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Grški odpustki
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Zrak, voda, zemlja, ogenj
Od nesreče do terorizma Požar je skoraj nemogoče učinkovito preprečiti, izvede pa ga lahko skoraj vsak

P

ožar v stolpnici v Londonu,
ki je bila verjetno vsaj približno grajena po angleških
požarnih predpisih, ni
nujno spet teroristično dejanje, a
je vsekakor lahko predobra ideja
teroristom, kar me zelo skrbi. Požar
je mnogo bolj medijsko izpostavljena zadeva kot vse drugo, kar nam
že počnejo vsi, ki se skrivajo pod
skupnim imenovalcem teroristi.
Požar je praktično nemogoče
učinkovito preprečiti, izvede ga lahko vsak brez posebnih znanj in brez
težje dostopnih snovi. Prednost je
to, da tudi storilec pri tem dejanju
lažje zbeži, torej ni poškodovan.
Tudi vse bolj številni požari pri
nas morda niso le naključje; lahko
gre za zavarovalniške prevare, izsiljevanje, zagotovo veliko neznanje
in brezbrižnosti in, upajmo, še ne
terorizem.

rane betonske podloge, pa potem
čeznje še vsaj dvakratno debelino
plasti asfalta.
Grški filozofi govorijo o osnovnih štirih elementih življenja in,
zanimivo, med temi štirimi osnovnimi elementi presenetljivo ni zlata
in drugih dragih bogastev. Se mi
zavedamo teh naših bogastev, ki so
jih častili že stari Grki?
Na eni strani na veliko mečemo
denar v promocijo zelene destinacije samo za televizijski prenos
kolesarske tekme in neokrnjene
narave, na drugi strani pa kmetom
nacionaliziramo polja in sekamo
drevesa za lakirnico.
Res je, potrebujemo delovna
mesta. Toda že zdaj tarnajo uspešni,
da ni pravih in vestnih delavcev.
Verjamem tudi, da če bodo gradili
na novo, bi lahko bila lakirnica moderna, vendar lahko vsaka lakirnica
gori.
Razumem tudi, da je prvi korak
za to, da prideš v družino, da
prevzameš bolj umazana dela. Ne
bom pa verjel, da se bo izplačalo
voziti karoserije v Maribor samo na
barvanje in potem nazaj.

Gostujoče pero
Andrej Čufer
uni. dipl. inž. arh MBA

ražanja. Morda bi bili bolje, če bi
prepričali investitorje v investicijo
v »Mine Field« – »minsko polje«,
kot so Italijani Boskarola, ali pa
»Industry Field« –»industrijsko
polje«, kjer je že potekala nekoč
industrijska dejavnost.
Sam živim ob takem eksperimentu, med dvema ladjedelnicama na višini 550 metrov nad morjem. Kjer so na ostankih tekstilne
tovarne postavili ladjedelnico.
Projekti,
Prazne obljube Elana in Seaki so požarno tvegani
waya: »Ne bo stirena, ne bo hrupa,
Požari v stolpnicah se razvijajo
ne bo smradu in ne bo steklenih
podobno kot, recimo, požari
vlaken v zraku.« Zgodil se je
na pobočju Črnega Kala ali v
požar, ki so ga pripisali varilcem
predorih: ko se vname, gre požar
na strehi. Seaway je bil v lasti
običajno do vrha. Naš drKD Group, ki je bila tudi
žavni sekretar Jure Leben
lastnica Zavarovalnice
Če
začnemo
gasiti
deseto,
misli, da ko zgradimo šestSlovenica.
najst predorov v skupni
Takrat se je dim valil čez
petnajsto ali petindvajseto
dolžini enainštirideset
mlečno farmo Kmetijske
minuto, je običajno požar
(41) kilometrov v desetih
zadruge v Poljčah prek
ali petnajstih letih, bomo
Vrbe proti Jesenicam,
toliko
razvit,
da
je
že
vse
popolnoma požarno varni,
kjer so zaznali nepopisen
izgubljeno.
tako na Črnem Kalu kot
smrad po zažganem. Vse
v železniških predorih.
ostalo je izpral dež.
Mnogo bolje bi bilo zgraditi v treh
Na območju Ljubljane je zgoTu nas je vaščane nekoč »barval«
do štirih letih en sam štiri kiloJapec Jakopin, ki je trdil, da njegova relo veliko logistično skladišče
metre (4,1) dolg dvotirni predor
Mercatorja, morda so tudi takrat
proizvodnja ne spada pod predpise
z vgrajeno požarno zaščito, in
pomagali k večji integraciji logistio lakirnicah, da bo gradil samo
ne za štiri tisoč petsto milijonov,
modelčke; tja do 25 metrov dolžine, ke z novim lastnikom. Verjetno v
ampak za osemsto. Zakaj je drugi
tistem skladišču nista gorela samo
se je kasneje izkazalo. Trdil je, da
tir lahko tako drag? Zato, ker so
moka in maslo kot v predoru Mt.
ni požarne nevarnosti in da bodo
to cene 35 odstotkov predora St.
Blank, ampak tudi velike količine
najdražji izdelek Slovenije vozili
Gottard, in ne vidim razloga, zakaj barvat v Izolo.
plastike, morda tudi različnih čibi bilo pri nas to mogoče zgraditi
stil in ostale kemije, ki jo najdemo
Izkušnje, iz katerih
za eno četrtino cene. Seveda je
v vsaki trgovini.
se nihče ne uči
DARS položil nekaj centimetrov
Vsaka trgovina, še posebno trgoDržava išče investitorje v »Green vine kmetijskih zadrug z velikimi
asfalta po JUS-standardu na naše
Field« – »zeleno polje« v prevodu; količinami gnojil in škropiv so
avtoceste, ampak ko se vozim po
tujini, vidim na nasutju tudi armi- kakšna ironija in natančnost iz- velika nevarnost.

Požar v Kemisu je tragičen ne
samo za Vrhniko s širšo okolico v
smeri, kamor se je širil dim, ampak
za celotno Slovenijo, ker nihče več
ne bo sprejel podobne zbiralnice in
bodo različne svinjarije spet svoje
mesto našle v močvirjih, gramoznicah, potokih in rekah, kamor res
ne sodijo.

Bi bilo mogoče
požare preprečiti?

Seveda, zlahka. Samo zavedati bi se
morali nevarnosti in si ne zatiskati oči. Pa zamenjati bi bilo treba
predvsem taktiko inšpektorjev in
davčno politiko. Seveda pa obstoječa okostenela uprava tega ne zmore.
Obvezne so protipožarne naprave
in sistemi, ki so običajno zaradi
pohlepa prodajalcev, ker so obvezni,
tako dragi, da se najde izgovor, da se
jih ne namesti.
Ni dopustno, da se inštalira
požarni javljalnik, ki detektira dim,
potem pa se ga po prvem inšpekcijskem pregledu izključi, ker se v
prostorih preveč praši pri proizvodnih procesih, zato potem nimajo
nobenega požarnega javljalnika.
Obstajajo pa javljalniki plamena,
temperature in še marsikaj, kar bi
lahko nadomestilo ta senzor dima
in pravočasno sprožilo alarm. In kaj
storiti potem?
Če čakamo na srčne gasilce, bo
poteklo najmanj dolgih pet ali
petnajst minut do prihoda in še enkrat toliko, da lahko začnejo gasiti.
Gasilci so seveda nujno potrebni, pa
ne samo za veselice. Toda gasilcem
je v veliko pomoč, če je vgrajen
delujoč in pametno zasnovan

sistem za avtomatsko gašenje. Tako
je bolj varno zanje in raje pomagajo
pospraviti posledice, kot pa se podajajo v že naprej izgubljeno bitko.
Če pa tega sistema ni, je običajno
njihovo delo bolj namenjeno omejevanju, da se požar ne širi in da ni
škoda večtisočkrat večja.
Kakšni bi bili danes najboljši načini gašenja, na primer, za Kemis?
Integrirani detektor con požara,
ki upravlja posebno inštalirano
šobo s curkom vode, ki se napaja
iz vodovodnega omrežja. Ta curek
začne gasiti v prvi minuti od
začetka požara. Če gori na primer
lesna masa ali papir, zadošča že
voda, sicer se avtomatsko primeša
biorazgradljivo penilo, ki lahko
celo brez posledic odteče v potok.
Povedati pa je treba, da če začnemo gasiti v prvi minuti po začetku
požara, je to zelo učinkovito in porabimo morda le nekaj deset litrov
gasilne tekočine, tako da je vse
skupaj bolj podobno pomivanju
tal. Če pa začnemo gasiti, recimo,
deseto, petnajsto ali petindvajseto
minuto, je običajno požar toliko
razvit, da je že vse izgubljeno.

Učinkovit odziv

Serija požarov v predorih St. Gottard in takoj nato Tauren in Kaprun
je bila vzrok, da so v Avstriji sklicali
operativno skupino, ki jo je vodil
dr. Hermann Knoflacher, po rodu iz
Beljaka, in je pogledal na problem
tako od zunaj kot od znotraj. Povabili so tudi ljudi iz tujine, kjer sem
tudi sam sodeloval, zelo so hitro
sprejeli nekaj najcenejših ukrepov,
ki so delovali, in od takrat k sreči ni
bilo več večjih požarov v predorih
v Avstriji.
Morda so osnovni elementi
neživljenja zlato, nafta, kemija,
radioaktivnost.
––––––
Prispevek je mnenje avtorja
in ne izraža nujno stališča uredništva.
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Pisma bralcev in odmevi pisma@delo.si
Ministrica graja vodstvo UKC

»Ogorčeni, zaskrbljeni in žalostni«
(kot se predstavlja v medijih v prispevku z zgornjim naslovom, Delo,
14. 6. 2017) ministrici v pojasnilo
tale povzetek, kako vsaj del javnosti
razume razpletanje na Pediatrični
kliniki UKC Ljubljana (PK):
– novo vodstvo UKC je na
podlagi strokovnih presoj razrešilo
strokovnega direktorja PK zaradi
nekompetentnih poslovodnih
ravnanj;
– prestrukturiralo je strokovni
sistem dela na PK, tako da (po
destletju?) deluje timsko, da ne
more prihajati do strokovnih napak
zaradi individualne nekompetentnosti ali nepozornosti.
– Vodstvo je v javno problematiziranje prisilil zaposleni strokovni
direktor s tem, ko je mimo internih
pravil UKC o komuniciranju z
javnostmi sam v medijih enostransko začel obsojati ravnanja vodstva
UKC.
– Razrešitev nekompetentnega
vodje tik pred potekom mandata je
pozitivno sporočilo za javnost: odgovornemu za neurejene razmere
na PK niso pustili, da se tiho izogne
odgovornosti z odhodom v pokoj.

– Postopki o presoji kompetentnosti ravnanj, tako poslovodečih
za strokovnega direktorja kot
strokovnih za »zdravnika A« so
končani, ker so v pristojnosti UKC,
ki je tudi edini pristojen za kadrovanje znotraj UKC.
Ta jasna sporočila javnosti
razumemo in podpiramo (za javni
sektor precedenčna) ravnanja
vodstva UKC. Ministrica greši, ko,
namesto da bi s temi argumenti
pomirila javnost (predvsem starše)
in pohvalila ravnanje vodstva UKC,
tlači v isti žakelj kompromitiranega
strokovnega direktorja PK skupaj z
vodstvom UKC. To je v enem letu
pomedlo Avgijev hlev na PK in
vzpostavilo za otroke odrešujoč red
na kliniki.
Peter Lampič
Kadilnikova 1, Ljubljana

Okoljski kriminal
je tudi naša težava

Na prvi strani Dela je bil 12. junija
2017 objavljen kar grozljiv članek
z zgornjim naslovom in podnaslovom »Umazani posel – četrta najdonosnejša nezakonita dejavnost«.
Vsi zadnji opazni dogodki, kot so
požar na Vrhniki v Kemisu, »nekem

skladišču« ob avtocesti pri Borovnici, Eko Plastkom v Ljutomeru,
dramatično opozarjajo na prepredenost Slovenije z raznoraznimi
odpadi in »poslovnimi modeli«.
To so samo nova dejstva, ki so se
zgodila z neznanim razlogom.
Ob vsej promocijski uspešnosti
akcije »I feel Slovenija«, kjer je
verjetno Bled že kar malo utrujen,
moramo zaskrbljeno in z žalostjo
ugotoviti, da je Slovenija eno veliko
smetišče, prikrito očem. Ob tem
se spomnim medijsko najbolj populariziranega smetišča Amakosa
na Madagaskarju, ki ga obvladuje
slovenski misionar Peter Opeka. Ob
soočenju z realnostjo slovenskega
tipa smetišča in nekakšnim umetno ustvarjenim pomanjkanjem
protikandidatov za predsednika
Republike Slovenije, ki je predsednik tega smetišča, menim, da bi
bilo primerno, da za predsednika
republike kandidira Peter Opeka, ki
se je dokazal z delom na smetišču.
Z abrahamsko karizmo bi imel
zagotovo velike možnosti.
Rezervni kandidat za predsednika bi lahko bil tudi Uroš Macerl,
svetovno priznani aktivist za okolje,
ki pozna smetišče v najširšem po-

menu te besede. Nekoč je v Zasavju
že uspel ustaviti predsednika in
pozna skrivnosti boja proti potencialnim onesnaževalcem.
Marjan Zavšek
Poženelova 3, Laško

Pripojitev Bolnišnice Topolšica
drugim bolnišnicam

Kot koristnik storitev omenjene
bolnišnice v zadnjih dvajsetih in
več letih ter glede na stalno polemiko o reorganizaciji zdravstva,
ki nima ne repa ne glave, podajam
sledeče mnenje.
Nam, koristnikom zdravstvenih
storitev, je najbolj važno, da so te
hitro dostopne in kvalitetne. Ne
poznam kadrovske zasedbe v Bolnišnici Topolšica, a dozdeva se mi, da
je malo zaposlenih, zato mi ni jasno,
da v omenjeni bolnišnici, ko želim
dobiti hiter zdravniški poseg ali
kontrolo zdravja, vedno praviloma
dosežem najkrajši rok pregleda. In
nisem edini. Poleg tega je osebje
tudi strokovno in do uporabnikov
prijazno. Lokacija bolnišnice je
izredna, v naravnem okolju, poleg je
hotel z bazeni, masaže in podobno,
prav tako dom za ostarele. Namesto da bi država podpirala takšno

lokacijo in dejavnost še razširila ter
usposobila propadajoče objekte, grozi s pripojitvijo ali celo z zaprtjem.
Iz lastne gospodarske prakse
vem, da se z združevanjem dveh
bolnikov (izgubašev) napravi trajnega bolnika in sledi pogreb.
Ker je država slab gospodar, bi
bilo dobro malo povprašati prek
meje, kako se tem stvarem streže,
da ne boste proizvedli še eden Teš
6, drugi tir ali tretjo razvojno os.
Matjaž Cerovac
Letuš 141, Šmartno ob Paki

Nepreverjena sestavljanka
lahko izriše zgrešeno sliko

Nikjer nisem trdil, da je bil Jože
Pirjevec sodelavec Udbe (članek
z zgornjim naslovom, Delo, 14.
6. 2017). Pač pa sem pred dvema
letoma v knjigi Karla – Udba o
Dragi razkril dokument naše tajne
politične policije, v katerem je zapis
o poskusu Pirjevčevega angažiranja
za Udbo. Ta poskus je v demantijih
na mojo knjigo potrdil tudi Jože
Pirjevec in tako tudi potrdil verodostojnost tega udbovskega zapisa oz.
dokumenta.
Igor Omerza
Miklošičeva 28, Ljubljana

eprav sta območje z evrom in vsa EU
ponosna na svojo čedalje bolj trdno
rast, so stalne težave Grčije opomin,
da velika dolžniška kriza še zdaleč ni
postala tema za zgodovinsko obdelavo. Grška
kriza je po vseh svojih vzrokih, značilnostih in
poteku posebnost v primerjavi z vsemi drugimi
Peter Žerjavič
krizami. Intenzivno, a politično manj kočljivo
o zdravljenju
ukvarjanje z Grčijo in zagotavljanje orjaških
krize
posojil v zameno za varčevalno-reformne
ukrepe se bosta nadaljevala še najmanj leto dni.
Vlada Aleksisa Ciprasa, ki je na papirju sprejela vse zahtevane
stroge ukrepe, tudi precejšnje znižanje pokojnin, pričakuje, da
bo v zameno za izpolnjevanje zavez dobila kakšno nagrado, ki
bi jo lahko notranjepolitično unovčila. Predvsem odpis dolgov je
večna Sirizina tema in obljuba volilnemu telesu. Upnice tega (še)
niso pripravljene narediti in vztrajajo pri časovnem načrtu, po
katerem se bo o dolžniških olajšavah lahko zares razpravljalo šele
po koncu rešilnega programa prihodnje leto.
Grško odplačevanje dolgov evrskim upnicam je že tako skoraj
v celoti zamrznjeno. Delež BDP, ki ga v Grčiji namenjajo za
odplačilo dolgov, je bolj ali manj primerljiv z drugimi članicami.
Nemčija in druge
zagovornice strožjih
Delež BDP, ki ga v
prijemov izračunavajo,
Grčiji namenjajo
da Grčija sploh ne bo
potrebovala odpustkov,
za odplačilo dolgov,
če bo v prihodnjih
je primerljiv z drugimi
letih dosegala zmerno
članicami EU.
gospodarsko rast in
nadaljevala ustvarjanje
proračunskih presežkov. Pogoj za uresničitev tega scenarija je, da
se bo zategovanje psu nadaljevalo še dolga leta.
V zapleteni dolžniški bitki svojo igro igra še IMF, ki zavlačuje z
odločitvijo o finančnem sodelovanju v rešilnem programu, saj je
prepričan, da v skupini z evrom na razvoj v Grčiji gledajo preveč
optimistično. Sprejeti ukrepi da ne bodo zadoščali za doseganje
vzdržne zadolženosti, ki je pogoj za sodelovanje IMF v takšnih
programih. Njihov izračun je drugačen: brez resnega delnega
odpisa, ki bi ga morale sprejeti evrske upnice, naj bi grški dolgovi
v prihodnjih desetletjih skokovito naraščali.
Čeprav bi Evropa – tehnično in finančno gledano –
reševanje Grčije lahko upravljala sama, ima sodelovanje IMF
nenadomestljivo politično razsežnost. S svojimi strokovnjaki velja
za bolj hladnega, neodvisnega in strokovnega ocenjevalca gibanj
v državah. Predvsem Nemčija noče, da bi bila presoja prepuščena
le institucijam v EU, nagnjenim k političnemu popuščanju. Tudi
Jean-Claude Juncker je svojo evropsko komisijo razglasil za
politično telo, kar vzbuja dvome o neodvisnosti njihovih ocen.
Videti je, kot da je IMF v Luxembourgu načeloma le privolil
v nadaljnje sodelovanje v programu. Odprla so se vrata za
nadaljnja izplačila posojila Grčiji. Ciprasova vlada – njegova
Siriza v javnomnenjskih raziskavah čedalje bolj zaostaja za
konservativno stranko Nea Demokratia – lahko po drugi strani
upa, da se bodo uresničile optimistične napovedi, da se bo kmalu
spet lahko zadolževala na finančnih trgih in da bo lahko sama
odločala o svoji usodi. Tudi prebivalci bodo odrešeni skoraj
vsakodnevnih dram z upniki. Brez takšnih spon bo Grčija lažje
sprejela dejstvo, da v teh okoliščinah lahko pričakuje kvečjemu
simbolne odpustke, in ne klasičnega odpisa dolgov.

Računanje je igra

O

b skorajšnjem zaključku
šolskega leta, ko se potijo bolj
ali manj samo še maturanti,
je računsko sodišče ocenilo
računske sposobnosti vlade, ministrstva
za javno upravo in ministrstva za
finance. Ugotovitve, da je država občine
»nejasno financirala«, niso pravzaprav
Špela Kuralt
presenetile nikogar. Ne občin, ki so
o financiranju občin
prepričane, da so leta dobivale premalo
denarja, verjetno pa tudi ne ministrstev,
ki oceno »delno učinkoviti« ocenjujejo kot pozitivno. Dejstvo je, da
imajo oboji prav.
Formula, koliko naj posamezne občine dobijo od mame
države, je znana in zapisana v zakonu o financiranju občin.
Na prvi pogled deluje zapleteno, a ne gre za nobeno prav resno
računsko operacijo. Nekaj spremenljivk, od dolžine cest, površine
občine, števila prebivalcev, mlajših od 15 let, števila prebivalcev,
starejših od 65 let, do števila vseh občanov. V formuli je seveda
tudi nesrečna povprečnina, ki zadnja leta povzroča razdore
med občinami in
Mama država pač
državo. Glede na
vse spremenljivke
najbolje ve, koliko
v tej zgodbi, pa ne
žepnine potrebujejo
mislimo na tiste v
otroci. Če hočejo več, gre
formuli, je to povsem
razumljivo.
gotovo za kaj neumnega.
Tudi za izračun
povprečnine, ki je vir vsega financerskega zla, imajo neko
metodologijo, a je ne uporabljajo. Povprečnina bi morala
upoštevati stroške nalog, ki jih občine morajo opraviti po zakonu.
Katere naloge vse morajo občine opraviti, po katerih zakonih in
podzakonskih aktih, pa na ministrstvih ne vedo povedati. Vsaj
seznama nimajo, ugotavlja računsko sodišče in dodaja, da tega
niti nimajo občine. Nihče nima analize, koliko katera naloga
stane posamezno občino, kaj šele, da bi ugotavljali, ali so bile
naloge kakovostno in učinkovito izpeljane.
Obstajajo tri možnosti: ali občine dobivajo resnično premalo
denarja, ali ga dobivajo celo preveč, ali pa ga dobivajo prav
toliko, kot jim v resnici pripada. Lahko domnevate, katero
možnost bi si katera stran izbrala. A z obstoječimi oziroma,
bolje rečeno, neobstoječimi analizami ne moremo dokazati
ne enega ne drugega. Je pa dejstvo, da so občine že nekaj časa
opozarjale, da imajo nalog vsako leto več, da je treba natančno
preračunati, koliko to stane, in šele potem odločati o povprečnini.
Medtem ko so občine spodbujale računanje, so ministrstva
določala. Dogovorov o povprečnini je bilo konec, soglasje občin
ni bilo pogrešano. Mama država pač najbolje ve, koliko žepnine
potrebujejo otroci. Če hočejo več, gre zagotovo za kaj neumnega,
kot je preplastitev ceste ali pa kakšen nov oddelek vrtca ali pa še
huje – gre za kaj takega, kar sploh ni z zakonom določeno, kot je
javna kuhinja.
Spremembe zakonodaje so nujne in že predlagane. Rešitve so
spet čez palec. Brez analiz, podatkov o učinkovitosti izvajanja
nalog občin. Občine se takega načina bojijo, ker ne vedo, ali
ne bodo dobile še manj kot zdaj, vlada pa bi se sprejemanja
odločitev brez analiz morala bati zaradi skrbi za javne finance.
Je pa to dokaz, da pogajanja o povprečnini, financiranju občin in
o lokalni samoupravi ter njeni vlogi v državi niso nič drugega kot
politično mešetarjenje. Enkrat je vlada bolj naklonjena lokalcem,
drugič manj. S formulami naj se pa v šolah ukvarjajo.

