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Na stari celini je danes približno 
osem milijonov strokovnjakov in-
formacijsko-komunikacijske teh-
nologije (IKT), po oceni evrop-
ske komisije jih bomo leta 2030 
potrebovali 20 milijonov. Istega 
leta bomo v Sloveniji potrebova-
li 100.000 strokovnjakov, težava 
pa se kaže ob vprašanju konku-
renčnosti Slovenije v digitalnem 
svetu. Vse več domačih talentov 
namreč premamijo ponudbe iz 
tujine, s težavo privabljamo tuje 
strokovnjake, v tej kombinaci-
ji pa je zgoraj omenjena številka 
težko dosegljiva.

Aljoša Črnko

»Želja vsakega programerja je, da 
dela za najboljšega možnega de-
lodajalca, kar pa ni več lokalno 
podjetje,« razlaga Rodoljub Pe-
trović, strokovnjak za IT, ki dela v 
Sloveniji.

Evropsko zavezništvo za veščine 
na področju programske opreme 
je v zvezi s pomanjkanjem stro-
kovnjakov IKT pripravilo štiriletno 
pobudo. Ta načrtuje prilagoditev 
učnih načrtov poklicnega izobra-
ževanja na področju razvoja pro-
gramske opreme, pripravo izobra-
ževalnih modulov in konkretna 
usposabljanja. Kot dodajajo v IKT 
horizontalni mreži, ki je bila vklju-
čena v pripravo dokumenta, želijo 
s tem povečati število strokovnja-
kov in tako pospešiti digitalno pre-
obrazbo Slovenije.

Proti cilju se premikamo 
prepočasi
Vodja IKT horizontalne mreže 
Andreja Lampe pojasnjuje, da se 
v omenjeni panogi kaže visoko 
naraščanje potreb po strokovnja-
kih in digitalnih profilih, ki so 
večje od potreb celotnega gospo-
darstva: »Kar 45,2 odstotka IKT-
-organizacij pričakuje, da se jim 
bodo potrebe po strokovnjakih v 
prihodnjih nekaj letih povečale 
za 50 do 100 odstotkov, prav tako 
pa jih 9,5 odstotka predvideva, 
da bo rast potreb po digitalnih 
profilih celo več kot 100-odsto-
tna. Na drugi strani ni bistvenega 
povečanja števila vpisnih mest 
na fakultetah, da bi pričakovano 
povpraševanje lahko pokrili z re-
dnim pritokom strokovnjakov iz 
izobraževalnega sistema. Žal naši 
pozivi, da je treba število vpisnih 
mest za IKT-strokovnjake različ-
nih profilov v nekaj letih podvo-
jiti, naletijo na gluha ušesa,« opo-
zarja Lampejeva.

Kot poudarja, pa v gospodar-
stvu ne potrebujemo le vrhunskih 
znanstvenikov, ki bodo razvija-
li nove tehnologije in produkte, 

temveč tudi strokovnjake, ki bodo 
nove tehnologije uvajali. Lampeje-
va pravi, da se proti cilju premika-
mo bistveno prepočasi, »premalo 
je sodelovanja med institucijami 
znanja in gospodarstvom, da bi 
izobraževalni sistem lahko bolje 
načrtoval programe, ki jih gospo-
darstvo potrebuje«.

Delo na daljavo ponekod 
prazni kadrovske bazene
Medtem ko je navedena pobuda 
dobrodošla za slovensko in evrop-
sko gospodarstvo, pa Slovenija 
izgublja še na drugih področjih. 
Eno takšnih je delo na daljavo, 
poudarja Rodoljub Petrović: »Pan-
demija je nekatere stvari pohitrila, 
sploh v zadnjih šestih mesecih je 
prav noro. Programerji, ki smo v 
Sloveniji, bomo imeli pestro izbiro 
službe, za nas se zdaj poteguje ves 
svet. To je bila včasih napol flosku-
la, zdaj pa nič več. To opažam, ker 
sem v stiku z lokalnimi podjetji, ki 
zaposlujejo in iščejo programerje,« 
pravi strokovnjak za IT, ki dela v 
Sloveniji.

»Želja vsakega programerja je, 
da dela za najboljšega možnega 
delodajalca, kar pa ni več lokalno 
podjetje, povsem je namreč zaži-
velo delo na daljavo. Pred leti je 
bil ta privilegij rezerviran samo 
za najboljše programerje, saj so 
globalna podjetja tako zaposlo-
vala le najboljše, danes pa lahko 
delo na daljavo dobi tudi kakšen 
'junior' programer. V zadnjih 
dveh letih so ga vzpostavila večja 
globalna podjetja, ki so hitro ugo-
tovila, da kader lahko poiščejo 
kjerkoli na svetu. Slovenija ima 
izjemno kakovostne kadre, tudi 
časovni pas je ugoden na primer 
za London, konec koncev tudi 
za New York. Takšne zaposlitve 
so zdaj postale stalnica, sploh v 
zadnjih šestih mesecih lahko to 
opazujemo vsi, ki smo v lokal-
nem IT,« razlaga.

Zato se Petrović sprašuje, ali bo 
Slovenija v prihodnosti ena od 
perifernih držav, kjer živijo pro-
gramerji, ki delajo za globalno 
podjetje, ali pa res želi konkurirati 
tujini in s tem privabljati globalna 

podjetja, da ustvarjajo tudi v Slo-
veniji. Kot pravi, teh podjetij se-
veda ne bo toliko kot v Londonu, 
Amsterdamu ali Berlinu, jih je pa 
lahko bistveno več kot zdaj.

Selitve iz ekonomskih 
razlogov
Kot dodaja Petrović, v slovenski 
IT-panogi noben resen sogovornik 
ne more več zanikati, da že zaosta-
jamo tudi za državami jugovzho-
dne Evrope. »Če želiš v Sloveniji 
sestaviti ekipo z več kot 15 ljudmi 
in zaposliti lokalen kader, se ta-
koj srečaš s problemom zaposlo-
vanja programerjev. Konkurirajo 
ti namreč normirani samostojni 
podjetniki, ki ti niso na voljo in 
delajo za tuja podjetja. To je prvi 
problem slovenskih delodajalcev, 
saj je normirani sistem izjemno 
konkurenčen za delo na daljavo. 
Če že imamo sistem normiranih 
samostojnih podjetnikov in ga ne 
nameravamo odpraviti ali ga pri-
lagoditi lokalnemu trgu, bi ga lah-
ko vsaj reklamirali navzven, da bi 
prišlo v Slovenijo še več ljudi in bi 

imeli nekaj od tega. Zdaj niti tega 
ne počnemo,« pojasni Petrović, ki 
hkrati dodaja, da se Slovenija v na-
sprotju z Grčijo, Srbijo, Hrvaško, 
Portugalsko in drugimi evropski-
mi državami v zadnjih dveh letih 
ni prilagodila digitalnim noma-
dom in dejstvu, da se ljudje zdaj 
pogosto selijo iz ekonomskih ra-
zlogov. Slovenija ni poskusila pri-
tegniti pozornosti ljudi znotraj ali 
zunaj Evropske unije, ki bi lahko 
delo opravljali pri nas.

Ob omenjeni nelojalni konku-
renci normiranih samostojnih 
podjetnikov je ena glavnih zavor 
za nastanek večjih podjetij in pro-
gramerskih organizacij v Sloveniji 
še visoka obdavčitev plač, spo-
mnita sogovornika. »Verjamem, 
da takšna podjetja lahko ustvari-
mo tudi v Sloveniji, za to imamo 
vse možnosti, vendar sistem ne 
omogoča primernega nagrajeva-
nja zaposlenih predvsem v pano-
gah z visoko dodano vrednostjo. 
K izboljšanju situacije gotovo ne 
prispeva izredno nestimulativna 
obdavčitev plač, ni konsenza pri 

uvedbi kapice,« pojasni Andreja 
Lampe.

Tujih strokovnjakov  
zelo malo
Medtem ko se slovenski talenti 
vse pogosteje ozirajo za zanimivi-
mi priložnostmi zunaj naših meja, 
pa k nam ne prihajajo v večjem 
številu tuji strokovnjaki. Kot smo 
že poročali, so postopki za prido-
bitev delovnih dovoljenj dolgo-
trajni, v zadnjem obdobju pa so se 
še podaljšali in lahko trajajo več 
mesecev, kar povzroča težave tako 
delodajalcem kot tujim delavcem.

V zadnjem lanskem mesecu je 
bilo v Sloveniji zaposlenih 115.693 
tujih delavcev oziroma 12,9 od-
stotka vsega aktivnega prebival-
stva. Kljub velikemu pomanjkanju 
kadra v IT-panogi večina delavcev 
iz tujine dela v gradbeništvu, pre-
delovalni dejavnosti ter prometu 
in skladiščenju, kjer skupaj pred-
stavljajo skoraj 70 odstotkov tuje 
delovne sile. Med tujimi delavci je 
le 1,2 odstotka takih, ki delajo v in-
formacijskih in komunikacijskih 
dejavnostih, 3,2 odstotka jih je de-
javnih v strokovnih, znanstvenih 
in tehničnih dejavnostih.

Koristi IKT-panoge
»Slovenija ima srečo, da je del EU, 
saj ta odpravi marsikatero težavo. 
Obstaja namreč modra karta, ki 
strokovnjakom zunaj EU omogo-
ča udobnejši prihod v Slovenijo, 
kot bi ga sicer slovenska migra-
cijska politika. To je dober način, 
da nekdo pride v Slovenijo, se pa 
zatem znova pojavi problem niz-
kih plač,« razmere opiše Rodoljub 
Petrović, ki pogreša zagnanost 
Slovencev, da bi pritegnili čim več 
tujcev.

Podobnega mnenja je Andre-
ja Lampe, ki dodaja, da velik ka-
drovski bazen zagotovo ni naša 
prednost, vseeno pa imamo izre-
dno dober izobraževalni sistem 
in vrhunske strokovnjake v vseh 
najprestižnejših svetovnih korpo-
racijah in univerzah: »Prepričana 
sem, da bi se jih veliko z veseljem 
vrnilo v Slovenijo, če bi jim zagoto-
vili primerljive razmere. S seboj bi 
pritegnili tudi vrhunske projekte 
in posledično IKT-strokovnjake iz 
tujine. Tako bi se bazen IKT-stro-
kovnjakov tudi povečal. Lahko 
rečem, da je njihovo pomanjkanje 
trenutno največja razvojna ovira 
za slovensko IKT-panogo. Prema-
lo se zavedamo, da če ta panoga 
ne bo močna in primerno razvita, 
Slovenija ne bo sledila razvitim 
državam pri digitalni preobrazbi 
in prehodu v četrto industrijsko 
revolucijo, to pa je ovira za blagi-
njo celotne države.«

»Pripravite se na krizo. Še pose-
bej, če varčujete denar in nočete, 
da izgubi vsako vrednost,« v svoji 
zadnji knjigi Umetnost bogastva 
razlaga avtor Martin Korošec.

Kot pravi avtor, bi moral knjigo pre-
brati vsak zaposleni, podjetnik, štu-
dent, dijak ali upokojenec. Korošec 
namreč iz življenjskih izkušenj pri-
kaže slovenske primere, kako ustva-
riti bogastvo, ne da bi se zatekali k 
finančnemu sistemu, kjer vlagamo 
zgolj v sistemski dobiček.

Knjiga na 248 straneh spomni, 
da so krize stalno prisotne in bodo 
z nami tudi v prihodnje, največ, 
kar lahko naredimo sami, pa je, da 
se na razmere pripravimo. V tem 
smislu Korošec poudarja privilegije 
bogatih rodbin, ki jih tudi razkriva. 
»Vedno boste pripravljeni na krizo. 
Ob pravem času na pravem mestu 

– pri priložnostih, ki (same) nosijo 
denar,« obljublja avtor.

Svoboda, ki jo prinaša 
finančna neodvisnost
Martin Korošec je knjigo spisal na 
podlagi izkušenj z investiranjem, 
pri čemer ne skriva, da je v preteklo-
sti večino izgubil. »Z analizo svojih 
napak, zavajanjem sistema, goljufij, 
prevar in zamujenih priložnosti 
sem prepoznal razlike med finanč-
no usodo večine in skrivnostjo 
bogatenja premožnih rodbin. Ta 
spoznanja sem združil s primeri in 
izračuni iz vsakdanjega življenja v – 
Umetnost bogastva,« piše Korošec.

Za pisanje se je odločil po 25 le-
tih dela in podjetništva, po tem, ko 
je opazil, da tako kot velika večina, 
ki pridno dela in ustvarja solidne 
prihodke, denarja preprosto ni 
imel dovolj. Obenem je spremljal 

vztrajno večanje bogastva peščice, 
knjiga pa razkriva ravno delovanje 
sistema, ki učinkuje na premoženje 
posameznikov na načine, ki bi jih 
sicer spregledali. Kot še pove avtor, 
je to knjiga o svobodi, ki temelji na 
finančni odvisnosti.  G. R.

TPV Automotive
Letos več dodatnih 
zaposlitev

TPV Automotive, vodilni 
razvojni dobavitelj avtomo-
bilske industrije iz Novega 
mesta, bo zaradi razvoja 
prebojnih projektov v vseh 
svojih tovarnah letos doda-
tno zaposloval. Do konca 
leta bodo zaposlili večje 
število novih sodelavcev, 
so navedli v včerajšnjem 
sporočilu. Zaposlujejo sicer 
v Brežicah, na Veliki Loki 
pri Trebnjem in Suhorju pri 
Metliki.

Predlog nemške vlade
Zvišanje minimalne 
urne postavke  
na 12 evrov
Nemška vlada kanclerja Ola-
fa Scholza predlaga zvišanje 
minimalne plače v Nemčiji 
na 12 evrov na uro. Če bo 
načrt podprl parlament, bo 
nova višina minimalne plače 
začela veljati 1. oktobra, 
poroča nemška tiskovna 
agencija DPA. Zvišanje 
minimalne plače je bilo 
ena od glavnih Scholzevih 
predvolilnih obljub. Če bo 
potrjeno, bo višje plačilo 
prejemalo okoli 6,2 milijo-
na ljudi. Nemška vlada trdi, 
da je korak nujen in da bo 
okrepil kupno moč Nemcev. 
Trenutno je minimalna plača 
v državi postavljena pri 9,82 
evra na uro, 1. julija se bo 
zvišala na 10,45 evra.

Stellantis  
Rekordno leto 2021 

Ameriško-evropski avtomo-
bilski proizvajalec Stellan-
tis je lansko leto končal z 
rekordnim dobičkom, čeprav 
je zaradi pomanjkanja čipov 
proizvedel 1,6 milijona 
avtomobilov manj kot v letu 
prej. Prihodki od prodaje 
so na letni ravni narasli za 
14 odstotkov, na 152 mili-
jard evrov, poroča franco-
ska tiskovna agencija AFP.
Pripravljeno po STA.

V soboto bo začel veljati zakon o 
omejitvi in porazdelitvi valutne-
ga tveganja med kreditodajalci 
in kreditojemalci kreditov v švi-
carskih frankih, ki so ga poslan-
ci sprejeli v začetku meseca. Že 
v ponedeljek bodo banke vloži-
le zahtevo za presojo ustavno-
sti zakona in predlog za začasno 
zadržanje izvajanja. Poleg retro-
aktivnosti, na katero opozarja-
jo banke, se pojavlja tudi vedno 
več vprašanj, ali je zakon sploh 
izvedljiv.

Karel Lipnik

Zakon bankam nalaga, da v dveh 
mesecih po njegovi uveljavitvi za 
vse fizične osebe, ki so zunaj svoje 
poklicne ali pridobitne dejavnosti 
med 28. junijem 2004 in 31. decem-
brom 2010 najele kredit v švicarskih 
frankih, pripravijo aneks h kreditni 
pogodbi, ki bo vključevala tako ime-
novano valutno kapico. Ta se aktivi-

ra, če zaradi spremembe menjalne-
ga tečaja znesek preostanka kredita 
ali mesečni obrok za več kot deset 
odstotkov odstopa od vrednosti, iz-
računanih na dan črpanja kredita.

Zakon bo bankam povzročil kar 
nekaj logističnih težav. Že ob spreje-
tju so opozorile, da bi lahko nastale 
zakonske težave pri strankah, ki so 
kredit že poplačale, saj banke zanje 
nimajo več pravne podlage za vo-
denje baz osebnih podatkov. Še bolj 
pa bi se lahko zapletlo pri izračunih. 
Zakon namreč določa, da se valutna 
kapica vključi ob spremembi obro-
ka oziroma preostanka glavnice za-
radi vpliva tečaja. Vendar pa na vre-
dnost obroka in zneska preostanka 
kredita vpliva več dejavnikov, ki jih 
je v praksi zelo težko ločiti, saj vsa-
ka sprememba vpliva na vsa nasle-
dnja plačila, učinek se tako z vsakim 
obrokom kopiči.

Izračun povračil in nadomestil 
bo za vsako kreditno pogodbo dru-
gačen, na končni učinek pa vplivajo 

ročnost pogodbe, kreditni pogoji pa 
tudi sreča s tečajem ob sklenitvi po-
godbenega razmerja.

Naša simulacija desetletnega po-
sojila, najetega v drugi polovici leta 
2006, kaže, da je kreditojemalec ob 
upoštevanju »valutne kapice« po-
sojilo preplačal za sedem mesečnih 
obrokov (od 120 plačanih). A pozor, 
naš izračun je sestavljen ob predpo-
stavki fiksne obrestne mere in brez 
vseh drugih vplivov. Večina pogodb 
je vsebovala variabilno obrestno 
mero libor.

Mesečni obrok pri vseh kredi-
tnih pogodbah s postopnim odpla-
čevanjem je sestavljen iz nateklih 
obresti in dela odplačila glavnice. 
Libor se je pred gospodarsko krizo 
višal in s tem višal tudi mesečni 
obrok ter upočasnil vračanje glav-
nice. Leta 2009 pa se je variabilni 
del obrestne mere močno znižal, 
kar je pospešilo vračanje glavnice 
in znižalo mesečni obrok. Kot je 
znano, je zelo nihal tudi frank, nje-

gova vrednost pa se je močno zviša-
la. Največji skok je doživel po letu 
2010, ko kreditov v frankih ni bilo 
več mogoče najemati.

V prvih letih odplačevanja pri 
dolgoročnih kreditnih pogodbah 
pretežni del mesečnega obroka 
predstavlja plačilo obresti, posto-
poma pa se delež vračila glavnice 
povečuje. Ker sta izračun obroka 
in vračanje kredita ob variabilni 
obrestni meri in nihanju tečaja di-
namičen proces, ki pa vpliva na vse 
nadaljnje obroke, bo natančno ugo-
tavljanje vpliva tečaja na obrok in 
vrednost glavnice izjemno zahtev-
no, če ne celo nemogoče.

Pri tem je zanimivo, da so večja 
odstopanja med zgornjo dovoljeno 
mejo in dejansko plačanimi meseč-
nimi zneski pri pogodbah krajših 
ročnosti, kjer ima znesek vračila 
glavnice večji učinek. Pri pogod-
bah daljših ročnosti večji delež me-
sečnega obroka predstavlja plačilo 
obresti.

Sami lahko storimo predvsem to, da se pripravimo

Izračun povračil po zakonu o frankih zelo zapleten

Umetnost bogastva  Od resnice za milijon do prihodnosti premožnih

Opozorila bank  Težavna razmejitev med vplivom tečaja in drugimi dejavniki, ki so oblikovali mesečni obrok

Korošec je knjigo napisal na podlagi izkušenj, ob upoštevanju razmer v 
sloveniji. Foto Leon Vidic

poleg retroaktivnosti, na katero opozarjajo banke, se pojavlja tudi ve-
dno več vprašanj, ali je novi zakon sploh izvedljiv. 

Na digitalnem zemljevidu Slovenija manjka
Konkurenčnost  Za slovenske programerje se poteguje ves svet, doma pa se ne zavedamo, kako koristni so

prepočasen digitalni razvoj slovenije je lahko ovira za njeno splošno blaginjo. Foto Jure Eržen

NADZORNI SVET družbe DELFIN Hotel Zveze društev 
upokojencev Slovenije d. o. o. Izola v skladu z določili Akta o 
ustanovitvi družbe objavlja razpis za delovno mesto:

DIREKTOR (M/Ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
• državljanstvo Republike Slovenije,
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu,
• znanje najmanj enega tujega jezika.

Od kandidatov pričakujemo:
• da bodo predložili program razvoja družbe za naslednja štiri leta,
• da so usmerjeni k poslovnim rezultatom, imajo organizacijske in vodstvene 

sposobnosti,
• da imajo pozitiven odnos do generacije tretjega življenjskega obdobja.

Kandidati morajo k pisnim prijavam z življenjepisom priložiti še naslednja 
dokazila:
• dokazilo o doseženi izobrazbi,
• dokazila o delovnih izkušnjah in izkušnjah pri vodstvenih delih,
• izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah 255. člena ZGD-1 nasprotovale 

njegovemu imenovanju.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta. Nastop dela: po dogovoru.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili in programom razvoja v 15 dneh od dneva 
razpisa na naslov: DELFIN Hotel ZDUS d. o. o. IZOLA, Tomažičeva ulica 10, 6310 
IZOLA, s pripisom na levi strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – za razpisno komisijo«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni.

Za pisanje se je 
odločil po 25 letih 
dela in podjetništva, 
po tem, ko je opazil, 
da tako kot velika 
večina, ki pridno dela 
in ustvarja solidne 
prihodke, denarja 
preprosto ni imel 
dovolj.
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Iskrica
Programiranje 
je kot seks. Ena 
napaka – in jo 
moraš podpirati do 
konca življenja.
Michael Sinz

Zelena Slovenija bo težko postala digitalna
Slovenija se v tujini predsta-
vlja kot zelena destinacija in zdi 
se, da je takšno razmišljanje za-
koreninjeno v slovenski zavesti. 
Evropske načrte zelenega preho-
da smo Slovenci zagrabili z obe-
ma rokama, medtem ko področje 
digitalne preobrazbe ostaja brez 
pravih ambicij. Mlade talente 
premamijo ponudbe tujih podje-
tij, neuspešni pa smo pri pridobi-
vanju tuje delovne sile, Ljublja-
ni že resno konkurirata Beograd 
in tudi Zagreb. Področje digital-
ne preobrazbe je v Sloveniji pol-
no obljub, ki za zdaj ostajajo črke 
na papirju.  

Aljoša Črnko

Horizontalna mreža informacij-
sko-komunikacijske tehnologije 
(IKT) na GZS ocenjuje, da bomo 
leta 2030 v Sloveniji potrebovali 
100.000 IKT-strokovnjakov. Istega 
leta bi jih na ravni celotne Evrope 
potrebovali dvajset milijonov, zdaj 
pa je na stari celini približno osem 
milijonov strokovnjakov IKT. V 
smislu teh ugotovitev je nastal stra-
teški dokument za spopadanje s te-
žavami zaradi pomanjkanja kadra. 
Ta predvideva učne načrte poklic-
nega izobraževanja na področju 
razvoja programske opreme, pri-
pravo izobraževalnih modulov in 
usposabljanja.

Slovenski programerji take po-
bude podpirajo, a hkrati dodajajo, 
da se je zelo razširilo delo na dalja-
vo, domača javnost pa ne prepozna 
koristi, ki jih prinašajo podjetja iz 
IT-sektorja. »Programerji, ki smo v 
Sloveniji, bomo imeli pestro izbiro 
služb; za nas se zdaj poteguje ves 
svet. To je bila včasih napol flosku-
la, zdaj pa nič več,« pravi Rodoljub 
Petrović, strokovnjak za IT, ki dela 
v Sloveniji. Zgolj učenje in usposa-
bljanje ne bosta dovolj, če sloven-
sko okolje ne more zadržati doma-
čih strokovnjakov.

Tehnološki prehod  Delo na daljavo premešalo karte – Postajamo država, v kateri živijo programerji, ki delajo za tuja podjetja

Slovenska davčna ureditev ter toga priseljenska politika nista prilagojeni mladim in potrebam digitalnega trga. Foto Črt Piksi

SD potrjuje 
program
Opozicijska stranka, ki si 
pot na oblast poskuša utreti 
brez obljub, bo potrjevala 
dokončen dopolnjen volilni 
program.

AKTUALNO 2

Opravičilo  
brez teže
Predsednik republike se bo 
izbrisanim uradno opravičil, 
a to jim ne prinese nič, razen 
moralnega zadoščenja.

 
Šikaniranje  
v modrem
Specializirano državno 
tožilstvo obravnava 
najmanj 23 primerov sumov 
šikaniranja na delovnem 
mestu v policiji.

AKTUALNO 3

Profesorja rešilo 
zastaranje
Postopek proti nekdanjemu 
dekanu FDV Antonu Grizoldu 
zaradi izplačevanja dodatkov 
za stalno pripravljenost je 
zastaral.

KRONIKA 10

Revščina  
v Ljubljani
Kar 30.000 ljudi v prestolnici 
živi v socialni stiski oziroma 
na pragu revščine, po 
podražitvi energentov so 
stiske še hujše.

LJUBLJANA 11

Reševanje vrst
Avstralija snuje načrt za 
preprečitev izumrtja koal. 
Med uspešnimi vzrejna 
programa velikih pand in 
iberskih risov v ujetništvu.

PANORAMA 12

Kulturna politika 
je rojena,  
sledi akcija
V državnem zboru so sprejeli 
resolucijo o nacionalnem 
programu za kulturo 2022–
2029, sledi akcijski načrt 
ukrepov.

KULTURA 16

Prva letošnja 
zmaga Pogačarja
Tadej Pogačar je uspešno 
začel sezono, v kateri bo lovil 
tretjo zaporedno zmago na 
dirki po Franciji.

ŠPORT 19

Pretežno jasno bo z nekaj 
visoke koprenaste oblačnosti. 
Zapihal bo jugozahodni veter.

−2−13 °C

VREME 22

Za naročila na tiskano  
ali digitalno Delo

pokličite 080 11 99
pišite narocnine@delo.si
obiščite info.delo.si/etrafika

Nadzorniki, ki jih vodi Ksenija 
Flegar, so včeraj pozno popoldne 
razrešili Martina Novšaka, gene-
ralnega direktorja Gen energije. 
Ta kadrovska rešitev se je napo-
vedovala že ob razrešitvi pred-
sednika uprave Elektra Ljubljana 
Andreja Ribiča, saj ima Gen ener-
gija odločilen vpliv na družbo 
Gen EL, polovično lastnico Gen-
-I. Gen Energijo bo začasno vodi-
la finančna direktorica Gordana 
Radanovič.  

Borut Tavčar

Martin Novšak 
je od 1. avgusta 
2005 vodil druž-
bo Eles Gen, ki 
je maja 2006 
z izdvojitvijo 

Elesa postala Gen energija. Julija 
lani je nastopil nov štiriletni man-
dat na čelu Gen energije. Veljal 
je za nezamenljivega v slovenski 
energetiki. Ta je bila v obdobju 
zadnje vlade pod kadrovskim 
pretresom, saj so zamenjali ve-
čino direktorjev, zamenjavam so 
se izognili redki. Kaj bi lahko bil 
vzrok za zamenjavo nekoga s tako 
dolgim stažem?

Pasivnost pri odstavljanju 
Roberta Goloba
Skupščini Gen-I, ki sta jo sestavlja-
la Gen energija in Gen EL, nikakor 

ni uspelo razrešiti uprave Gen-I, 
ki jo je vodil Robert Golob. Tako 
je upravi Gen-I potekel mandat, 
zadeva pa je končala na sodišču. 
Po razrešitvi Novšaka ne bo več 
ovir, da nova skupščina Gen-I 

ne bi imenovala uprave 

Gen-I po volji vladajoče koalicije. 
Robert Golob se je po tem sicer 
politično reaktiviral, zdaj je pred-
sednik stranke Gibanje Svoboda. 
Merjenje javnega mnenja mu kaže, 
da bo glavni izzivalec predsednika 
vlade.

Začasno vodstvo Gen energije
Martin Novšak še nima dokumen-
tov o razrešitvi, tudi obrazložitve 
razrešitve ni bilo, smo izvedeli. Ne 
ve niti, kdo naj bi ga zamenjal. Do 
imenovanja njegovega naslednika 
bo Gen energijo, ki upravlja polo-
vico Nuklearne elektrarne Krško, 
začasno vodila finančna direktori-
ca Gordana Radanovič. Neuradno 
pa krožijo informacije, da naj bi jo 
nato zamenjal Blaž Košorok, seda-
nji državni sekretar na ministrstvu 
za infrastrukturo. Informacije do 
zaključka redakcije ni bilo mogoče 
preveriti.  

V nadzornem svetu Gen ener-
gije so kot predstavniki države še 
Jure Soklič, ki so ga hoteli postaviti 
v upravo Gen-I, Patricia Čular, Velj-
ko Flis in Gaber Kontelj.

Na Zahodu, kjer so začeli uvajati 
sankcije proti Moskvi, se bojijo, da 
priznanje neodvisnosti separa-
tističnih republik ni konec ruske 
»invazije« na Ukrajino, kjer so 
uvedli delno mobilizacijo, včeraj 

pa so razglasili izredne razmere. 
V Kijevu so svoje državljane po-
zvali, naj čim prej zapustijo Rusijo. 
Uporniški voditelji v Donbasu 
trdijo, da pri njih ni ruske vojske. 
Moskva je republike priznala v 

okviru meja, ki jih uporniki ne 
nadzorujejo: ali jim bo vojaško 
pomagala »osvoboditi« svoja oze-
mlja pred »okupatorji«? B. Č. Foto 
Mads Claus Rasmussen/AFP

Strah pred novimi ruskimi koraki
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Razrešili so tudi Martina Novšaka
Energetski cunami  Razrešitev generalnega direktorja Gen 
energije so napovedovali že ob razrešitvi Andreja Ribiča

Martin Novšak je 
veteran slovenske 
energetike. Foto 
Igor Zaplatil

S lovenija stavi na 
učinkovit, pregleden 
in stroškovno 
optimalen sistem 
ravnanja z odpadki, 
je mogoče razbrati 
iz obrazložitve 

novega zakona o varstvu 
okolja, ki jo je predstavilo 
ministrstvo za okolje in 
prostor. A »postulate« 
učinkovitost, preglednost 
in optimalnost si stroka in 
politika razlagata vsaka po 
svoje. Nekateri zakon hvalijo 
prav zaradi njih, drugi v njem 
pogrešajo prav to troje.

Odpadki so Slovenijo razdelili 
skoraj tako kot cepiva proti 
koronavirusu. Tudi odpadki 
so, tako kot cepiva, za nekatere 
strup. Strup postanejo, ko se 
začnejo kopičiti na deponijskih 

dvoriščih, ker je sistem 
odpovedal.

Kaj smo v Sloveniji z 
odpadki počeli do zdaj, da se 
je večinoma slabo izšlo? Po 
mnenju nekaterih smo preveč 
sledili profitnim interesom 
namesto okoljskim ciljem. Drugi 
»krivijo« netransparentnost, 
tretji neodgovorno državo, ta 
pa jim vrača. Z novim zakonom 
oziroma eno organizacijo 
namesto dosedanjih družb za 

ravnanje z odpadki, je zažugal 
minister za okolje Andrej 
Vizjak, ne bo možnosti za 
sprenevedanje in neodgovorno 
ravnanje. Pri čemer je, kot 
mu očitajo, k pripravi novih, 
odgovornih temeljev »varstva 
pred odpadki« pozabil vključiti 
stroko.

Kakorkoli, na koncu – in na 
začetku – »odpadkovne verige« 
smo ljudje. Gospodinjstva, ki 
zdaj financiramo tudi sistem 
zbiranja in ravnanja z odpadno 
embalažo. In ljudje komaj 
čakamo, da bi del zneskov 
na položnicah prevzel tisti, 
ki odpadke proizvaja. A se 
hkrati bojimo, da ne bi imela 
prav stroka, ki svari, da bi 
proizvajalci svoje višje stroške 
lahko prenesli na proizvode in 
na koncu bodo višji stroški spet 

padli na gospodinjstva. Razen … 
Razen, če nam bo uspelo uvesti 
res transparenten sistem. Za 
to pa potrebujemo »konkretne 
standarde ravnanja z vsemi 
tokovi odpadkov, okrepiti 
moramo tudi pooblastila 
organizacije za nadzor in 
sankcioniranje«. Vse to, torej, 
kar večina družb, ki se vsak dan 
ukvarjajo z odpadki, v zakonu 
pogreša … In hkrati vse tisto, kar, 
kot zatrjujejo na ministrstvu, 
zakonski predlog vsebuje: nove 
in zdrave temelje za učinkovit, 
pregleden in stroškovno 
optimalen sistem, s katerim se 
tudi našim odpadkom nasmiha 
načelo krožnega gospodarstva. 
A gospodinjstva sedanja 
razprava žal bolj spominja na 
začarani kot na – gospodarski 
krog.

Strupi na deponijskih dvoriščih

Gospodinjstva 
sedanja razprava 
o ZVO-2 žal bolj 
spominja na začarani 
kot na – gospodarski 
krog.

Tema dneva

Polona Malovrh
o zakonu o varstvu 

okolja Vesolje je skrivnostno. Strinjajo 
se, da je nastalo ob velikem poku 
in da se širi. Tu pa se že zaplete. 
Vrednosti Hubblove konstante, 
ki meri hitrost širjenja vesolja, se 
med različnimi metodami namreč 
znatno razlikujejo. Uganki sta tudi 
temna snov in temna energija. Vse 
te nejasnosti preprečujejo, da bi 
zagotovo vedeli, kako se bo vesolje 
končalo. Pričakovali so, da bodo 
nove meritve ponujale odgovore, a 
postavljajo še nova vprašanja.

+  Z N A N O S T
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Uganke 
o širjenju 
vesolja

SAŠO
DOLENC

o smiselnosti priseganja na 
pomembnost narave  
in naravnega
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