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Gostujoče pero

misli širše

Zastarelo prezračevanje v karavanškem predoru

N

Smrtno nevaren sistem
Program, ki upravlja prezračevanje, ni deloval, kar se je pokazalo
pri preizkusu ob desetletnici. Senzorji, ki merijo pretoke in prezračevalne rešetke, niso ustrezno delovali. Gasilcem v predoru je odpovedala UKV-komunikacija že nekaj sekund po vstopu v predor ob
lanskem minipožaru na osebnem
vozilu, predor pa je bil zadimljen
skoraj dve uri. In zakaj se ne sme
vstopati v portal, ki je zadimljen
(bi lahko postal zadimljen)? Ker
ima predor Karavanke z vidika današnjega znanja o varnem prezračevanju predorov katastrofalen in
smrtno nevaren koncept prezračevanja, ki ga je pred več kot 25 leti
zasnoval pokojni prof. dr. Puchar z
Univerze v Gradcu.
Problem je v mešanem konceptu vzdolžne in prečne ventilacije.
Vzdolžna podpihuje požar ali meša dim in je le slabo uporabna za
zaviranje prepiha. Prečna ventilacija je bila projektirana za odvod
skromnih 65 m³/s dima in zraka,
a je zaradi slabega tesnjenja »trdih« žaluzij realno sposobna odvesti bistveno manj dima, saj se izkorišča le četrtina razpoložljive površine za odvod dima. Odpiranje
treh odvodnih loput dima je enako, kot če bi tri gospodinje sesale
na isti sesalec in bi bil pri vseh tako
slab vakuum, da bi ostajale smeti
na tleh. Enako pa tri lopute razvlečejo dim.
Če bi nadgradili obstoječo ventilacijo v 2K reverzibilno, bi lahko
odvajali do 280 m³/s dima. S tem
je mogoče obvladovati večje požare, denimo na tovornih vozilih z
gorljivim tovorom, tako da bi odsesavali dim tik pred in tik za požarom. Tako bi bilo le 100 metrov
predora v dimu in bi bil možen hi-

Državna uprava
zapravlja denar za
nesmisle, nima pa
nobenega
razumevanja za
preizkus novih
sistemov za
prezračevanje in
gašenje v predorih.

Andrej Čufer,
arhitekt, strokovnjak za predore,
OrbiPark, d. o. o., Begunje

ter in dokaj varen pristop gasilcev
in reševalcev do mesta požara. Vsi
ljudje bi se lahko varno umaknili
proti Avstriji in Sloveniji.

Izkušnje iz tujine
Sam sem si ogledal južni in severni portal med požarom v Turskem predoru. Zaradi intenzivnega gorenja so se morali gasilci takoj
po vstopu v južni portal umakniti.
Ko so dim preusmerili v vertikalni
jašek na sredini predora, so s severnega portala poskušali prodreti
do požara, a jim zaradi razgretosti
in sevanja intenzivnega gorenja ni
uspelo. Tako so dejansko pustili
požar dogoreti do konca.
Požar v predoru St. Gotthard je
bil dostopen prav tako samo z ene
strani, in še to zelo omejeno do razdalje 20 metrov zaradi visokih sevalnih temperatur; požar je dogorel v 24 urah. V predoru Frejus na
meji je ob gorenju tovornjaka z gumami plamen s prenosom vročega
dima preskočil na naslednje tovorno vozilo, ki je bilo oddaljeno približno 300 metrov, zaradi česar ni

bilo smiselno pošiljati gasilcev in
reševalcev iz smeri, proti kateri je
pihal dim. V karavanškem predoru piha 80 odstotkov časa iz Avstrije v Slovenijo.
Ko požar uide nadzoru v predoru, običajno ugasne, ko tovor dogori in zmanjka goriva; to se je pokazalo tudi v Mt. Blancu, kjer je požar
trajal 48 ur. Gasilsko vozilo, ki je
zapeljalo proti dimu, je bilo uničeno, žrtve so bile tudi med požrtvovalnimi gasilci. Vstop v predor,
kjer je strop ogret na več kot 300
stopinj, je izredno nevaren zaradi
dinamičnega luščenja betona, ki ga
povzroči uparjanje proste vode in
kemično vezane vode v betonski
konstrukciji.
To luščenje (»spalling«) je podobno kot tek po minskem polju v
peklu, kosi betona letijo naokoli
podobno kot šrapneli min in granat. Postavitev gasilcev v štafeto
vsakih 200 metrov pa je kot igranje slepih miši (»Blindekuh«, kot
se na avstrijski strani imenuje ta
igrica) in ni smiselno. Kot vemo, se
ob lanskem malem požaru ni videlo niti prstov na roki. To pomeni,
da bodo gasilci ob realnem požaru
v veliki nevarnosti, da brez boljše
ventilacije skorajda ne bodo mogli
pomagati ujetim v predoru.

Veter piha večinoma z
avstrijske strani predora

darno načrtovanje požarne varnosti v predoru Karavanke.

Zato mora biti v navodilih za reševanje v predoru Karavanke z velikimi črkami napisano: »Kadar
nastane prepih proti Sloveniji (kar
je 80 odstotkov časa), ni dovoljen
noben vstop v južni portal predora
Karavanke!«
Državna uprava skratka zapravlja denar za nesmisle, nima pa nobenega razumevanja za preizkus
novih sistemov za prezračevanje
in gašenje. Hidrantne niše ostajajo
v predoru Karavanke zaklenjene
in bodo tudi po obnovi opremljene
samo z navadnim hidrantom; vsi
pa vemo, da se samo z vodo ne more in ne sme gasiti vozila. Obstaja
sicer zelo dobra alternativa, ki se je
pokazala za praktično že v predoru
Semmering, in sicer hidrant TLA,
ki avtomatsko dodaja penilo in tako lahko skrajša začetek gašenja za
vsaj 15 minut. A to ne zanima nikogar – ne v Sloveniji ne v Avstriji.
Upam pa, da je bila vse to le potegavščina, in ne resno pripravljen
koncept reševanja za predor Karavanke, zato se pustimo presenetiti.
Vsekakor so vaje potrebne. Toda to
ni hokejska tekma in boj, kdo bo
prvi pri paku (požaru), slovenski
ali avstrijski gasilci. Zdaj ko so gasilci dobili novo vozilo in se bodo
le stežka uprli želji pomagati ljudem v predoru, nista več zanesljiva
ne razum ne strokovnost. Zgodi se
lahko podobna tragedija, kot se je v
Železarni Jesenice, ko so sodelavci
želeli pomagati kolegom, in so se
vsi zastrupili z monoksidom. V
predor se lahko morda pogojno zapelje le novo vozilo z dobro izurjenimi profesionalnimi gasilci. »Desant« na Karavanke s postavitvijo
»štafete« prostovoljnih gasilcev pa
me bolj spominja na gašenja v rotacijski peči za cement v Anhovem, ne pa na strokovno in preu-

Možnost hitre
posodobitve ventilacije

Nimam sreče s tem »Mobitelom
d.d.«, ki enkrat s pticami deli nebo
in drugič ponuja internet kjerkoli.
Mobitel d.d. sem poimenoval po
svoje, d.d. pomeni: dela, če dela in
če signal je.
Moje romanje na Mobitel center
se je začelo v velikonočnem času,
kot se spodobi. Več kot pet let staro nokio sem hotel zamenjati.
Oglasil sem se na mobi centru na
Ptuju. Prijazna uslužbenka ustreže moji izbiri. Kupim Sagem in si
prestavim svojo staro kartico. Novi francoski čarovnik noče prepoznati sim kartice in se dela francoza. Pot pod noge in romanje na
mobi center. Po tuhtanju, ne da bi
posumili, da je izdelek pokvarjen,
domnevajo, da je kriva stara kartica. Menda ni iste voltaže. Usposobijo kripo in odidem domov. Po
prvem sprejemu klica francoski
Sagem crkne. Pot pod noge in spet
romanje na mobi center. Ponovno
nič ne de, dajo novo SIM kartico in
spet dela do prvega klica. Četrtič
romanje in ugotovijo, da je treba
novega francoza na servis. Petič
grem in zahtevam preklic aneksa
in vrnitev francoske kripe. Ustrežejo šele, ko odobrijo Dremljevi
tlačani v močvirju. Po petem romanju ugotovimo, da je francoz
požrl ves imenik na Sim kartici in
v telefonu. Na moj drugi ugovor in
odškodninski zahtevek zaradi neštetih poti, zgrešenih dogovorov
opravim nekaj sto kilometrov.
Dremljevi v močvirju ne dremljejo, priznavajo samo poti od
poštne številke bivališča do mobi
centra, in to v višini najcenejšega
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Sto metrov od slovenske meje
bo prav letos poleti potekalo testiranje reverzibilnega prezračevanja
(model 3K) za predore. To je inventiven način, ki ga je patentiral lastnik podjetja Ekovent, g. Pavetič.
Hrvaška je v zadnjih letih zgradila
dva daljša predora do šest kilometrov (Sv. Rok, Mala Kapela), čeprav
bosta delovala kot dvocevna;
smernica Evropske unije nedvoumno zahteva za predore, daljše od
treh kilometrov, odsesovalno ventilacijo. Tako bodo morali to naknadno vgraditi v predore Sv. Rok,
Mala Kapela in tudi v starejšo Učko. Z različico reverzibilnega prezračevanja modela 2K pa bi lahko
pri nas hitro in poceni izpopolnili
tudi sistem v Karavankah in tako
zagotovili celo večjo varnost in
manjšo škodo, kot če bi zgradili paralelno cev.
Zakaj? Ker je v primeru dveh cevi prehod v drugo cev dolg 500 metrov, kar je velika razdalja in je ni
mogoče preteči v zadimljenem
predoru. Pri reverzibilni ventilaciji je zadimljen le 100-metrski odsek predora med dvema odprtima
loputama za prezračevanje. Ker se
meša hladen zrak, ni uničena elektrostrojna oprema v voznem profilu predora.
Nadgradnja ventilacije v reverzibilna modela 3K je možna v letu
dni in bi stala približno 15 milijonov evrov, odgovorni v Sloveniji
pa sanjajo o gradnji druge cevi, ki
bi stala 340 milijonov evrov in jo
bo le težko financirati ob vsesplošni krizi, zgrajena pa bi bila šele do
leta 2019 – pri čemer ob požaru v
predoru s slabo ventilacijo lahko
nastane od 20 do 60 milijonov
evrov škode, ki jo dobra ventilacija
lahko prepreči.

ANDRIJANA STARINA KOSEM
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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. Prepovedana 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.

Boris Šuligoj

Poligon nesposobnosti
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olitika je ob zadnjih dogodkih v Luki Koper očitno dovolila
ponovno vzpostavitev in rehabilitacijo samoupravljanja. Vsi
drugi sistemi so odpovedali. Naj zato zdaj zaupamo zgolj
množici delavcev in njihovim predstavnikom, petim ali šestim
sindikalnim šefom, ki sicer dobro poznajo poslovanje družbe, nimajo
pa vseh tistih izkušenj in znanja, zaradi katerih bi lahko uspešno vodili
in odločali? Vse to se je zgodilo pri eni najbolj opevanih slovenskih
družb, enem od strateških pospeševalnikov slovenskega gospodarstva.
Je primer Luke Koper zato lahko vzorec, smerokaz vedenja in ravnanja
tudi v vseh drugih podobnih okoljih?
Delavci so se zbudili konec leta 2008 hkrati s padcem prejšnje oblasti
in z izbruhom svetovne gospodarske krize. Mladen Jovičić, žerjavist,
sindikalist, luški delavski heroj, ki ima trenutno največ moči v tej družbi,
saj se lahko pohvali z dokumentom, ki ga je podpisalo več kot 80
odstotkov zaposlenih, vztraja, da politika v primeru Luke Koper nima
zveze in da se je delavstvo zbudilo predvsem zaradi strahu pred
negotovostjo, pred izgubo zaposlitve in ob tako hudih nepravilnostih, ki
zaposlenim ne morejo dati mirno spati. Na razmere so skoraj sočasno
opozorili tudi štirje poslanci (trije iz SD in eden iz Zaresa), potem ko so
se podrobneje pogovorili z zaposlenimi. Tudi delavci so o vsem tem
najprej obvestili ministra za promet, vlado, preiskovalne organe in vse,
ki bi morali reagirati.
Minilo je pol leta brez pravih odgovorov. Zdaj državi ne zaupajo več.
In so šli na cesto. Ne zaradi plač (povprečje bruto prihodkov vseh
zaposlenih znaša 2700 evrov na mesec, brez individualnih pogodb pa
2200 evrov), temveč zato, ker je uprava hotela izpeljati posle državnega
podjetja skozi zasebne družbe, ker je negospodarno kupovala zemljišča
za zaledne terminale, logistično podjetje TTI v Bratislavi, ker so za
drago parkiranje avtov sumljivo za nedoločen čas najeli zemljišče
Grafista, tesno povezanega s prvim nadzornikom Borisom Popovičem,
ker so se preveč zadolževali in še in še.
Zaposleni imajo svoj prav, saj bi človek ob vsem tem pričakoval, da bo
večinski lastnik rekel vsaj: »Hvala, zadevo smo proučili in v vsem tem ni
niti trohice resnice.« Minister Patrick Vlačič je denimo že na začetku
mandata zelo nedvoumno izjavil, da ne zaupa prvemu železničarju. In
ga je zamenjal. V Luki Koper tega ni bilo. Sredi marca so po dolgih
zapletih in mukah vendarle imenovali revizijsko hišo. Odtlej se menda
izbrana revizijska hiša v Luki Koper ni niti oglasila. In to doslej ni
nikogar motilo. Poslovanje uprave je začela preiskovati policija. Pred
tem tudi komisija za preprečevanje korupcije ...
Ker Luke Koper ne upravljajo poklicani, imajo sindikati alibi.
Najpozneje čez dva tedna bodo zamenjali predsednika nadzornega
sveta. Hoteli so zamenjati tudi upravo, vendar so dobili namig (ki ga
sami zanikajo), naj tega ne storijo. Zdaj menda ni jasno, s kakšno
razlago lahko krivdno razrešijo Roberta Časarja in druga dva člana
uprave. Če krivda ni dokazana, lahko uprava toži nazaj. Kdo bo potem
plačal odškodnino? Sindikat? Njegov predsednik? Ali predsednik
kakšne politične stranke?
Luka Koper je vsekakor preresno podjetje, da bi si resna država
(lastnica) smela dovoliti tako romantično ekskurzijo v šestdeseta leta
prejšnjega tisočletja. Pri tem je seveda povsem vseeno, kdo »je zadaj«:
italijanska konkurenca, Janez Janša, Gregor Golobič ali samo lokalne
užaljene veličine. Oni naj se igrajo v svojih peskovnikih, odgovoren pa je
vedno samo eden.

Aleš Stergar

Dober varuh obrti

Pisma bralcev
Oh, ta Mobitel!

DARIJAN KOŠIR
RADOVAN KOZMOS

Foto Matej Družnik

edavna vaja s požarom v
predoru Karavanke je
bila, kot je bilo videti,
bolj namenjena organiziranemu gasilskemu prihodu in
postavitvi »gasilske štafete« v zadimljenem delu predora, kar je dobesedno povzročanje splošne nevarnosti. Manj pa je bila namenjena dejanskemu preizkusu, kako
slabo deluje sedanje požarno prezračevanje. Nobeden od odgovornih pa si ne upa simulirati požara v
sredini na mestu, kjer je vzdolžno
prezračevanje, in to z realno količino dima; gre za simulacijo požara
na večjem vozilu (30–100 MW).
Več kot desetletje opozarjam(o)
na nevarnost slabo zasnovanega
prezračevanja v predoru Karavanke in zdi se, da si odgovorni še vedno zatiskajo ušesa in oči ter ponavljajo edini odgovor: »Nisem strokovnjak za to področje.« Za nadzornim pultom dežurnega upravitelja predora na podlagi videoslike
zadimljenega vozila ni mogoče
predvideti nadaljnjega razvoja požara v predoru. Tudi zato, ker ni
podatkov o tem, kakšen tovor vozi
vozilo.
Nadzor si delita Slovenija in
Avstrija, zato lahko nastanejo tudi
težave v dvojezični komunikaciji
in sistemu delovanja zvez. Vodja
intervencije se mora na podlagi informacij, ki jih je dobil od dežurnega operaterja, odločiti, ali naj gasilci vstopijo v predor, pri čemer se
morajo zanesti na pravilno oceno
situacije; pri tem pa nosi odgovornost za življenje svojih ljudi.
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prevoza. Morda prevoz z volovsko
vprego, ki nič ne stane. Še vedno si
dopisujem z Dremljevimi tlačani
za par beličev. Škrti so, škrti, ne
glede na nastalo škodo. Prav je tako, kako nej si uprava izplača nagrade in sejnine nadzorniki in dividende lastniki, če bodo priznavali napake in škodo, ki je dejanska in so jo sami priznali v dveh
pismih. Ma niso se niti opravičili,
kaj šele da bi šli v razumno poravnavo kot dajalci kilavih storitev?!
Koristim še eno kilavo storitev –
dostop do interneta. Če kdo sliši
vse kletvice, ko čakam na isto, kjer
je ponudba kjerkoli, bodo dremljevci zagotovo prišli v pekel. Signal kilav, tehnologije, ki jih oglašujejo, UMTS, GPRS, HSDP itd., so
blažev žegen. Ne verjemite gigantski reklami, kjerkoli, kjer vas bodo
nategovali da boli.
Drobni tisk na velikih plakatih
se ne vidi. Ali ne zavajajo svojih
sedanjih in bodočih uporabnikov,
naj presodi kdo drug. Jaz vem, da
bom kmalu nehal plačevati davek
za zavajanje. Ob prvi priliki. Če bo
med bralci še kdo, ki ima izkušnje
z našim skoraj mobi monopolistom, naj se mi oglasi, kjer bom
ustanovil stranko nezadovoljnih
uporabnikov Mobitela d.d.
Jasim Mrkalj
Sedlašek 38 a, Podlehnik

Kabelska televizija iz
časa rajnke Jugoslavije
Naj povzamem: spor je nastal
zaradi prekinitve zaračunavanja
naročnine za kabelsko televizijo
KRS Štepanjsko naselje v Ljubljani, ki ga je vsa leta, odkar imamo

kapitalizem, opravljal upravnik
SPL Ljubljana, Delo pa je 8. maja
to objavilo.
Posebnega komentarja, se mi
zdi, pa je potrebna naravnanost
samega članka. Že naslov zveni
slabšalno, »... iz časa rajnke Jugoslavije«, kar a priori napotuje na
nekaj starega, zastarelega, preživetega, na nekaj, kar je le še neuporabna, tehnološko zanič zadeva/naprava in jo je treba čimprej
ukiniti. Čudim se, da ti brezrezervni častilci kriznega kapitalizma
ne zavržejo v staro šaro v konkretnem primeru tudi stanovanjskih
blokov, če že menijo, da je kabelska TV, ki je po stan. zakonu (še)
skupnega značaja, iz tistih časov
odveč. Ali pa diplom? No, KRS Štepanjsko naselje se z lastnimi, skromnimi sredstvi, a skrajno racionalno posodablja, kabelska kanalizacija je pretežno optična.
Slovenceljni v pohlepno-profitarski in/ali kratkovidni maniri,
vede ali tudi ne, navijajo za tuje
operaterje, T-2 (Vatikan), Telemach je tako ali tako »globalizacijski«, celo Telekomu je bilo enkrat očitano, da s pomočjo tujine
prazni našo blagajno. Ti moderni,
sploh in oh operaterji gredo s profitom iz Slovenije in to je tista
kratkovidnost, ki je tovrstni ekonomisti ne dojamejo, medtem ko
domači, zasmehovani KRS (tako
sem članek razumel) ničesar ne
odvaja v tujino, dobička pravzaprav niti ne ustvarja, zato je lahko
najcenejši. In tu vidijo svojo »nišo«, ki gre T-2, Telemachu in drugim hudo v nos. Na videz starokopiten, a za državo bolj koristen kot
ti pohlepneži.

Spor naj se reši na zakonit način, naj se spremeni stanovanjski
zakon, če že država meni, da je
treba take domače in (pre)poceni
dobavitelje tv signala ukiniti. In
ne, da razni »svetovalci« tolmačijo zakon, kakor pač komu paše!
Veljavni zakon pa naj se vendar
spoštuje, sicer bo še en »socialistični« otrok, zdaj že odrasel, preminil. Za tuj profit, sprožen z domačim pohlepom. To imejte pred
očmi. Kajpak tudi mediji!

Pa še to bi rad povedal temu gospodu, da sem po mnogih vrhovih
po Evropi vriskal od navdušenja,
vendar s tem nisem posegal v pravice in svoboščine drugih. Med
drugim sem napisal pesem, ki smo
jo skupaj z brati Smrtniki s slovenske Koroške na ves glas peli pred
Triglavskim domom na Kredarici,
pa sem prepričan, da noben gams
ni podivjal zaradi našega petja.
Če še hodite v hribe, lahko na vsakem vrhu mirno zavriskate.

Herman Graber
Jakčeva 40, Ljubljana

Zvonko Čemažar
Rimska 7, Ljubljana

Reklama za dretje
v gorah

Vlado Šlamberger si je
izjavo Janeza Janše
preprosto izmislil

Gospod Ivan Peter Benko (Delo,
18. maja) sploh ne ve, kaj je navadno vpitje v gorah. V hribe hodim
že več kot 60 let in v vseh teh letih
navadnega vpitja v gorah še nisem slišal. Slišal pa sem in še sedaj
slišim vriske veselja, navdušenja
in radosti nad doseženim ciljem.
Policaj in kolesar, ki ju omenja
imenovani gospod, nimata prav
nobene zveze s tem primerom, da
se pa živali ne sme motiti z vpitjem, je pa prepisal od mene, s čimer se pa strinjam in se mu zahvaljujem. Ko je že omenjal moja besedila, naj mu povem, da narodno-zabavna glasba ni samo za
razne veselice, temveč se izvaja na
neštetih koncertih; naj omenim
samo veliko Gallusovo dvorano v
Cankarjevem domu, kamor ima
dostop poleg svetovno znanih
simfoničnih orkestrov in dirigentov tudi glasba te vrste oziroma
žanra.

V Delu je bil 18. 5. 2009 objavljen prispevek g. Vlada Šlambergerja Tedensko ogledalo, z naslovom »Erjavec-Žnidaršič 104:70«
(Delo, stran 2). Avtor članka je v
svojem prispevku v podrubriki Izjave tedna med drugim zapisal:
»Janez Janša: Če bo politika sprejela moj predlog ustavnih sprememb, potem stvari ne bo treba
reševati na ulici. Takšni protesti bi
bili lahko kmalu.« Predsednik SDS
takšne izjave nikoli ni izrekel, še
najmanj pa je pozival ljudi na ulice. Njegov celotni govor s kongresa SDS, v katerem so vsebovane
predlagane ustavne spremembe,
si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.sds.si/aktivnosti-2940/novice/govor-predsednika-sds-janeza-janse-na-9.kongresu-/.
Katarina Culiberg
služba SDS za odnose z javnostmi
Trstenjakova 8, Ljubljana

Š

tevilo obrtniških zahtev do vlade je na letošnjem forumu spet
zraslo. Po samo treh izpolnjenih iz lanskega svežnja se je ustavilo
pri 116. Pravzaprav gre pri vsakoletnih zahtevah bolj za predloge
kot za zahteve in tudi bolj za podjetniški kot obrtniški forum. V
skladu s sodobnimi trendi je pač nekdanje obrtno združenje, ki je bilo
prostovoljna oblika povezovanja rokodelcev, preraslo v obrtno
zbornico in pred časom v obrtno-podjetniško zbornico. Z obveznim
članstvom za obrtnike (samostojne podjetnike) in prostovoljnim za
mikro in mala podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo).
Gospodarski minister Matej Lahovnik – trenutno tudi kandidat za
evropskega poslanca – je takoj zavrnil vodilno željo, da bi v Sloveniji
dobili varuha svojih pravic. Ministrova razlaga je utemeljena: en varuh
bi prerastel v dvajset, trideset drugih, kar v trenutku, ko vlada poskuša
zmanjšati javno upravo, ne bi bilo prav higienično. Posebno ker je bila
OZS že doslej, tudi s svojimi zahtevami, prav solidna varuhinja obrti in
podjetništva.
Generalni sekretar OZS Viljem Pšeničny je zahtevo takoj umaknil,
ministrovo zavrnitev pa prekvalificiral v pohvalo. To po svoje tudi je, saj
OZS v resnici že leta opravlja predvidene varuhove naloge. Evropski
neodvisni varuh oziroma zastopnik obrti in malega gospodarstva
namreč neodvisno spremlja in podaja mnenja o zakonodaji in ščiti
male subjekte v odnosu do velikih gospodarskih družb. Varuh je
pomemben vmesni člen med mikro in malimi podjetji na eni ter
ministrstvi in zakonodajalcem na drugi strani. Zelo podobna dikcija je
bila zapisana tudi pri utemeljevanju ohranitve obveznega članstva v
OZS.
Množica visokih uradnikov – na letošnjem forumu so sodelovali
ministrica in trije njeni kolegi ter tri državne sekretarke in en sekretar –
v omejenem času zbranim tokrat ni veliko obljubljala. Tudi zimzelena
zahteva po večjih davčnih olajšavah je bila kar takoj zavrnjena. Davki
so se v zadnjih letih že tako zmanjšali, da si država ne razvojnih ne kako
drugače imenovanih olajšav preprosto ne more privoščiti. Ker mora
funkcionirati tudi javni sektor.
Že tako je bil razmeroma čist davčni sistem, ki ga je sredi mandata
postavila Janševa vlada, proti koncu deležen preveč izjem. S
pošiljanjem faksov, s katerimi so obrtniki in podjetniki zasuli vladne
fakse še v času prejšnje garniture, pa že niso veliko dosegli. Tudi sedanji
predsednik vlade Borut Pahor je ob jesenskem prvem srečanju s člani
OZS povedal, da vlada pri davčnih olajšavah ne bo popuščala.
Neomajnost se je potem v parlamentu – in prejšnji teden na forumu
obrti in podjetništva – le nadaljevala.
Številne tako imenovane administrativne ovire so bile odpravljene že
v prejšnjih letih – ne nazadnje je Slovenija s projektom Vem (Vse na
enem mestu) in tudi njegovo elektronsko obliko vodilna v EU. Projekt pa
še ni končan in se v vladnih sobanah nadaljuje. Na spletu se lahko mali
gospodarstveniki potožijo štiriindvajset ur na dan.
Tako je tokratni forum minil v časovni stiski in vsebinsko na načelni
ravni, obrtniki in podjetniki pa so svoje tegobe kuvertirali v vprašanjih,
na katera bodo v posameznih resorjih odgovarjali postopoma. Ker je na
tovrstnih prireditvah pogosto večkrat omenjeno podjetništvo kot
obrtništvo, je pohvalno, da je obrtnik leta postal tokrat mesar. Ne
nazadnje obstaja v OZS tudi nagrada podjetnik leta!

