
Torek , 1 8.8.20 1 5

D

Dnevnik 17. 8. 2015 ob 21.23 

h

CYMK st ra n 1

Sara Isaković je v Ameriki

naredila pet korakov nazaj.

Tja je šla kot

ol i m p i j s ka

podprvakinja .

V štirih letih ni

nare dila

nobene ga

rezultata .

Mi ha

Potočni k

plav alni

s e l e k to r

šp ort
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d ružba / zaposlovanje

Re ko rd n i

d e l ež t ra j n o

brezp oselnih

To je največje povečanje v strukturi

brezposelnih oseb. In kakšne so zapos-

litvene možnosti tistih, ki že nekaj let

tavajo na trgu dela?

Konec julija je bilo v Sloveniji med

109.557 brezposelnimi kar 59.487 trajno

brezposelnih oziroma že več kot polo-

vica. Med njimi je največ žensk (51,2

odstotka), starih 50 let in več, z osnov-

nošolsko ali poklicno izobrazbo. Naj-

več, kar 17.676, jih je na območju Lju-

bljane, na območju Novega mesta pa

so zabeležili največji, 59,4-odstotni de-

lež dolgotrajno brezposelnih v celotni

strukturi brezposelnih. Več kot 55-od-

stotni delež trajno brezposelnih je še

na območjih Sevnice, Murske Sobote,

Ljubljane, Trbovelj in Celja. Decembra

lani je bilo trajno brezposelnih več

(60.085), vendar je bil njihov delež v

celotni strukturi brezposelnih manjši

(50,3 odstotka). Delež trajno brezposel-

nih raste že od konca leta 2010.

Zavod za zaposlovanje je za trajno

brezposelne pripravil številne ukrepe.

Tako se lahko vključijo v vse programe

aktivne politike zaposlovanja, vendar

le, če ustrezajo ciljnim skupinam posa-

meznega programa in je njihova vklju-

čitev v program smiselna.

N a d a l j eva n j e a 6

Podatki o številu trajno brez-

poselnih so skrb vzbujajoči.

D elež tistih, ki so brez dela že

leto dni ali celo več, se je na-

mreč julija v primerjavi z ena-

kim obdobjem lani povečal na

54,3 odstotka.

....................................................................

TManja Pušni k

....................................................................

d ružba / afera logožar

Naročilo študije Darsa

je bila Oplotnikova zamisel

»Za odgovore na vaša vprašanja se

obrnite na Dars in naj vam omogočijo

vpogled v poslovno dokumentacijo,«

nam je prejšnji mesec predlagal Žan

Jan Oplotnik, prorektor Univerze v

Mariboru, ko smo si prizadevali raz-

svetliti njegovo vlogo v postopku na-

ročanja študije, ki jo je leta 2008 za

Dars spisal oziroma prepisal Klavdij

L o go žar. Dnevnik je sledil predlogu in

v Darsovem arhivu našel dokaz, da je

Oplotnik odigral ključno vlogo pri

s p ro žitvi spornega posla.

Darsovi dokumenti razkrivajo, da je namestnik uprave Žan

Jan Oplotnik leta 2008 potegnil sprožilno potezo v pos-

topku naročanja študije o avtocestnih podsistemih. Dars

je dodelil posel Klavdiju Logožarju, zdaj razvpitemu deka-

nu Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

....................................................................

T Toma ž Klip šte ter

....................................................................

o ko l j e / obnovljivi viri energije

Četrtina okoljskih subvencij

gre za fosilna goriva

Nove podražitve, ki bodo slovenska

gospodinjstva doletele s septembr-

skimi položnicami za električno

energijo, niso posledica preveč širo -

kogrudnega subvencioniranja obno-

vljivih virov energije, so prepričani v

Združenju za energetsko neodvisno-

st Slovenije (Zens). Državi denarja za

financiranje podporne sheme zma-

njkuje, ker se v njenem okviru sub-

vencionira tudi fosilna goriva. »Za

Za subvencioniranje sočasne proiz-

vodnje toplote in elektrike (SPTE) z

uporabo zemeljskega plina ali druge-

ga fosilnega goriva je Borzen lani res

porabil skoraj 28 milijonov evrov. Le-

tos bo znesek celo še višji, saj so sub-

vencije za tovrstne SPTE-naprave že v

prvem polletju dosegle višino dobrih

19 milijonov evrov. To pomeni, da je

d ržava kar četrtino denarja iz podpor-

ne sheme namenila za fosilna goriva,

zgolj tri četrtine od skupno 76 milijo-

nov evrov pa je bilo v prvem letoš-

njem polletju izplačanih za obnovljive

vire energije (OVE). V istem času je

d ržava od vseh porabnikov električne

energije za subvencioniranje OVE in

SPTE po podatkih Borzena pobrala

»le« dobrih 69 milijonov evrov.
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Za podražitev električne energije, ki bo gospodinjstva doletela

s septembrskimi položnicami, niso krivi obnovljivi viri energi-

je, trdijo v Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije. Po

njihovem je pravi razlog subvencioniranje zemeljskega plina.

................................................................ ..

TMarjeta Kralj

................................................................ ..

subvencioniranje rabe zemeljskega

plina je Borzen (organizator trga z

električno energijo, op. p.) lani pora-

bil okoli 28 milijonov evrov in toliko

jim zdaj primanjkuje denarja, ki bi

ga radi zbrali s podražitvijo električ-

ne energije za gospodinjstva za pri-

bližno 1,5 evra na mesec,« poudarja

predsednik združenja Božo Dukić.

Hkrati v Zensu svarijo, da so nepos-

redne podpore za fosilna goriva,

med katera spada tudi zemeljski

plin, v nasprotju s slovenskimi in

evropskimi predpisi.

D ržava kar četrtino denarja iz podporne sheme za obnovljive vire energije namenja za – fosilna goriva. F Toma ž Skale 
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Ne trdim, da nisem

imel z naročilom nič,

saj smo naročilo kot

uprava Darsa potrdili.

Žan Jan Oplotnik

Spisal zahtevek za

nakup in zagotovil denar

Naj spomnimo, da je Oplotnik ob raz-

kritju afere Logožar vztrajno zavračal

trditev, da je bil on »idejni vodja« na-

ročila študije. Oplotnik je tudi odloč-

no zanikal, da bi kot namestnik pred-

sednika uprave Darsa samostojno da-

jal kakršna koli navodila za izpeljavo

javnega naročila. »Ne trdim, da nisem

imel z naročilom nič, saj smo naročilo

kot uprava Darsa potrdili, predhodno

pa gotovo o njem razpravljali na kole-

giju direktorjev za posamezna po-

dročja, saj je to običajna procedura,«

je zapisal.

A izkazalo se je, da je imel Oplot-

nik v tem naročilu vse prej kot stran-

sko pasivno vlogo. »Zahtevek službi

za nabavo Darsa za izvedbo postopka

oddaje javnega naročanja« je naslov

dokumenta, ki ga je 13. februarja

2008 spisal in podpisal Oplotnik. V

njem naroča izdelavo

študije upravljanja avto-

cestnih prometnih pod-

sistemov. Izvedbo javne-

ga naročila je obrazložil

v treh odstavkih. Namen

in cilj študije naj bi bil

med drugim analizirati

smiselnost javno-zaseb-

nega partnerstva na po-

dročju upravljanja avto-

cestnih podsistemov, »predvsem z

ekonomsko-finančnega, kakor tudi s

pravno-organizacijskega vidika«.

Oplotnik je tudi samostojno podpisal

izjavo, da ima Dars zagotovljenih

30.000 evrov za naročilo št u d i j e.

sko svetovanje ICDR in Jakomin Sve-

tovanja, k. d. Dars je prejel le eno us-

trezno ponudbo – L o go žarjevo. V

imenu inštituta je bil pripravljen na-

ročilo opraviti za 22.916 evrov.

N a d a l j eva n j e a 9

Oplotnikov zahtevek je zatem potr-

dila uprava, ki ji je predsedoval To-

mislav Nemec. Dars je povabil k na-

ročilu tri ponudnike: Inštitut za logis-

tiko in transport Ekonomsko-poslov-

ne fakultete Maribor, ki ga je vodil

Klavdij Logožar, Inštitut za gospodar-

Zlatko Zahović

direktor Nogometnega kluba

Maribor, po zamenjavi trenerja

Anteja Šimund že

Menim, da trener ni odgovoren. a 15

Portret: Tibor Varga

Pred vstopom v EU na meji z Madžar -

sko begunce pričaka pravoslavni duhov-

nik, ki zanje poskrbi s hrano, vodo in

toplo besedo.

v ospredju a 5

59. 125

prejemnikov storitev in

denarnih pravic za dolgotrajno

oskrbo in osebno asistenco je

bilo v letu 2012. Vlada

pripravlja nov predlog zakona

o dolgotrajni oskrbi in osebni

asistenci, a se je nanj že usula

toča očitkov.

v ospredju a 2

Perutnina Ptuj čez noč

brez polovice kapitala

Uprava Romana Glaserja je z

računovodskim manevrom kapital

Perutnine Ptuj čez noč znižala za

polovico. To je slaba novica za obstoječe

delničarje in dobra za SIJ.

poslovni a 6

Polemika o sledeh in

alibiju

Na bližajočem se začetku sojenja Milku

Noviču zaradi domnevnega umora di-

rektorja kemijskega inštituta Janka Jam-

nika se obeta predvsem polemika o sle-

deh streljanja in alibiju.

kronika a 10

S Harvarda v

Ka m n i ško -Savinjske

Alp e

Novi vzorčni bivak pod Skuto ponuja

pogled v dolino Kamniške Bistrice in na

severni strani še na Skuto in okoliške

gore. Še letos naj bi se mu v slovenskem

visokogorju pridružila vsaj dva podobna,

katerih lokacij še niso razkrili.
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