
stane en sam predor toliko, kot bi
stali skoraj trije. In nihče se ne
vpraša, kdo bo zgradil nove hiše v
Izoli, ko se bodo te zaradi slabo no-
sljivih kamenin in res skromnega
nadkritja posedale in bodo nastale
razpoke, sledilo pa bo morda celo
rušenje hiš.

Začarani ples
nekompetentnih na Darsu

Očitno se ponavlja začarani ples
nekompetentnega tehničnega vod-
stva Darsa z nezadostnim tehnič-
nim znanjem in političnim kadro-
vanjem. Ker sem skoraj enako kriti-
čen do sedanjega ministra za pro-
met, kakor sem bil do prejšnjega,
mi ne očitajo političnih razlogov za
moje kritično pisanje.

Denar Darsa se je razpršil tudi za
različne lokalne potrebe in porabo.
Blagor občini Blagovica, ki je s tem
denarjem pridobila šolo. V Rado-
vljici smo prav ta teden zaorali in
začeli graditi nujno potrebne in
dolgo pričakovane letališke steze.
Župan je pribarantal 60.000 kva-
dratnih metrov novega asfalta za le-
tališko stezo, ki jo bo treba prepla-
stiti morda že čez deset let. To pri-
dobitev bo uporabljalo intenzivne-
je 15 domačinov in 150 tujih pilo-
tov. Asfaltirana letališka steza bo
naša pot v neskončne svetovne šir-
jave, da bo Alpski letalski center po-
stal finančno uspešen kakor drugi
večji letališči, Maribor in Sečovlje.
Sledila bo investicija v velik nogo-
metni stadion, ker se je v Mariboru
pokazalo, da je to uspešna taktika za
razvoj letališča. Koliko večjo kon-
vekcijo ustvarja kvadratni meter
črnega asfalta od rosne trave, bo po-
vedano te dni v Københavnu. Če bi
vsaj s tem asfaltom zgradili 1,5 me-
tra široko kolesarsko stezo, bi pri-
dobili 40 kilometrov prvovrstnih
rekreacijskih površin, ki bi vsak
dan omogočile rekreacijo najmanj
1500 kolesarjem vseh kategorij iz
širše okolice, pozimi pa še smučar-
jem tekačem.

Prihaja čas suhih krav in čas, ko
bomo morali prodati eno zadnjih
dragocenosti družinske srebrnine –
Dars. Cena, ki so jo plačevali za av-
toceste, je bila tolikšna, kakor da bi
bil vanje vgrajeni diamanti, čeprav
so v cestišče predorov vgradili na-
vaden prod. Cena, ki jo bomo iztrži-
li, pa bo slabša kakor za zarjavelo
železnino.

Novi lastnik bo poskrbel za stro-
kovnjake in ne bo razsipal z denar-
jem, ne pri plačah in odpravninah
uprave ne pri sanacijah. Morda je to
edina rešitev za Slovence in jaro go-
spodo, da zopet postanemo samo
tlačani in podložniki v tuji lasti.

Aleš Arhar širi neresnice in v televi-
zijskem intervjuju zatrjuje, da ni
ustreznih certifikatov razen za op-
tično-lasersko požarno detekcijo,
ni samo podlo, ampak priča o stro-
kovni razgledanosti oziroma odkri-
ti korupciji v Darsu. V Šentvidu so
priredili razpis tako, da je bil pisan
na kožo samo enemu ponudniku.
Linearni detekcijski kabel je nekaj-
krat cenejši kot vgrajeni sistem la-
serske detekcije, ki uporablja teh-
nologijo optičnega vlakna. To vla-
kno je zelo občutljivo in je bilo v ga-
leriji Šentvid že nekajkrat pretrga-
no ob odstranjevanju ometa, kar
poslabša možnost natančnih meri-
tev. Sistem zahteva redne kalibraci-
je in ne omogoča visokotlačnega
vodnega čiščenja stropa, ker bi se
optični kabel lahko pretrgal.

Potratni požarnodetekcijski
sistem

Tako smo zapravili nekaj sto ti-
soč evrov za požarnodetekcijski si-
stem, ki ne omogoča drevesne
strukture priključitev. Pri cenejšem
senzorskem sistemu, ki je v marsi-
čem tudi boljši, se dva detekcijska
kabla preprosto povežeta s štirimi
žicami in celoten sistem se po po-
novnem zagonu vzpostavi z novo
konfiguracijo, ne zahteva kalibracij
in omogoča visokotlačno vodno či-
ščenje. Priključitev novih povezo-
valnih predorov in požarnega siste-
ma v njih bi trajala nekaj deset mi-
nut, in ne štirinajst dni. S takšnim
sistemom pa bi privarčevali nekaj
sto tisoč evrov ob nabavi in nekaj
deset tisoč pri vzdrževanju.

Primer: senzorski detekcijski si-
stem v Ljubelju je stal na avstrijski
strani 25.000 evrov, na naši pa op-
tični detekcijski sistem 75.000
evrov (brez montaže, programira-
nja, povezovanja sistemov …). Če bi
se odločili za cenejši sistem tudi mi,

bi bil dodaten strošek za dodaten
senzorski kabel samo 10.000. Tako
smo po neumnem zapravili precej
več kot 57.500 evrov.

Zgodba se tu še ne konča. Galerija
Šentvid bi namreč morala že danes
biti požarno zaščitena, obratuje pa
neskladno z evropsko direktivo
2004/54/ES o minimalnih varno-
stnih zahtevah za predore, saj v ga-
leriji nima zahtevane požarne za-
ščite tam, kjer so nad njo šola, žele-
znica in pomembna prometnica.
Tako se pričakuje, da bo Dars zelo
kmalu ali vsaj do leta 2019, ko meni,
da je rok, do katerega je treba izpol-
niti obveze iz evropske direktive,
zopet zaprl vsako cev posebej ali
predor v celoti za najmanj tri mese-
ce ali šest, odvisno od izbrane teh-
nologije protipožarne pasivne za-
ščite, ki bo stala od tri milijone
evrov do pet.

Poleti so izvedli testiranje pasiv-
nih požarnih zaščit ometa drugega
proizvajalca in zaščito s kalcitnimi
ploščami. Že na hitro se da sklepati,
da je spet nekdo kar po domače na-
redil test na dveh metrih in pri tem
storil več napak.

Novi omet so položili na predho-
dno dobro očiščeno podlago in vse
bi bilo vzorno, če ne bi prekrili tudi
dilatacije med dvema nosilcema,
ki je v galeriji Šentvid problematič-
na, saj številne dilatacije zamakajo.
Ob potresu ali zaradi delovanja ra-
zličnih vibraciji bodo te dilatacije
popuščale in bo brez dvoma omet
tam spet začel odpadati. Ustrezno
čiščenje in omet ne bosta poceni.
Problem bo znova v predelu viso-
kih nosilcev, kjer je le s težavo mo-
goče nanašati omet z brizganjem
pravokotno na podlago in enako-
merno na vse površine, posledica
bo lahko različna trdnost oprijema
na podlago.

Test kalcitnih plošč
Izvajalec pasivne zaščite, ki je pri-

kazal izvedbo požarne zaščite s kal-
citnimi ploščami, je sledil rebraste-
mu stropu in pri tem porabil precej
večjo površino plošč, kakor bi bilo
treba. V teh prostorih med nosilci
nastajajo zračni vrtinci, nadtlak in
podtlak, ki ustvarjata resonančno
gibanje zraka med nosilci. Sile, ki
pri tem nastajajo, so lahko večje kot
300kg/m², in to v zelo kratkih in-
tervalih. Posledica so resonančne
vibracije, ki so bile eden od glavnih
vzrokov za prvo odpadanje ometa.

Glavna napaka izvajalca del je bi-
la, da je pozabil priviti številne vija-
ke. Posledica tega bodo večje ampli-
tude vibracij na robovih plošč in
odpadanje plošč. Nekatere vijake je
načrtno privil samo na rob špranje
dilatacije in celo pozabil zaščititi
del stika dveh plošč. Obstajajo tudi
aktivne požarne zaščite, ki stanejo
od enega do petih milijonov evrov
in za vgradnjo katerih je potrebno
od enega do sedem tednov. Zanimi-
vo je, da je najcenejši ponudnik tudi
najhitreje vgrajen in porabi kar 400
metrov manj visokotlačnih cevi.

Tiščanje glave v pesek
V Sloveniji se kot med zdravniki

tudi v avtocestnem cehu udeležen-
ci – projektanti, inšpektorji, grad-
beniki – nočejo zameriti drug dru-
gemu, saj so že neštetokrat med se-
boj poslovali po načelu »vsak z vsa-
kim« in tako zaradi galantnosti,
morda pa tudi neznanja in objek-
tivne krivde raje tiščijo glavo v pe-
sek (beri beton). Kot v cesarjevih
novih oblačilih pa nihče ničesar ne
opazi in nihče noče o tem govoriti.
Nihče ne zna izbrati ustrezne me-
šanice betona za predore, nihče ni-
ma nič proti, če se zamenja beton
za asfalt, ki je bolj abraziven, bolj
temen, bolj problematičen zaradi
posedanja in izrivanja.

Nihče ne opazi, če šklepetajo ja-
ški v galeriji Šentvid, zato ker so na-
meščeni na kolesnicah in jih vsako
vozilo na prehitevalnem pasu do-
datno zaniha zaradi posedanja as-
falta in prihaja do utrujanja materi-
ala. Tega, ali imajo ustrezna jamstva
in certifikate za hitrosti vozil
100km/h in bremena večosnih to-
vornjakov za najmanj 25 let, nihče
ne preverja. Smrt motorista v gale-
riji v Mariboru leta 2000 je že dav-
no pozabljena. Priročna rešitev so
dodatno improvizirano vijačenje
ali varjenje.

Skoraj nobenega ne moti, da leti-
jo kovinske plošče dilatacij na no-
vih viaduktih in se sanacije izvaja-
jo več kot leto. Nič nas ne moti, če
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Peter Rak

Pro et contra

Če bo Tomaž Pandur res prevzel funkcijo programskega
direktorja Evropske prestolnice kulture (EPK) 2012, bodo
odzivi verjetno identični tistim, ki so spremljali njegovo
sedemletno vodenje mariborske drame: po eni strani

navdušeni oboževalci in po drugi ogorčeni nasprotniki. In obe strani
imata za svoje prepričanje svoje argumente. Pandur je nedvomno
gledališki mag, ki mu s karizmo in prepričanostjo o svojem tako rekoč
mesijanskem umetniškem poslanstvu uspe realizirati velike in odmevne
projekte, prav tako pa je zanj značilna tudi spretna poza, s katero
vzvišeno zavrača kritike o sterilni spektakelski produkciji, ki je osnovno
vodilo njegovega celotnega opusa.

Pobudnik angažiranja Tomaža Pandurja je mariborski župan Franc
Kangler, ki je reden gost pri režiserjevih mednarodnih projektih.
Ogledal si je tudi predstavi Barocco in Hamlet v madridskem Mataderu
ter bil menda tako navdušen nad prizoriščem v nekdanji klavnici, da je
Pandurju nemudoma ponudil ustanovitev tako imenovanega
Evropskega gledališča, ki bi svoj domicil dobilo v nekdanjih
mariborskih zaporih. Kangler računa na Pandurjev umetniški
potencial, širok vpogled v evropsko in svetovno kulturno produkcijo in
soliden renome, kar bi gotovo imelo pozitivne učinke pri kreiranju
programa; poleg tega režiserju ne gre odrekati velikega smisla za
marketing in predvsem izjemne energije.

Vse to so nedvomno lastnosti, ki si jih pri programskem direktorju
lahko le želimo, vendar obstajajo tudi številni zadržki. Prvi je nedvomno
ta, da umetnik le težko kreira program drugih, še zlasti ker mu je
Kangler namenil tudi vlogo avtorja enega osrednjih mariborskih
projektov leta 2012. Pandur je nedvomno sposoben organizator, toda
doslej se je ukvarjal predvsem s promocijo samega sebe, medtem ko bo
pri EPK treba potrpežljivo usklajevati najrazličnejše želje in interese
drugih ter brzdati lastni ego, ki pri Pandurju zanesljivo ni majhen.

Pandur je resda Mariborčan, vendar bi glede na več kot desetletje
dolgi eksil težko rekli, da bo znal ugotoviti, katere mariborske kulturne
potenciale je treba razvijati. Poleg tega so njegova temeljna
preokupacija megaprojekti, zato si ga je težko predstavljati kot
koordinatorja manjših, predvsem neinstitucionalnih kulturnih
centrov. In, ne nazadnje, Pandur nikoli ni bil pretirano natančen pri
vprašanju financ; očitki o domnevnih nepravilnostih njegovega
mandata v mariborski drami sicer nikoli niso dobili sodnega epiloga,
toda dejstvo je, da je po njegovem odhodu mariborska gledališka hiša
tako rekoč bankrotirala.

Ni dvoma, da Pandur sodi v Kanglerjev koncept EPK 2012, ki naj bi bil
predvsem enoleten glamurozen megafestival, toda prioritete morajo
biti drugačne. Nič ni narobe z nekaj velikimi projekti, ki bodo pritegnili
tudi obiskovalce iz tujine, vendar je hkrati treba revitalizirati lokalne
kulturne potenciale ter jim zagotoviti solidne infrastrukturne in
programske pogoje, da bodo lahko dolgoročno nosilci preobrazbe
mestne identitete. Pandur je tako več kot dobrodošel na mestu
koordinatorja programov, vendar bi bilo lahkomiselno, če bi imel
neomejene in ekskluzivne kompetence; njegov način dela bi bil lahko
repriza njegovega vodstva mariborske drame, ko je deloval po načelu
»za menoj potop«. Zato bi bila veliko boljša rešitev ustanovitev tima
programskih direktorjev, v katerem bi bil Pandur le prvi med enakimi.
Ali še bolje enak med enakimi. Seveda pa je vprašanje, ali ni to zanj in
njegov ego že premalo.

Branko Soban

Pravice za slabe čase

T eptanje človekovih pravic je že zdavnaj postalo nekakšna
stalnica vsakdanjega življenja in tudi mednarodnih odnosov.
Naključje je hotelo, da svet praznuje mednarodni dan
človekovih pravic prav na dan, ko v Oslu in Stockholmu

podeljujejo prestižne Nobelove nagrade. Letošnjo nagrado za mir je
dobil predsednik države, ki je vpletena v dve zelo dolgi (in izgubljeni)
vojni, v tisto v Afganistanu, ki se vleče že deveto leto, skoraj toliko kot
obe dosedanji svetovni vojni skupaj, pa je pred kratkim poslal celo nove
okrepitve.

Zaupal jih je generalu Stanleyju McChrystalu, nekdanjemu
poveljniku ameriških tajnih (in torej nenadzorovanih) operacij, ki ima
na glavi veliko masla. Ena njegovih enot (Task Force 6-26) je prav
»slovela« po zlorabah in mučenjih ujetnikov. Ko je resnica o Abu Graibu
– le enem od otočkov v novodobnem arhipelagu tajnih zaporov –
vendarle prišla na dan, se je kar 34 McChrystalovih mož znašlo pred
disciplinskimi sodišči. Tudi zato je letošnja nagrada za mir neprikrito
norčevanje iz mednarodnega dneva človekovih pravic in žlahtne
Nobelove dediščine hkrati.

Šved Thomas Hammarberg, komisar Sveta Evrope, pogosto
poudarja, da je v zunanji politiki in mednarodnih odnosih odločno
premalo človekovih pravic. »Po drugi svetovni vojni smo porabili
izjemno veliko časa in naporov za določitev standardov o človekovih
pravicah. V Združenih narodih in Svetu Evrope smo sprejeli vrsto
konvencij na to temo. Namenjene so bile tudi za krizne razmere in čase.
Takrat so pravzaprav najpomembnejše. Vaclav Havel je pred leti dejal,
da je življenje tistih, ki so nenehno teptali človekove pravice, postalo po
sprejetju tovrstnih konvencij bistveno težje, kot je bilo pred tem. Toda
marsikje po svetu niso menili tako. V krizah se namreč vselej pojavijo
politični tokovi, ki človekove pravice preprosto ignorirajo,« je komisar
Hammarberg potožil v enem od pogovorov.

Najbolj dramatično je v (ne)spoštovanje človekovih pravic zagotovo
posegel 11. september. Z nezakonito »vojno proti terorju«, ugrabitvami
nedolžnih terorističnih osumljencev, tajnimi zapori in mučenji. Celo
lanski ameriški nobelovec za ekonomijo Paul Krugman je Belo hišo
javno obtožil, da je brezobzirno poteptala človekove pravice in
svoboščine, pri nastajanju katerih je nekoč sama sodelovala. Tovrstno
ameriško brezobzirnost je, žal, vsa leta nekritično podpirala tudi
slovenska politična elita.

In potem je po človekovih pravicah drastično udarila še gospodarska
kriza. Zlasti po pravici do dela in dostojnega življenja. V revščini, ki je še
vedno ena najbolj sistematičnih in množičnih oblik kratenja človekovih
pravic, je že pred krizo živela najmanj poldruga milijarda ljudi,
gospodarski zlom, za katerega so v veliki meri krivi prav ameriški
finančni čarovniki, je na rob preživetja pahnil še nekaj sto milijonov
duš. Največ v najmanj razvitih državah sveta.

Krize so vselej izjemno učinkovito gojišče za nestrpnost vseh vrst. V
krizah znova dobijo moč stereotipi, diskriminacija, sovraštvo do
drugačnih. Prav zato človekove pravice nikakor ne bi smele postati
razkošje, ki si ga je mogoče privoščiti le, kadar je zunaj lepo vreme.
Zanje se je treba še posebno vneto bojevati prav med kriznim
treskanjem in grmenjem. Mednarodni dan človekovih pravic je bil zato
izjemna priložnost za razmislek, kako naprej. Toda svet je tudi tokrat ni
izkoristil. Zdi se, da politične elite zanima le še lastno preživetje.

MOL je trikrat preplačala
rušenje svoje podrtije

V prispevku (Delo, 4. decembra
2009), še enem v vrsti nekorektnih
in zavajajočih namigovanj Janeza
Petkovška, avtor »preveri in ugo-
tovi, da je Mestna občina Ljublja-
na trikrat preplačala rušenje svoje
podrtije«.

Za rušitev hiše na Celovški 41 je
MOL po sklepu župana z dne 8. 9.
2009 izvedla javno naročilo, kate-
rega ocenjena vrednost pred odda-
jo povabila k ponudbam je znašala
60.000 € z DDV. V roku, določe-
nem za oddajo ponudbe, smo pre-
jeli tri ponudbe, pri tem ena ni iz-
polnjevala pogojev, zahtevanih v
povabilu, zato je bila iz nadaljnje-
ga postopka izločena. Ostala po-
nudnika, Hipox, d. o. o., in Cestno
podjetje Ljubljana, d. d., sta bila
povabljena k pogajanjem, predmet
pogajanja je bila cena. Izbran je bil
Hipox, d. o. o. za končno ponujeno
vrednost v znesku 57.480 € z DDV,
ki je bila za 10.320 € nižja od ponu-
jene cene drugega ponudnika.

Ker lahko gospod Petkovšek to,
kar je mestna uprava naredila s
pripravo dokumentacije in izved-
bo javnega razpisa, z nekaj tele-
fonskimi klici očitno naredi bistve-
no bolje in tako prihrani sredstva
MOL, ga prijazno vabim, da v pri-
hodnje kot zunanji sodelavec so-
deluje pri javnih razpisih MOL ter
zagotovi, ne le telefonske, ampak
tudi uradno ponudbo po cenah, ki
jih v svojem prispevku navaja. V
kratkem bomo izvedli javno naro-
čilo za rušenje stavbe na Ižanski
305 in vesel bom, če nam bo go-
spod Petkovšek v skrbi za mestno
blagajno priskočil na pomoč in za-
gotovil navedeno.
Zoran Janković,
župan Mestne občine Ljubljana

Modelarstva se ne da
učiti v gostilni

S presenečenjem smo prebrali
članek cenjenega novinarja g. Sa-
ma Petančiča (Delo, 4. decembra
2009) o prostorski stiski raketne-
ga kluba Vladimir M. Komarov

kot posledici zmanjšanega finan-
ciranja občinske tehniške kulture
v Ljubljani. Že proračunski podat-
ki o višini sredstev za sofinancira-
nje društev in drugih nevladnih
organizacij v Mestni občini Lju-
bljana na področju otroških, šol-
skih in prostočasnih dejavnosti,
med katere spadata tudi tehnika
in naravoslovje, kažejo porast teh
sredstev od leta 2007 do 2009; v
letu 2010 pa se kljub finančni krizi
celo še povečujejo. Leta 2007 smo
iz mestnega proračuna za nevla-
dne organizacije na področju
otrok, šolstva, mladine in prepre-
čevanja zasvojenosti namenili
688.000 evrov, leta 2008 905.000
evrov, leta 2009 950.000 evrov,
okvirna sredstva v razpisu za leto
2010 (pravkar zaključen rok pri-
jav) pa so 1,069.000 evrov, skupaj
3.613.000 evrov.

MOL raketarskemu klubu ni ni-
koli namenjala finančnih sredstev
niti zagotavljala prostora, zmeraj
pa smo imeli in še zmeraj imamo
več kot dobre strokovne odnose z
Mestno zvezo za tehnično kulturo,

ki jo še vedno sofinanciramo, saj se
redno in uspešno prijavlja na raz-
pise MOL in strokovno vodi tehnič-
ne programe za otroke (krožke) in
izobraževanja učiteljev v osnovnih
šolah. Prav tako uspešno izvaja
počitniške dejavnosti za otroke in
mladino, katere so izjemno dobro
obiskane in ocenjene s strani otrok
in staršev. Poudariti želimo, da je
MOL tako kot druge občine dolžna
financirati javne zavode, ki jih
ustanavlja skladno z zakonom,
medtem ko sofinancira nevladne
organizacije skladno s sprejetimi
strategijami in proračunskimi
zmožnostmi, kar pomeni, da jih ni-
kakor ne financira v celoti ali celo
prevzema obveznosti za zagota-
vljanje prostora, opreme, plačila
zaposlenih itd. Da je sodelovanje z
javnimi zavodi na področju vrtcev
in šol v Ljubljani več kot vzorno in
model dobre prakse, je razvidno v
kakovosti dela za otroke in mladi-
no v Ljubljani, prav tako pa prepo-
znavno v strokovnem evropskem
merilu. Tudi višina sredstev, ki jih
Ljubljana vsako leto namenja ne-

vladnim organizacijam v primer-
javi z drugimi občinami in ministr-
stvi, kaže na izjemno naravnanost
mesta k delu nevladnih organiza-
cij, na katere smo v Ljubljani pono-
sni, meščani pa imajo izboljšan ži-
vljenjski standard zaradi njihovih
programov in storitev.

Da lahko NVO pridobi mestna
sredstva za delovanje in najem
prostorov, pa se mora vsaj prijaviti
na razpise MOL. Letos smo raketni
klub k vsem našim razpisom, tudi
posebnemu razpisu MOL za tehni-
ko in eksperimentiranje, še posebej
pisno pozvali. Žal se na ta poziv
astronavtsko-raketarski klub Vla-
dimir M. Komarov ni odzval in tudi
ni oddal svoje prijave. Med vsemi
možnimi razpisi je prispela zgolj
prijava za manjša sredstva na po-
dročju raziskav. Ali to pomeni, da
bomo še celo leto 2010 brali o pro-
storski stiski kluba in odgovorno-
sti MOL zanjo?
Marija Fabčič,
načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo
in izobraževanje MU MOL

Pisma bralcev in odmevi pisma@delo.si
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Ž e šestič v letu in pol so zaprli
predor Šentvid, tokrat zara-
di priključevanja na Celo-
vško cesto. Zapora bo pred-

vidoma štirinajst dni, in to v času,
ko pričakujemo povečan pomet za-
radi praznikov in tudi slabše vozne
razmere zaradi padavin in poledice.
Delo je treba končati, mar ne?

Ne nasprotujem temu, da je treba
spojiti veliko žic in zadeve preizku-
siti ter pri tem opraviti veliko dela.
A vse je mogoče načrtovati tako, da
gradnja poteka modularno ter da so
vsi daljinski vklopi predvideni že v
osnovnem projektu in se samo do-
datno vključijo v sistem. Nespame-
tno je, da se vse postavlja na glavo
in na novo. Treba je spojiti požarno
detekcijo, komunikacijske vode, si-
gnalizacijo, razsvetljavo in nastavi-
ti jakosti prisilnega prezračevanja,
vse skupaj pa preveriti z novo po-
žarno vajo.

Zapora prometa bi bila
lahko le dan ali dva

Modularna gradnja je mogoča in
v svetu uveljavljena praksa, še po-
sebno v času, ko je večina vklopov
elektronsko krmiljenih na daljavo
in je pomembno imeti pravilne
elektronske naslove posameznih
komponent v sistemu. A dobri pro-
jektanti in uspešno vodeni izvajalci
bi ta dela lahko opravili med eno-
dnevno zaporo prometa ali največ
dvodnevno. O tem sem prepričan.

Če primerjam zahtevnost preseli-
tve letališča München, ki se je orga-
nizirano preselilo na novo lokacijo
z vsemi telefonskimi številkami,
službami, vozili, izposojevalnicami
avtomobilov, spremembo avtoce-
stne signalizacije, kargoskladiščem,
kuhinjo za katering, vsemi hangar-
ji, restavracijami, trgovinami, de-
lavnicami, servisi, delavci, letali in
potniki, potem je predor Šentvid po
zahtevnosti samo kapljica v ocea-
nu, ne v morju. Je pa res, da tam ni-
so imeli uprave Darsa.

Skozi predor Šentvid pelje pribli-
žno 36.000 vozil na dan; če bo vsak
voznik zaradi zapore izgubil samo

deset minut, to pomeni 6000 ur na
dan ali v dveh tednih skupaj 84.000
izgubljenih ur. Povedano v denarju,
po tarifi deset evrov bruto na uro,
so nam skupaj ukradli za 840.000
evrov časa. Če Dars meni, da se mu
pomembnost povečuje premo so-
razmerno z dolžino vrst, potem živi
v zmoti celotno njihovo vodstvo z
novo predsednico gospo Duhovni-
kovo in njenimi ne še imenovanimi
člani uprave na čelu.

Kaj počne minister?
Človek bi se vprašal, kaj počne

minister Patrick Vlačič, ali ga res
lahko vedno »nafarbajo« z visoko
strokovnostjo – stari znanci, posve-
čeni projektanti in preverjeni stro-
kovnjaki. Vprašanje je, ali še vedno
raje zaide na koncerte in bučne za-
bave ali morda razmišlja tudi o ra-
cionalizaciji in prevetritvi gradnje
slovenskih avtocest. Od začetka
mandata ni našel časa, da bi ga av-
torji študije, ki je bila opravljena za
Šentvid, seznanili z boj racionalni-
mi, cenejšimi in predvsem hitrejši-
mi nadgradnjami požarne zaščite v
galeriji Šentvid. Prav tako se ni od-
zval na povabilo, da si ogleda 3K-re-
verzibilni demopredor na sloven-
sko-hrvaški meji. Pri nadgradnji
predora Karavanke bi bilo mogoče
privarčevati 300 milijonov evrov,
če bi se odločili za nadgradnjo pre-
zračevalnega sistema po metodi 3K.

To, da eden glavnih odgovornih
za gradnjo in sanacijo pri Darsu

Očitno se ponavlja
začarani ples
nekompetentnega
tehničnega vodstva
Darsa z nezadostnim
tehničnim znanjem
in političnim
kadrovanjem.

Prihaja čas suhih krav
in čas, ko bomo morali
prodati eno zadnjih
dragocenosti
družinske srebrnine –
Dars. Cena, ki so jo
plačevali za avtoceste,
je bila tolikšna, kot da
bi bili vanje vgrajeni
diamanti, iztržili pa
bomo manj kakor za
zarjavelo železnino.Andrej Čufer

strokovnjak za predore

Gostujoče pero

Dars še naprej neznosno nestrokovno


