlenimi po vsem svetu preživlja že drugi globalni lock-down, kako se kot
znanstvenik znajde v podjetništvu, o sodelovanju pri ITER-ju, največjem znanstvenem
projektu vseh časov, o begu možganov iz Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije, ki ji
predseduje, pa tudi o Krasu, kjer živi z družino.
Kako podjetje Cosylab preživlja že drugo letošnjo zaustavitev javnega
življenja?

in

gospodarskega

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

“Kot posamezniki seveda trpimo zaradi socialnega distanciranja tako kot vsi drugi. Eni bolje
prenašamo izolacijo, drugi slabše. Pravil se držimo, ker se zavedamo, da tako vsak na majhen
način prispeva k dobrobiti družbe, večji varnosti in manjši okuženosti. Kot podjetju nam gre pa
začuda dobro. 90 odstotkov nas dela od doma in se pač z našimi mednarodnimi strankami
pogovarjamo po zoomu, skypu ali kar po emailih.”
“Na ITER-ju bodo fiziki raziskovali obnašanje plazme pri takih ekstremnih pogojih, kot
vladajo na Soncu. Ko jih bodo dovolj razumeli, se bo šlo v gradnjo prve prave
elektrarne na fuzijo.”

Precej poslujete s Kitajsko. Ste imeli zato
obveščeni in bolje pripravljeni kot drugi?

v

začetku leta več težav

ali

pa ste, nasprotno, bolje

“Ko sem se 28. decembra lani vrnil s Kitajske, seveda še nisem vedel, kaj nas čaka. Mogoče
sem se celo na letališčih srečal s kom, ki je že bil okužen z virusom, ne da bi vedel. Mogoče
sem okužbo celo že prebolel. Za probleme v Wuhanu smo izvedeli iz zahodnih medijev. Takoj
smo poslali pismo podpore našim strankam v Wuhanu, nato maske našim sodelavcem v
Guangzhou in Suzhou, ne da bi se zavedali, da nam bodo kmalu oni pošiljali maske. Kolegi, ki
bi morali februarja potovati iz Slovenije v Lanzhou, so seveda ostali doma in se pogovarjali
prek zooma.”
“Če bo vse delovalo, lahko s prvimi komercialnimi fuzijskimi elektrarnami računamo
okoli leta 2070 ali kakih deset let kasneje. To bo rešilo celoten energetski problem,
saj bomo kot gorivo uporabljali vodik, ki ga pridobimo iz vode, lahko kar iz morja.”
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Ste med epidemijo izkoristili katerega od državnih ukrepov pomoči?
“Sproti smo sledili napovedim in ukrepom, ki so se še posebej na začetku spreminjali, zato
zdaj niti ne vem, ali smo na koncu bili do česa sploh upravičeni. Moral bi vprašati našo
kadrovsko službo, ki se je v teh težkih trenutkih res izkazala. Ne samo pri študiranju zakonov,
marveč pri organizaciji prav vsega: od tega, kako poslati ljudi domov, kaj jim dati s seboj, kje in
kako priskrbeti maske, do socialnih dejavnosti prek spleta, da smo ohranili in kvečjemu še
ojačali našo bogato in tako čislano kulturo.”
“Hotel sem biti dovolj neodvisen, da lahko živim med lepotami Krasa, delam pa po
celem svetu. In nekako mi je to uspelo.”

Kako pa na splošno ocenjujete pomoč države?
“Slovenija je lahko ponosna, da je socialna država. Zato je prav, da dobijo pomoč tisti, ki so se
znašli v nesrečnih okoliščinah, pa če je to že od rojstva, zaradi bolezni ali drugih razlogov.
Subvencioniranje podjetij pa je druga zgodba. Kot državljan se nagibam k temu, da naj bodo
podpore podjetjem bolj v obliki davčnih olajšav. Kot podjetje pa seveda izkoristimo finančne
subvencije, ki so na razpolago. Ne nazadnje moramo kot visokotehnološko podjetje
sprejemati tvegane odločitve in investirati v rizične projekte in razvoj.”

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

“Pospeševalniki jedrskih delcev, ki so naše področje, pospešujejo tudi protone in
jedra helija, ogljika, kisika in podobnih delcev, s katerimi zelo uspešno zdravimo raka.
To je trenutno najbolj napredna oblika radioterapije.”

ITER, največji znanstveni

in

energetski projekt na svetu

Že od leta 2008 sodelujete pri največjem svetovnem raziskovalnem in energetskem projektu
ITER v Franciji, ki naj bi s fuzijo jeder rešil energetsko oskrbo človeštva. Bo res?
“ITER je največji mednarodni znanstveni projekt vseh časov, vreden okoli 20 milijard Evrov. V
njem sodelujejo države, ki skupaj predstavljajo 40 odstotkov svetovnega prebivalstva. Je pa
kljub temu precej manjši projekt, kot je bil let na Luno, da ne govorimo o razvoju atomske
bombe, ki je stal okoli 360 milijard današnjih dolarjev. Sam ITER še ni končni rezultat. Na ITERju bodo fiziki raziskovali obnašanje plazme pri takih ekstremnih pogojih, kot vladajo na Soncu.
Ko jih bodo dovolj razumeli, se bo šlo v gradnjo prve prave elektrarne na fuzijo, to je projekt
DEMO. S prvo zasnovo DEMO smo že začeli in tudi Slovenci delamo na tem, čeprav naj bi šel v
zagon šele leta 2050 in kasneje.
“Najbolj dolgoročne so investicije v znanje, torej izobraževanje in raziskave. Prinesejo
največjo vrednost, največje družbeno bogastvo, a potrebujejo največ časa.”

Če bo vse delovalo, lahko s prvimi komercialnimi fuzijskimi elektrarnami računamo okoli leta
2070 ali kakih deset let kasneje. To bo rešilo celoten energetski problem, saj bomo kot gorivo
uporabljali vodik, ki ga pridobimo iz vode, lahko kar iz morja. Midva tedaj verjetno ne bova več
med živimi, a to najine generacije ne odvezuje od iskanja bolj vzdržne energetske prihodnosti.”
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Kako je vaše podjetje sploh uspelo
dela pri njem?

priti k

ITER-ju, kaj

pri

njem delate

in

koliko vaših zaposlenih

“Do projekta smo prišli po različnih kanalih. Precej nam je na začetku pomagala slovenska
fuzijska asociacija, ki mi je omogočila, da sem se udeleževal raznih delavnic, kjer so naše
podjetje spoznali znanstveniki. V poprečju dela na projektu od deset do 20 naših inženirjev
znanstvenikov od leta 2008. Razvijamo različne dele kontrolnega sistema. Nekateri so
preprosti, kot krmiljenje pretoka hladilne vode, drugi pa morajo izjemno hitro, v milijoninki
sekunde, poskrbeti, da plazme ne odnese v napačno smer.”
Sodeluje še kdo

iz

in

Slovenije?

“V Sloveniji imamo močno znanje o fuziji in fuzijski tehniki. Prek ITER-ja, evropske fuzijske
asociacije in projekta DEMO delajo na projektu raziskovalci iz Instituta Jožef Stefan ter
Univerze v Ljubljani, iz Fakultete za matematiko in fiziko in laboratorija LECAD s strojne
fakultete.”
Kje kot fizik vidite prihodnost našega planeta glede oskrbe z energijo? So to novi
(katerih), zmanjšanje rabe, večja energetska učinkovitost, vse to ali kaj tretjega?

viri,

več virov

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

“Kot fizik imam verjetno nekoliko naiven pogled. Kot predsednik Inženirske Akademije
Slovenije sem pa sodeloval na marsikateri domači in mednarodni delavnici o oskrbi z energijo
in sem videl, da ni tako enostavno. Ne gre samo za absolutno količino proizvodnje in porabe
energije, temveč tudi za specifike posameznih držav, elektroenergetskih sistemov ... Ker težko
napovemo prihodnost, je pametno, da stavimo na vse možnosti po malem. Vaj dokler ne bo
fuzija vsega rešila.” (smeh)
Kaj lahko za energetsko oskrbo stori Slovenija? Dogradi drugi blok jedrske elektrarne Krško,
poveča gradnjo sončnih elektrarn? Poveča energetsko učinkovitost, ki bi jo morala že zaradi
gospodarskih kazalcev, izboljša javni prevoz, da se bomo manj vozili z avtomobili?
“Vse to

in

še kaj!”

Soustvarjajo največji teleskop na svetu
V podjetništvo ste vstopili po dveh desetletjih dela
Kako ste se za to odločili?

v

znanosti, kjer ste delali kot doktor fizike.

“Vsakič povem malo drugačno zgodbo, ker je bilo mnogo razlogov. Ker govorimo danes za
bralce Primorskih novic, naj povem, da sem hotel biti dovolj neodvisen, da lahko živim med
lepotami Krasa, delam pa po celem svetu. In nekako mi je to uspelo.”
Kako pa je Cosylab sodeloval
raziskave)?

ali

še sodeluje

pri

Cernu (Evropski organizaciji za jedrske

“Ne kaj dosti. Cern je oreh, ki ga še nismo strli. Cern ima več kot 2500 zaposlenih, ki raje vse
naredijo sami, sploh ker z njimi sodeluje še okoli 17.500 znanstvenikov in študentov z vsega
sveta. Ker so dobro financirani, jih tudi ne zanima, da bi jim mi znali marsikatero rešitev iz
naše specializacije narediti ceneje in bolje. Zelo dobro pa sodelujemo s Cernom na nekaterih
evropskih projektih. V Cernu in sorodnih inštitutih smo spoznali tudi mnogo oseb, ki nam
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kasneje dajo delo, ker vidijo, da smo zanesljivi, pošteni in prilagodljivi za njihove potrebe. Tudi
na ITER-ju je kar nekaj naših strank, ki so prišle iz Cerna.”

Dr. Mark Pleško je stkal marsikatero pomembno vez s tujino. Med drugim
za delo Hideki Makihara (na fotografiji levo). (foto: Arhiv Cosylab)

je

Cosylab

in

Slovenijo obiskal japonski minister

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

Trenutno sodelujete tudi pri dveh mega teleskopih, če jim sploh lahko tako rečemo: pri največji
delujoči mreži radioteleskopov ALMA in pri teleskopu CTA. Nam lahko poenostavljeno
poveste, čemu sta namenjena?
“Če ste gledali film Stik (Contact) po istoimenskem romanu Carla Sagana (če ga niste, pa si ga
oglejte čim prej, priporočam), si lahko predstavljate, kaj je ALMA. Samo večja. CTA, kjer
uspešno sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici, pa izkorišča zelo zanimiv fizikalni fenomen, ki se
na prvi pogled zdi skregan z Einsteinovo teorijo relativnosti, ki pravi, da je največja možna
hitrost svetlobna. A to velja le v vakuumu, praznem prostoru, kajti kozmični delci se lahko pod
določenimi pogoji gibljejo v zraku hitreje kot svetloba. Tedaj nastane tak imenovano sevanje
Čerenkova in to zaznajo teleskopi CTA. Sicer tega še ne bi smel povedati, ker še ni uradno, a
naj bo to ekskluzivna novica samo za bralce Primorskih novic: pred nekaj dnevi smo zmagali
na razpisu za izdelavo večjega kontrolnega sistema za CTA.”

S pospeševanjem jedrskih delcev zdravijo tudi raka
Veliko

v

zadnjih letih delujete tudi na področju zdravljenje raka. Kako?

“Pospeševalniki jedrskih delcev, ki so naše področje, pospešujejo tudi protone in jedra helija,
ogljika, kisika in podobnih delcev, s katerimi zelo uspešno zdravimo raka. To je trenutno najbolj
napredna oblika radioterapije. Razvili smo in še razvijamo celoten softver za krmiljenje takih
naprav in zdravljenja pacientov, od pospeševalnika do registra pacientov. Druga podjetja, ki
niso specializirana za softver, so porabila tudi več kot sto milijonov evrov za tak razvoj. Mi
smo se tega lotili bolj strukturirano, zato lahko zdaj prodajamo licence po precej nižjih cenah.”

Plača

ni

edina stimulacija zaposlenih
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S katerih področij prihajajo vaši zaposleni, da obvladate tako zahtevne projekte?
stopnje izobrazbe?

In s

kakšno

“Kake štiri petine so tehnično izobraženi, torej fiziki, elektro ali strojni inženirji, programerji in
matematiki. Tudi med upravo in skupnimi službami se najde marsikateri tehnično izobražen
človek, ker to pomaga, da razumeš dejavnost podjetja. Doktorjev znanosti je okoli 30. Veseli
ponosni smo, da je med njimi lep delež žensk, saj menimo, da je inženirski poklic zanimiv ne
glede na spol.”

in

Podjetja z visoko izobraženimi kadri tarnajo, da so plače bolj obdavčene kot primerljive v
zahodnih državah, a predlog za socialno kapico, ki bi jih izravnala, nima zadostne podpore. Bi
prišel vam prav?

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

“Nižji kot so davki, manj moramo plačati, to je jasno! Hkrati se kot odgovorni državljani
zavedamo, da moramo prispevati v skupno dobro. Mnogo nam pomeni kakovost življenja,
vključno z varnostjo, zdravstvom, urejenostjo in javnim transportom, in sprejmemo, da to nekaj
stane. Na srečo imamo dovolj visoko dodano vrednost, da prebavimo še kak davek več. Saj pri
davkih ne gre za nas kot posameznike ali posamezno podjetje. Na državi je, da premisli, s
kakšno davčno politiko bo dosegla največje blagostanje državljanov. Bi, če bi imeli socialno
kapico, več vrhunsko izobraženih kadrov ostalo v Sloveniji? Bi več tujih podjetij investiralo v
razvojne in tehnološke oddelke in tu plačevalo davke ali bi raje postavljali tovarne za delavce z
minimalno plačo? Roko na srce, to je malo kot prerekanje okrog oslove sence. Količina davka,
ki se dobi ali izgubi s socialno kapico, je zanemarljiva. Ker nam je žal uspelo iz tega narediti
politični oziroma ideološki problem, pa se ne moremo več racionalno pogovarjati o
nacionalnih koristih takega ukrepa.”
Kako vi stimulirate zaposlene? Verjetno plačilo
pridejo k vam in pri vas ostajajo?

ni

edina stvar, zaradi katere se odločajo, da

“To je tema za poseben intervju. Ljudje so najbolj ustvarjalni in zavzeti, kadar delajo za
poslanstvo, za nek namen, ki je večji od njih samih. O tem sem v zadnjem času govoril na
nekaj okroglih mizah. Če koga zanima, naj si pogleda. Glede plače samo še to: če nogometaše
plačate pol manj, bodo tekli dvakrat počasneje. Če jih plačate dvakrat bolje, pa ne bodo tekli
dvakrat hitreje. Pa naj si vsak bralec sam interpretira, kaj to pove o motivaciji. Pri nas se med
drugim znotraj podjetja trudimo delati z odprtimi knjigami. Vsak mesec poročamo pred vsemi
zaposlenimi vse prihodke in odhodke, pogovorimo se o uspešnosti ali neuspešnosti prodaje in
skupaj razglabljamo, kako se izboljšati. Med odprtostjo sodi tudi to, da so vsa delovna mesta
sistemizirana in se ve, kakšna plača sodi h kakemu delovnemu mestu. Pomembno nam je, da
vsak razume, zakaj ima tako plačo, kot jo ima, in zakaj se, če se, razlikuje od plač sodelavcev.”
Koliko zaposlenih že šteje vaše podjetje

in

“Zdaj nas je že več kot 250 zaposlenih
Kitajskem.”

Sloveniji, Švici, Rusiji, ZDA, na Japonskem

v

kje vse po svetu deluje?
in

na

Kroženje možganov
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Številke o izseljevanju mladih izobraženih iz Slovenije so v zadnjem desetletju porazne, pred
leti smo izgubili skoraj celo generacijo. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa na ta
“beg” možganov ne gleda tako negativno, temveč poudarja, da bi morali narediti več predvsem
za to, da bi se ti možgani, oplojeni z novim znanjem, vrnili v Slovenijo. Se strinjate s tem,
predvsem pa: kako jih pritegniti nazaj?
“Seveda se strinjam. Sam sem prehodil enako pot. O tem, kako pritegniti nazaj mlade ljudi, mi
je preprost odgovor dal Južni Korejec, ki se je vrnil iz ZDA: 'Dajte jim dobre projekte.' Tudi
Kitajci imajo program tisoč talentov, s katerim vabijo visoko izobražene rojake nazaj v
domovino, jim dajo subvencije in jim pomagajo ustanoviti podjetja.”

Vlaganje

v

znanje terja največ časa,

a

daje največ

Ste tudi predsednik upravnega odbora Inštituta Jožef Stefan, našega največjega
raziskovalnega inštituta. V primerjavi z razvitimi državami naša daje zelo majhen delež BDP-ja
za raziskave in razvoj. Kako jo prepričati, da bi ga povečala?
“Odločiti se moramo, ali želimo biti družba ustvarjanja ali družba trošenja in razporejanja. Saj
mogoče niti nočemo biti družba ustvarjanja to naj povedo drugi. Za ustvarjanje potrebujemo
investicije. Najbolj dolgoročne so investicije v znanje, torej izobraževanje in raziskave.
Prinesejo največjo vrednost, največje družbeno bogastvo, a potrebujejo največ časa. Državnim
uradnikom, ki imajo sami dolgoročno službo, bi to še lahko dopovedali in marsikdo od njih se
tega tudi zaveda. Naše podjetje ima zelo dobre izkušnje z javno upravo. Politiki, ki morajo
preživeti iz tedna v teden ali najdlje do volitev, pa si težje predstavljajo dolgoročnost. In kdo
sprejema zakone in proračune?”
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

Kljub temu dosegajo slovenski raziskovalci odmevne mednarodne dosežke

...

“Vprašati se moramo, koliko to koristi celotnemu narodu. Na koncu je namreč vedno tako:
nekateri so sposobni in se že znajdejo. Če ne doma, pa v tujini. Zato bomo vedno imeli izjeme,
tako v znanosti kot v športu. Država, ki zna dobro gospodariti, pa se ne bo hvalila samo s temi,
marveč bo premislila, kako vpreči nadpovprečne v kolesja družbe, da za seboj potegnejo še
ostale. Ter seveda, kako nastaviti to kolesje, da bo delovalo.”
Dejavni ste tudi v Inženirski akademiji Slovenije, kjer ste prav tako predsednik. Kakšna
vloga? Kaj počnete?

je

njena

“Ustanovljena je bila z Zakonom o Inženirski akademiji Slovenije, ki je bil sprejet 23. novembra
2006. Poleg SAZU smo edina taka akademija v Sloveniji, zato imamo še posebno
odgovornost. Cilji so kar obsežni, najbolj bi izpostavil dvoje: svetovanje vladnim organom o
inženirskih temah ter promocija inženirstva in inovacij nasploh. Druga tema nam bolje uspeva,
tako smo na primer ravno prejšnji mesec novinarki Renati Dacinger podelili priznanje za
kakovostno promocijo inženirstva in znanosti.”
Letos ste pristopili tudi k projektu Inženirka leta. Da
ženske enakopraven del inženirskih poklicev?

bi

še nekoliko izpostavili, da so tudi
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“Gre za več kot enakopravnost, ki jo itak vsak dan zagovarjam in se zanjo zavzemam v skladu
s svojimi in našimi evropskimi ideali. Gre za preprosto gospodarsko in nacionalno nujo, da
promoviramo inženirstvo med ženskami, saj nam primanjkuje ljudi za inženirske poklice. Če bi
toliko deklet študiralo inženirske predmete kot fantov, bi imeli takoj več inženirjev, če lahko
uporabim besedo inženir za oba spola.”
Kako pa v Inženirski zbornici, na IJS in ne nazadnje
se lažje enakopravno kosajo z moškimi kolegi?

v

vašem podjetju pomagate ženskam, da

“Doma sem bil vzgojen v popolnem prepričanju, da so ženske in moški enaki in enakopravni.
In to od matere in očeta, pa še s sestro sem skupaj odraščal in sem to enakost tudi videl in
doživljal vsak dan. Je bilo pa potem čisto v redu, ko sem med odraščanjem opazil, da so
razlike. (smeh) No, šalo na stran: vsaj tam, kjer imam jaz kaj besede, vse ljudi obravnavamo
enakopravno. Pika.
Marsikatera prijateljica, uspešna raziskovalka ali podjetnica, mi je dejala, da niti noče, da
obstajajo ženske kvote ali kaki drugačni mehanizmi, ki preferirajo ženske, ker smatrajo in to
upravičeno -, da so prišle na položaj po lastni zaslugi in uspešnosti, ne zaradi kake milosti.
Kako torej narediti prav? Na hitro gotovo ne gre, lahko pa spremenimo družbene norme in
predsodke v naslednji generaciji. Pobuda inženirka leta se zdi prava, ker ustvarja vzornice med
dekleti v zgodnji mladosti. Menedžerko leta tudi že imamo, zato imejmo še političarko leta in
podobno. Skratka, dajmo slaviti vse ženske, ki so prodrle na tradicionalno moška področja,
vzpodbujajmo mlada dekleta, da jih oponašajo, in naslednje generacije v tem ne bodo videle
več nič posebnega.”
-

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

“Zakaj

bi

sploh potreboval prosti čas zase?”

Tudi vi ste bili kot mlad znanstvenik na tem, da ostanete na bolje plačani službi
se vrnili. Kaj je pretehtalo?

v tujini,

pa ste

“Ne razumem, od kod prihaja ta fama, da ljudje iščejo zgolj višjo plačo in da gredo zato v
tujino. Mogoče so naši predniki res odhajali s trebuhom za kruhom, a tedaj je šlo za golo
preživetje. Danes se hvala bogu lahko odločamo glede celotne kvalitete življenja. Saj zakaj pa
vi niste šli v tujino? Mogoče bi kot natakarica v Monte Carlu zaslužili več kot novinarka
Primorskih novic? Ali pa vam je na domačem Krasu kaj več vrednega, kar se ne da meriti z
denarjem? Sicer je najboljši odgovor, da parafraziram znanega teksaškega podjetnika, Jamesa
Trucharda: 'Hotel sem biti v podjetju, ki mi daje dobro delo v tujini in pusti živeti v Sloveniji,
zato sem si tako podjetje ustvaril sam.'” (hudomušen nasmeh)
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Podjetnik, ki razume znanstveni jezik
Dr. Mark Pleško (1961) je pri 25 letih doktoriral iz jedrske in kvantne fizike. Delal je na
Univerzi v Ljubljani, v sinhrotronu pri Bazovici, ki ga je pomagal tudi načrtovati.
Opravil je MBA iz managementa na IEDC, ki mu je pomagal pri prehodu v
podjetništvo, delo v znanosti pa, da kot podjetnik suvereno komunicira z
znanstveniki. Na Inštitutu Jožefa Stefana je s skupino študentov, ki jo je mentoriral,
konec 90. let začel sodelovati z nemškimi strankami pri razvoju kontrolnih sistemov
za pospeševalnike, z dvema odmevnima projektoma pridobil znanje in reference, leta
2001 nagrado Evropskega društva za fiziko in istega leta z nekaj študenti in podporo
inštituta ustanovil podjetje Cosylab. To je leta 2007 med drugim v Sežani začelo
izdelovati magnetne naprave za svetlobne pospeševalnike.
Do danes je družba zrasla v ugledno in uspešno mednarodno podjetje, ki ima že več
kot 250 zaposlenih v Sloveniji, Švici, Rusiji, ZDA, na Japonskem in Kitajskem. Na leto
ustvari okrog 17 milijonov evrov prihodkov, dodana vrednost na zaposlenega presega
100.000 evrov. Je vodilno v svetu v niši krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike
ter za protonsko terapijo raka. Sodeluje v mednarodnih projektih, kot so CERN,
mednarodni fuzijski projekt ITER, SLAC na Stanfordu in KEK na Japonskem.
Leta 2018 je Pleško prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Je tudi redni
član Inženirske akademije Slovenije in zdaj njen predsednik, član upravnega odbora
švicarske družbe AAT, predsednik upravnega odbora Inštituta Jožef Stefan, član
upravnega odbora Društva za promocijo in tehnično kulturo (ZOTKS). Od leta 2013 je
član EU-Japan Business Round Table, skupine 50 predsednikov in direktorjev
največjih in najvplivnejših podjetij iz EU in Japonske, ki dajejo priporočila Evropski
komisiji in japonski vladi v gospodarskih zadevah. V mladih letih je bil tudi balkanski
prvak v smučanju na vodi. Je poročen in oče dveh odraslih otrok, živi v majhni vasi na
komenskem Krasu.

ob tolikšnem angažmaju v podjetju in vseh domačih in mednarodnih svetih, kjer delujete,
sploh utegnete dobiti čas zase, za počitek? Kako preživljate prosti čas, kolikor ga sploh imate?

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

Ali

“Živim samo eno, enovito življenje, ki traja 24 ur, vsak dan. Nekako mi je uspelo najti
ravnovesje med družino in delom. Domovanje na Krasu je gotovo k temu precej pripomoglo.
Pri delu sem uspešen, z ženo sva po 35 letih še vedno zaljubljena, otroka sta dobro vzgojena
in spoštljiva, predvsem pa imamo pristne in prijateljske odnose in me še vedno poslušata.
Zakaj bi sploh potreboval prosti čas zase? No dobro, skoraj vsak dan grem za eno do dve uri
na sprehod po okoliških hribih in dolinah, že zaradi zdravja. Vmes opravim še nekaj telefonskih
klicev, pa sem združil prijetno s koristnim.”
Z družino živite na Krasu. Izvira
drugih razlogov?

s

Krasa kdo od vaše

ali

ženine družine

ali

ste Kras izbrali

iz

“Primorski Kras je zame spokojna pokrajina, v čigar objem se vedno znova vrnem po vseh
svetovnih potovanjih in postanem eno z naravo okoli sebe ter najdem mir v sebi. Še sonce sije
drugače, sploh kadar piha močna burja in stojim v zavetju na robu borovega gozda. Od kod
sploh izviram? Glede na svoje korenine, jezike, ki jih govorim in kraje, kjer sem živel, predvsem
pa vrednote, ki jih nosim v sebi, se imam za Evropejca. Moj nono, kot marsikateri prednik vaših
bralcev, je bil zaveden Slovenec, rojen v Avstro-Ogrski in umrl v Italiji pa se nikoli ni preselil. In
če so bile potrebne vojne, da so se tedaj prestavljale meje, se zavedajmo, da kljub vsem
tegobam sodobnega življenja živimo v najboljših možnih časih, ker lahko živimo, kot da teh
meja ni več. “
-
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Krajinski park je zanj razvojna priložnost
Veronika Rupnik Ženko

Srednja Primorska

27. 11. 2020, 07.00

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

Pivški župan v svojem šestem mandatu nadaljuje z vrsto načrtovanih projektov. Posebej ga veseli, da je
občina zanje uspela pridobiti znatna evropska sredstva, s sofinanciranjem Morsa pa je ali še bo obnovila
nekatere ceste. Z investitorjem sodeluje pri projektu gradnje doma starejših, računa pa, da se bodo našli tudi
investitorji za gradnjo novih stanovanj.

Robert Smrdelj Foto: Veronika Rupnik Ženko

Kaj v svojem mandatu ocenjujete kot svoj največji uspeh?
“Predvsem večje projekte je nekoliko težko ločiti po mandatih, pa vendar lahko omenim uspešno nadaljevanje
projekta vodooskrbe, dogovor z Morsom za financiranje in realizacijo rekonstrukcije ceste v Zagorju skupaj z
avtobusnima postajališčema ter dogovor še za sanacijo ceste Parje-Palčje-Juršče. Veseli me, da smo uspeli pridobiti
sredstva za razvoj industrijske cone v Neverkah, z infrastrukturo za razširitev cone in z izgradnjo proizvodnega
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inkubatorja. Zadovoljen sem tudi, da smo v okviru Združenja občin Slovenije dosegli bistveno izboljšanje
povprečnine, 50-odstotno zvišanje sredstev za sofinanciranje investicij in veliko birokratsko poenostavitev, dogovor
za finančno razbremenitev občin ter posluh za potrebe lokalnih skupnosti pri evropskih virih.”
> Kje se vam je zalomilo in zakaj?
“Nisem zadovoljen s časovnico realizacije obvoznice Pivka in podhoda pod železnico v Hrastjah; tukaj moramo bolj
aktivno spodbuditi ministrstvo za infrastrukturo.”
> Katera je vaša prednostna naloga do konca mandata?
“Našteti projekti večinoma še niso zaključeni in so seveda prioriteta, da jih v tem mandatu izpeljemo do konca.
Prednostno pa želimo izvesti tudi projekte, ki Krajinski park Pivška presihajoča jezera vzpostavljajo kot razvojno
priložnost, želimo aktivno sodelovati z investitorji za gradnjo doma za ostarele v Pivki ter z investitorji za gradnjo
novih stanovanj.”
> Nameravate leta 2022 ponovno kandidirati za župana?
“Sam čutim, da je v naši lokalni skupnosti pozitivno vzdušje in opravljanje dela župana je lep izziv, za odločitev o
naslednjem mandatu pa je še čas.”
občina pivka

robert smrdelj

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

župani srednja
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V novi številki Primorskih novic preberite

Deli:

Jutri

v

PN

27. 11. 2020, 20.28

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

Lombardski Bergamo je spomladi postal pogovorna mera za koronakatastrofo: pomanjkanje
prostora v bolnišnicah, nezadostne pogrebne zmogljivosti, množični pogrebi … Zaradi
epidemije, ki pri nas ne popušča, se vse večkrat pojavi stavek “Imamo Bergamo”. Pa ga
imamo res? Je to le pretiravanje, ki naj podkrepi opažanje o resnosti položaja, ali pa temu
pritrjujejo tudi številke?

Prizor iz Bergama, ki je bil letos spomladi nekaj običajnega. Danes
optimizem. Foto: AGENZIA SINTESI / Alamy / Alamy

nas pa

ni

župan Gregor Strmčnik za omilitvene ukrepe tudi

v

Ankaranske parcele državi
Minister Jernej Vrtovec

in

-

je

tam drugače, bolje,

pri

veliko razlogov za

za pristanišče
Ankaranu.

Kdo so kandidati za novembrsko osebnost Primoske?

Sporazum

Počku tudi za naprej

o

Sporazum občine
na državo.

z

ministrstvom za obrambo določa tudi prenos zemljišč na Počku

z

občine

Mehurčki tudi pri kavomatih
Malice od doma, skupne malice v izmenah, kodirani ključki na kavomatih, pike za kadilce ...To
je le nekaj ukrepov, ki so jih že uvedla mnoga podjetja na Postojnskem, da bi zmanjšala prenos
okužb med odmori.

V Piranu dvanajst metrov zelenega razkošja
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Tartinijev trg v Piranu je že okrašen
pa bo sledil 4. decembra.

s

praznično jelko, slavnosten prižig

županovo poslanico

z

Gradnja tolminske obvoznice čez leto dni?
Po izgradnji obvoznice se odpirajo možnosti za ureditev centra Tolmina
župan. Pomisleki ostajajo.

Začelo se
Portoroža

je

sojenje

in

Sotočja, zatrjuje

surovem poletnem pretepu sredi

o

“Ničesar nisem storil in ne vem, zakaj me obravnavate kot storilca kaznivega dejanja,” je
petek dopoldne dejal Marko Hot eden od trojice obtoženih za nasilen napad na trojico
Ljubljančanov sredi Portoroža.

v

,

Več kot milijon evrov izpuhtelo

v

lažnih naložbah

Tudi primorski vlagatelji računali na bogat zaslužek prek spletnih naložb, ostali pa brez vsega.

Sobota
-

Jaka Hvala

-

Namigi za izlet

je

letenje zamenjal za kuhanje
v

času “ujetosti”

v

koprske občinske meje: od Ušes Istre do istrskega Triglava

Aleksandra Saksida obožuje risanje
tetoviranje
-

in

slikanje, naključno pa

je

spoznala novo ljubezen,

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

Zadnje leto so strup za Maribor
Lahko Tabor
trenerja?

v

soboto popoldne

v

Ljudskem vrtu še enkrat preseneti svojega nekdanjega

Ljubezen sredi sovraštva
Franjo Frančič se letos oglaša

iz

več knjig

in

radijskih iger.
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Aleš Ogorevc

(intervju) Vsi trendi
narekujejo, da bo
prihodnost digitalna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

27.11.2020
Čas branja:

6

|

10:00

min

Govorili smo s predsednico slovensko-nemške gospodarske
zbornice Gertrud Rantzen

eNovice Tovarna leta
Tovarna leta – najboljši primeri tehnološko naprednih praks in digitalizacije v
proizvodnih podjetjih .

Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje
biltena Tovarna leta ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.
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Slovensko-nemška gospodarska zbornica je pomemben glas
slovensko-nemške gospodarske skupnosti v Sloveniji. Njen osnovni
namen je profesionalno mreženje in možnost ustvarjanja novih poslovnih
priložnosti. Prihodnje leto praznuje 15 let delovanja. Gre za dolgo obdobje
tako z vidika razvoja članstva kot tudi odnosov med zbornico in članskimi
podjetji.
O tem, kako se je zbornica v 15 letih delovanja razvijala in kaj pripravljajo
v prihodnosti, smo govorili s predsednico zbornice Gertrud Rantzen .
Kako nemška podjetja danes vidijo slovensko gospodarstvo v
primerjavi z letom 2006, ko je nastala zbornica?

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

Razlika med letoma 2006 in 2020 ne bi mogla biti večja. Kmalu po
vstopu v EU, leta 2006, je bila Slovenija za nemška podjetja zelo
perspektiven trg. Danes je opaziti že celo določeno zasičenost trga,
povpraševanje po izdelkih iz Slovenije se je zaradi krize spet povečalo,
zlasti v dobavni verigi. Slovenija je močno napredovala v produktivnosti
in še vedno navdušuje s svojimi visoko usposobljenimi delavci.
Pomanjkljivosti obstajajo zlasti, ko gre za prilagajanje delovnega prava
novim delovnim modelom in oblikam, ki so se močno razvili zaradi krize
COVID-19. Slovenija že dolgo ni več konkurenčna tudi na področju
davčnih spodbud tako za zaposlene kot tudi za delodajalce.
Kako se je v teh letih razvijala zbornica? Kakšna je njena vloga
v slovenskem prostoru danes?
Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) se je s skoraj
300 člani razvila v najmočnejšo bilateralno zbornico v Sloveniji. Postala je
nepogrešljiv del slovensko-nemških gospodarskih odnosov. Naša zbornica
je most med Nemčijo in Slovenijo ter pripomore k obsegu trgovanja v
vrednosti skoraj 12 milijard evrov. AHK Slovenija je pogost sogovornik
slovenske vlade, ko gre za prenos primerov najboljših praks iz nemškega
gospodarstva.
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Predsedniku vlade ste pred dnevi poslali tri predloge za
omilitev posledic drugega vala epidemije?
Tako je, v imenu članskih podjetij AHK Slovenija smo prosili za proučitev
treh predlogov po nemškem vzoru, ki bodo pripomogli k razbremenitvi
podjetij v izzivov polnih časih in spodbudili nadaljnje uspešno poslovanje,
ki bo koristilo tako delojemalcem kot tudi pripomoglo h konkurenčnosti
Slovenije.
Kakšni so in kako so nastali?

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

V prvi vrsti smo predlagali vpeljavo skrajšanega delovnega časa po
nemškem vzoru, predvsem na področjih določanja višine nadomestila za
skrajšani delovni čas in veljave ukrepa tudi v drugih gospodarskih
primerih, ki niso vezani na trenutne razmere in COVID-19.
Nadomestilo, povrnjeno od Zvezne agencije za delo (nem. Bundesagentur
für Arbeit, v nadaljevanju Agencija), znaša 60 odstotkov izpadle neto
plače za krajši delovni čas. Ob predpostavki, da delavec dela 50 odstotkov
delovnega časa, to pomeni 100-odstotno izplačilo pri delodajalcu za 50
odstotkov opravljenega dela, za preostali del pa 60 odstotkov plače od
Agencije. Če v gospodinjstvu živi vsaj en otrok, se nadomestilo Agencije
poveča na 67 odstotkov. Sistem, ki velja v Nemčiji, tako delavce spodbuja
k temu, da delajo več.
Ob tem je pomembno poudariti, da ima Nemčija urejen institut
skrajšanega delovnega časa ne le v primeru COVID-19, temveč tudi v
drugih primerih gospodarskih razlogov, kot so konjunkturno
pomanjkanje dela (zmanjšanje stanja naročil ...), pomanjkanje kapitala
podjetja, zmanjšanje izvoza zaradi nihanja valut, uvozne omejitve,
pomanjkanje možnosti transporta, strukturne spremembe podjetij (ang.
outsourcing) in drugih. O pomanjkanju dela govorimo takrat, ko najmanj
10 odstotkom zaposlenih ni možno zagotavljati vsaj 90 odstotkov dela.
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Kot drugo predlagamo zamrznitev minimalne plače. Članska podjetja
nemškim kapitalom v Sloveniji, ki delujejo v proizvodnem sektorju,
močno podpirajo predlog o zamrznitvi minimalne plače. Zvišanje
minimalne plače bi v trenutnih okoliščinah precej otežilo poslovanje
podjetij.

4/7

z
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Kot tretje pa pozivamo, da se prouči ukrep začasnega znižanja stopnje
davka na dodano vrednost (DDV), ki je bil sprejet v Nemčiji. V Nemčiji je
s 1. julijem 2020 začel veljati ukrep o začasnem znižanju DDV, v skladu s
katerim je bila splošna stopnja znižana z 19 na 16 odstotkov. Nižja davčna
stopnja je bila spuščena s sedmih na pet odstotkov. Ukrep velja v Nemčiji
do vključno 31. decembra 2020. Predlagamo tudi, da se prouči možnost
dodatne razbremenitve plač, posebej najnižjih. Z znižanjem davka na
plače bi razbremenili podjetja, torej tiste, ki ustvarjajo dodano vrednost v
Sloveniji in tujini. Podjetja pa bi privarčevani denar lahko namenila za
naložbe in razvoj. Ker se Slovenija uvršča med države z najbolj
obdavčenimi plačami, bi nižja obdavčitev plač pomembno pripomogla
tudi k zvišanju konkurenčnosti Slovenije.
Na zbornici pripravljate tudi precej raziskav. Kakšne so
napovedi za prihodnje leto za nemško gospodarstvo?
Nemško gospodarstvo se še vedno spopada s posledicami pandemije
zaradi COVID-19. Dramatičen razvoj vidimo v digitalizaciji in nadaljnjem
razvoju na vseh področjih ter panogah, ne samo v industriji. Medtem ko
mora turistična industrija sprejeti precejšnje izgube, se v gradbeništvu
pričakujejo zelo majhne izgube. V splošnem smo za prihodnje leto
previdno optimistični.
Kakšno vlogo ima pri tem digitalizacija, predvsem v industriji?
Letošnji trendi namigujejo, da bo prihodnost digitalna. Naši člani dobro
sledijo omenjenim usmeritvam. Letos je bila digitalizacija prisotna na
vseh področjih. Prisotno je bilo močno zvišanje nižjih plač, zlasti zvišanje
minimalnih plač pod nadzorom države, a brez povečanja produktivnosti.

34

27.11.2020

Finance.si

Petek, 10:00

Država: Slovenija

Kazalo

5/7

https://tovarna.finance.si/8968587/%28intervju%29-...

Podjetja zato vse pogosteje silijo
zvišanimi stroški.

v

digitalizacijo, da bi se lahko spopadla

z
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Tudi za svoje člane ste razvili dva nova digitalna
komunikacijska modela. Ju lahko predstavite?
Res je. V teh izzivov polnih časih je
še kako pomembno, da ostanemo
povezani. Ker to v obliki fizičnih
dogodkov trenutno ni mogoče,
želimo s člani zbornice in tudi s
širšo javnostjo krepiti že
vzpostavljene vezi. S tem
namenom je našo korporativno
revijo Ambition nadomestil
digitalni medij – blog Slovenskonemške gospodarske zbornice,
pomemben medij slovenskonemškega gospodarstva.
Dvojezični AHK Blog združuje
zgodbe uspešnih podjetij
Foto: AHK Slovenija
slovensko-nemške poslovne
Slovensko-nemška gospodarska
skupnosti ter ponuja širok vpogled
zbornica je prva dvostranska
v pomembne teme na področju
zbornica v Sloveniji in ena redkih
gospodarstva v Sloveniji in
v Evropi, ki je pripravila digitalno
platformo za člane – B2BHub
Nemčiji. Želimo, da z
AHK Slowenien, s katero začenja
informativnimi vsebinami in
digitalno dobo članstva.
zanimivimi intervjuji blog ne
postane le pomemben medij
slovensko-nemškega gospodarstva, temveč tudi platforma, na kateri se
javnost lahko seznani z najnovejšimi trendi in mnenji vodilnih
gospodarstvenikov.
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Druga platforma pa je ekskluzivno člansko virtualno stičišče, ki smo ga
poimenovali AHK B2B Hub. S tem želimo premagovati komunikacijske
ovire, ki pestijo naš novi vsakdan, graditi digitalne mostove med člani in z
zbornico, predvsem pa oplemenititi digitalno povezanost in jo povzdigniti
v priložnost za poslovno mreženje z dodano vrednostjo. Videz in način
uporabe platforme močno spominjata na poznane družbene medije,
skrben izbor funkcij, ki so na voljo, pa bo prednostim, ki jih prinaša
članstvo pri zbornici AHK Slovenija, dodal še digitalno dimenzijo. Smo
prva dvostranska gospodarska zbornica v Sloveniji, ki je svojim članom
ponudila virtualno stičišče in tako vstopila v dobo digitalnega članstva.

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

Menite, da bo tudi po koncu pandemije več komunikacijo
ostalo na digitalnih kanalih?
Digitalno mreženje gotovo postaja nova resničnost, s katero bomo živeli
tudi po koncu pandemije. Njegova prednost je v tem, da je zelo
neposredno in časovno učinkovito. V primeru naše zbornice člani niso več
vezani na mreženje izključno ob naših dogodkih, ampak lahko mrežijo
prek virtualnega stičišča, kadarkoli začutijo potrebo, da bi nagovorili
drugega člana oziroma navezali z njim stik. Kar manjka pri digitalnem
mreženju, je osebni stik. Tega se digitalno gotovo ne da nadomestiti.
Kaj še pripravljate v jubilejnem letu?
V letu 2021, ko naša zbornica praznuje 15 let, bomo tako prek digitalnih
kanalov kot tudi v živo, na naših dogodkih in srečanjih, obletnico
zaznamovali z aktivnostmi, v okviru katerih bomo opozorili na mejnike, ki
so pomembno zaznamovali slovensko-nemško gospodarsko skupnost in
njene skupne dosežke. Osrednja slovesnost in praznovanje jubileja bo 9.
junija 2021, v okviru letne skupščine članov AHK Slovenija in poletnega
druženja.
Za konec. Kaj bi svetovali slovenskim podjetjem, ki želijo uspeti
na nemškem trgu?
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Nemški trg je cenovno zelo občutljiv, zato se pričakuje zelo dobro
razmerje med ceno in zmogljivostjo. Slovenski dobavitelji pri izdelkih in
storitvah navdušujejo, zlasti s svojo zanesljivostjo in spoštovanjem rokov.
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Luka Koper: korona je odnesla 16 odstotkov
tovora in 11 odstotkov prihodkov. Kako je z
zabojniki?
Čas branja: 3 min

0

Shrani

Več

iz

teme

.

27.11.2020 16:37

V prvih devetih mesecih so prihodki upadli za 11 odstotkov,
dobiček iz poslovanja pa se je sesedel za 44 odstotkov - predvsem
zaradi višjih stroškov dela

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

Nataša Koražija

Letos bodo v Luki Koper investirali 50 milijonov evrov, glavna naložba
kontejnerske obale, ki bo zaključeno konec prvega četrtletja 2021.
Foto: Kristjan Stojaković/Luka Koper

Več

iz

teme

je

Obveščaj me o novih člankih

:

Luka Koper

dodaj

rezultati

dodaj

logistika

dodaj

infrastruktura

dodaj

Luka Koper

dodaj

podaljšanje

:

Luka Koper >

rezultati >

Skupina Luka Koper >

logistika >

infrastruktura >

Luka Koper >

Dimitrij Zadel >

Kljub koroni je Luki Koper uspelo ohraniti razmeroma dobre rezultate pri
pretovoru zabojnikov, upad v primerjavi z lanskimi prvimi devetimi meseci je
3,3-odstoten. To je dober znak, ker so zabojniki in avtomobili strateško
pomemben tovor v Luki, za katerega zdaj povečujejo zmogljivosti. Upad pri
kontejnerjih je bil manjši kot v severnomorskih pristaniščih in manjši kot v
Benetkah ali Ravenni (podrobneje v tabeli). Na Reki in v Trstu podatkov za
prvih devet mesecev še niso objavili.
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Avtomobili: po slabem prvem polletju gre na bolje
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Upad pri pretovoru avtomobilov v prvih devetih mesecih je bil 15,4-odstoten. V
največjih evropskih avtomobilskih pristaniščih, Barceloni in Valencii, je bil upad
precej večji, 44,6 in 32,6 odstotkov. V primerjavi s prvim polletjem je bil
pretovor avtomobilov v Kopru od julija do septembra celo v porastu. Ob polletju
je bil namreč upad kar 20,5-odstoten.

Energenti, jeklo: upad se
nadaljuje

Preberite tudi
Luko Koper so obkolili

Nadaljeval se je upad pri pretovoru
globalni terminalisti. Kaj to
energentov. Evropska zakonodaja v
pomeni za naše pristanišče?
prihodnjih letih predvideva
Koliko bodo delničarje Luke
dekabornizacijo v vseh segmentih
Koper stali prekarci?
gospodarstva in naraščanje dajatev na
Koper, Trst, Benetke,
izpuste, zato se pričakovano zmanjšuje
Hamburg: kateremu
pretovor termalnega premoga. Pri
pristanišču je uspelo
tekočih tovorih pa je očiten vpliv
obdržati največ tovora
pandemije na zmanjšanje prodaje
Kakšno leto 2021 pričakujejo
naftnih derivatov, predvsem v letalski
logisti? Cene prevozov bodo
industriji. Upad proizvodnje vozil je
še naraščale, tovora je kljub
prizadel celotno dobavno verigo, kar se
epidemiji veliko
pozna na pretovoru generalnih tovorov
pri jeklenih proizvodih za avtomobilsko
industrijo, ter na terminalu za razsute tovore, kjer pretovarjajo surovine za
jeklarsko industrijo.

Dobiček iz poslovanja se je skoraj prepolovil
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Skupni pretovor je dosegel 14,9 milijona ton, to je 16 odstotkov manj kot v
enakem lanskem obdobju. Čisti prihodki Skupine Luka Koper v prvih
devetih mesecih so dosegli 155 milijonov evrov, upad je 11-odstoten. Izid iz
poslovanja (EBIT), ki je znašal 22 milijonov evrov, je za 44 odstotkov manjši kot
lani. Na upad dobička so poleg nižjih prihodkov vplivali tudi višji stroški dela, ki
so posledica večjega števila redno zaposlenih. V Luki Koper namreč od lani
prehajajo na tristebrni model zaposlovanja, hkrati pa izplačujejo krizni dodatek
zaposlenim, kot je določeno v zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije. EBITDA je dosegel 43 milijonov evrov, čisti dobiček pa 22 milijonov
evrov.

Naložbe: 50 milijonov evrov
V Luki Koper letos pospešeno povečujejo zmogljivosti. "Po odpravi epidemije
pričakujemo ponovno rast pretovora, zato infrastrukturo v pristanišču
prilagajamo spremenjenim tržnim razmeram," pravi Dimitrij Zadel ,
predsednik uprave Luke Koper.

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

Investirali bodo 50 milijonov evrov, to je 97 odstokov več kot v enakem obdobju
lani. Letos so zaključili nov RO-RO privez in zgradili dodatne tire na
avtomobilskem terminalu. Gradnja nove garažne hiše za šest tisoč avtomobilov
bo predvidoma končana marca prihodnje leto. Avgusta so začeli z gradnjo
podaljška kontejnerske obale, ki bo pkončana predvidoma konec marca
prihodnje leto. Enako velja za tretji kamionski vhod, ki ga gradijo ob krožišču
med bertoško in ankaransko vpadnico.

Upad približno skladen z globalnim upadom pretovora
Upad pretovora v Luki Koper v letošnjem letu je približno skladen z upadom
pretovora v mednarodni trgovini. V letošnjem letu naj bi po ocenah Bloomberga
obseg blaga v mednarodni menjavi upadel za devet odstotkov, prihodnje leto pa
naj bi zrasel za 7,2 odstotka.
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Foto: Kristjan Stojaković/Luka Koper
Tudi nova garažna hiša za 6.000 avtomobilov bo zgrajena marca prihodnje leto.

Več

iz

teme

:

Luka Koper >

rezultati >

Skupina Luka Koper >

infrastruktura >

Luka Koper >

Dimitrij Zadel >

Twitter

Shrani

0
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Tu iščejo naj projekte za energetsko

varčevanje
Čas branja:

1

v

stavbah

nemško tehnologijo

z

min

0

Več

iz

teme

.

27.11.2020 15:30

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je objavila razpis za
projekte varčevanja z energijo v stavbah, pri katerih so uporabili
sodobno nemško tehnologijo.
Borut Hočevar
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ČRNI PETEK

Več

iz

teme

Obveščaj me o novih člankih

:

gradbeništvo

dodaj

energetika

dodaj

Slovensko-nemška...

dodaj

DA, ŽELIM »

:

gradbeništvo >

energetika >

Slovensko-nemška... >

Na Slovensko-nemški gospodarski zbornici zbirajo do 11. januarja prijave
na natečaj za energetsko učinkovite projekte, pri katerih so

v

stavbah uporabili

nemško tehnologijo. Strokovna komisija bo izbrala med prijavljenimi pet
najboljših projektov, zbornica pa jih bo nagradila.
Nagrade bodo podelili 21. aprila 2021 na dogodku, ki bo namenjen učinkoviti
rabi energije. V okviru dogodka bodo pripravili tudi obiske izbranih projektov in
delavnico.
Prijavijo se lahko podjetja

s

sedežem

v

tehnologije so bili uspešno uporabljeni

Nemčiji, katerih izdelki, storitve ali
v

stavbi

v

Sloveniji in so dokazljivo

povečali energetsko oziroma splošno učinkovitost objekta, na primer

z

arhitekturno zasnovo, pri hlajenju, izolaciji, razsvetljavi, rekuperaciji odpadne
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toplote,

s

programsko opremo ali

z

drugimi izdelki ali rešitvami.

Prijave sprejemajo prek spletnega obrazca

Več

iz

teme

.

:

energetika >

Facebook

Twitter

Slovensko-nemška... >

0
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Revizijska komisija

je

potrdila odločitev 2TDK glede izločitve Euroasfalta in turške družbe Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret

1

2 uri

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1:
Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper«, ki jo je oddal naročnik 2 TDK , prejela sedem zahtevkov
za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Preberite tudi

Državna revizijska komisija je najprej odločala o zahtevku za revizijo, ki sta ga
skupaj vložili družba Euro-Asfalt Sarajevo in družba Içtaş Inşaat Sanayi ve
Ticaret iz Turčije. Vlagatelja trdita, da je 2TK kršil zakonodajo, ker jima ni
priznal sposobnosti in ju posledično ne bo povabil k nadaljevanju postopka.

Štirim gradbincem poziv za ponudbe za glavno fazo gradnje
drugega tira. Ampak ...
Sedem se jih je pritožilo na odločitev, da niso sposobni
sodelovati pri gradnji drugega tira. Spet zamuda?

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

Državna revizijska komisija ni ugotovila kršitev. Naročnik 2TDK naj bi namreč upravičeno zaključil, da vlagatelja Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve
Ticaret na podlagi naročnikovega poziva nista predložila vseh zahtevanih dokazil o nekaznovanosti (za osebe, relevantne v smislu prvega odstavka 75. člena
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)). 2TDK je v pozivu predvidel, da bo zavrnil prijavo, če vlagatelj ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil. Državna
revizijska komisija je zato na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) zahtevek za revizijo vlagatelja Euro-Asfalt in Içtaş
Inşaat Sanayi ve Ticaret kot neutemeljenega zavrnila.

44

28.11.2020

Delo

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 18

1/1

Površina: 123 cm2

DKOM zavrnil Euro-Asfalt in partnerja
Ljubljana

- Državna

revizijska

saj so v 2TDK

upravičeno

da Euro-Asfalt in Igtas

turškega podjetja Igtas Insaat Sa-

Sanayi ve Ticaret nista predložila vseh zahtevanih dokazil o
nekaznovanosti odgovornih oseb

nayi ve Ticaret v postopku javnega
naročanja za gradnjo nove železni-

naročniku očitati kršitev,

neutemeljenega

za revizijo
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kršitev,

sklenili,

komisija je sporočila, da je kot

zavrnila zahtevek

vlagatelja Euro-Asfalt in

Insaat

pri obeh

ni mogoče

družbah. Zato

ni priznal sposobnosti

ker jima

za sodelova

sta 2TDK

naročanja niti ju ni povabil k od-

in

pri naročniku 2TDK upajo,

daji finančne ponudbe

štiri

da

bodo dovolj hitre tudi odločitve v
primeru šestih drugih revizijskih
zahtev

v tem javnem naročilu.

drugi fazi postopka

javnega

za izvedbo

tira. Ostaja še šest zahtevkov za re-

so vložila še

turško podjetje YDA Insaat Sanayi
in tri kitajska podjetja: China State
Construction Engineering, China
Railway in China Communications
Construction Company. Zadnjemu

ške proge med Divačo in Koprom.
Zaradi tako hitre odločitve - sprejeta je bila v desetih dneh - zdaj

nje v

Revizijo

znih referenc.

in

DKOM

v prvem krogu

priznala usposobljenost,

zdaj

pa je

pri naročniku nastopil pomislek
tega podjetja ni več uvrstil med
iz ožjega izbora. Po naših neu-

vizijo. Med prvimi bosta verjetno

radnih podatkih so v 2TDK veseli
hitre odločitve državne revizijske

na vrsti še zahtevek

komisije,

novogoriškega

saj

vzbuja upanje,

da

Družbi sta projektnemu podjetju
2TDK očitali kršitve, ker to gradbincema ni priznalo sposobnosti
in ju posledično ne bo povabilo k
sodelovanju v drugi fazi postop-

(ki je
kandidiral s China Gezhouba Co.)
in zahtevek avstrijskega Strabaga

bodo v nekaj prihodnjih tednih

(z

pravočasno nadaljevanje postopka

ski gradbinec oporeka češkemu

javnega naročanja.

ka oziroma k oddaji

podjetju Metrostav, povezanemu

Boris

ponudbe.

V

podjetja Ginex International

dvema partnerjema).

sporočilu DKOM pojasnjuje, da ni

z Gorenjsko

ugotovil zatrjevanih naročnikovih

in CGP Novo mesto,

gradbeno

Avstrij-

odločili še o vseh preostalih
šestih pritožbah in tako omogočili

Šuligoj

družbo

da nima ustre-
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Dogovor
z Ankaranom

odpira pot
za razvoj
Luke Koper
Pandemija in odkup zemljišč

Ob

devetmesečju 16-odstotrd upad pretovora

-

glede na lani

Zagotovljena prihodnja

širitev

-

Koper

Koper ugotavlja-

V Luki

jo, da se je vpliv pandemije covi-

na globalne blagovne

da-19
kove

nadaljeval tudi

tretjem

lani. To je vplivalo

ste prihodke

skupine

mesecih

leta

dosegli 155
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v istem
pod

13 odstotkov

pa

milijo-

11 odstotkov

obdobju

(in

lani

načrti). Dobra

pristaniško dejavnost

za

novica

na či-

ki so
v prvih devetih

nov evrov oziroma
kot

bil

od prodaje,

na ravni

manj

preto-

milijona ton je

manjši kot v istem

16 odstotkov
obdobju

je, da je država od ankaranske

občine

odkupila

zemljišča.

nova

kljub

-

prvih

stabilen.

vsemu

devetih

mesecih

so

primerjavi z istim lanskim

to-

v letošnjem

četrtletju. Skupni

vor v višini 14,9

bilov

sicer

V

v

obdob-

jem pretovorili 3,3 odstotka manj
kontejnerskih enot (TEU) in 15,5
odstotka

manj

vozil,

a

se

za-

pri

dnjih trend že obrača na bolje. Nadaljeval se je tudi upad pretovora
energentov. V Luki pojasnjujejo,

da

Čepar

iz
poslovni izid
poslovanja
(EBIT), ki je znašal 22 milijonov

oziroma 44 odstotkov manj

od primerljivega lanskega, so vplivali tudi višji stroški dela zaradi
zaposlitev

obsežnih

pri

opustitvi

modela s podizvajalci pristaniških
storitev, so pojasnili v Luki. K temu
pa gre dodati še dodatne letošnje
stroške zaradi plačevanja takse na
pretovor po zakonu o financiranju
gradnje drugega tira. Čisti dobiček
skupine

je prav tako

lijonov

evrov

in

znašal

bil

37

22 mi-

odstotkov

od primerljivega lanskega
ter 11 odstotkov pod načrtovanim.

manjši

gospodarstva. Pri

tekočih tovorih

pa se vpliv pandemije pozna zaradi

zastoja v

letalski

industriji. Upad

proizvodnje vozil je zmanjšal tudi
pretovor

generalnih

pri

tovorov

jeklenih proizvodih za avtomobil-

Uprava

Luke

mitrij

Zadel,

tovor

dveh

skupin

-

Koper,

ki

jo vodi

Di-

poudarja,

da je pre-

strateških

blagovnih

kontejnerjev

in

avtomo-

nepre-

okoli

metrov,

razvoju

ki

koprske-

ga pristanišča,« pa je včeraj sporočil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Država je v ta namen
9,3 milijona
odkupila
za
evrov
zemljišč. Po ministrovih besedah
prostorskem

pristanišče

je po

načrtu

državnem

za

namenjeno

parkirišč za avtomobile,
rednega

pomena

koprsko

ureditvi
kar je iz-

predvsem

v po-

vezavi z gradnjo drugega tira

Ko-

per-Divača.

industrijo ter na terminalu za
razsute
tovore, kjer pretovarjajo

Hkrati je država ankaranski občini prodala nepremičnini na območju Sv. Katarine za slab milijon

surovine za jeklarsko industrijo.

evrov. Vrtovec in ankaranski

zaostrenim

»Kljub
na

je

trgu

nadaljevala

oziroma

Skupina

razmeram
Luka

razvojne

Koper

investicije

naložbe

pristaniške

v povečevanje
zmogljivosti. Pričaku-

jemo namreč ponovno rast pretovora

po

odpravi

pandemije,

zato

župan

Strmčnik pa sta se tudi zavezala, da bosta zagotovila ravnovesje
Gregor

med

razvojem

in širitvijo

pristani-

šča ter kakovostjo življenja ljudi na
območju ankaranske občine.

• Poslovni rezultati Luke

infrastrukturo v pristanišču prila-

Koper so ob devetmese-

gajamo spremenjenim tržnim raz-

čju

meram,«
uprave

namreč

je

poudaril

Dimitrij

Zadel.

naložbe
milijonov evrov, kar
za

krat več kot

Skupina

je

namenila 50
je skoraj dva-

lani, a vendarle

13 od-

stotkov pod načrti. Gre predvsem
za dodatne potrebe avtomobilskein

gradnjo

podaljška

slabši od primerljivih

lanskih.

predsednik

•

Kljub temu so nadaljevali načrtovane naložbe v
višini 50 milijonov evrov.

• Država

je od

občine An-

karan odkupila zemljišča
za

kontejnerske obale.

stabilno«

namenjene

bodo

gre za območje, ki

ga terminala

»Kontejnerji in avtomobili

kvadratnih

dekarbonizaciji v vseh segmentih

Na

evrov

120.000

je to skladno z evropsko politiko o

sko

Nataša

Ankaran smo odkupili
mičnine v skupni površini
ne

širitev pristanišča.

Ankaran prižgal zeleno luč
za širitev
večletnih pogajanjih
»Po
končno naredili preboj. Od

smo

obči-
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omogočila

dodatne posle

pristanišču.

Foto

Boris

Šuligoj
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Sodišče ustavilo načrt za obnovljivo energijo
Sodba

sodišče

Upravno

-

Ljubljana

je

ministrstvu za

razveljavilo

sodbo

ukrepov

potr-

27-odstotni

dilo ustreznost akcijskega

načrta

rov

za obnovljive vire energije

2010-

pa

(ANOVE), ki je bil dopolnjen

2020

Sodišče

leta 2017.

je

Mopu

nalo-

žilo, da še enkrat opravi presojo vplivov
ga

načrta ter

vnovično

da pred

žnost,

stvene cilje varovanih
in

mo-

uresniče-

njegovo

da bi

vanje »škodljivo vplivalo
njihovo celovitost

na var-

območij

tudi
nje

takratna

vlada,

je konec

rib Slovenije

(DPRS), ki

postopku

v

dopolnitev.

Kot

jo je

že

v
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»Izrecno

opozarjali, da je končna spre-

smo

-

vpliv

ocena C, ki pomeni nebistven
zaradi

Sodišče

je

in gradnjo

izvedbe

potrdilo,

da

omilitvenih

akcijski

hidroelektrarn,

države«.

terih

»nepo-

in projektna
tudi posredno

podlaga

pravna

Oceni D

oceno D.«

se

na ANOVE 2010-2020,
torej tudi na tekoče postopke prigradbenega

dobivanja

in edina slabša E pomenita, da je
načrt okoljsko nesprejemljiv, poja-

usmerili

snjujejo.

strukturo. V

Akcijski načrt strokovno

vanje
sta

na

in

razsodilo,

da

ki je podlaga za načrtoizvedbo postopkov, kot

umeščanje

lektrarn, ni

in

gradnja

strokovno

hidroe-

pripravljen.

dejali, da s sodbo

krice

pa

dovoljenja

pravijo,

upravni
HE

organ

-

Mop.

Mokrice imamo

»Za

projekt
državni

prostorski načrt in zakon, zato sodv

ničemer

ne

more

vplivati na

za pridobitev

vosti

načrtov za posamezna varo-

gradbenega

vana

območja

»Opozarjali smo,

bila

izve-

dena, iskanje in tehtanje alternativ
za

že

potrjene

načrtovane

okoljsko

škodljive

projekte na varovanih

območjih je neustrezno in nezakonito preloženo

na nižjih

na kasnejše

ravneh,

DPRS

načrte

povzema

Mo-

pote-

sprejet

nadaljevanje postopka

sploh ni

HE

kajo skladno z zakonodajo, vodi jih

ba

sprejemlji-

za

da postopki

pomanjkljiva:

presoja

pre-

ministrstvo za infradružbi Hidroelektrarne

niso seznanjeni. Glede pridobivanja
gradbenega

je

sodišče

dovoljenja

Na Mopu so nas za odgovore

Presoja vplivov načrta na okolje je

dovoljenja,«

dodajajo.

daje ocena C za
okoljski vpliv ANOVE
povsem neustrezna
in nepravilna.«

sklepe iz sodbe.

načrt za

strokovno

tudi

Sodba

vpliva na vse projekte, ka-

sredno

za hidroelektrarne na Savi«.

jeta ocena okoljskega vpliva ANOVE

na Mopu oziroma na

dokumentov

na okolje, torej

sprejemanja ANOVE ne-

uspešno opozarjali na procesne in
nepravilnosti.

težavo

drugih)

sklicujeta

leta

je bilo

so

sistemsko

pri pripravi strateških (in
ravni

načrta

sodba

postavitve hidroelektrarn na
varovanih območjih Natura 2000,
kar pa lahko pomeni bistven vpliv

sprejemanja

pravijo,

hudo

akcijskega

da

dokumentacija

ANOVE,

Mopa, ki

vložilo Društvo za preučeva-

vsebinske

nedvoumno

»razgalja

menijo,

opozarjala, da ta cilj ne bo dosežen

Upravno

Videmšek

odločbi

proti

postopku

in

neustrezen

Prijatelj

stranka

dodatek

zanj

društvu

V

na spodnji Savi so

avgusta 2018 kot ustrezno potrdila

2018

poročilo

vi-

tem

pri

ter na po-

omrežja«.
Maja

predvidel

2030,

letu

okoljsko

sta

društvu.

v

obnovljivih

delež

energije v

spremljajoči

vezanost evropskega ekološkega

Tožbo

pišejo
namreč

brez

na okolje predvidene-

potrditvijo ANOVE izključi

je

»ANOVE

vplivov na okolje predvidenega

neustrezna

povsem

-

nepravilna,«

in

za okolje in

prostor (Mop) januarja 2018

prostor naložilo ponovno presojo

in

je s

s ka-

odločbo,

tero je ministrstvo

okolje

sodišče

Upravno

ni

obnovljive vire

ustrezno

energije,

ki

pripravljen. Foto

je med

drugim

tudi

podlaga

za

umeščanje

Jure Eržen
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Priprave na črpanje evropskih sredstev
RADIO SLOVENIJA 1, 27.11.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:44
UROŠ BADOVINAC (voditelj)
Dogovor o večletnem evropskem proračunu in spremljajočem Skladu za okrevanje in odpornost, Madžarska in Poljska še
vedno blokirata. Kljub temu se države članice, v upanju na razrešitev zapleta, pripravljajo na pospešeno črpanje sredstev
iz tega sklada. Slovenski osnutek načrta okrevanja je doslej naletel na nekaj kritik. Da ga vlada sprejema v tajnosti brez
posveta s strokovnjaki ali socialnimi partnerji, da bo evropski denar porabljen za ceste in zidove, ter, da je premalo
usmerjen v prihodnost. Vlada išče rešitve tudi z Evropsko komisijo. Maja Derčar.
MAJA DERČAR (novinarka)
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Sklad za okrevanje in odpornost je Evropska komisija zasnovala za namen večjih vlaganj v članicah po covidu. Komisija
pričakuje investicije, ki bodo usmerjene v prihodnost, v večjo produktivnost, v razvoj. Iz osnutka slovenskega načrta za
okrevanje je razvidno, da bi naša država z evropskim denarjem gradila med drugim infekcijski kliniki v Ljubljani in
Mariboru. Evropsko komisijo, pravijo naši viri, je medtem zanimalo zakaj ne vlagamo tudi v zdravstvo na primarnem
nivoju. Vendar roko na srce, sredstva iz Sklada za okrevanje, četudi bi lahko Slovenija do konca 2026 počrpala 5,7
milijarde, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, so omejena. Komisija pa vztraja, da se vsaj 20 odstotkov denarja
nameni za digitalizacijo in kar 37 odstotkov za podnebne cilje. S slednjimi vlada utemeljuje tudi gradnjo javnih najemnih
stanovanj kot primer učinkovite rabe energije. Pri digitalizaciji, ki lahko pomaga tudi k skladnejšemu regionalnemu
razvoju, Slovenija zaostaja. Tu je imela Evropska komisija nekaj pripomb in priporočil. Slišimo, da so se ta dotikala tudi
šolanja na daljavo. Neuradno je Evropska komisija pripravljavce dokumenta, načrt za okrevanje in odpornost, spraševala,
zakaj gre toliko sredstev, četudi posojil v avtoceste, izstopajo načrti gradnje 3. razvojne osi? In zakaj in kako bi po
propadu Adrie Airways na noge postavili novega nacionalnega letalskega prevoznika?. Več vprašanj je postavila v zvezi
z dolgotrajno oskrbo. Iz Službe vlade za razvoj, ki jo vodi Zvone Černač in, ki vodi proces nastanka načrta za okrevanje,
so nam ta teden sporočili, da so opravili prve poglobljene pogovore oziroma tehnične sestanke z Evropsko komisijo in da
imajo sestanke tudi socialnimi partnerji. Vlada naj bi načrt za okrevanje sprejela sredi decembra.
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MARKO SORŠAK

Za kapital,
ki ustvarja
delovna mesta
-

Z županom občine Hoče

Slivnica ob

polovici mandata o tem, kako se živi v občini,

katere projekte izvajajo in načrtujejo
Nina Ambrož
župan, kako v teh

ke v Rogozi, ki bi iz Miklavža rada

mi je sprememba poštne števil-

ko zaključijo transakcijo,
bomo pozvali investitorja, da začne

mesecih skrbite za psiho-

presedlala v Hoče. Ministrstvo za

s postopkom zbiranja prošenj

fizično zdravje občanov?

javno upravo (MJU) in Pošta Slove-

sprejem,

nije spremembi nista naklonjena.

lefonu in bi se radi vpisali v dom.
Na objektu trenutno delajo streho

Gospod

"Aktiviran je bil štab civilne zaščite.

Občane poskušamo ažurno

obveščati z informacijami NIJZ in
ministrstev. S pozitivnimi sporoči-

li na občinski spletni strani in facebooku poskušamo prižgati žarek
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upanja.

Za

šolske otroke smo

or-

Kaj bodo vaše naslednje poteze?
dolgoletno

"Na

Rogoze

smo

željo

krajanov

želeli izvesti referen-

dum, ki pa bi v teh razmerah ogrožal

zdravje ljudi. Če želimo izvesti sve-

tovalni referendum, potrebujemo

ri. Takoj

in

ker ljudje že kličejo

montirajo

po

za
te-

okna. Zaključili bodo

predvidoma jeseni

To

2021.

bo dom

četrte generacije, z enoposteljnimi,
dvoposteljnimi sobami in dementnim oddelkom. Blizu so prostori
društva upokojencev, zdravstvena

ganizirali bon za malico pri ponu-

volilne imenike, vendar

dnikih iz naše občine. V osnovnih
šolah lahko vsakodnevno kosilo

prebivalstva zaradi GDPR (uredbe o

postaja, tri gostilne, cerkev

varstvu podatkov, op. p.) ne smemo

ne Maribor bodo v roku enega leta v

prejmejo vsi otroci, ne glede na so-

jemati podatkov. Zato smo

cialni status.

idejo e-referenduma, ga preverili z

Na ta

način poskuša-

mo razbremeniti zaskrbljene starše,

etičnimi

ki delajo in težko poskrbijo

vanju

za topli

iz registra

dodelali

hekerji, tako da pri glaso-

ni mogoče

videti, kdo

je

bil za

obrok otroka. Igral nismo zaprli,

spremembo poštne številke in kdo

ampak jih redno čistimo in razku-

proti.

žujemo, za profesionalne športnike

za

in

tekme

Zato
je,

da

je odprta športna

bomo pripravili božično

Mraz

bo šel

po

Pred tujim kapitalom nimate zadržkov, radodarno ste sprejeli tudi
kanadsko-avstrijsko Magno.

Ste

že kaj spremenili mnenje, zdaj ko

vzduš-

roma izvesti skupaj z MJU, vendar se

"Podpiram vsak kapital, ki ustvarja

tržnico

niso odzvali in zahtevajo, da odlok

delovna mesta. Vsakemu podjetju, ki

različnih krajih,
in

bližini doma odprle novo lekarno."

slabo kaže, da se bodo napovedi o
velezaposlovanju uresničile?

s posebno kuliso. Božiček ali dedek

dravil občane

Lekar-

ozi-

dvorana.

ustvarimo prijetnejše

Model bi lahko bil uporaben

..

poz-

obdaril otroke."

e-volitve,

..

čun

o e-referendumu umaknemo. Tega
ne

bomo storili, ker je

spremem-

ba poštne številke želja krajanov in
prav

Kako pa skrbite za svoje zdravje?
"Vsak dan grem z otroki na sprehod,

e-participativni prora-

Želeli smo ga predstaviti

je, da se odločijo brez ogroža-

se na nas obrne, poskušamo znotraj

naših

pristojnosti

delovno mesto
nujno potrebno.

nja svojega zdravja in življenja. Ob-

regije si

činski svet

pomagati.
je

Vsako

dobrodošlo

in

16.000 ljudi iz naše

kruh služi v

Avstriji.

Vsak

če mi uspe, enako kot prej. Dela je
veliko, ukvarjamo se s pridobiva-

praznine med zakoni, ki ne

bi moral imeti pravico do dela, in
to v svoji domovini. Trenutno je za

predvidevajo, kaj narediti v prime-

vse v gospodarstvu situacija enaka,

njem kohezijskih sredstev, ker se za-

ru epidemije. Odločilo bo

ključuje obdobje razdeljevanja."

sodišče (to

pravne

90-odstotno.

Na

50-od-

do
hribovitih obmona

80-

je ravno včeraj

op.

p.). Država pravi, da

se gremo digitalizacijo,

mi pa

delno potekala v Hočah.

Gre

za do-

vršen produkt iz obnovljivih virov
tem je prihodnost. Ko bo prišlo

in v

do točke, ko bodo tukaj proizvedeavtomobili, bo hoška
odrezala popkovino z Grad-

ni kompletni

bioloških čistilnih

napreduje gradnja?

Neizgra-

da

Prepričan sem,

smo na digitalnem projektu dobili

ponujamo subvencijo za izgradnjo
naprav

Magno.

poleno pod noge.”

bo imela v
Slivnici dom za starostnike. Kako

čjih pa tako kot pretekla štiri leta

tudi za

dnja ekološkega vozila Fisker Ocean

"Za ureditev

stotne pokritosti prišli

ustavno

da e-referendum zadrži do končne
(naj)

kilometrov kana-

presojo

bo v bližnji prihodnosti proizvo-

odločitve,

20

za

sklenilo,

Za kaj se potegujete?

lizacije, s čimer bi s sedanje

je glasoval

Francoska

SeneCura

do doma je bila dolga. Občina

Magna

cem in postala samostojna

Magna je

še vedno tema

enota."

pogovorov.

jena kanalizacija, sploh v suburba-

"Pot

nih naseljih, je velik, če

je vlagala z deležniki velike napore.

Občane skrbi vpliv na okolje,

Država je končno razpisala koncesi-

rijo o podkupninah, provizijah pod

je. Pridobilo jo je Gradbeno podjetje

mizo. Je

ne največji

ekološki problem Slovenije."
Med zadnjimi aktualnimi zadeva-

Drava

in jo zdaj prodaja

SeneCu-

pri tem kaj

"Ne poznam

govo-

resnice?

nobenih

provizij in

ni-
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česar pod mizo.

lahko trdim zase,

ra skladno z zakonom o financiranju

rega

so bili vpeti v ta projekt, ne

občin. Moja vizija je polna, močna

ram njihovo širitev. Vsak,

vem. Ampak Magna ima 350 tovarn

industrijska cona, ki bo preko na-

delovno mesto, prinaša socialno var-

svetu, in če bi povsod šlo za izsi-

domestil financirala razvoj turizma
in infrastrukture na Pohorju. Na Po-

nost."

horju imamo težave z vodnimi viri,

Ob

so v desetih letih postali 40 do 50
odstotkov manj izdatni, ker ni zim

obljubili vzpon gospodarstva, ureditev vodovodnega sistema, gra-

za vse,

po

ki

..

ljevanje

To

tega se najbrž ne gredo.”

od njih kaj iztržili za občino?

Ste

"Ne, ker to ne bi bilo skladno z zakonom, razen kar nam z zakonom

pripada. Komunalni prispevek so v

celoti plačali. Zgradili so komunalno infrastrukturo, črpališče, ki služi
tudi občanom, zamenjali so

1100

metrov azbestnega transportnega

voda in se niso poslužili zakonske
možnosti zmanjšanja komunalnega
prispevka. Tako smo se dogovori-

li.

redno plačuje 'Kom-

V Avstriji se

munalsteuer',

tri odstotke od plače

vsakega zaposlenega, in se namenja
lokalni skupnosti za izgradnjo ko-

munalne infrastrukture.

Zato

se

v

Avstriji vsak župan bori za delovna
mesta, ker ima od tega občina pri-

hodke, s katerimi ureja komunalno
infrastrukturo. Tudi zato je infra-
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struktura pri sosedih dosti bolje
urejena. Upam, da to bere kateri od
odločevalcev, poslanka ali poslanec.

bi lahko konkretno

Tu

poma-

gali svojim volivcem. Na žalost pa
ugotavljam, da se skoraj vsi poslanci
borijo za Maribor in regijo, ko so v
opoziciji. Ko so v poziciji, da bi kaj
premaknili, pa se strast za reševanje

Maribora in regije zelo zelo zmanjša.
Magna

med

sedaj vsako leto občini plača

in 70.000 evri nadostavbno zemljišče. Podpr-

60.000

mestila za
li so Tek pod Pohorjem

in verjamem

v njihovo nadaljnjo družbeno odgovornost."

in

snega.

Ampak to je malo za takšnega ma-

odvisno od površine
objekta, parkirišč, skladišč . . Če bi
je

bil njihov projekt kompleten, bi bilo
to pol milijona evrov v občinskem

proračunu, kar bi lahko uporabili za
razvoj, ker država občin ne financi-

bi ta sistem obnovili,

Da

posodobili, potrebujemo
na

3,2

milijo-

evrov.”

prevzemu

ki prinaša

županovanja ste

...

moznice v kopališče

Koliko

delovnih mest je bilo ustvarje-

nih in koliko ljudi

se je priselilo v

občino?
Kje pa je tista prvovrstna kmetij-

ska zemlja

-daživica,bodo katerograza

obljubljali,

so

jo

pred

"Podatka nimam, trend delovnih

zacijo

na njej?

in če

"To

je v

domeni kmetijskega

mini-

strstva, je pa vsa živica osmih hektarjev uporabljena in
izenačena.

bilanca

je

kot

Magna je plačala več

in priseljevanja je pozitiven in

mest

raste. Vodovod se

dnjo Magne shranili? Že raste kaj

15

gradi, za kanali-

zadeve pripravljene,
bo uspelo, bo takrat zgrajenih
imamo

kilometrov cest.

Načrtujemo

do-

graditev obeh osnovnih šol. Partnerstvo za Pohorje je dobro zastavljeno.

Glede

bi lahko bilo

gramoznice, kjer

zabavno

milijon evrov in vzpostavila osem

turistično,

hektarjev novih kmetijskih zemljišč

zorišče, pa imamo različno stališče

športno in

pri-

na degradiranih območjih blizu gra-

z direkcijo za vode oziroma Arsom,

moznice, kjer so naredili konkavno

ki

njivo na območju stare deponije ob

nih vod in športnih aktivnosti. A še
nismo obupali in se borimo. Iščemo

ne

dovoli vzpostavitve kopal-

da na njej ne zastaja voda,
in drugo njivo na območju gozda v

rešitev."

Rogozi. Prvo leto je bila tam ljuljka.
Zdaj rastejo različne kulture, oljna

Kako se živi pri vas, kaj so vsebin-

repica, koruza ...”

ski zakladi?

Podjetje ADK, ki je kupilo parce-

poletni tabor za otroke, rekreacij-

le od sklada kmetijskih zemljišč,
načrtuje veliko širitev. Ni to še en

ske površine, peš in kolesarska pot,
ki je zabrisala simbolično mejo med

primer, ko ima kapital prednost

Hočami in Slivnico in povezala ljudi.

pred kakovostno zemljo, hrano,

Složnost, povezanost ljudi je zaznati

avtocesti,

"Med največjimi je Pohorje. Tržnica,

samooskrbo?

tudi v občinskem svetu in krajevnih

bilo stavbno že leta.
Kakovostno je bilo pred leti, ko tam
še ni bilo prometne infrastrukture.

skupnostih, kjer pripravljajo različne

"To zemljišče je

Samooskrba

gnata.

"Nadomestilo

ki

dela okrog tisoč ljudi, in podpi-

če

je

pomembna, vendar

bi ljudje jedli meso dvakrat na

teden

in ne

verjetno

že

vsak dan, bi Slovenija
bila samooskrbna.

naših njivah večinoma

za živali, ne hrane za ljudi. O

tem bi

morali razmišljati. Investicije
podrobneje ne poznam.

Na

krmo

gojimo

ADK

A gre

za

prireditve."

"Ko so poslanci v
poziciji , se strast za
reševanje Maribora

in regije zelo

zelo zmanjša

"

veliko, pomembno podjetje, za kate-
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Marko Soršak, župan z

drugim

mandatom, sledi vodilu,
demokracija široka in sejo
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dokler ni sprejet proračun.
proračuna

pa

ni več

sem

ga izpolnimo."

da

Foto:
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Po sprejemu

demokracije in
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TURNIŠČE

Kolesarska mreža se širi

Začela
ske

ob regionalni

od Gomilice

Črenšovcem

bo izvajalec del, podjetje Nograd,

delno

cesti

uredil obstoječi obcestni jarek, od-

in

vajanje vode in na obeh straneh ko-

kolesarske poti bo končana predvidoma konec decembra. S tem turni-

se je gradnja kolesar-

poti

proti Trnju

v dolžini dobrih 825

metrov, najprej od krožišča mimo
športnega

igrišča

do romskega na-

selja v dolžini 455 metrov, nato do
katastrske meje s Trnjem. Med novo
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kolesarsko potjo in regionalno cesto

Poteka

lesarske poti bankine. Investicijska
vrednost je

97.591

evrov s pripadajo-

zaporo

državne ceste. Gradnja

ška občina uresničuje načrtovano
širjenje mreže kolesarskih poti v

čim davkom, denar pa bo v celoti zagotovila občina Turnišče. Projekt je

občini v želji, da se te povežejo tudi

recenzirala direkcija za infrastruk-

dnjih občinah. (mh/Vestnik)

z vsemi kolesarskimi potmi v sose-

turo, ki je tudi izdala dovoljenje za

kolesarske
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GAMELJNE

Prenova ceste bo počakala na kanalizacijo
Na ljubljanski

zelo

občini zago-

poskrbeti

nalizacije in z njo ureditev

cestnem

ceste skozi Srednje Gamelj-

tnega središča

manjkanja prostora pa tudi

poudaril

vsaj osnovno varnost v

za

prometu

»tudi zunaj

mes-

in vpadnic«.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske

dveh letih. Zaradi po-

njih

še

je

ki meni, da bi morala občina

tavljajo, da bo gradnja ka-

ne prišla na vrsto v nasled-

promet Da-

dejavnosti in

Problem Gameljn pa ni samo pomanjkljiva

opremljenost

obvoznico. Ta naj bi

meljsko

v bližini

cepila

čevo pobudo pojasnil, da je omenje-

Ljubljana

del

Gameljn

vključen

projekt

v

pločniki

in

Šmartno

Gameljnah

se

v Spodnjih

se

priključila

na

obstoječo

cesto.

terih delih občina ne bo

dne vode, v sklopu katerega bo

po obstoječi makadamski poti, ki

mogla zagotoviti dovolj ši-

čina

/

Ljubljanski mestni

Matič

je

v

Zorana

župana

svetnik Dragan

svetniškem

Jankoviča
v kako

terenu prepriča,

stanju

je

cestišče

v

slabem
naselju,

tem

zlati na odseku od avtobusne postaje pri nekdanji tovarni Rašica do
gasilskega doma.

ni kakih dvesto

»Cesta je v dolžiob desnem

metrov

robu povsem uničena, kar je je ostalo, je povešena oziroma ena saudorna

ma

jama.

prometni

Ta

standard, ki bi sodil bolj v kako naselje na vzhodu
juje'

Ukrajine,

okoliščina,

da

celotnem

na

odseku med Zgornjimi in

mi

'nadgra-

Srednji-

Gameljnami ni pločnika za peš-

ce, čeprav

situacijo

prostor

v

zanj

svetniškem

obstaja,« je
vprašanju

opisal Matič.

»Pešci so na tem odseku prepušče-

ni izbiri,

ali

hoditi

po

polju,

to

je

broditi po blatu in lužah, ali pa se izpostavljati možnosti, da jih povozijo,

in hoditi po cesti, ki je zelo ozka in

obvoznice je zarisan

jalci

kmetijskih površin.

z gradnjo kanalizacije

občina zgradila

ali prenovila še

jo

uporabljajo šolarji, kolesarji, spreha-

zacijo. Hkrati

in kmetje

za

dostop

do

svojih

in

Velja spomniti, po tej poti naj bi
država z občino najprej uredila za-

koncu uredila še prometno infrastrukturo, je zagotovil Polutnik.

časno dovozno pot do nekdanje gramoznice v Gameljnah, ki jo namera-

drugo komunalno infrastrukturo
na

pozval,

obišče Srednje Gameljne in se

naj
na

vprašanju

ob-

kohezij-

Del trase

skih sredstev urejala fekalno kanalibo

Vanja Brkič

evropskih

pomočjo

od-

avtocestnega izvoza

ureditve odvajanja in čiščenja odpa-

s

in

zitni promet, predvsem tovornjaki,
ki vozijo po njej. Na občini že nekaj
časa kot rešitev ponujajo južno ga-

vid Polutnik je v odgovoru na Mati-

ni

s

slabo stanje ceste, temveč tudi tran-

po prenovi ceste na neka-

rokega pločnika.

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

poškodovana,«

Matič,

v izdelavi strokovne

so

»Trenutno

podlage za ureditev cest na tem območju,

v sklopu katerih bo preverje-

tudi možnost umestitve pločnika

na

ob

cesti

skozi Gameljne.

pa

Je

že

zdaj jasno, da so na cesti skozi Srednje

Gameljne kritični

mo

pri

odseki, deni-

domu

gasilskem

in

cerkvi,

kjer so na obeh straneh tik ob
objekti,

stanovanjski

na

cesti

najožjem

delu znaša širina približno šest metrov.
tev

Na drugih

pločnika

pridobivanja

odsekih pa bo uredi-

povezana
pravice

s

postopki

gradnje,«

je

opozoril Polutnik.

Kako bosta hkrati z gradnjo kanalizacije
pločnik

rekonstruirana
ob

njej,

v

tem

cesta

in

trenutku še

ni jasno. Naj bi pa gradnja kanalizacije po Polutnikovih besedah stekla
prihodnje leto in trajala vsaj še naslednje leto.

Južna obvoznica

v

va

direkcija za vode sanirati z zemlj-

ino

od

projekta

Gradaščica.

ukrepov

protipoplavnih

Za

varnost

ra-

nljivih prometnih udeležencev pred
tovornjaki,

ki

bodo

v

gramoznico

vozili odvečno zemljino od urejanja
struge

beli

Malega Grabna, naj bi poskr-

tako,

damske

da

bi

ceste

severno

uredili

od

maka-

dvometrski

makadamski pas za kolesarje in pešce. Površina za pešce in kolesarje
bo

od cestišča, po katerem naj bi
dve leti dnevno vozilo po 30 tovor-

njakov,

ločena z

enometrskim zele-

nim pasom. x
Kako bosta hkrati z gradnjo

kanalizacije rekonstruirana
cesta in pločnik ob njej, v
tem trenutku še ni jasno.
Gradnja kanalizacije, ki bo
trajala dve leti, pa naj bi
stekla prihodnje leto.

dolgoročnih načrtih
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Gameljne bo tudi po rekonstrukciji dotrajanega cestišča občina težko zagotovila primeren

ni dovolj

prostora,

a Jaka

Gasar
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Obvoznica

med

naj bi se iz smeri Volč s krožiščem na travnike

pokopališčem

usmerila

Nona.

• Pomisleki ostajajo

tolmin

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

in gostiščem

Gradnja obvoznice
čez leto dni?
• Neva Blazetič

iz EU.

Če se to ne

bo zalomilo,

jo bodo začeli graditi priho-

Država

je

gradnjo

metra dolge

1,5

kilo-

in dvanajst mi-

dnjo

Po

jesea

prepričanju

župana Uroša Brežana je ob-

lijonov evrov vredne obvoznice Tolmina uvrstila v proračun, s čimer bo lahko zanjo

voznica

pridobila sofinanciranje tudi

ostajajo. ->

Tolmina,

občutljiv

pomembna za razvoj

ker pa bo posegla v
prostor,

pomisleki

7
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Ljubljana

• Minister Vrtovec in župan Strmčnik za omilitvene ukrepe tudi v Ankaranu

Ankaranske parcele državi za pristanišče
zunanjega kamionskega ter-

ne

infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in

minala pa še 214.900 evrov.
Pred Srminskim vhodom v

katerem

ankaranskim županom Gregorjem

za gradnjo kamionskega terminala pred

Srminskim vhodom v pristanišče in tako
imenovani kaseti 6a in 7a. Ti dve parceli

želi Luka Koper za skladiščenje
avtomobilov. Občina Ankaran pa je dobila

“Po

-

drugega tira Koper

Ankaran dobil parceli

Strmčnik in Vrtovec sta pod-

na sv. Katarini

pisala

S prodajo teh treh zemljišč
ankaranski

v

Divača,”

države

Jernej Vrtovec.

7700

mičnine v skupni
približno

120.000

ki

metrov,
razvoju

bodo namenjene
prista-

koprskega

nepremičnine

območju kasete

državnem
načrtu
nišče

za

6a in 7a,

koprsko

parkirišč za avtomobile,

iz

je izrednega pomena
vsem

v povezavi

z

pred-

gradnjo

leta

državi
kvadratnih

kar

metrov

območju

sv.

evrov. To je del dogovora še

po

ureditvi

namenjene

na

in nov kamionski
terminal

na

prista-

pridobila

Katarine,

Za parcelo

prostorskem

končno

od

Pretovor avtomobilov

nišča. Republika Slovenija bo
pridobila

občina

kvadratnih

zemljišča

površini

kvadratnih

proračun

milijona evrov.
je

Obenem

Od

nepre-

kaseta

6a (66.000

metrov)

država odštela 5,8

je

milijona

vrednega 946.000

Srminski

je

ko

2017,

prodala

vhod

v

Poleg

je

pismo o nameri,

da

milijona evrov. Za 3300 kvaobmočju

črpališča

na

prenesla

depresij-

skih voda Ankaranske bonifike,
bno

ki je

nitev dogovorov za skupno
izvajanje
močju
skega
ter

za

ukrepov

na

državnega
načrta

za

ob-

prostor-

pristanišče

izvedbo

omilitvenih

ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča
na

kakovost

na

okolje in

bivanja

lokal-

nega prebivalstva”. •

9,1

prista-

občina

območje

dratnih metrov na

še

milijona evrov je
tega

kvadratnih

3,3

za

nišče.

državo brezplačno

pa

občina

parcele

evrov, za sosednjo 7a (43.200

metrov)

Pismo za omilitvene
ankaranski strani

smo končno naredili preboj.

odkupili

ter-

ukrepe tudi na

je podpis pospremil minister

občine

na-

daljnja širitev pristanišča.

spremljajočimi objekti.

priteklo 9,3
pogajanjih

območju, na

minal za 358 tovornjakov s

bo

Gleščič

večletnih

na

predvidena

“si bosta prizadevala za skle-

parceli na območju sv. Katarine.
Katja

je

Koper

načrtuje nov kamionski

koprskega pristanišča pridobila zemljišče

•

Luka

pristanišče

Strmčnikom je država na območju DPN

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

varnosti

S podpisom pogodb med ministrom za

za

državo

pomem-

za zagotavljanje poplav-

država odštela
občini Ankaran za

109.000 kvadratnih

metrov veliki
kaseti 6a in 7a
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up\

Kaseto
tik

5a

je

w �

v

država

lani kupila

od podjetja

m*mf

Grafist, zdaj

za luško ograjo v zaledju tretjega bazena, kjer Luka

,

pa je od

Koper

,#

Ğ

�

ankaranske

pretovarja

občine za 9,1

milijona kupila

še

sosednji

kaseti

6a in 7a

avtomobile.
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solkan

• Eta Invest je začela graditi infrastrukturo za prvih

pet hiš soseske Soške vile

- Domačini

imajo povezovalno pot

Makadamska pot je že, vile pa še bodo
V teh dneh

se je začela gradnja nove soseske Soške
vile. Eta Invest je začela graditi komunalno
infrastrukturo za prvih pet od skupno 28

stanovanjskih hiš. Zemljišče je z

južne strani

ograjeno, a prebivalci imajo makadamsko dostopno
pot. Občina jo je zagotovila pred dnevi.

•

Dobro

desetletje po

napovedih o gradnji

prvih

soseske

tni

coni

začeli

pravljajo

Pri-

povpraševanju na trgu, vse-

gradnjo

kakor pa bomo komunalno

kopati.

teren

za

prvega dela komunalne infrastrukture
(kanalizacija,
vodovod, elektro in telefon-

ski priključek, priključek na
obstoječo cesto) in prvih petih
28.

hiš soseske,
“Prva

kijih

bo štela
bi

naj

faza

bila

končana spomladi 2021,” so
potrdili

v Eta

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

komunalno

Invest.

opremo

zanjo pridobil

dovoljenje

last

in

in

jo

za ce-

uporabno
prenesli

upravljanje

opremo
so

v

občine.

v rokih,

zgradili

opredeljeni

opremljanja.

s

stopali

do

A

dostopa niso

brez

katerem

so

severne strani
svojih

hiš

v

med

Potjo na Breg, pod katero naj

ali polj.

ostali.

bil nekoč speljan tudi odvodnik. Predvideli so, da bo
bi

Občina je že pred časom od-

cesta

vembra,

ob

in

cesto

do-

kupila

zemljišče

obrtno cono

do-

železpa

urejena do
je

a

gradbin-

cem vreme naklonjeno

je tam začela urejati utrjeno

jo

makadamsko

prejšnjega tedna.

povezovalno

konca no-

bilo

končali

že

v

in so

začetku

• mm

ki

programu
gradbeno

Za

dovoljenje za naslednje faze

bomo

zaprosili

po izgradnji

potrebne komunalne infras-

trukture,”

so

pred

načrte razkrili v

Novo

lotno sosesko morajo zgraditi do oktobra 2023, ko naj
bi

gradnje ob-

komunalne infrasbomo
prilagajali

jektov in
trukture

po

niški progi, pred kratkim

“Naslednje faze

so bagri na travniku ob obr-

sesko,
mačini

Medtem

teren

za

ko
prvih

Eta

pripravljajo
pet

območje severno od
cone

ogradili. S

kinjena

časom
Invest.
hiš,

so

HPv
»jpgr-

■
■

obrtne

tem je pre-

dosedanja

pot

čez

Domačini zdaj namesto čez

travnik

vozijo po

makadamski

poti.

zemljišče, predvideno za so-

.

m

Gradbinci

so začeli pripravljati teren za

prvih

..

pet hiš soseske.
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• V upravi Luke ocenjujejo, da so rezultati poslovanja dobri

koper

Kontejnerji se držijo, dobiček skopnel
V Luki Koper tudi jeseni občutijo vpliv pandemije,

pretovora

dobro pa je, da pretovor kontejnerjev ostaja stabilen.
V devetmesečju so našteli 710.000 TEU, kar je za 3,3

demije

odstotka manj kot lani. Skupaj so pretovorili 14,9
milijona ton blaga, kar je 16 odstotkov manj tovora

Do

Gleščič

podjetju

v

so

obračunali za 155
evrov
čistih

milijonov

prihodkov od prodaje, kar je
za
kot

nja pa
kar

manj

enakem lanskem ob-

v

dobju.

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

odstotkov

enajst

Dobiček iz
je z

poslova-

milijoni evrov

22

za 44 odstotkov nižji kot

lani.

V

Luki

njujejo,
vplivali

prodaje,
stroški

ob

tem

na

da

pojas-

niso

padec

le nižji prihodki
ampak

tudi

od

višji

zaradi večjega

dela

zaposlovanja

ob

ukinitvi

IPS ter taksa na pretovor za
gradnjo
jo

lani,

a šele

kar je za

so

plačevati

že

marca. Čista do-

bičkonosnost
znašala

ki

drugega tira,

sicer začeli

sedem
40

tire,

do-

privez,

ro-ro

garažno

hišo,

mola,

tretji

prvega povhod v prista-

nišče

z

bertoškega

kapitala

je

odstotkov,

odstotkov manj

kot lani.

Pri

se je

trend v tretjem kvar-

talu obrnil navzgor; če so ob
polletju beležili 20-odstotni

vetih mesecih tam pretovo-

rili

do

celona je

primerljivih

V

Valencia in

pristaniščih

padec

Bar-

precej večji,

beleži

prvo

33-odstotni

upad, drugo 45-odstotnega.
pandemije

Zaradi
tovorili
nj

lijona ton),

so

pre-

odstotkov ma-

za 21

tekočih

tovorov

(2,6

mi-

zaradi opuščanja

umazanih

energentov

Evropi

tudi

pa

manj

po
pre-

moga.
V

krizi

dobri.

Nadaljujejo

z

naložbami, teh je bilo v de-

vetmesečju za 50 milijonov
skoraj

dvakrat

kot lani. Predsednik
Dimitrij

Zadel

pričakujejo

več

ponovno

da

Trst je v desetih

secih

dosegel

45

me-

milijonov

železarne

stotkov manj kot lani

ton (od tega 31 milijonov ton

v de-

setmesečju. K padcu je vpliV pristanišču

Trst so objavili

desetmesečne

valo tudi zaprtje škedenjske

rezultate

železarne, tako da so imeli

pretovora; do konca oktobra
so
kar

lani.

za

odstotkov manj

sutih

tovorov.

je dva odstotka manj kot

račun

je

štejejo tako

Sem

kon-

tudi

ki

tiste,

tovornjaki

na

pridejo

bilo

Tudi
manj

za

s

20

odstotkov

razna

ta

vlakov;

odpremili so jih 6680,

tejnerji na sedmem pomolu

kot

71

638.000 TEU,

pretovorili

kar je
kot

manj

lani v desetmesečju. •

trajektih

Pretovor kontejnerjev (TEU)
Jan-sept

v devetih mesecih

2020

Sprememba

2019/2020 v
Koper

710.165

Rotterdam

%

-3,3

10,669.283

-4,7

6,300.000

-9,9

Benetke

394.695

-11,4

Ravenna

147.241

-12, 0

Hamburg

uprave

pravi,

prista-

nišča

nafte), kar je za dvanajst od-

ocenjujejo,

da so rezultati poslovanja v

TEU.

pretovor

V Trstu na pretovor
vplivalo tudi zaprtje

Pristanišče

upravi Luke

evrov,

Naložbe za boljše čase

septembra

konca

15-odstoten.

511.000

Skupni

padec v primerjavi z lani, je
ta

ki ga sou-

MSC, so v de-

pravlja ladjar

avtomobilov

pretovoru

kontejnerskega

sedmega pomola,

krožišča.

septembra

konca

ro-ro. Če bi upoštevali samo

podatke

podaljševanje

kot v enakem lanskem obdobju.
Katja

našteva
datne

odpravi panmed naložbami

po

in

Vir:

luka

Koper in

spletne strani

pristaniških

uprav

rast
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• Po izgradnji obvoznice se odpirajo možnosti za ureditev

tolmin

-

centra Tolmina in Sotočja, zatrjuje župan

Pomisleki ostajajo

Gradnja obvoznice čez leto dni?
menitev

Država je tolminsko obvoznico umestila v
proračun, kar pomeni, da dvanajst milijonov

cesta

v obdobju od 2021 do 2027. S tem postaja
gradnja realnost, začetek napovedujejo

jenega

državnega

načrta

skega

umestitve v

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

in

še

zdaj

proračun graditi

obvoz-

dolgo

kilometra

1,5

prostor-

nico z mostom v razponu 50
metrov. Ob njej bo kolesarska

steza.

bivanjem

Če

bo

denarja

gladko teklo,

prido-

s

vse

EU

jo bodo začeli

bo začela

pri

območju pokopališča, pote-

kala

bo

čez

travnike

proti

Sotočju in se z mostom prek
čistilne

na

levem bregu

Soče zaključila.
segla

ter

naprave

krožiščem

v zelo

Ker

bo po-

občutljiv

stor, država obljublja,

bo

na

nila z

obeh

straneh

potrditev
letu

pro-

da

jo

ozele-

drevoredom.

Povezali bodo stari

in novejši del mesta

da
saj

2021,

dobili

smo

začetka

gradnje

gre

z

v

okolj-

skega, urbanističnega in logističnega vidika za izredno
pomembno
nujno

predvsem

in

naložbo,

katero

za

smo si prizadevali vrsto let,”

je

zadovoljen

Brežan.
z

graditi prihodnjo jesen.
Obvoznica se

“Veseli me,

Uroš

župan

Tolmin

Kot pravi, bo

obvoznico dobil

razvojni

dodaten

potencial,

bo

saj

omogočila dostop Na Cvetje,
kjer

ena

je

zadnjih

večjih

površin za ureditev zazidal-

nih parcel

za

načrtovanim

urejanjem

starega

mestnega

središča

Tolmina

vojem

naselje.

vsebin,

pa

ni

veliko

ki

Zdajšnja

jedra
ter

z

in

raz-

sodijo

v

naložbe

dokončanju

moral

zagotovo

tivalskega prostora. Dogovori o tem so potekali,
prispevali svoje

so

delo v bližnjo

vendar

razmer

Tovornjaki bodo po izgra-

zastali.

zaradi

so

izrednih

zaradi

epidemije

je tudi okvirni

Znan

prometni režim v Dijaški

lovno cono v Poljubinju in

v praksi vse

na Dobravah. Posledično se

je tudi v tem primeru težko

bo

pa

onesnaženost

zmanjšala

mesta

napovedovati.

“Predvsem

izpuhi.

z

dobro potekalo,

bomo lahko povezali no-

Dileme o trasi ostajajo

vejši in starejši del Tolmina,
ju uredili, za kar so rešitve že

Obvoznica

pripravljene.
pripomogla

tudi k

bo

razvoju

pri vsakem večjem posegu v prostorje bilo tudi pri
tolminski obvoznici soglasje

Kot

sotočja Tolminke in Soče, ki

o

je

igri sta bili dve, prevladala je

namenjeno

vsebinam
davno
objekt

in

turističnim

kjer

kupili

smo

ne-

propadajoči

nekdanjega

Paradi-

sa,” našteva Brežan.

trasi težko pričakovati.

južnejša.

pom
je

Severnejšo

vko-

bil naklonjen

dolgoletni

član upravnega odbora kra-

Cesta posega v zelo

jevne

občutljiv prostor

društva

skupnosti
Dor

član

in

Radovan

Li-

pušček, so zavrnili. “Menim,
Ali

bo obvoznica močno

segla v prostor,

po-

na katerem

da bi bila delno vkopana ali
delno skozi predor speljana

potekali festivali, se bo
šele pokazalo. Brežan, meni,

cesta

manj

naših

predlogov so upošte-

da

vali, kako se bo pa vse skupaj

so

ne

bo.

Se

bodo

pa

or-

moteča.

v praksi

ga s tem hromi,” dodaja.

deli,” upa Lipušček.

v času gradnje. Največji

obre-

z

V

in krajšim mostom, kiji

ti novim okoliščinam, zlasti

prometna

uli-

ci, kjer je šolski center. Ali bo

ganizatorji morali prilagodi-

Zdajšnja

festivali
predloge,

poteka skozi center Tolmina in
cesta

skoraj

nekoliko

prilagoditi organizacijo fes-

industrijsko in obrtno cono.

stanovanjsko

gradnjo. “Lahko bomo začeli
z

njej

zaobšli središče kraja,
lažje bodo prispeli v pos-

infrastrukturo
potr-

najbolj

Še

dnji

• Neva Blazetič
podlagi

ob

zoži,

ljudi hodi na

posegu v občutljiv prostor ostajajo.

na

tovorvozili je

pločnikov. Tam mimo

prihodnjo jesen. Pomisleki, ali so res izbrali
najbolj ustrezno traso, pri tako velikem

namerava

s

kritično je v Zalogu, kjer se

sofinanciranje iz sklada za regionalni razvoj

za

velika.

dejansko

evrov vreden projekt predlaga za evropsko

Direkcija

Tolmina

nimi in dostavnimi

tival Metaldays bo

tudi

izkazalo,

Precej

bomo

vi-

•

fespo
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Politika,

energetika,
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v
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mediji, naftni

derivati, banke,

v
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J

I

naša
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■
je
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je

v
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tovarno
vozil
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srečanju
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bolj

Benko,

ki

V

državi

Zalaegerszegu,
meje,

slovenske
vlada

in

nemško

Rheinmetall

oklepnih
Madžarska
vložila

gradita

pehotnih
vlada

približno

bo

168

|

Timotej Milanov, Vestnik
Matija Stepišnik
Madžarski

O

in z njo po-

vezanih poslih se
slovenski javnosti

v
še

nikoli ni toliko govorilo kot v zadnjih letih.
Na eni strani je razlog
za to politika madžarskega predsednika vlade

Pince-Kidričevo. "Tako da bosta naši državi v
vseh pogledih tesno skupaj, kar bo dobro za
ljudi na obeh straneh meje, s tem postaja slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno," je na
slovesnosti povedal

takrat se je

Cerar. Že

pogo-

sto govorilo o sodelovanju Madžarov pri gra-

dnji drugega železniškega tira med Divačo in
Koprom,

saj

je koprsko pristanišče bistvene-

ga pomena za

tako

je za

Luko

madžarsko gospodarstvo, prav
Koper Madžarska drugi najpo-

najve-

membnejši zaledni trg, za katerega pretovori-

čjo stranko trenutne vladne koalicije v Slove-

jo dva milijona ton tovora letno. Takratni vladi

tudi

v nekaterih

sta se tudi dogovorili o načinu sodelovanja pri
izvedbi projekta, a so se Madžari kasneje, ko je

primerih prav tako posredno povezano z vla-

vodenje vlade v Sloveniji prevzel Marjan Šarec,

Viktorja Orbana in njegove
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vi
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jasen
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je

sva možnosti,

"iskala

industrija
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Slovenije

1

”V1V/

povezave z

niji SDS. Na drugi strani pa je v ekspanziji

madžarsko gospodarstvo, kar

je

ministrstvo za

dajočimi strukturami madžarske države.

infrastrukturo

pa

Alenka

Bratu-

šek, iz teh načrtov umaknili. Kot kaže, se bodo

Med bolj odmevnimi v
so plod načrtovanega

javnosti

so zadeve,

ki

kmalu spet vrnili (skozi velika vrata).

meddržavnega sodelo-

vanja. Gre za velike infrastrukturne projekte,
ki bodo pomembno vplivali na nadaljnji razvoj
in vlogo obeh držav v širši evropski perspekti-

Načrti za vrnitev Madžarov
razburjajo

vi. Pri omenjenih projektih ne gre izključno za

osebno navezo Orbana in predsednika slovenske vlade Janeza Janše, saj se je v času, odkar je
od leta 2010 na Madžarskem vnovič na oblasti
Orban,

v Sloveniji zamenjalo že več vlad raz-

ličnih političnih usmeritev.

Gotovo pa

je med

Vlada je namreč pred kratkim državnozborskemu odboru za zunanjo politiko poslala
pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in

Madžarsko o sodelovanju

pri gradnji in

gospodarjenju z drugim tirom. Poslanec Nove

Orbanom in Janšo ter njunima ltrogoma vez

Slovenije in član omenjenega odbora

najtrdnejša.

Horvat pojasnjuje,

sta madžarski zunanji minister Peter Szijjarto in tedanji slovenski predsednik vlade Miro Cerar slovesno
A

spomnimo: leta 2016

elektrificirano železniPragersko-Hodoš, ki sta jo označila

odprla novozgrajeno

ško

progo

za začetek tesnejšega

povezovanja

med drža-

vama na več področjih. Med drugim na področju energetike,

kar se je začelo letos z

zagonom

da

gre za

Jožef

dogovor, kije zelo

podoben tistemu iz časa Cerarjeve vlade, ko je
sam predsedoval zunanjepolitičnemu odboru,
je pa po njegovih

besedah

manj širokogruden

do Madžarske od takratnega.

V osnovi gre po-

novno za predlog lastniškega vstopa Madžarov

v družbo 2TDK, a bi tokrat po besedah Horvata imeli manjši

poslovni delež. Pri tem potr-

da bi bil predlagan madžarski vložek v
osnovni kapital družbe 200 milijonov evrov.

juje,

150 milijonov evrov vrednega projekta gradnje

Omenjeni sporazum predvideva tudi madžar-

daljnovoda Cirkovce-Pince tudi uresničevati.

ski

Na

seznamu prioritetnih projektov aktual-

ne slovenske vlade je tudi gradnja plinovoda

najem večjih površin logističnih kapacitet

opozarja, da je vprašanje,
kako se bodo poslanci odločili v zvezi s tem,

na Obali, a Horvat
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saj je bila ta zadeva sporna že v času Cerarjeve
vlade, ko je dobil predlog zgolj tesno večino na

državnozborskem odboru, ki mora
zakonu o zunanjih zadevah potrditi tovr-

pristojnem
po

meddržavne

stne

da bodo v

Pri tem Horvat napoveduje,

pišejo.

Sloveniji zahtevali dodatne podatke in

Novi

vse

preden jih pod-

sporazume,

parametre,

ki bodo sestavni del pogod-

za preprečevanje korupcije, je konec
oktobra madžarski veleposlanik v Sloveniji
Andor Ferenc David obiskal državno družbo za

Komisiji

(Dars), kjer

avtoceste

je predlagal, naj na Darsu

razmislijo, da bi se javno naročilo za vzpostaviza vozila do 3,5 tone največje

tev e-cestninjenja

dovoljene mase, gre za tako imenovano e-vinjeto, spremenilo tako, da bi bilo sprejemljivo

be. Dokument je še vedno interne narave, zato
nekatere podrobnosti glede družbene pogod-

za čim širši krog ponudnikov,

be, ki bi urejala nadaljnje delovanje 2TDK, še
niso znane. Po zaključku dokapitalizacije, pri

podatkih o namenu in cilju lobiranja, je David

bi šlo za postopna vplačila do leta 2026,
bi osnovni kapital družbe znašal 522 milijonov

katere

imena ni

razpis,

vendar naj bi bil ta

čemer

evrov,

od katerih bi

torej

Slovenija zagotovila

322 milijonov.

ske.

Kot

tudi

iz

Madžar-

je še mogoče prebrati v podrobnejših

da bi se madžarska družba,
navedel, z veseljem prijavila na

pri tem povedal še,

njihovem mnenju

po

pripravljen tako, da se zaradi nezmožnosti sodelovanja nanj najverjetneje ne bo prijavila

nobena družba, ki sicer v Evropi ponuja te storitve. Dars od julija letos vodi Valentin Hajdi-

Železnica kot politični projekt

njak, sicer tudi podpredsednik Nove Slovenije.

Uvedba e-vinjete
Horvat se pri
šuje, kaj

tem kot zaveden Prekmurec spra-

bo od tega imela

regija, iz

katere prihaja,

zato si prizadeva za vzpostavitev zalednega ter-

minala Luke Koper v občini Beltinci: "Sicer bomo
imeli Pomurci od tega samo več vlakovnih kompozicij, nič drugega." Gre za namere, ki so stare
več kot deset let, njihovo oživitev pa je minister
za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sicer prav tako
kot

Horvat

član

Nove Slovenije, že junija

leta

2008

kupila

65

hektarjev zemljišč

omrežju

v Li-

danes
saj so v

Luki Koper kasneje zaradi globalne gospodarske
krize od teh načrtov odstopili.
Pri

tem

ustavi,

se

naj

bi

jo

Na levici zaskrbljeni

zadeva ne

saj je Vrtovec

ki

načrte

za tvegane, ker

Horvat

so po

njegovem mnenju

Madžarmadžarskim in-

z geopolitičnimi interesi

ske.

sicer ne nasprotuje

Židan

je po-

iz vrst Socialnih
slovenske vlade oznaŽidan

povezani

v regiji in državi, kar je tudi javno

vesticijam

izpostavil, ko je lani še v vlogi predsednika državnega zbora skupaj z madžarskim kolegom

hkrati z logističnim

Laszlom

projektom napovedal

in prekmurske

oživitev

Orbanove

še enega pro-

kot

Na drugem političnem polu

murski poslanec Dejan
demokratov,

njimi upravlja, a

da

branskih stekel.

čuje

ki z

napovedal,

začeli uporabljati decembra 2021, s čimer bo,
kot je zapisal, konec drgnjenja vinjet z vetro-

družbo

ta zemljišča v naravi predstavljajo njive,

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

družbenem

povcih in Bratoncih ter ustanovila tudi posebno
Logis-Nova,

eden bolj izpostavljenih

letos

predstavil pomurskim županom. Luka Koper je
že

je

projektov ministra Vrtovca, ki je avgusta na

obiskal
Madžare. A

Koverjem

in

porabske

Slovence

je glede na navezo

Janševe stranke zdaj zadeva dru-

padlega projekta, gra-

gačna, je prepričan: "Ne vemo, kakšen je opera-

dnjo železniške proge
Beltinci-Lendava-Re-

tivni odnos med vladajočo madžarsko stranko
Fidesz in SDS, saj je v ozadju ves čas prisoten

dics.

strah,

A ta projekt ima

da Madžarom delajo usluge na

račun

že leta 2018
je namreč slovensko-madžarska študija

države. Mi pa kot država ne smemo biti
naprodaj." Strah v ozadju, ki ga omenja Židan,

da z ekonomskega vidika ni

Orbanovega kroga v medije, povezane s SDS.

težavo,

ugotovila,
upravičen.

Kljub temu

bi lahko zaobšli tudi

naše

izvira tudi iz vlaganj madžarskih poslovnežev

Tako je v družbi

Nova hiša, v

kateri nastajajo

to težavo. Kot so pred kratkim na naše poizve-

vsebine spletnega portala Nova24TV, poleg številnih vidnih članov SDS kot največji družbe-

dovanje pojasnili na ministrstvu za infrastruk-

nik

turo, bi lahko država gradnjo omenjene proge

Taje skupaj z madžarskima podjetjema Ridilcul

razglasila za nacionalni strateški projekt in na

Magazin in Okeanis prisotna tudi v lastništvu

tega progo zgradila ne glede na eko-

delniške družbe NovaTV24.SI, v okviru katere

podlagi

nomsko upravičenost.

prisotna

tudi madžarska družba

Hespereia.

deluje televizija Nova24. Madžarski poslovPeter Schatz pa je preko podjetja R-Post-

než
-R

Konec drgnjenja pričakujejo

večinski lastnik družbe

Nova obzorja,

ki

izdaja SDS-ovo strankarsko glasilo Demokra-

Schatz

tudi eden od nadzornikov

tudi v Budimpešti

cija,

Madžarov

NoviTV24.SI. Pred kratkim je madžarska medijska hiša TV2 od Telekoma Slovenije kupila

pa ne

zanimajo

samo

železnice,

tudi ceste. Kot je razvidno iz javno dostopnih zapisov lobirancev o stiku z lobisti pri
temveč

tudi Planet

je

TV. Omenjeni

vložki madžarskega

kapitala so SDS omogočili vzpostavitev
nega

pri

moč-

medijskega ustroja.
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naftnih derivatov
Židan

še

da podpira

pove,

tuje investicije

v

ki prinašajo delovna mesta,
ki lahko pomenijo stra-

nove proizvodnje,

ne pa tudi investicij,

Nedaleč od železniške

postaje v Murski Soboti,
kjer so se na omenjeni slovesnosti leta 2016

teško grožnjo: "Državno infrastrukturo strateškega pomena, kot so železnice ali Luka
Koper, lahko sami razvijamo. Ne razumem,

nje kirurgije dviga nov poslovni objekt. Po-

zakaj dajejo možnost nekomu, kot

stavlja ga ptujsko gradbeno podjetje Drava za

vlade, se na

zemljevide velike Ma-

vnaprej

džarske in nam želi s tem na neki način že na
simbolni ravni odvzeti Prekmurje, Ljubljana

Čeprav

ki

nam nenehno kaže

je Orban,

srečali predstavniki madžarske

pa tega

ne želi opaziti. Vse skupaj me

nja na čas pred

100

spomi-

leti, ko so se lahko zavedni

Prekmurci zanesli samo

sami

nase.

Človek

se

res vpraša, zakaj to delajo." V Stranki Alenke

Bratušek (SAB) opozarjajo, da bi bilo za državo
ceneje, če bi gradnjo drugega tira financirala sama. Tako izpostavljajo, da bi v 45 letih ob
predvidenih izplačilih dobička Madžarom to
državo stalo
bi potrebnih

225 milijonov

evrov več,

kot

če

mestu porušene

in

slovenske

stavbe nekda-

dolgoročnega najemnika.

znanega

v družbi še niso potrdili, naj bi

tega

bila to nova poslovna stavba družbe

MOL

Slo-

venija. Gre za madžarskega naftnega giganta,

ki

se

na širšem območju srednje Evrope bori

za prevlado

ska veja
MOL

z avstrijskim OMV-jem, sloven-

je formalno v lasti družbe

MOL-a pa

Slovenija Downstream

Investment s se-

dežem v Amsterdamu. V Sloveniji se družba že
več let počasi, a vztrajno širi tako z organsko
rastjo kakor tudi s prevzemi družb Eni Slove-

nizki obrestni meri.
in Levici so zaradi

nija (Agip) in Tuš Oil, s čimer so zavzeli že desetodstotni delež na slovenskem trgu naftnih
derivatov. V družbi se strateško pripravljajo na
obdobje po fosilnih gorivih, tako do leta 2030

tega že napovedali nujni sklic državnozborske

glede na globalne trende mobilnosti načrtuje-

milijonov evrov zagotovila

200

sama z zadolževanjem po
V opozicijskih SAB,

LMŠ,

SD

komisije za nadzor javnih financ.

jo preoblikovanje v

kemijsko korporacijo, na

področju maloprodaje pa bodo črpalke, ki jih
v Sloveniji v celoti upravljajo preko franšizne-

Prekmurje na tarči

ga modela,

ranih

različnih vrst, v katerih bo tudi

Prekmurje ima sicer v madžarskih načrtih po-

vedno

sebno mesto,

leti Madžarska izgubila na podlagi Trianonske pogodbe. Investicije, ki jih Madžarska

Torej želijo biti v Sloveniji še dolgo zatem, ko
bo začela občutno padati prodaja bencina in
dizla, kar se bo po analizah družbe zgodilo v

izvaja

približno desetih letih.

saj

gre za

ozemlje, ki ga je pred

100

na tem območju, temeljijo na strategiji

o povezovanju madžarskega narodnega telesa,

Orbanova vlada zastavila že pred desetletjem. V prvi vrsti gre za povezovanje z

ki
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prevzemale vlogo središč integri-

storitev

jo je

zamejskimi Madžari na območjih nekdanjega

madžarskega državnega ozemlja, ki jih je

država izgubila po prvi svetovni vojni.
džari pri tem ne računajo več samo na
onalni sentiment,

A

Manaci-

temveč so se zadeve lotili

premišljeno in dolgoročno, povezovanje

na-

več

polnilnic za električne avtomobile.

Operacija Petrol

-

v teku?

-

Glavna tarča MOL družbe, ki se je v regiji sicer
že zapletla tudi v nekaj škandalov, spomnimo
le na hrvaški primer z Ivom Sanaderjem - je
že dolga leta seveda Petrol. Madžari so o tem
skrivnostni, a znano je, da znajo biti potrpežljivi, čakajo ugodno gospodarslco-politično
konstelacijo. S prihodom tretje Janševe vlade
poznavalcev, insajderjev

cionalnega telesa tokrat prihaja pod krinko

se je po

gospodarskega razvoja.

sodijo

gospodarsko-političnih zakulisij, okno prilo-

poleg madžarskih vlaganj v lendavsko nogo-

V

ta

namen

mnenju

več

go-

žnosti ponovno odprlo. Največja lastnica Petrola je država, ki ima sama ali prek povezanih

spodarstva na dvojezičnem območju, zaradi

podjetij v lasti približno tretjino delnic. A naj-

katerih je lendavska občina prej omenjenemu
madžarskemu zunanjemu ministru Szijjartu

večja zasebna lastnica Petrola je slovaško-če-

metno akademijo

tudi sredstva za

razvoj

ška finančna skupina J&T, ki obvladuje okoli 13
odstotkov delnic prek fiduciarnega računa pri

letos podelila naslov častnega občana. "Predlog
so podprli tudi tisti občani, ki so prejeli madžarska razvojna sredstva, za kar ima Szijjarto

praški banki Češkoslovenska

velike zasluge, saj je prav on predlagal ta ukrep.
V zadnjih treh letih je tako v regijo prišlo več

drži za končnega kupca MOL. Če ne upoštevamo deleža, ki ga prek Cipra obvladuje J&T, je v

kot sedem milijonov evrov," je ob tem povedal
lendavski župan in član SDS Janez Magyar, ki

rokah vlagateljev, skritih za fiduciarji,

je pred poklicnim vstopom v politiko uspel na

poslovnem področju kot lastnik trgovin Hungarikum, v katerih prodajajo madžarska živila.

kontekstu krepitve madžarskega vpliva v Polahko vidimo tudi vstop madžarskega
sklada Comitatus v lastništvo Term Lendava,
V

murju

ki

so bile pred tem v lasti Save Turizma.

Že

več

Obchodni bank.
let so v obtoku špekulacije, da delnice

-

več

kot

desetina delnic celotnega lastništva Petrola, pri
čemer še posebej bode v oči neznani vlagatelj,

ki ima Petrolove delnice v vrednosti slabih 40
milijonov evrov parkirane pri madžarski banki
v Zagrebu. Skupina J&T je sicer že sodelovala pri MOL-ovih energetskih poslih v regiji.
OTP

Predmet ugibanj

je

ves

čas

tudi slabih deset

odstotkov Petrola, ki ga prek več podjetij obvladuje podjetnik Dari Južna, sicer poznan kot

Zanimanje za slovenski trg

zaveznik,

prijatelj okoljskega ministra Andreja
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Vizjaka. Južna je za Večer pred kratkim, ko je
hkrati z Vizjakom dokupoval delnice Petrola,
ponovno zanikal, da bi delež prodajal. Da Janševa vlada prevzema nadzor nad Petrolom, kaže

ca skozi Novo

tudi napoved nove sestave nadzornega sveta, v

presenečenje.

A glede na to,

katerega je med drugimi predlagan Aleksander

Nove

Abanke

Zupančič,

vodja Vizjakovega ministrskega ka-

KBM sčasoma načrtuje lastniški umik, takrat bi se lahko kot interesent za
nakup spet pojavil OTP, kar glede na siceršnjo
širitev banke v regiji v zadnjih letih ne bi bilo

KBM in

(že

da s konsolidacijo
tudi pripoji-

prej pa

tvijo PBS in KBS oziroma nekdanje slovenske

bineta, čeprav je Vizjak zaradi poslov s Petro-

izpostave Raiffeisen banke) nastaja velika

lovimi delnicami pod drobnogledom Agencije
za trg vrednostnih papirjev. Kar je še en ma-

bančna skupina, bi bili nadaljnji prevzemi OTP
gotovo pod skrbnim drobnogledom regulator-

never za zgodovino nespodobnih, arogantnih

jev bančnega trga in konkurence.

slovenskih političnih intervencij v korporativštevilkah sodeč Madžarska še vedno ne
sodi med najpomembnejše zunanjetrgovin-

no upravljanje.

Skupščina Petrola bo tik pred novim letom. S

ske partnerice Slovenije, a se blagovna menja-

tem naj bi

va,

resi MOL,

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

Po

"operacija

Petrol",

povezana z inte-

dobila novo dinamiko, pospešek.

Na-

ki

počasi

je

leta 2018 presegla dve milijardi evrov,
krepi. Vsi omenjeni projekti in posli

kažejo, da bi lahko ostali državi na več po-

daljnjo širitev J&T so doslej sicer onemogočale
zakonodajne in statutarne ovire, ki povečanje

pa

deleža prek 25 odstotkov pogujejo s soglasjem
vlade. Tako določajo Energetski zakon, Zakon o
izvrševanju proračuna in statut Petrola. Z Jan-

bosta vodila Janša in Orban. Madžari, ko gre
za nacionalne interese, ne delajo le za nekaj let
naprej, ampak so potrpežljivi, razmišljajo dol-

vlado naj bi, kot rečeno, nastopili drugačni
časi in večja naklonjenost naslednjim krogom
privatizacije Petrola. Vrednost Petrola in s tudi
potencialnega zaslužka delničarjev bi sicer
ševo

lahko okrepila nedavna odločitev vlade o popolni deregulaciji cen naftnih derivatov, kar
trgovcem omogoča samostojno določanje pro-

dajnih marž.

dročjih povezani še dolgo zatem, ko ju več ne

goročno,

strateško.

Madžarski
interesi v
Sloveniji so

dolgoročni,
daleč presegajo
obdobje

Prestolnica in banke

Janše

na oblasti,

kakršnokoli bo
Med Prekmurjem in Primorsko teče železni-
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Letos nižja poraba elektrike
Distribucija električne energije se je zaradi epidemije

covida-19

letni ravni zmanjšala za okoli pet

na

odstotkov, pojasnjuje predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon. Z njim smo se
pogovarjali tudi o letošnjem poslovanju in prehodu v nizkoogljično družbo.
gitalnimi rešitvami v soseski

novih razvojnih projektov se

Kako se je sicer Skupina Ele-

dvigniti kakovost bivanja ob-

specializiramo

ktro Gorenjska spoprijela z

čanov. Naša vloga v projek-

jih samooskrbe z električno

Simon Šubic

covida-19

Ali epidemija

vpli-

va na distribucijo električne

energije?
Elektrodistribucijska podj etj a kot eden od ključnih akterjev v slovenski energetiki

morala svoje delo po-

smo

polnoma

prilagoditi novim

S

razmeram.

premišljeno

organizacijo del smo v Skupini Elektro Gorenjska pos-

krbeli za nemoteno oskrbo
električno energijo. Spre-

z

jeli smo ukrepe, s katerimi

minimizirali morebi-

smo
tne

širitve

poslenimi.

virusa med

za-

takih razme-

V

rah ljudje najbolje spoznamo pomen zanesljive oskrbe z elektriko.
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janjem načrtovanih investicij in načrtovanjem novih?
v

prvem

valu

smo

ustrezno preoblikovali dina-

miko izvajanja potrjenih investicijskih projektov.
tavljamo, da so bili vsi

Ugo-

naši

koraki pravi, saj bomo načroskrba z elek-

te uresničili,

triko

ostale storitve uporabnikom so bile pri tem zain

gotovljene

skih

vpliva na

ta

poslovanje?

vaše

znotraj

okvirov.

zakon-

Za leto

izvedli plan investicij

v načr-

prilagoditev in reorganizaci-

podatkov na skupno platfor-

jo posameznih del oziroma

mo,

procesov. Vpeljali smo elektronski način poslovanja,
delo od doma, pospešeno iz-

konski akti so sicer nekatere segmente že poenostavili,

želimo pa si, da bi bili ti postopki pri naslednjih zakonskih paketih
ni

še

bolj enostav-

in predvsem hitrejši.

šnjem letu smo tako v sklo-

žejo na intuitiven in pregle-

pu konzorcija podjetij sodelovali pri celoviti prenovi pe-

neracijo

to polje.

šati intenziteto izvajanja in-

omogočajo zajem podatkov

vesticij.

o

tem pa

Pri

še naprej

nu

na

tere-

zagotavljamo

zakonske naloge gospodarske javne službe. Poslov-

tudi

pametnih
pri

števcev,

gospodinjstvih

porabi električne energije

vsakih 15 minut.

ši

glede

ne

epidemijo bistveno slab-

na

kot v preteklih letih.

trenutno še sodelujete kot
soinvestitor?

Tako kot

vsako leto

log je izključno znižanje pri-

tudi

hodkov oziroma priznanega

vseh občinah, kjer

Kljub temu da smo nemudoma

sprejeli in začeli izvaja-

li

za

prehod v nizkoogljično

sko

V katerih lokalnih projektih

Raz-

donosa na sredstva, ki ga je
regulator uvedel maja letos.

Lani ste dejali, da bi moradružbo v elektrodistribucij-

vse

letos

zelo

urejanjem

z

infrastrukture
mo

v

komunalne

buirane

nadgrajuje-

disTovr-

omrežje.

ranja?
Skupno

sočasno

nizkonapetostno

tribucijsko

40 milijonov evrov? Kje poiskati dodatne vire financi-

smo

aktivni

omrežje poleg načrtovanih 15 milijonov evrov na
leto vlagati še dodatnih 20-

distri-

znižanje

električne energi-

je v prvem in

drugem valu

epidemije

na

ni glede

se

letni

na leto

2019

ravnačr-

ti optimizacijski načrt poslo-

stna sodelovanja z občinami

tuje v obsegu okrog pet od-

vanja, bo čisti dobiček pred-

predstavljajo obojestransko

stotkov. Nova dejstva in za-

ker se infrastruktura

ostrene razmere bodo zago-

vidoma

znašal

5,5

milijo-

na evrov, kar je za skoraj

1,9

milij ona evrov manj kot lani.

korist,

v lokalnih

navlja

skupnostih

navadno enkrat,

tem pa se nekaj časa

Elektro Gorenjska bo sodeloval

pri

pilotnem

prepo-

v pros-

tor posega čim manj.

Mlaka. Kakšne
distribucijsko

takšen

Kakšno
vaša

vizijo pa zasleduje
hčerinska družba Go-

renjske elektrarne

na

tem

področju?

projektu je zanimivost ta, da

tja je proizvodnja čiste ener-

smo lokalna podjetja na Go-

gije iz primarnih virov,

li

rešitve,

tvam

pri

kot

in

Riko

podjetje

znanje

ter

izdela-

ki sledijo usmeri-

Mestne

občine

vzpostavljanju
pametnega

Kranj
Kranja

mesta.

Cilj

projekta je z uporabnimi di-

proizvodnega

do-

stopnih v lokalnem okolju

-

vode, sonca in lesne bioma-

sektorja

storitvenega

glede

Ne

in

v prito pa

na

v nizkoogljično

družbo skladno z nacionalnimi

gijami

rikrat

Osnovna dejavnost podje-

združili

močno vplivale na po-

bo prehod

Pri omenjenem pilotnem

renjskem

tovo

slovanje

hodnje.

projek-

projekt?

administra-

paketi ter pripadajoči podza-

leto-

V

delajo in prebivalcem prika-

ki

zahteva

ronski in ostali zakonodajni

upravlja-

smo bili pa prisiljeni zmanj-

omrežje

tivni in dolgotrajni. Protiko-

kot

vec polnilnih postaj.

načrte bomo letos uresničili,

nov evrov. Drži, da so trenu-

preveč

e-mobilnosti

tih objektov na Zlatem polju, imenovan kampus Zla-

v

prostor

gijo, vstopamo pa tudi na trg

monstriramo naj novejšo ge-

je. Zastavljene investicijske

naložbe

ktroenergetskih objektov v

kjer se le-ti dodatno ob-

den način. Poleg tega v projektu za lastne potrebe de-

vajamo projekte digitalizaci-

tu Pametna

tni postopki umeščanja ele-

nikov omrežja, prav tako na
sistemih upravljanja z ener-

iz pametnih števcev in posredovanje anonimiziranih

obsegu 14,7 milijo-

tovanem

energijo poslovnih uporab-

porabi električne energije

Prvi in drugi val epidemije
koronavirusa sta vplivala na

2020

sicer načrtujemo, da bomo

tu je zagotavljanje podatkov
o

ni rezultati bodo

Kako je v tem obdobju z izva-

Že

Ali

epidemijo?

področ-

na

energetskimi

strate-

zahteval tudi do štivečja vlaganja v

ktrodistribucijsko

ele-

omrežje

kot danes. Zastavljene strateške cilje bo ob novih po-

gojih

zagotovo

težje

dose-

se. Kljub temu pa želimo v še

V vsakem primeru sisfinanciranja, kot
je
tem

v večj i meri izkoristiti prilož-

vzpostavljen

nosti, ki

dovolj.

jih prinaša digitali-

zacija energetike.

Z

nom učinkovitega

izvajanja

name-

či.

danes,

Treba bo

ti dodatne

ne

bo

zagotovi-

vire financiranja

in prepričan

sem, da je nuj-
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tudi drastično povečati

minja.

črpanje evropskih sredstev.

vedno

Pri

lec,

no

vsem skupaj se moramo

da imajo investici-

zavedati,

Odjemalec

bolj

tudi

postaja

proizvaja-

njegova vloga pa posta-

ja vedno bolj aktivna. Kot ak-

je v infrastrukturo svojo ča-

tiven uporabnik bo odjema-

sovno konstanto, treba jih je

lec lahko

umestiti v prostor, pridobi-

vih energetskih storitvah, ki

ti pravico za gradnjo. Zahte-

bodo sledile predvsem trgu

in pričakovanjem uporabnikov pa je po drugi stra-

storitev

vam

ni v čim večji meri treba slediti sproti, saj je skoraj neda uporabni-

sprejemljivo,

sodeloval pri

no-

prožnosti.
Ta bo
združeval distribuirano proizvodnjo elektrike, učinkovito rabo elektrike in njeno lokalno shranjevanje.

ka zavrnemo, da se ne more
priključiti

električno

na

omrežje, ker ni na razpola-

go dovolj moči. Žal je tovrstnih primerov vedno več,
je vprašanje financira-

zato

nja na nacionalni ravni tre-

ba rešiti čim prej.
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Pravite, da

membna

družbo

tudi

...

Energetska

osnovi

vanje

po-

energetska

in aktiven upo-

pismenost

rabnik

v

prehod v

sta za

nizkoogljično

pismenost

pomeni

lastnosti

razume-

in pomena

energije v našem vsakdanji-

ku pa tudi

širše

na zemlji.

tem znanjem se

S

potem lah-

ko odločamo o virih in rabi
energije
voz,

ogrevanje, prekuhanje, ko-

za

jB

m

■o

osvetlitev,

munikacijo, elektroniko itd.
Pri

prehodu

v brezogljično

družbo je energetska pismenost še
na,

ker

Dr.

Ivan

Šmon, predsednik

uprave Elektra Gorenjska

toliko bolj pomembse

vloga

današnje-

ga odjemalca bistveno spre-
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V prepletu poklicnega z ustvarjalnim
Docent dr. Drago Papler je strokovnjak za raziskave, razvoj, kakovost in upravljanje z energijo, univerzitetni profesor, znanstveni
sodelavec, publicist, literat, urednik, fotografski in video ustvarjalec. Šestdesetletnico bogatega ustvarjalnega življenja je zaokrožil
značilen način, z izdajo pesniške zbirke Sopotja. Živi

na zanj

Po številnih knjigah na podro-

nenehnih sprememb.

nih monografijah in zborniter strokovnih knjigah s

elektroenergetike

področja

smi je bila na literarnem večeru

v

Slomškovi

v

Radovljici

je tu pred nami vaša prva pe-

lani

sniška zbirka. Naj rečeva šele

lom

Mlaki pri Kranju.

28.

dvorani

zadnjem

življenja pa niso ravne, tem-

sporočila

več se vijejo včasih oblo, dru-

zaokrožajo smisel,

in nauke

ustvarjalnosti in poti

Poti

ciklusu Simboli

gič oglato. Tako se umetni-

za življenje.

ško

septembra

navdihujočem recita-

z

V

Zbirko dopolnjujete s svojimi

fotografijami, ki

so, ko gre za

izražanje

poklicna

večplastna

in

dejavnost

preple-

Pesem Vmesni čas, ki

vaš vstop v svet umetnosti, še

je na zadnji strani pesniške

šete že vsaj dve desetletji in v

27 pesmi iz nastajajoče zbirke pesmi, ki so jih čudovito interpretirale članice

starejše kot pesmi. Tako ob fo-

zbirke, je kar primerna pris-

tem času se jih je nabralo za

Linhartovega odra KUD Ra-

tografijah in pesmih pravite,

podoba

dovljica pod vodstvom Alen-

da gre za vaš notranji svet, ki
se razlikuje od vašega poklic-

ljam, čas dosežkov in srečnih

ali končno? Pesmi namreč pi-

več

zbirk.

Mogoče sem bolj znan po

strokovnem
nem delu na

in

znanstve-

področju

ener-

ke Bole Vrabec. Vesel sem, da
obeleževanje

sem

dijskih,

dagoškem delu

nih

ter

kot me-

človek po publicističnem in video ustvarjanju.
Manj

znan

nji svet.

je

moj

štiridese-

tletnice domoznanskih, me-

getike in ekonomije, po pe-

dijski

in

strokovno-znanstve-

umetniških sopotij za-

okrožil s prvencem, pesniško
zbirko Sopotja.

nega življenja. Hkrati pa se
oba svetova vendarle v marsičem

povezujeta, mar ne?

Povezava

knjigi
predstavljate pesmi iz desetih ciklov, od naj-

V

pogledi v

Ujeti

naravi

so

Blizu vam je narava v vseh

pogledih, od gora do morja,

mi

in izražanje misli, ki
jo,

vaš odnos do sveta. Kako ste
odbrali pesmi za zbirko?

notranje nevidne elementar-

Odbral sem 132 pesmi in
jih razvrstil po vsebinskih

dajejo

let

med energetiko

nostjo,

in

zna-

med publicistiko

in

zdi,

detajl. Fotografijo

Svet

kristalov je državni selektor
akademski slikar Janez Zalaznik izbral za letošnjo državno razstavo Oblo

in oglato

na

je bila na

gradu Snežnik, ki

največkrat

imate v

mislih podeželje, poudarjate delavnost

in vztrajnost

...

Delo in vztrajnost sta lastnosti, ki vlivata upanje in tudi

tolažbo. Moja poklicna dvopolnost plusa

in minusa

spremlja

od

me

oktobra. Vesel sem dosežka,

skih let, ko sem urejal glasi-

zlatega priznanja

lo Plus

iz narave,

obču-

danja

doživljanja

sebe in

tudi ekologije,
nemoči

na rešitve

pri

zave-

vplivanju

in opozarjanje

na

V

4. septembra do 15.

jutranjega svita do sončnega
zahoda,

Odsev izhaja

tij impresij zunanjega in no-

okolja,

ksija zunanjega in notranjega

svet-

pri-

ogled od

in mentorstvom, med

ljubeznijo. Refle-

ki si sledijo od

zor,

motiv,

poseben

lobe sonca do slovesa. Ciklus

tranjega

janjem in

še globlje odražajo

sklopih,

umetnostjo, med pedagogiko
ustvar-

odločitve. Izzivi v življenju mi dajejo smi-

nepredvidljive

lju po različnih poteh.

moje notranje izpovedovanje

in

pa'

prepletata tehnična realnost

vaden,

izziv

v zadnjem letu

presenetile čudne in

sel ustvarjanja in bivanja. So-

Simboli, katerega pesmi, se

»elektrončke«, ki mi
-nenehni
po-

me

potja življenja me vodijo k ci-

zgodnejšega Odsevi do cikla

ne sile

so

in

energetike

pa ujamem odseve življenja,
narave in stvaritev. Pisanje je
me tare-

naključij,

ki ga doživ-

čas,

za

kulture je sinergijska, ko se

mi blizu. Rad pa v fotografski
aparat ujamem kakšen nena-

zaposlujejo in dajejo zadovoljstvo. V sebi prepletam

tata.

in ustvarjalna izpoved.

notra-

Svet, ko zapišem mi-

sel, esej ali pesem, v objektiv
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na

ki jim je namenjena.

na ljudi,

širša predstavitev pe-

Prva

čju domoznanstva, znanstve-

kih

in ustvarja

Kavčič

Igor

J SKD.

zbirki Sopotja

pesniški

poglavja ločujejo izbrane fotografije, ki

so

povezovalni

element, ki v čmo-beli

teh-

-

že

minus. Preklapljam

med naravo
tiko,

srednješol-

in elektroenerge-

med podeželjem

rimi mestnimi
literaturo

in

in

ulicami,

analitiko,

sta-

med
med

niki daje likovno ilustracijo.

umetnostjo in gradnjo, med

li-

umskim in fizičnim delom.

Že-

intrige. Izzivi so večplastni
in najštevilnejši cikel ustvar-

lja vsakega ustvarjalca je, da

jalnega izražanja, doživljanja

kovni kritik ddr. Damir Glo-

Na Mlaki pri Kranju, kjer

svoja dela objavi in s tem pos-

življenja, okolja in sveta. Im-

bočnik je iz moje obsežne fo-

vim in ustvarjam,

vse leto po-

tavi na ogled in v oceno opazo-

pulzi

2

tehnologiji,

tografske zbirke izbral fotografije, iz katerih sem v zad-

teka projekt Gorki

valcev in bralcev.

komunalnih

doživljanja ter razmišljanja se

zrcali v nastajanju pesmi.

so

posvečeni

elektriki,

napredku,

pod-

Umetnostni zgodovinar

in

treh letih pripravil

jetništvu. Pogledi so poučne

njih

ložajih je nastala pred štiri-

pesmi, kjer izpovedujem od-

dem razstav na razstaviščih

desetimi leti, ko

nos

Najstarejša pesem Na po-

sem

služil

do življenja. V zadnjem

organizatorjev

LIK

se-

Naklo,

z

ži-

gradnjo

infrastruktur-

nih naprav. Vzporedno
se lotil svojega projekta

sem

pri

prenovi hiše in urejanju oko-

obdobju so nastajali Haikuji

Sotočje Radovljica, BB Kranj,

lice. Toliko, kot sem letos pre-

iku Ostani doma. S prispodo-

in Aforizmi. Ciklus Spomini

Elektro

Kranj,

kopal, že dolgo časa nisem. Fi-

bami si pomagam izpovedovati misli in čustva. Na drugi

je posvečen mojim krajem in

Muzej Občine Šenčur,

Cafe

družinskim koreninam. V ci-

galerija Pungert Kranj, nekaj

zično delo me pomirja, sprosti
misli in daje protiutež

strani sem kot realist vpet v

klusu

posebnega pa je bila letošnja

poslu, strokovnemu, razisko-

sodobni čas, čas hitrega ra-

pesmi, nekaj tudi z akrostihi,

vojaški rok, najnovejša je ha-

zvoja,

tehnologije, industri-

je, elektrike in napredka ter

Sledi

kjer prve

so

priložnostne

črke vrstic ali kitic

prebrane navzdol tvorijo ime-

razstava

Gorenjska

Upodobljene rime

valno-znanstvenemu in

pe-

dvajsetih ustvarjalcev v Nak-

dagoškemu delu, ki poteka v

lem, ki so ilustrirali pesmi.

spremenjenih

razmerah

na
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daljavo.

vnukov
ve

Dve pesmi

sta

S

svet

ru Pesmi

deležni

gnezda

v

poleteli in Kranj i-

smo

junija sodeloval

literarnem veče-

prvem

na

Iz

pesmima
sem lani

ca

bili

...

uglasbitve

iz domačega preda-

la v Dupljah

in

na dveh lite-

rarnih ustvarjalnicah. Pesmi
sem dal Marku Kavčiču, pro-

fesorju glasbe in zborovodju

Osnovni šoli Naklo, ki

na

izbral pesmi

Štirideset

je

let in

Novoletne lučke. Skomponiral je glasbo, aranžmaje pa je
prispeval njegov sin Jure Kavčič,

absolvent Akademije za

glasbo.
je

Šanson

hvalnica

Štirideset

za

ponudili

moti-

in fotograf-

bogato

tehnologije,

raznolike;

je kritičen do

namenja

krivic; njegove

jih naravi,

pesmi verujejo

dr. Drago
Papler

ljubezni,

v

povezuje dom

opevajo

in rod, opeva

naravne

Jožica Koder

umetnost,

prisluškujejo

ustvarjalnost,

življenju in

Paplerja:

se čudi hitremu

»Njegove pesmi

razvoju

minljivosti ...
in so življenje

napredka,

samo.«

sko ustvarjanje. Z vnuki podoživljam mladost, čas, ki bi
ga rad ustavil, pa vse prehitro odhaja.

Docent

o

pesmih Draga

let

elektroenerget-

sta

pesniško

so po

vsebini

naključja;

sile,

skemu napredku in tehnološkemu razvoju, kjer so genera-

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

cije, ki jim pripadam, vztraja-

le na delovni poti z zanosom,
uspehom in zgledom.

Motiv

ameriškega ljudskega napeva

Christmas pričara praznično
božično vzdušje na moje besedilo Novoletne lučke, za katero bomo v okrašenem Kra-

nju z

Duetom

ko Kavčič

Jure

in

Mar-

v Produkciji DPa-

pler'S posneli videospot.

Jav-

na predstavitev pesniške zbir-

ke Sopotja v Layerjevi hiši v
Kranju je bila zaradi epidemije

covida-19

preložena na ka-

snejši čas.

Ste v zadnjih dneh zapisali
kakšen verz, posneli kakšno

fotografijo?
Barvita jesen in živahnost

Doc.

dr. Drago Papler

/ Foto:

Tina

Dokl
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Bori

•

Sanacija skale pod gradom (za zdaj) končana

Žerjav umikajo, cesto odpirajo
infrastrukturo

Direkcija

RS za

umaknila

cestno zaporo.

Gradbena dela sanacije brežine
pod

gradom

te dni pa

je,

fazi,

zaključni

v

odstranjujejo kontejner-

kulturne

varstvo

de-

zaraščena. Projektna

dokumenta-

cija je v zaključni fazi izdelave,« so

soglasje h gradnji in postavil nove

pojasnili za naš časopis.

»Dela bodo

bo treba ohraniti obodne zidove

spomladi sicer začelo tudi obnovo

sredi-

grajske terase in izdelati drugačno

dela gradu, za kar namenja 1,4 mi-

decembra, ko bo odpravljena

grajsko teraso. Tako je bila naroče-

lijona evrov. Obnavlja se del graj-

projektna dokumentacija,

skega poslopja okoli prvega dvori-

prometa.
končana

tudi polovična
ceste.

cesto

do

zapora regionalne

Vrednost

dosedanjih

del

na nova

ki bo izdelana v letu

sanacije brežine znaša blizu 1,5 mi-

bena

lijona evrov,« so povedali na DRSI.

DRSI in

Na

za

pogoje, v katerih je navedeno, da

in pripravljajo

predvidoma

vprašanje

o

nadaljnji

sanaciji

oziroma utrjevanju brežine pa so
odgovorili: »Pri sanaciji grajske terase in

obodnih zidov terase je ob

arheoloških

niso

dela, ki

2021.

jih bosta

Grad-

financirala

ministrstvo za kulturo, bi

se lahko začela v letu 2022.«

Prihodnje leto bo DRSI

doma pristopila k
dirane brežine na

šča, vključno z viteško
dvorano.

okviru varovanja

degra-

severni strani

prirodoslovno

bodo

ski center

ugotovljeno šele ob očiščenju se-

-

brežine, ki

je bila

in poročno

zasnovan

naravne

in

v

kul-

razstavo

-

uredili

interpretacijsko-informacij-

gradu. »Njeno slabo stanje je bilo

verne

je

grajskih prostorih postavili trajno

prišlo

videna v osnovnem projektu, zato

Projekt

je letos

turne dediščine. Po obnovi bodo v

predvi-

sanaciji

Ministrstvo za kulturo

bila pred-

odkopavanjih

do novih odkritij, ki
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je Zavod

diščine Slovenije (ZVKDS) umaknil

na

žerjav

sprostitev

ne

so

(DRSI) bo na regionalni cesti pod gradom Bori kmalu

območja

Natura

2000

grad Bori.

prej zelo

MZ

umaknili
Žerjav), s katerim so si pomagali pri gradbenih delih na skalni brežini pod gradom, bodo te dni z lokacije
Promet po glavmi

cesti

bo po dneh letih delne zapore ceste ponovno stekel dvosmerno.
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Sveti Andraž

•

Z županjo Darjo Vudler Berlak ob občinskem prazniku

Čaka jih naj večja investicija v zgodovini občine
V

občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah so te dni zadovoljni, saj so pod streho spravili velik projekt

-

celovito obnovo ceste skozi Vitomarce, s katero

je središče občine dobilo lepšo podobo.

»Trasa je dolga nekaj več kot tri

in

druženju, in Športni parkVitomarci

občino, kot

s prenovljenim športnim

je naša,

predstavljal

igriščem

otroškimi igrali,

velik finančni zalogaj, zato smo ga

ter

razdelili na dve fazi,« pripoveduje

som

na prostem

Vudler Berlakova. »Letos je bila na

čem.

V

vrsti druga, potekala pa je na ob-

novimi

fitne-

mo težav s prostorom.«

Krožišče pri soli za

večjo varnost

in ruskim kegljiš-

okviru projekta

WiFi

Cerkvenjak-An-

draž-Trnovska vas imajo tako kot

13 brezžičnih točk za brezplačni internet,

jo. Zdaj imamo skozi center občine

sicer pa položili približno osem ki-

zemljišča,

obnovljeno cesto z novo kanaliza-

lometrov cevovodov, v katere naj

prijavili na razpis za izvajalca. Trasa

in

bi Telekom še do konca leta vpih-

skozi našo občino je vredna približ-

pločnikom

javno razsvet-

ljavo, v zemljo so položeni tudi vsi

so v središču občine uredili

kolesarko

Za

for you

močju med gostilno Rola in cerkvi-

cijo,
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namenjena raznim prireditvam

kilometre, projekt pa je za majhno

optični kabel.

nil

»Pristopili

smo

obe sosednji občini pridobljena vsa
zato

se bodo

še letos

milijon evrov, polovico naj bi je

no

električni kabli. Druga faza nas je

tudi k Runam, kjer pa so po mojih

zgradili prihodnje leto, drugo pa

stala dobrih

podatkih šele v Pesnici in Šentilju,

letu

pa smo

tako da bo treba nanje še počaka-

Sicer pa

kanalizacije. Nadaljujemo pa s sofi-

ti, upam pa, da bodo zapolnile tis-

v Slovenskih

nanciranjem malih čistilnih naprav,

te bele

največja investicija v zgodovini: ob-

ki jih občani postavljajo tam, kjer

brez

ni predvidena

mandata

147.000 evrov, z njo
zaključili še zadnjo gradnjo

javna

kanalizacija.

Letos smo porabili vsa predvidena
sredstva, zaradi interesa smo jih z

lise pri nas, ki bodo ostale

interneta. Skratka, do konca
želimo občino pokriti z

V

občino

Sveti

Andraž

goricah čaka

nova regionalne

ceste

izdelavi je občinski podrobni

doslej

Juršinci-Vi-

tomarci-Cerkvenjak, ki je ocenjena
na več kot tri milijone evrov.

internetom.«

v

2022.

seveda za

»Gre

državno investicijo, pri

kateri občina sodeluje s približno

rebalansom zagotovili še več, sofi-

prostorski

nanciranje MČN pa bomo nadalje-

rega

16 parcel

za

vali tudi v prihodnje.«

novogradnje v Vitomarcih. Gre

za

pločnik in javno razsvetljavo. Med

zasebno zemljišče, kjer pa občina

velikimi pridobitvami za nas bo iz-

načrt

(OPPN),

bo umeščenih

v

Internet

sodeluje

do vsake hiše

strukture. Veselimo se novih

Letos

so

v

Svetem

Andražu

zaključili z dvema Lasovima

pri

zagotavljanju

kate-

infradru-

100.000

evrov vrednim deležem za

gradnja krožišča pod šolo, s kate-

rim bo povečana

varnost šolarjev,

žin, ki se priseljujejo k nam, kar se

hkrati pa promet v času pred pou-

pozna tudi pri naraščajočem števi-

kom

med-

lu otrok v vrtcu in šoli. V vrtcu smo

generacijskim projektoma: E(t)no-

zato letos že morali dodati polovič-

teko v kleti občinske stavbe, ki je

ni oddelek, k sreči pa

in

po njem bolj tekoč.«
Šenka

Dreu

za zdaj nima-
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Darja Vutfler Berlak: »Prihodnje teto nas čakata dve veliki investiciji: gradnja kolesarke in rekonstrukcija regio-

nalne ceste Juršinci-Vitomard-Cerkvenjak.«
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Ptuj • Projekt Žabja vas vse bližje realizaciji

Kmalu začetek gradnje nove enote
Doma upokojencev
Težko pričakovana investicija izgradnje dodatnih kapacitet Doma upokojencev Ptuj je korak bližje

k realizaciji. Dobili so namreč gradbeno dovoljenje, čakajo le še odločitev države o sofinanciranju

te

investicije.
Parceli, na katerih bo dom po
letih

dolgih

novo,

svojo

Očitno ga bodo

-

kljub zamenjavi

predstavnikov ustanovitelja

-

sku-

Šemničkijevo tudi realizirali.

za
in

na,

delo, družino, socialne zadeve
enake možnosti še

sicer

ni zna-

je minister Janez Cigler Kralj

institucionalno varstvo starejših s
svojimi sredstvi že leta
realizacijo projekta

ni

gradila.

bo na

šesto enoto, sta v lasti Republike

paj

Slovenije oziroma Doma upokojen-

Kot je dejala, je zelo zadovoljna, da

ob obisku Ptuja zatrdil, da bodo pri

polago bistveno več enoposteljnih

kot upravljavca. Ta je tudi

gredo zadeve v pravo smer. Upajo
le še na sofinanciranje države, kar

realizaciji tega pomembnega pro-

sob, na katere čakajo prosilci tudi

investitor, ki bo zagotovil nove ka-

pacitete za institucionalno oskrbo

bi pomenilo nižjo

regijo, pač pa celotno državo

starejših.

in posledično nižjo

cev Ptuj
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gradil

lokacijo v Žabjaku je bila pot-

Za

s

ceno

izgradnje

oskrbnino za

stanovalce. Odločitev Ministrstva

a

jekta

-

ne le za spodnjepodravsko

-

pomagali po svojih najboljših močeh.
Država namreč novih kapacitet za

»Z

več
bodo

kot

dve leti.

odpravljene

In

večposteljne

raz-

sobe,«

je

iz-

postavila Šemničkijeva.

Dženana

Kmetec

rebna tudi sprememba občinskega
podrobnega prostorskega načrta,

po kateri je zdaj raba tega območja večstanovanjskih stavb, namenjenih

bivanju. Dopustne

so

tudi

številne druge servisne dejavnosti.

Pri izvedbi investicije bodo
rali

upoštevati tudi mnenja

mo-

in po-

goje vseh pristojnih inštitucij. Dom
je že poravnal tudi prvi obrok odmerjenega

komunalnega prispev-

ka, zato so na Upravni enoti Ptuj
sklenili, da

ni zadržkov za izdajo

gradbenega dovoljenja.
To

pod

Doma

bo

največji in

zadnji projekt

taktirko sedanje
upokojencev

direktorice
Ptuj

Jožice

Šemnički. Svet zavoda v prejšnji se-

stavi si je prav to investicijo zastavil
kot enega najpomembnejših ciljev.

Zraoen objekta društva Sožitje (na sliki) se bo kmalu začela gradnja Doma upokojencev.
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Gorišnica

•

Proračuna za 2021 in 2022 v javni obravnavi

Glavni naložbi športni park in kolesarska steza
občini Gorišnica bodo v prihodnjih dveh letih usmerjene v gradnjo tribun in druge športne infrastrukture, šli bodo v nabavo dveh gasibkih vozil, v načrtuje
gradnja odseka regionalne kolesarske povezave od Cunkovcev skozi Moškanjce do Zamušanov, poskrbeli bodo za modernizacijo cestnih odsekov, ki so še v slabem stanju.

Investicije v

V dveh letih bodo predvidoma
gospodarili z blizu 12 milijoni evrov
proračunskega denarja.

čez

dravski kanal, nadaljevali

tra v Gorišnici, pri čemer se bomo

Ni nujno,

da bodo takšno višino prihodkov

potegovali

dosegli, saj bo pritok denarja med

delež. Kakor

drugim

odvisen

razpisih

ter prodaje

od sredstev

občinskih ne-

doma

sofinancerski

za

hitro

bomo

li OPN,

po

tudi

šli

bomo potrdiv

projektiranje

občanov,

starejših

gradili

»Za proračunsko leto
da

2022

je cilj,

Gorišnici konča ureditev

v

se

športnega parka, v

proračun smo

umestili nakup novega gasilskega
vozila za
evrov).

PGD

Če

pridobljeno

Mala vas (120.000

bodo pogoji,
gradbeno

OPN

in

dovoljenje,

premičnin. V upravi občine Gorišni-

bi ga na lokaciji nekdanjega špor-

bi začeli graditi dom upokojencev.

ca za prihodnje leto načrtujejo pri-

tnega parka v Gorišnici. V Forminu

Sodelujemo v

hodke v znesku 5,7 in za leto

bomo nadaljevali

z obnovo

gradnje

skega doma,

kar namenjamo

občino Gorišnica je kolesarka pred-

Moškanjci

videna mimo Cunkovcev čez novo-

šest

milijonov

2022

»Gradnja

evrov.

za

gasil-

regijskem projektu

kolesarskih

stez.

Skozi

kanalizacije, modernizacija cest in

160.000

javna razsvetljava so v naši občini

bomo kupili podvozje za novo ga-

zgrajeno

več ali manj končane. Nekaj male-

silsko vozilo, vrednost naložbe je

ljuje se proti Vernikovim in skoti na-

125 tisočakov.

selje Moškanjci.

ga, kar

je ostalo, bomo poskušali v

naslednjih dveh letih še urediti. Pri-

Pri

evrov,

za PGD

investicijah

računamo

tudi

krožišče pri Žihru, nadaOd krožišča pred

železniškim nadvozom za Tibolce
načrtovana čez polje do

hodnje leto bomo končali gradnjo

na pridobivanje sredstev po razpi-

je trasa

recepcije pri Dominkovi domačiji,

sih. Če teh ne bo, bomo investira-

čistilne naprave Gorišnica, od tam

čakamo gradbeno

li, kolikor bomo zmogli s tekočim

pa zavije proti železniški postaji v
Zamušanih. V proračunih 2021 in

opremljanje

za

dovoljenje

ambulante

splošne

zdravstvene prakse v novem
slovno-stanovanjskem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stu

bomo z urejanjem športnega cen-

Forminu

smo

sredi

po-

objektu,

obnove

v

mo-

proračunom,«
namerava

je naložbe,

ki

jih

gorišniška občina izvesti

prihodnje leto, opisal gorišniški žu-

pan Jože Kokot.

2022

smo za kolesarko namenili 1,1

milijona evrov,« je pojasnil župan.
Mojca Zemljarič

Osrednja in največja investicija občine Gorišnica v prihodnjih dveh letih bo gradnja športnega parka, za kar bodo
novembrski
v proračunih namenili okoli 1,6 milijona evrov. Svetniki so osnutek proračunov za leti 2021 in 2022 na
seji potrdili in ju posredovali v javno obravnavo.
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-

KREDARICA

Arso

Opazovalnico

in kočo
bi opremili
z elektriko
KREDARICA
okolje (Arso)

-

Agencija RS za

sko društvo Ljubljana Matica, ki upravlja

za izboljšanje

Triglavski dom na Kredarici. Ureditev

išče načine

na Kredarici,

preskrbe z elektriko

kjer

električnih vodov

na Kredarico

iz Krme

delujeta

meteorološka opazovalnica in
planinski dom. Preučuje možnosti zagotavljanja elektrike iz obnovljivih virov ali

bi stala približno dva milijona evrov.
Na javnem zavodu Triglavski narodni park z zamislijo uradno niso se-

z elektrifikacijo. Ta bi bila sicer izvedljiva,
nasprotujejo pa ji v Triglavskem narod-

znanjeni, kot je povedal vodja strokovne

nem parku.

stališče odklonilno. Pojasnil je, da var-

pojasnjujejo na Arsu,

Kot

teorološke

se

me-

Kredarici neprekinjeno izvajajo od leta 1954 in so zaradi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dom na Kredarici

Planinski

meritve na

naj

službe

Zakotnik,

Igor

njihovo

je

pa

stveni režim v osrednjem območju parka

prepoveduje

novih

gradnjo

objektov,

trasa energetskega voda pa bi hkrati po-

dolgega niza, ki je potreben za preučeva-

segla v območja varovalnih gozdov, ob-

nje podnebne spremenljivosti, velikega

močja Nature 2000, ekološko pomembno

pomena. Z meritvami

želi

Arso nadalje-

območje Julijske Alpe in območje mirnih

tudi za naravne vrednote držav-

tudi v prihodnje, ovira za to pa so
dotrajani, energetsko neučinkoviti in pre-

nega

majhni prostori na Kredarici,

nepremične kulturne dediščine.

vati

stalno

prisotnost

dveh

ki

so

za

con,

pa

pomena in

meteoroloških
bi bila

pridobivanja električne energije

varstvu

skim agregatom
energije

s

in pridobivanja toplotne

pečjo

na

olje,

kurilno

kar

spremljajo helikopterskimi prevozi goriva
na Kredarico, je okoljsko neprimeren,
obnovljivi viri energije imajo predvsem v

zimskem

času

velike

omejitve, zato Arso

razmišlja o možnosti elektrifikacije ob-

enote

registra

Elektrifikacija triglavskega pogorja

opazovalcev neprimerni. Obstoječi sistem
z dizel-

območje

tudi v nasprotju s

Konvencijo

o

Alp ter s smernicami Svetovne

zveze za ohranitev narave in z varstvom

območij, pomembnih za ohranitev ugodnega stanja

živalskih

in

rastlinskih

vrst,

njihovih habitatov

in

habitatnih tipov.
Poleg tega je priključevanje koče na elektroenergetsko

telekomunikacijsko

in

visokogorju

omrežje

v

pomenila le enkraten poseg v okolje, na

ninstvo.

Kot

dolgi rok pa bi bila okolju daleč najprijaznejša. O svojem razmišljanju je zaradi

elektrifikacija pomenila zvišanje standarda

morebitne

več

jekta. Kot

poudarjajo, bi

delitve

stroškov

elektrifikacija

Arso

tudi Planinsko zvezo Slovenije

in

obvestil
Planin-

v nasprotju z
upravljavskimi usmeritvami TNP za plaje

opozoril

Zakotnik,

bi

in daljšo sezono obiskovanja ter s tem še

pritiskov

na

že

tako obremenjen

gorski svet.
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delo dobil kot eden najbolj dejavnih varnostnih inženirjev v Sloveniji. Za vključevanje

in razvoj

Nagradili so najbolj

zaslužne

stroke varnosti pri

graditve objektov

je

novskih

naredil

kolegov

delu v sistem

mnenju svojih

po

največ

od

sta-

vseh.

delo pa je omogočilo izjemen dvig
standardov varnosti in zdravja pri delu v fazi

Njegovo

projektiranja in izvajanja graditve objektov.
Fundacija Avgusta Kuharja je letos

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

že štiriindvajsetič podelila nagrade in

prejemnik nagrade je mag. Milan
Srna. Kot inženir strojništva je deloval na po-

Drugi

priznanja Avgusta Kuharja za izjemne

dročju varnosti strojev ter varnosti in zdravja

dosežke v stroki varnosti in zdravja pri

pri delu tako v državnih organih kot v zaseb-

delu. Ob predpisanih omejitvah zaradi

nem

preprečevanja širjenja epidemije covida-19

in predavateljsko delo sodi med najpogosteje

sektorju. Njegovo bogato publicistično

so letos to prvič storili na daljavo.

navajane reference številnih diplomantov in

Namen podeljevanja nagrad in priznanj Av-

raziskovalcev. Uvajal je nove

gusta Kuharja

ocenjevanje tveganja, deloval pa je tudi med-

je promocija dosežkov stroke

varnosti in zdravja pri delu in vzpostavitve
varnostne

kulture. Na virtualnem posvetu

narodno,

tehnologije v

v Slovenijo prenašal dobro evrop-

sko prakso in spreminjal odnos do varnosti

Zveze društev varnostnih inženirjev Sloveni-

in zdravja pri delu.

je in Zbornice za varnost in zdravje pri delu

Priznanja so

»Za varna delovna mesta 2020« so tako v

Jesenko, Mirko Grželj, Anton Dolinšek, Dar-

sodelovanju

z

ministrstvom

tom za delo podelili

in

inšpektora-

dve nagradi za življenj-

sko delo in šest priznanj, ki se imenujejo po
Avgustu Kuharju,

priznanem mentorju, iz-

prejeli:

Marija Marot, Marjan

ko Kolnik in Marjan Djakovič.
Na delovanje fundacije, ki je bila ustanovljena leta

1996,

vedno znova opozarja njena

tajnica, pred časom tudi članica upravnega

obraževalcu in promotorju te za varno delo

odbora

pomembne veje inženirskega dela.

ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu.

Zlatko Podržaj

je nagrado

za

življenjsko

Lučka

Bohm,

izvršna

sekretarka

M. M.
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Državnega denarja za podjetja
Poljakov je

ni,

za projekt

Kratke

Zakaj Slovenija na vrhuncu epidemije vlaga denar v mednarodni
sklad, ki ga snujejo politični prijatelji SDS na Poljskem?
Avtor: Primož Cirman

/

Vesna Vuković

petek, 27. 11. 2020, 05:55

Aktualno

Komentarji:
6

Značke:

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

tri-morja

poljska

Preberite

sds

V nadzornem svetu in upravnem odboru sklada Treh morij imajo za zdaj glavno besedo
Poljaki.
Vlada RS

sid-banka

Deli:

Medtem ko se je državna jamstvena shema, ključni ukrep za pomoč
gospodarstvu med epidemijo, izkazala za polomijo Slovenija očitno
nima težav s financiranjem projekta, ki ga snujejo politični prijatelji SDS
na Poljskem.
,

Naša država bo namreč 23 milijonov evrov vložila
Tri morja. Za primerjavo:

v

mednarodni sklad

celotnem proračunu za prihodnje leto je za vse investicije v
domove za starejše na voljo slabih 30 milijonov evrov, torej le sedem
milijonov evrov več.
-

v
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denarjem, ki ga bo vplačala v sklad, bi lahko skoraj v celoti pokrila
še en obrok mesečnega temeljnega dohodka 26.000 samozaposlenih,
kmetom, kulturnikom in drugim, ki so zaradi epidemije ostali brez virov
preživljanja.
-

z

zgradila bi lahko cestni predor pod mariborskim mestnim
središčem, o katerem so začeli razmišljati na Štajerskem.
-

23 milijonov evrov je skoraj polovica od vrednosti vseh posojil, ki so
jih slovenska podjetja v osmih mesecih od prvega izbruha epidemije
dobila iz državne jamstvene sheme.
-

Preberite še:
1.950.276.723,79 evra

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

Kaj so Tri morja?
Sklad je projekt, ki izhaja iz politične pobude Treh morij, v katero se je
pred leti povezalo dvanajst evropskih držav na območju med Baltskim,
Jadranskim in Črnim morjem, med njimi tudi Slovenija. Najbolj
intenzivno ga podpirajo na Poljskem in v ZDA, kjer v Treh morjih vidijo
nekakšno tamponsko območje med "staro" EU, Rusijo in kitajskim
vplivom na Balkanu. Oboji si zato želijo, da bi pobuda prerasla tudi v
sklad, ki bi ob sodelovanju zasebnih vlagateljev vlagal v energetsko,
prometno in digitalno infrastrukturo na tem območju.
Precej manj so temu naklonjeni v Bruslju in Berlinu. Tam v skladu vidijo
orodje za uveljavljanje ameriških interesov v EU, predvsem na področju
energetike. Vlagal naj bi namreč tudi v gradnjo terminalov ob Baltskem
morju, kamor bi lahko Američani izvažali utekočinjeni naravni plin. Po
informacijah iz diplomatskih virov za sklad najbolj intenzivno lobira
ameriška veleposlanica na Poljskem Georgette Mosbacher ki jo je na
položaj v Varšavo leta 2018 imenoval Donald Trump
,

.
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Eden od ciljev iniciative je zgraditi transportni koridor, ki bi povezal sever
Poljsko ministrstvo za infrastrukturo in gradbeništvo

in

jug.

V Bruslju in Berlinu v projektu vidijo tudi poizkuse spodkopovanja
politične enotnosti EU, ki je že na preizkušnji zaradi poljske in madžarske
blokade sprejetja svežnja EU za okrevanje gospodarstva po pandemiji.
Kot je znano, je Janša prejšnji teden v spor posegel s pismom, v katerem
je predsednika evropskega sveta Charlesa Michela skušal prepričati, naj
popusti Poljski in Madžarski, ki sta zahtevali, da sprejetje svežnja ne bi
smelo biti pogojeno s spoštovanjem vladavine prava. Evropski poslanci
SDS sicer že več let v evropskem parlamentu glasujejo proti resolucijam,
ki opozarjajo na slabo stanje vladavine prava na Poljskem in
Madžarskem.

Zakaj se Sloveniji mudi vplačati denar
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Morda se prav zato vladi Janeza Janše tako mudi vložiti denar, ki bi ga
precej bolj potrebovali doma. Slovenija je namreč med prvimi državami,
ki se je zavezala k vplačilu. Do zdaj sta to storili le poljska državna banka
BGK in romunska izvozna banka, ki sta sklad ustanovili junija lani v
Luksemburgu. Še približno milijardo dolarjev naj bi po načrtu prispevale
ZDA. Ostale evropske države z izjemo Estonije do zdaj niso napovedale
vplačil. 23 milijonov, ki jih bo vplačala v sklad Tri morja, si bo država
izposodila od SID banke. Tam včeraj na naša vprašanja niso odgovorili.

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

Zakaj bo Slovenija dala ta denar, za zdaj ni jasno. Še vedno namreč ni
znano, ali bo sklad sploh zaživel in koliko denarja se bo v tem primeru
vrnilo v Slovenijo. Drugače kot recimo pri delitvi EU denarja je naša
država med razvitejšimi člani pobude Treh morij. Prav tako ni znano, ali
in koliko besede bo imela pri vodenju sklada, ki ga je Poljska prepustila
britanskemu podjetju Amber Infrastructure Group.

V Bruslju

Berlinu
Reuters
in

v

projektu vidijo tudi poizkuse spodkopovanja politične enotnosti EU.

V nadzornem svetu in upravnem odboru sklada Treh morij imajo za zdaj
glavno besedo Poljaki. Prva in za zdaj njegova edina naložba je bil nakup
poljske družbe Cargounit, največjega poljskega ponudnika zakupa
lokomotiv. Cilje naložbene politike naj bi voditelji dvanajstih držav šele
dorekli. Med možnimi projekti pa se poleg plinskih terminalov omenja še
gradnja energetskih povezav med državami, hitre železnice v treh
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baltskih držav, rečnih kanalov, ki bi povezali Donavo, Odro in Labo,
pa omogočili plovno pot med Črnim in Severnim morjem ...

s

tem
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Med projekti v Sloveniji so za zdaj predvideni plinovod do Madžarske,
drugi tir Divača Koper, potniški center Emonika v Ljubljani in še nekateri
drugi. Toda pri tem se poraja vprašanje, zakaj jih SID banka raje ne bi
pomagala financirati neposredno. Če bo pogoj za pridobitev sredstev
sklada Treh morij res sodelovanje zasebnih partnerjev, pa bo Slovenija
zelo verjetno ostala brez denarja. Možnosti javno-zasebnega partnerstva
namreč ni predvidela pri nobenem od večjih infrastrukturnih projektov.
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