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Imetniki materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v Delu, so družba Delo,
d. d., ali avtorji, ki imajo z družbo Delo, d. d., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepove-
dana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del
ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Delo, d. d.
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Miha Jenko

Slaba banka tudi pri nas?

N ajnovejši načrti za ustanovitev slabih bank v Nemčiji in
Avstriji kažejo, da posledice bančne in finančne krize
prehajajo v Evropi na novo raven. Vsote v igri so velikanske.
Načrti podržavljene münchenske Hypo Real Estate (HRE) za

ustanovitev slabe banke, »težke« 210 milijard (!) evrov, razmišljanje
nemških deželnih bank o ustanovitvi slabih bank po vzoru
bankrotirane WestLB (s 85 milijardami evrov problematičnih naložb)
in priprave na ustanovitev dunajske slabe banke za čiščenje naložb v
srednji in vzhodni Evropi, ocenjenih na 200 milijard dolarjev, kažejo,
kako močno so banke v naši bližnji soseščini okužene s slabimi
naložbami.

Evropska komisija je ta teden sicer izrazila resne pomisleke, ali je
nepremičninska velikanka HRE po predlaganem scenariju sploh
zmožna preživeti, tako da še ni znano, kakšna bo dokončna cena za
doslej največjo nemško bančno katastrofo. Očitno pa se v praksi
spreminja tudi dosedanja doktrina, da je namen slabih bank predvsem
izločitev »strupenih« finančnih inštrumentov iz bančnih bilanc. Novi
primeri iz Nemčije in Avstrije dokazujejo, da številne banke potrebujejo
precej temeljitejše čiščenje ter da ne gre več zgolj za izločanje ničvrednih
papirjev in t. i. strukturiranih finančnih produktov, ampak tudi slabih
posojil in drugih dubioz iz bančnih bilanc. Še več, avstrijska slaba
banka nastaja celo pod okriljem Svetovne banke, ki se očitno boji
verižnega bančnega poloma v srednji in vzhodni Evropi.

Takšen razvoj dogodkov postavlja v novo luč tudi stališče naše
izvršne in denarne oblasti, da v Sloveniji slabe banke ne potrebujemo,
ker da naše banke v svojih bilancah nimajo ničvrednih finančnih
inštrumentov, ki so pustošili po zahodnih bankah in povzročili
finančno in nato še gospodarsko krizo. Po uradnih podatkih znaša pri
nas delež slabih posojil dva odstotka bilančne vsote (približno milijarda
evrov), neuradno se številka bliža trem odstotkom (poldruga milijarda
evrov), po teoriji pa se stvari začnejo zapletati, ko je slabih posojil za
štiri odstotke bilančne vsote. V našem primeru je to za dobri dve
milijardi evrov. Odločitev če, kako in kdaj bomo v Sloveniji pristopili k
sanaciji slabih bančnih naložb, bosta morali vlada in Banka Slovenije
sprejeti, še preden bo ta zadnja meja dosežena. Sicer pa imamo s teorijo
in prakso slabe banke v Sloveniji bogate izkušnje. Le da smo jo v 90.
letih, ko smo s podporo davkoplačevalcev, vredno dve milijardi
tedanjih mark, sanirali NLB in NKBM, poimenovali za »agencijo za
sanacijo bank in hranilnic«.

Vsaka ustanovitev slabe banke je potencialno velik moralni hazard
ter breme za proračune in vlade, ki se že tako spopadajo z rekordnimi
javnofinančnimi primanjkljaji. Ustanovitev slabe banke je zato
upravičena le, če račun za slabe bančne naložbe najprej prevzamejo
lastniki, nadzorniki, menedžerji in zaposleni v bankah. Šele nato lahko
pridejo na vrsto davkoplačevalci. Sedanje prizadevanje ameriškega
predsednika Obame, da bi v ameriških bankah znova postavili »kitajski
zid« – med poslovnim in bolj špekulantskim investicijskim bančništvom
– po vzoru Glass-Steagallovega zakona, ki ga je pod pritiskom lobistov
z Wall Streeta leta 1999 odpravila Clintonova administracija, kažejo,
da se Bela hiša že loteva enega glavnih vzrokov za sedanjo krizo. Pri nas
je vladajoča politika nekaj korakov za Američani in predvsem zbira
informacije o posledicah bančne krize, z ukrepi, kakor je pokazala
jamstvena shema, pa zamuja. Tudi zato bo zanimivo slišati, kaj se bo,
predvidoma konec prihodnjega tedna, premier Pahor dogovoril na
srečanju s slovenskimi bankirji, dobrimi in slabimi.

Univerzitetne dvoživke
Včeraj je bilo v tej rubriki obja-

vljeno pojasnilo Stanke Ritonja,
sekretarke v službi za stike z jav-
nostjo ministrstva za gospodar-
stvo, k mojemu komentarju, obja-
vljenem 19. januarja na mnenjski
strani. Gospa Ritonja je v omenje-
nem pismu dala pojasnilo k stav-
ku iz komentarja, da je »minister
za gospodarstvo dr. Lahovnik,
vsaj če je res, kar piše na spletni
strani EF, nosilec kar enajstih
predmetov«. Zapisala je, da »mi-
nister kot izredni profesor izvaja
samo en predmet Združitve in pre-
vzemi, na podiplomskem študiju v
obsegu 28 ur na študijsko leto«, da
je »kot nosilec naveden pri petih in
ne enajstih predmetih« in da
»imajo lahko predmeti na fakulte-
ti več nosilcev oziroma se nekateri
predmeti ne izvajajo v vseh šol-
skih letih«.

Glede na tolmačenje z UL ome-
njena trditev, da je minister La-
hovnik kot nosilec naveden le pri
petih predmetih, nikakor ne drži,
ker »predmet, ki se izvaja na viso-
košolskem in univerzitetnem bo-
lonjskem programu prve stopnje,
ni isti predmet, ampak gre za dva
predmeta, ki se razlikujeta v obse-
gu zahtevane študijske literature
in glede na različne usmeritve
enega in drugega programa«.

Drži pa, kar je napisano o nosil-
cih. Čeprav na nekaterih fakulte-
tah velja praksa, da je lahko samo
en nosilec predmeta, na EF pravi-
jo, da je pri njih »praviloma en no-
silec predmeta, lahko jih je pa več
in v tem primeru postanejo sono-
silci predmeta, ki se ob načrtova-
nju izvedbe med seboj dogovorijo,
kako se bo predmet izvajal«. Tudi
na UL so potrdili, da več nosilcev

»ni v nasprotju z veljavnimi akti«
te univerze.

O tem, zakaj je Lahovnik, ki je
svojo zaposlitev na UL zamrznil,
na EF pa je v tem študijskem letu
dodatno petinsko zaposlen, nave-
den pri tolikih premetih, pa poja-
snilo EF pravi, da so »na spletni
strani objavljeni tudi predmeti sta-
rih programov, pri katerih se peda-
goški proces ne izvaja več, izpiti pa,
zato torej še vedno objava«.
Jasna Kontler - Salamon, Delo

Lahovnik hoče
protikorupcijske
klavzule

V zadnjem času je bilo v Delu in
drugih medijih kar nekaj namigo-
vanj Kopača, Lahovnika in Meha
na morebitno korupcijo pri podpi-
su pogodbe za nabavo opreme
bloka 6 v TEŠ. Puščice letijo na
upravo HSE v času, ko sem bil tam
eden od direktorjev, oz. letijo zla-
sti name in preko mene na prej-
šnjo vlado.

V Delu 21. januarja je v naslovu
zapisana izjava direktorja HSE
Boruta Meha, da ni gotovo, da pri
bloku 6 ni bilo korupcije. V po-
dnaslovu pa, da so po njegovem
prihodu v novih pogajanjih ceno
tehnološke opreme znižali za sto
milijonov evrov. Ko nepoučeni
bralec logično poveže naslov in
podnaslov, je ugotovitev šokan-
tna: nesposobno in podkupljivo
prejšnje vodstvo HSE je »zamoči-
lo« sto milijonov evrov!

V nadaljevanju piše, da je Borut
Meh od TEŠ zahteval nova poga-
janja in da sta HSE in TEŠ podpi-
sali pogodbo o aktivnem nadzoru
naložbe v blok 6 s strani HSE in da
so imenovali 4-članski nadzorni
odbor, ki je najprej preveril proti-
korupcijske klavzule. Nov sklep

nepoučenega bralca: nadzora na-
ložbe pod prejšnjo upravo HSE ni
bilo, korupcija pa je verjetno bila,
saj protikorupcijske klavzule oči-
tno niso bile v redu, sicer Meh ne
bi rekel tega, kar je. In ker je Zago-
žen kriv že pri Patrii, je logično, da
je kriv tudi tukaj. Ergo: prejšnji so
bili lopovi, ti pa so poštenjakarji!

Dasi ne bi rad ponavljal tega,
kar sem pred časom zapisal v zve-
zi z naložbo v blok 6 v Delu v rubri-
ki Gostujoče pero, je treba vendar-
le reči, da je naložba v blok 6 na-
ložba Termoelektrarne Šoštanj in
ne naložba HSE. TEŠ je gospodar-
ska družba, ki ima svojo upravo in
svoj nadzorni svet, ki sta v celoti
samostojno vodila to naložbo.
HSE je resda lastnik TEŠ, zato je
bilo prav, da sta glede na velikost
naložbe z njo soglašala tudi upra-
va HSE in nadzorni svet HSE, po-
tem ko jo je predhodno podrobno
proučila revizijska komisija nad-
zornega sveta HSE pod vodstvom
dr. Francija Križaniča, sedanjega
ministra za finance. Še prej pa je
bila naložba vključena v nacio-
nalni energetski program in sta jo
potrdila tudi vlada in parlament.

Pogodbo z Alstomom je podpi-
sal direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik, s
sodirektorjem HSE magistrom Vi-
lijem Pozebom pa sva jo na željo
pogodbenega partnerja zaradi
njenega obsega in pomena parafi-
rala. S tem sva le potrdila, da za
njo stoji tudi HSE. Nisva je torej
podpisala, kot podtika minister
dr. Matej Lahovnik, razen če ne lo-
či med podpisom in parafo? (Delo,
22.1.2010)

Z direktorjem Pozebom nisva
bila vključena v pogajanja in tudi
pogodbe niso pripravljale stro-
kovne službe HSE. Od TEŠ smo
zahtevali, da ravna po istih prin-
cipih, kot da bi šlo za javni razpis

po zakonu o javnih naročilih, če-
prav pogodba ni bila zavezana
določilom zakona o javnih naro-
čilih. Zato so v pogodbi tudi vse
ustrezne protikorupcijske kla-
vzule.

Imeli smo smolo, da se je pogod-
ba podpisovala v trenutku, ko so
bile cene elektrike najvišje v zgo-
dovini. Ko sem prišel na HSE, so
bile 35 – 40 € za megavatno uro, v
času podpisa pogodbe pa so bile
100 – 110 €! Skladno z njimi so po-
skočile tudi cene izdelavnih mate-
rialov. Takrat krize še ni bilo in
strokovnjaki so ocenjevali, da ute-
gnejo cene električne energije po-
skočiti tudi na 150 ali več evrov za
megavatno uro. Ali z drugimi be-
sedami: ko smo projekt blok 6 po-
dedovali od prejšnje vlade in prej-
šnjega vodstva HSE, je veljalo, da
en megavat instalirane moči sta-
ne en milijon evrov, torej bi nalož-
ba stala 600 mio evrov. Potem pa
se je to razmerje povsod po svetu
spremenilo na 1 : 1,6 in naložba je
pristala pri milijardi evrov in čez.
Vendar so vsi izračuni še vedno
kazali njeno donosnost. V pogod-
bi so določila, da se cene materia-
lov tudi znižajo, če padejo cene su-
rovin na borzah. Zato sva tudi s
Pozebom, takoj ko je nastopila
kriza in z njo padec cen materia-
lov, zahtevala ponovna pogaja-
nja za znižanje cen opreme. Torej
ni res, da je to zahteval šele seda-
nji direktor Borut Meh, kot piše v
Delu 21.1.2010.

Če bi želel nadaljevati v dema-
goškem stilu, ki diha iz časopisnih
poročil, bi moral jaz vzklikniti: »A
res, potem ko je padla cena elek-
trike s 105 na 55 €, torej za 50 %,
ste z novimi pogajanji znižali ce-
no opreme samo za 100 mio
evrov! Zakaj je niste za 40 %, t.j. za
300 milijonov? Vrednost opreme

Alstoma bi bila po novem 485 mio
evrov, celotna naložba v blok 6 pa
687 mio evrov. Kdo je pri novih
pogajanjih pospravil v žep 200
mio evrov?«

Naj mi direktor TEŠ dr. Uroš Ro-
tnik oprosti te neumnosti; pokazal
sem le, do kakšnih absurdov lahko
pripelje pravičniško-demagoška
logika novih oblastnikov.

Tudi ni res, da je projekt slabo
vodil HSE, kot piše Kopač, in da je
šele Meh vzpostavil nadzor. Pri
vseh večjih projektih hčerinskih
družb HSE smo v komisijo za izbor
dobaviteljev delegirali najodgo-
vornejše strokovnjake HSE. Tudi v
primeru bloka 6 sta bila vključena
dva strokovnjaka. Pri nobenem od
projektov, npr. pri prečrpovalni
elektrarni Avče ali pri verigi hidro-
elektrarn na Spodnji Savi, nisem
sodeloval pri pogajanjih ali naro-
čal direktorjem oz. članom komisi-
je za izbor, katere dobavitelje ali
kooperante naj izberejo, in še
manj, kakšne naj bodo cene. Če bi
se na HSE polastili vseh vzvodov
odločanja o posameznih investici-
jah hčerinskih družb, kot misli Ja-
nez Kopač, da je prav, bi šele bili de-
ležni upravičenih očitkov o možno-
sti korupcije! Zato odločno zavra-
čam vsaka namigovanja in podti-
kanja o napakah in koruptivnosti.

Namesto da bi se minister La-
hovnik v času krize izkazal za za-
ščitnika menedžerjev in predstavil
konkretne ukrepe za pomoč go-
spodarstvu pri izhodu iz krize, ja-
dra na valovih pravičniške dema-
gogije, všečne obubožanemu ljud-
stvu. Pri tem pa ne ve, ali pozablja,
da so takšni valovi vedno višji in
da bolj zanesljivo privedejo v bro-
dolom kot pa v miren pristan.
dr. Jože Zagožen,
Hafnerjeva 6a, Ljubljana

Pisma bralcev in odmevi pisma@delo.si

Boris Šuligoj

Ulica ribjih konzerv v Pivki

V Izoli se je zgodil kitajski sindrom. Kitajski sindrom v tem
smislu, da se je vse obrnilo na glavo. Ni več Kitajska odvisna
od Amerike, ampak nasprotno. In ni več Pivka odvisna od
Izole, ampak nasprotno. Vsaj kar zadeva ribje konzerve.

Dejstvo, da se bo Delamaris, tovarna za predelavo rib, preselila v Pivko,
z golega poslovnega vidika ni nič posebnega. Na svetu se podjetja vsako
minuto selijo iz enega kraja v drugega in lovijo poslovne priložnosti. Če
so v Pivki izračunali, da jim bo pridelava rib prinesla dobiček, hvala
bogu – vsaj nekomu. V Izoli je predelava rib zadnja leta životarila in
gnila. Očitno je bilo, da si je njeni lastniki ne želijo več. Naj gre
Delamaris na Mars, če so tam kakšni Na’vijci, ki znajo s konzervami.

Z izolskega zornega kota pa je vse skupaj nekoliko drugače. Izola je
zrasla na ribiški in tudi na ribiškopredelovalni tradiciji. Pobrati Izoli
ulico ribjih konzerv je približno tako, kot če bi v Pivko selili Sečoveljske
soline, blejski otok ali ljubljanski grad. In če bodo ribje konzerve v Pivki
biznis in bodo omogočile odprtje novih delovnih mest, zakaj se to v Izoli,
kjer ribe same skačejo iz morja, ne bi moglo zgoditi?

Kaj oziroma kdo ima zasluge za selitev Delamarisa iz Izole? Za
spremembo krivec tokrat ni bil Igor Bavčar, ampak Vojko Maver,
nekdanji dolgoletni Delamarisov direktor, njegov poznejši večinski
lastnik in politični vplivnež v občini ter izolski občinski svetnik. Zadnji
(s podporo županov vred) je namreč vsa leta podpiral selitev industrije z
območja ladjedelnice in Delamarisa ter zemljišče namenil turističnim
vsebinam.

Leta 2007 so zato Delamarisovi lastniki štiri hektare veliko
tovarniško zemljišče ob morju prodali Vegradu in zanj iztržili (po
ocenah) več kot 20 milijonov evrov. Izolski župan Tomislav
Klokočovnik je Delamarisu ponudil nadomestno zemljišče v industrijski
coni. Ne zastonj, zahteval je 1,8 milijona evrov za stavbno pravico. Če bi
jo dal brezplačno Delamarisu, bi jo moral brezplačno deliti tudi drugim.
Toda Delamarisovi lastniki bi od kupnine za staro zemljišče zlahka
odšteli zahtevano vsoto za desetkrat cenejše novo zemljišče, dodali bi še
dva milijona in imeli sodobno tovarno v Izoli, v žepu pa še zmeraj vsaj
16 milijonov evrov čistega dobička.

Toda lastniki in direktor Delamarisa niso bili ravno takšni, kakršne
so pričakovali Izolani. Takšni, ki bi skrbeli za obstoj in razvoj družbe.
Delamaris je bil zanje samo sredstvo priložnostnega zaslužka, ki jim ga
je omogočil zakon o privatizaciji. Zemljišče so prodali gradbenemu
podjetju, samo podjetje še za dodatnih 4,5 milijona evrov v Pivko. In
zdaj naj bi se 118 delavcev (še lani jih je bilo 155) vsak dan vozilo v Pivko?
Ne. Prej ali slej se bodo odpovedali vožnji in službi.

Delamaris je žalostna izolska zgodba in povsem podobna izolskemu
Mehanu. Ko je nekdanjo izolsko tovarno igrač prevzel zasebnik, je bilo v
njej še 350 delavcev. Prevzel jo je za poldrugi milijon evrov, več hektarov
stavbnih zemljišč pa je bilo tedaj ocenjenih na več kot deset milijonov
evrov. Po nekaj letih životarjenja je šel Mehano v likvidacijo, delavci na
cesto. Zakaj bi se kdo mučil z industrijo in zaposlenimi, če lahko iz
fotelja mešetari z nepremičninami? Ekstraprofitarska obmorska
zemljiška renta je postala kamen okoli vratu ne samo izolskega, ampak
vsega obalnega gospodarstva. Tudi turističnega v Portorožu. In prav
nikomur od državnih ali občinskih ekonomskih strategov se doslej ni
zdelo vredno, da bi to katastrofo s kakršnimi koli instrumenti končali.

Spet kolone, dolge šest kilo-
metrov, spet zapore predora
Karavanke in Trojane.
Ko so priključevali nove od-

cepe v predoru Šentvid, sem trdil,
da je dela mogoče opraviti modu-
larno in precej hitreje; ko v Darsu
obljubljajo odprtje Trojan po poža-
ru že v nedeljo, pa trdim prav na-
sprotno.

Predor Trojane bi moral biti zo-
pet zaprt za nekaj tednov, če ne me-
secev, ker je treba obnoviti v požaru
poškodovano betonsko oblogo. V
recesiji dobrodošel posel za gradbe-
nike, nove kolone za voznike in za-
stoji v prometu.

Ponavljanje grehov
iz Šentvida

Dars namerava samo dodati ne-
kaj kablov za razsvetljavo in detek-
cijsko optično vlakno ter predor
pokrpati toliko, da bo v njem lahko
stekel promet. Nihče pa ne razmi-
šlja o odgovornosti za to, da bo ter-
mično poškodovani in kemično
spremenjeni beton moral prenesti
tudi fizikalne obremenitve prome-
ta in bo zaradi lokalnih obremeni-
tev odpadel. Nova uprava Darsa in
novi minister za promet ponavlja-
ta stare grehe. Se res nismo še niče-
sar naučili iz eksperimentiranja v
Šentvidu? Morda bi morala uprava
Darsa brati slovenske avtorje, kot
je bil Herman Potočnik Noordung,
ki opisujejo gravitacijo in antigra-
vitacijo.

V Darsu očitno tudi ni nikogar, ki
bi vedel, kako so nekoč v dolini Ra-
dovne delali apno v kopah. Kalcijev
oksid (CaO) namreč poznamo tudi
kot žgano apno (živo apno, apno
...); pridobivamo ga z žganjem kal-
cijevega karbonata (tehnično: žga-
nje apna). Apnenec v kosih žgejo
pri približno 1100 stopinjah Celzija

v jaškastih, krožnih ali rotacijskih
pečeh. Naložiš kopo kamenja in jo
kuriš toliko časa, da se razbeli, po-
tem pa gasiš prepečeno kamenje ta-
ko, da polivaš vodo. Popolnoma
enak postopek, kot je potekal v Tro-
janah. Tam ponoči čistijo strop z
vodo, še na dež ali plundro jim ne
bo treba čakati. Apno nastaja name-
sto kamenčkov v strukturi betona
in beton se bo pod vibracijami zra-
ka zaradi prometa in tovornjakov
začel luščiti, kot se je v Šentvidu – v
kosih.

Nova uničena vozila,
morda celo žrtve?

Za segrevanje betona je zadošča-
lo žito, ki je izgorelo v tovornjaku,
pa gorivo, gume in tudi veliko vpi-

hovanja skozi vzdolžno ventilacijo.
Po vodnem čiščenju, kot rečeno, že
poteka kemična reakcija, ki bo
kmalu povzročila odpadanje in lu-
ščenje betona. Stavim sicer, da bo s
tem »odpadla« tudi nova uprava
Darsa in minister za promet, če se
bo ponovila zgodba iz Šentvida.
Spet bodo uničena vozila, morda
bodo celo žrtve zaradi odpadanja
obloge, ki je težja od virmikulitnega
lahkega protipožarnega ometa z ga-
lerije Šentvid.

Mimogrede: v četrtek nas je v te-
levizijski oddaji dobro zabaval go-
spod v Darsa z naivnostjo, da jim
bodo zavarovalnice poljskega to-
vornjakarja povrnile vse stroške
obnove v predoru. Po možnosti tu-
di stroške, ki jih imamo vozniki s
čakanjem v kolonah ... Vsekakor
gospod lahko upa v povračilo stro-
škov, ko bo dokazal, da ni imel
spolzkega betona v predoru zaradi
slabega materiala, da je predor do-
bro osvetljen in ni bilo v njem stro-
boskopskega učinka, da je imel ena-
ke ali večje table Stop na portalu

predora in da je tudi Dars poplačal
povzročeno škodo nemškim vozni-
kom v Šentvidu.

Kako zmanjšati kolone
med obnovo predora

Preprosto: regionalko bi v odse-
ku obvoza spremenili v enosmerno
cesto in pretočnost ter varnost se
lahko ob ustrezni signalizaciji zelo
povečata. Seveda bi navada vozni-
kov domačinov in tistih, ki se zau-
stavijo pri gostilni na Trojanah, po-
menila veliko nevarnost, če bi kdo
pozabil na spremenjeni režim vo-
žnje. Toda ob dobri signalizaciji je
to izvedljivo in bi preprečilo kolo-
ne. Seveda bo to že morala upošte-
vati prometna študija Darsa za izre-
dne razmere.

Rad bi se zahvalil trem srčnim
fantom gasilcem, ki so z odločnim
in hitrim gašenjem omejili širjenje
požara v predoru. Še vedno pa sem
presenečen, zakaj jim ni uspelo po-
gasiti požara v začetni fazi, če so pri-
šli v sedmi minuti na kraj požara.
Zelo verjetno je vzdolžna ventilaci-

ja, ki je delovala s polno močjo, tako
intenzivno podpihovala požar, da
ga ni bilo mogoče več pogasiti, saj
na fotografijah, objavljenih v medi-
jih, vidimo, da sta dva tovornjaka
povsem pogorela. Očitno so še ve-
dno zelo neozaveščeni tudi profesi-
onalni šoferji: eden je stekel (kot
lahko sodimo s posnetkov) v dim v
smeri gibanja zraka, drugi pa sploh
ni želel zapustiti svojega tovornja-
ka. Oba sta bila nespametna.

Razmislek o vzdolžni
ventilaciji v predoru

Zato sem prepričan, da bi bilo tre-
ba kljub srečnemu naključju, da
smo se izognili človeškim žrtvam,
strokovno preveriti način predvi-
dene sanacije in predvsem celotni
koncept vzdolžne ventilacije, ker –
kot kažejo posledice požara – je pre-
dor Trojane preveč obremenjen s
tovornjaki in preveč dragocen, da
bi ga še naprej lahko upravljali z
vzdolžno ventilacijo; še posebno, če
imamo na razpolago res varno in
učinkovito tako imenovano 3K-
ventilacijo, katere delovanje si je
mogoče ogledati v prihodnjih me-
secih v testnem predoru 3K pri Kra-
pini, le 100 metrov od slovenske
meje. Žal se nihče ni odzval na naše
vabilo k predstavitvi, ne direktorica
Darsa Duhovnikova niti prometni
minister Vlačič.

Signalizacija v Trojanah je res
morda narejena po predpisih, a vse-
eno ne bi bilo drago sedanjim sema-
forjem dodati samo utripalo ali do-
datno utripajočo luč. Denar ne mo-
re biti izgovor. Toda majhne nava-
dne semaforje rdeče barve morda
res – ob vseh rdečih lučeh, pozicij-
skih in zavornih – na vozišču pre-
prosto spregledamo; zato bi bila na
portalu predora morda za hitro za-
piranje primernejša utripajoča rde-

ča, oranžna ali modra luč. Utripanje
bi povečalo zaznavnost z našimi
očmi. V svetu obstaja tudi zelo
učinkovit sistem, ki se imenuje
SoftStop in je namenjen učinkovi-
temu zaustavljanju črednega nago-
na voznikov, ki divjajo v predor
(glej fotografijo).

Igra slepih in gluhih miši
z umetnim dimom

V predorski cevi je prečni prehod
na levi strani v smeri vožnje. Table,
ki označujejo prehod, so namešče-
ne na levem zidu. Osvetljene table,
ki označujejo smer pobega, pa so na
desni, kar je popolnoma nesmisel-
no. Kajti ko je predor zadimljen, ni
mogoče videti, kje je treba prečkati
cesto in se prebiti mimo vozil do le-
vega roba in prehoda. Z veseljem bi
upravi Darsa in ministru za promet
simuliral simpatično igrico slepih
in gluhih miši z umetnim dimom v
enem od naših predorov, da se bo-
do prepričali, kako delujejo zelene
exit table in zvočniki v praksi.

Žalostno je, da se vedno nove
uprave Darsa učijo istih lekcij, in to
na stroške davkoplačevalcev, ob
tem pa ob odstopih dobivajo celo
odpravnine. Čas je za spremembe
ob veljavi načela varnosti in pošte-
nosti. Še vedno čakam na kopijo
plačil iz Darsa, kjer trdijo, da so že
poravnali vso škodo nemškim turi-
stom, ki sta jo s svojim nespame-
tnim odločanjem povzročila nek-
danji prometni minister Radovan
Žerjav in njegov prijatelj, nekdanji
predsednik uprave Darsa Tomislav
Nemec.

Če bo torej trojanski predor res
odprt v nedeljo, svetujem vsem, da
se izognejo predoru Trojane v
smeri proti Ljubljani. Previdnost
je mati modrosti, ki pa je v Darsu
primanjkuje.

Predor Trojane bi
moral biti spet zaprt
za nekaj tednov, če ne
mesecev, ker je treba
obnoviti v požaru
poškodovano
betonsko oblogo ...
Če pa bo res odprt
v nedeljo, svetujem
vsem, da se predoru
Trojane v smeri proti
Ljubljani izognejo.

Žalostno je, da se
vedno nove uprave
Darsa učijo istih lekcij,
in to na stroške
davkoplačevalcev,
ob odstopih pa
dobivajo celo
odpravnine. Čas je
za spremembe.
Čas je za načeli
varnosti in poštenosti.

Andrej Čufer,
arhitekt, strokovnjak za predore
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