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Poglavitne naloge medpodjetni-
ških izobraževalnih centrov so po-
vezovanje izobraževanja z gospo-
darstvom, izvajanje praktičnega
pouka dijakov in študentov, moti-
vacija osnovnošolcev za poklicno
izobraževanje, praktično izobraže-
vanje odraslih (kvalifikacije in pre-
kvalifikacije, izpopolnjevanje in
specializacije, certifikatno ugota-
vljanje in potrjevanje znanj, spre-

tnosti in sposobnosti), spodbujanje
in vodenje inovacijskih projektov
ter pospeševanje konkurenčnih
prednosti gospodarstva. V priho-
dnje jih bodo po državi predvidoma
ustanovili še nekaj čez deset.

»Okolje je z delovanjem našega
medpodjetniškega centra že veliko
dobilo, sedaj pa si moramo zagoto-
viti normalne razmere za delo. Prav
tako si želimo posodobljene opre-

me,« je povedala vodja Medpodje-
tniškega izobraževalnega centra za
Goriško Adrijana Hodak. Po nje-
nih besedah bo denar za gradnjo
nove stavbe prispevalo tudi sedem
tamkajšnjih občin, nekaj jih ga bo
zagotovilo v prihodnjih letih. Od-
zvalo se je tudi že nekaj podjetij,
Adrijana Hodak pa upa, da bo rece-
sija kmalu minila, tako da bodo lah-
ko pri financiranju gradnje ali opre-
mljanju stavbe še bolje sodelovali s
podjetji.

Za gradnjo stavbe v Novi Gorici je
predvidenih 3500 kvadratnih me-
trov površine. Po idejni zasnovi bo
energetsko varčna, kmalu bo zanjo
razpisan še arhitekturni natečaj.
Laboratorije, delavnice in učilnice
bodo na 500 kvadratnih metrih
uredili tudi v Ajdovščini. Tamkaj-
šnja enota Medpodjetniškega izo-
braževalnega centra (med univerzi-
tetnim središčem in OŠ Šturje) bo
izvajala predvsem programe iz bio-

tehnologije, informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije in druge pro-
grame, ki jih bo predlagala občina.
Katja Željan

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru je stalno zaposlenih
16 ljudi in veliko pogodbenih sodelavcev. Za opremo nove stavbe bodo
potrebovali približno 750.000 evrov, je povedala Adrijana Hodak. Veliko
si obetajo od sodelovanja s tujci, ki bodo prihajali v Novo Gorico
na izobraževanje. Spomladi nameravajo podpisati sporazum
o sodelovanju s Kitajsko za izmenjavo dijakov in prenos
slovenskega znanja v to azijsko državo.

Adrijana Hodak
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Medpodjetniški izobraževalni center za Goriško

V nove prostore prihodnje leto
Naložba v novo stavbo je vredna pet milijonov evrov – Približno pol denarja bosta zagotovili država
in EU – Na 4000 kvadratnih metrih bodo laboratoriji, delavnice in učilnice za izobraževanje
Nova Gorica – Medpodjetniški izobraževalni center, ki v Novi Gorici deluje
dve leti, se bo po sedanjih načrtih prihodnje leto preselil na novo lokacijo
ob Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici. Več kot pet milijonov vredno
naložbo je pred kratkim podprl tudi svet severnoprimorske regije; pol de-
narja bosta zagotovili ministrstvo za šolstvo in šport ter EU.

»V ponedeljek redarja na ulicah
še ni bilo, saj bo prvi teden večino-
ma na sestankih na policiji. Prva
obvestila redarstva pa bo na na-
pačno parkiranih vozilih mogoče
opaziti že ta teden,« je povedal
Martin Cerjak.

Na posavskem redarstvu s sede-
žem v Krškem so zaposleni samo
štirje uslužbenci. Poleg redarja in
vodje, ki opravlja tudi delo inšpek-
torja, še en inšpektor in komunal-
ni nadzornik.

»Zavedam se, da nas je za nad-
zor vseh predvidenih področij na
tem velikem območju petih občin
premalo. Potrebovali bi vsaj še dva
redarja. Občine sem s tem sezna-
nil, vendar sedaj, ko povsod po-
skušajo zmanjševati stroške, no-
vih zaposlitev ne moremo priča-
kovati. Zaradi tega se bomo usme-
rili na najbolj kritična področja
našega delovanja.«

Inšpektorji bodo poskušali izko-
reniniti črna odlagališča odpad-
kov, en redar pa bo nadziral zlasti
mirujoči promet na 965 kvadra-
tnih kilometrov velikem območju
s 75.000 prebivalci.

»Kršitelji predpisov ga lahko
pričakujejo predvsem v mestnih
središčih,« napoveduje Cerjak.
»V Brežicah sta najbolj kritični
Cesta prvih borcev in Ulica bra-
tov Milavcev.

V Krškem bomo strogo nadzirali
parkiranje na Vidmu pri banki in
pošti ter v starem mestnem sredi-
šču, v Sevnici pri zdravstvenem
domu in na parkiriščih, kjer obča-
ni parkirajo vsepovprek. V Rade-
čah želijo več prometne discipline
v središču, v Bistrici od Sotli se pri-
tožujejo nad parkiranjem na pro-
storih za invalide in avtobusnih
postajališčih.«
Janoš Zore

Dela ne bo zmanjkalo – Ko se bo redar prvič uradno sprehodil po Brežicah (na
fotografiji Cesta prvih borcev), bo lahko kar ves delovnik pisal opozorila – čez
dober mesec pa globe – voznikom, ki se pri parkiranju požvižgajo na predpise.
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Medobčinsko redarstvo je začelo delovati

Obvestila bodo dobivali še Posavci
Za nadzor v štirih posavskih občinah in v Bistrici ob Sotli ne bodo dovolj samo štirje zaposleni
Za zdaj ne morejo pričakovati okrepitve – Za nepravilno parkiranje do sredine februarja opozorila, potem globe
Posavje – Nepravilno parkirane avtomobile na ulicah v občinah Brežice, Kr-
ško, Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli bodo začeli »opremljati« z obvesti-
lom redarstva. »Redar bo do sredine februarja kršitelje prometnih predpi-
sov opozarjal s pisnim obvestilom, nato bo začel izrekati globe,« je napove-
dal Martin Cerjak, vodja medobčinskega redarskega organa, ki je letos začel
nadzirati, ali v širši posavski regiji upoštevajo občinske odloke.

Drugo fazo začenjajo graditi z ne-
kajmesečno zamudo, ki je po bese-
dah direktorice Karmen Škufca po-
sledica dolgotrajnih postopkov, po-
vezanih s prostorskim urejanjem
cone in pridobivanjem soglasij, na
katera niso imeli vpliva. Poslovneži,
ki se zanimajo za nakup zemljišč, bi
v coni gradili predvsem skladišča za

logistično dejavnost, je za Delo po-
vedala Karmen Škufca. Povpraševa-
nje se je po njenem kljub recesiji v
zadnjih mesecih povečalo, saj ima
cona strateško lego, ko pa bo zgrajen
avtocestni priključek Želodnik–Vo-
dice, bo to še dodatna prednost.

Med razlogi za večje povpraševa-
nja sta po besedah direktorice tudi

konec komasacijskih postopkov in
urejeno stanje zemljišč v zemljiški
knjigi v skladu s sprejetim in veljav-
nim lokacijskim načrtom. Investi-
tor lahko tako domala takoj prevza-
me parcelo in začne pridobivati

gradbeno dokumentacijo. V podje-
tju PC Komenda predvidevajo, da
bo najpozneje do poletja infrastruk-
tura zgrajena toliko, da bodo pripra-
vljeni priključki na elektriko in vo-
do in omogočen začasni dovoz do
posameznih zemljišč. Takrat priča-
kujejo drugi val povpraševanja, saj
je občina Komenda investitorje v
coni oprostila plačila komunalnega
prispevka.

Manjši obrtniki in podjetniki
povprašujejo po osnovnih enotah,
velikih 2500 kvadratnih metrov,
večja logistična in nekatera proi-
zvodna podjetja, ki selijo svojo de-
javnost na obrobje Ljubljane, pa se
zanimajo za površine med 20.000
in 30.000 kvadratnimi metri.

Največje razpoložljivo zaokrože-
no zemljišče meri 35.000 kvadra-
tnih metrov.
Karolina Vrtačnik

Prva faza PC Komenda obsega 180.000 kvadratnih metrov,
vsa zemljišča so bila prodana leta 2006. Med največjimi podjetji v coni
so Lidl (skladišče in poslovna stavba), Starman, Tehrol Kosec, VIP Virant,
Rheinland Elektro Machinen, Dilex, Enerkon ... Še nedokončana je
Petrolova črpalka, ki bo stala na robu cone ob glavni cesti proti Mostam.

Karmen Škufca
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Začetek urejanja II. faze Poslovne cone Komenda

Naložba, vredna 12 milijonov evrov
Kupci zemljišč oproščeni plačila komunalnega prispevka – Največ zanimanja za gradnjo skladišč
za logistično dejavnost – Kljub recesiji večje povpraševanje – Cona v celoti urejena najpozneje do leta 2013
Komenda – Ta teden bodo začeli urejati II. fazo Poslovne cone (PC) Komen-
da, ki postaja zaradi strateške lege in ambicioznih načrtov med pomembnej-
šimi v državi. Infrastrukturo bo gradilo ajdovsko Primorje, naložba vanjo pa
je v celoti 12 milijonov evrov. Cona, v kateri so že pred začetkom del prodali
dve tretjini zemljišč, bo po predvidevanjih začela v celoti obratovati v dveh
ali treh letih. V sklepni fazi bodo v njej uredili tudi konferenčno-poslovni
center ter upravne, poštne in bančne poslovalnice ter gostinske lokale.

Tušmobil je sklenil pogodbo o po-
stavitvi antene z lastnikom hotela Ja-
nezom Štajdoharjem oziroma njego-
vim gostinskim podjetjem. Služno-
stna pogodba je veljavna, lastnik ho-
tela pa je pred sklenitvijo pogodbe in
postavitvijo antene izrecno zahteval,
da se Tušmobil o postavitvi pogovori
s sosedi in drugimi možnimi stran-
kami v postopku. Tušmobil zdaj zatr-
juje, da jih je vabil na pogovor, a ni bi-
lo odziva, sosedje pa vztrajajo, da ni-
so dobili vabil. Za svojega predstav-
nika so pooblastili enega med njimi,
črnomaljskega podžupana Toneta
Vrščaja. O zanje sporni anteni je
spregovoril tudi na seji občinskega
sveta in zahteval pojasnila vseh vple-

tenih v izdajo dovoljenja, od občine
do upravne enote in drugih.

Za anteno na hotelu so pridoblje-
na vsa dovoljenja. Tušmobil je v
predpisanem postopku pridobil zah-
tevane študije, vso projektno doku-
mentacijo in upravne dokumente,
sklenil služnostno pogodbo ter na
podlagi vsega zahtevanega od uprav-
ne enote Črnomelj dobil tudi gradbe-
no dovoljenje za postavitev.

Sosedje zdaj opozarjajo, da takšne
antene sevajo, nihče pa ne more za-
gotoviti, da sevanje ni škodljivo.
Pritrjuje jim tudi Tone Vrščaj, ki je
sicer elektrotehniški strokovnjak in
ima podjetje Vako za električno, kli-
matsko in hladilno tehniko. Njego-
vo podjetje in hiša stojita tik ob ho-

telu Bojana, pod stanovanjskim na-
seljem Sadež.

Okoličani zahtevajo odstranitev
antene s hotela. Če jim Tušmobil ne
bo ustrezno prisluhnil, bodo to po-
skušali doseči z vsemi pravnimi sred-
stvi. Povedali so, da so v precej dru-
gačnem položaju, kakor so bili prebi-
valci Dragatuša, ki so bili pri vseh po-
stopkih v stiski za denar. Tone Vrščaj
je že izjavil, da denar za morebitne
pravdne stroške ne bo težava. Kot
podžupan je zahteval, da občina in
upravna enota v prihodnje pisno ob-
veščata ljudi, katerih interesi bi bili
lahko prizadeti v postopkih izdaje
dovoljenj za takšne objekte, kakor je
oddajnik mobilne telefonije.
Milovan Dimitrič

Zaplet zaradi mobilne telefonije v Črnomlju

Še ena sporna antena
Tušmobil ima za anteno mobilne telefonije na hotelu Bojana v Črnomlju vsa
potrebna dovoljenja – Sosedje ji nasprotujejo in trdijo, da jih ni nihče nič vprašal
Črnomelj – V črnomaljski občini imajo nov zaplet z mobilno telefonijo, tokrat zaradi antene, ki jo je v Črnomlju de-
cembra postavil Tušmobil. Po zelo odmevnem sporu zaradi oddajnika pri Dragatušu in tistem manj odmevnem za-
radi oddajnika v smeri Poljanske doline zdaj Črnomaljce razburja antena na hotelu Bojana. Sosedje ji odločno na-
sprotujejo in trdijo, da jih ni o postavitvi nihče nič vprašal, v Tušmobilu pa trdijo, da so sosede vabili na skupni se-
stanek, vendar se ga nihče ni udeležil.

Prvi mlekomat z ekološko pridelanim mlekom
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Koper – Nekaj deset mlekomatom, ki že delujejo na različ-
nih koncih Slovenije, se je v Kopru pred samopostrežno tr-
govino Kmetijske zadruge (KZ)Agraria v Olmu pridružil prvi
mlekomat z ekološkim mlekom z ekološke kmetije Mede-
novih iz Senožeč. Na dan bo zagotavljal najmanj 200 litrov
mleka, tako kot drugod po evro za liter. Medenovi pravijo,
da bodo z Agrario mlekomate postavili še drugje, tako da
bodo z njimi prodali vso dnevno proizvodnjo mleka, od 400
do 500 litrov. Na predstavitvi mlekomata je direktor KZ
Agraria Radovan Rajčič dejal, da z mlekomati manjšim kme-
tom in proizvajalcem ekoloških proizvodov v zadrugi omo-

gočajo prodor na trg. V velikih trgovskih sistemih so ekolo-
ški in proizvodi iz domače integrirane pridelave premalo
prepoznavni, zato se manjši proizvajalci le težko uveljavijo
na trgu. S kmetijo, ki jo vodi Niko Meden iz Senožeč, se v
Agrarii dogovarjajo, da bi pri njih prodajali tudi druge proi-
zvode z ekološke kmetije – od sadja do zelenjave in mesa.
Zdaj imajo 50 glav živine, od tega 30 krav molznic, vendar
Meden pravi, da njihovega števila ne bodo povečevali, saj
nočejo biti farma, ampak družinska in ekološko usmerjena
kmetija. Pred desetletjem so v t. i. konvencionalni reji v hle-
vu dnevno namolzli tudi 1000 litrov mleka ali več. D. G.

Na kratko

Preklicali popolno prepoved obiskov
Šempeter pri Gorici – V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru so
včeraj preklicali popolno prepoved obiskov, za katero so se zaradi povečanja
prehladnih in črevesnih virusnih obolenj ter zaradi preprečevanja vnosa in šir-
jenja nove gripe odločili 12. novembra lani. Kot je včeraj sporočil direktor bol-
nišnice dr. Silvan Saksida, so do nadaljnjega obiski omejeni na največ enega
obiskovalca pri pacientu. K. Ž.

Jubilej Mira Kocjana, častnega občana Kopra
Koper – Koprski župan Boris Po-
povič je včeraj obiskal častnega
občana Mestne občine Koper (od
leta 2002) Mira Kocjana, ki je v
zadnjih dneh prejšnjega leta pra-
znoval 85. rojstni dan. Župan mu
je čestital in mu podaril sliko aka-
demskega slikarja Janeza Mateli-
ča. Kocjan je imel burno življenje,
med drugo svetovno vojno je bil
v prekomorskih brigadah, nato v
vrhovnem štabu narodnoosvo-
bodilne vojske in štabu jugoslo-
vanske mornarice na Visu, po voj-
ni pa je zaslovel kot publicist, me-
dnarodni komentator, sodeloval
je v pripravah za podpis London-

skega memoranduma leta 1954 in za sklenitev Osimskih dogovorov leta
1975. Bil je tudi urednik slovenskega programa in pomočnik direktorja Radia
Koper, dva mandata pa direktor in glavni urednik Radia Koper. Leta 1967 je
bil izvoljen za predsednika skupščine občine Koper in jo vodil dva mandata
do leta 1974. D. G.

Denar za središče vesoljskih tehnologij
Vitanje – Vitanjska občina bo precejšen del proračunskega denarja, ki se ga bo
letos nabralo približno 5,5 milijona evrov, namenila za naložbe, zanje pa pri-
dobila tudi lepo vsoto evropskih sredstev. Tako bodo evropski skladi prispe-
vali dva milijona evrov za gradnjo kulturnega središča evropskih vesoljskih
tehnologij v Vitanju, ki ga bo s 400.000 evri podprla tudi vitanjska občina sa-
ma. Vitanje je namreč kraj, iz katerega izvira pionir vesoljskih poletov Herman
Potočnik Noordung, zato v njem tudi nastaja omenjeni evropski center. Precej
proračunskega denarja, več kot 420.000 evrov, bodo Vitanjčani vložili tudi v
nadaljevanje gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij,
približno 600.000 evrov pa zagotovili za urejanje in vzdrževanje lokalnih cest.
Dobrih 100.000 evrov proračunskega denarja bodo vložili še v dokončanje
gradnje kanalizacijskega omrežja od Štajnhofa do Vitanja. D. S.

Širitev medobčinske inšpekcije
Velenje – Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja, ki deluje na
območju občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Pol-
zela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Vransko
in Velenje, se je kot soustanoviteljica pridružila še ena spodnjesavinjska ob-
čina – Tabor. Za delovanje zagotavlja 72 odstotkov denarja mestna občina
Velenje, desetino občina Šoštanj; druge ustanoviteljice prispevajo od enega
do tri odstotke. P. B.

Zbirajo vloge o oceni škode po poplavah
Nova Gorica – Novogoriška občina zbira vloge o oceni škode po poplavah,
ki so bile med 22. in 26. decembrom lani. Poziva vse, ki so takrat utrpeli ško-
do na kmetijskih zemljiščih in gozdovih oziroma na gradbenih objektih in
stavbah, da jo prijavijo najpozneje do 13. januarja. Škodo na kmetijskih ze-
mljiščih je treba prijaviti občinskemu oddelku za gospodarstvo, drugo ško-
do pa oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe. Obrazci so na
razpolago na spletnih straneh www.nova-gorica.si ali na sedežu mestne ob-
čine Nova Gorica. K. Ž.
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Mura je s svojo širino, počasnim
tokom, z zagotovljenim pretokom
vode skozi vse leto ter grmovjem
in drevjem na bregovih prava reka
za bobra, zato si je med svojimi ra-
ziskovalnimi potepanji vse tja do
Gradca našel prostor za ustalitev
tudi v slovenskem toku Mure, je za
Delo povedala Marjana Hönigs-
feld Adamič. Po sledovih – obglo-
danem drevju, za človeško dlan
velikih odtisih stopal in bobriščih
– so za zdaj ugotovili bivališči naj-
manj dveh družin. Toda tako za vi-
dro, ki je zaščitena vrsta in živi po-
vsod ob Muri, kot za bobra, ki se po
dveh stoletjih znova vrača k nam

in ga prav tako ščiti evropska
okoljska zakonodaja, je pomemb-
no ohraniti stare rečne rokave in
pritoke oziroma poskrbeti, da se
sedanje življenjske razmere zanju
ne poslabšajo.

Sedanje razmere bodo s projek-
tom ohranjanja biodiverzitete re-
ke Mure Biomura poskušali izbolj-
šati z odprtjem stranske Murine
struge Besnice in z vgradnjo utrje-

nega rečnega praga v glavno Muri-
no strugo v bližini avtocestnega
mostu v Vučji vasi.

O načrtovani gradnji elektrarn
na Muri Marjana Hönigsfeld Ada-
mič pravi, da za ohranitev bobrov
ob Muri ne bi smelo biti hitrih
sprememb, kot so dvig gladine re-
ke in potopitev bobrišč ter stran-
skih rokavov.
Jože Pojbič

Evroposki bober je največji evropski glodalec. Dolg je od 85 do 102
centimetra, ploščat rep pa meri od 30 do 36 centimetrov. Odrasla žival je
težka od 23 do 35 kilogramov. Pred mrazom in mokroto ga varuje gost
kožuh, ki ima od 12.000 do 23.000 dlak na kvadratni centimeter. Za
primerjavo: človek ima na glavi na enaki površini približno 300 las.

Pri nas izumrla vrsta se po dveh stoletjih vrača

Bobri obMuri našli dom
Ob slovenskem toku Mure že nekaj let opažajo sledi evropskih največjih
glodalcev – Kaže, da sta se za stalno naselili najmanj dve družini
Veržej – Domačini in raziskovalci opažajo zadnja leta med Vučjo vasjo in Bistricami, predvsem ob starih rokavih
Mure, sledi in druge znake navzočnosti evropskega bobra, ki je pri nas veljal za izumrlega že od 18. stoletja. K nam
so se ti največji evropski glodalci začeli znova priseljevati pred desetimi leti s Hrvaške, kjer so jih umetno naselili ob
reki Savi. Potepuh, ki potrebuje mir za ustalitev, bližino globlje tekoče vode in dovolj hrane, se je pojavil že ob Savi,
Krki, Dravi, Sotli in zadnja leta tudi ob Muri. Tu so se z njim in vidro lani ukvarjali sodelavci zavoda Lutra pod vod-
stvom Marjane Hönigsfeld Adamič, ko so pripravljali raziskavo za Dravske elektrarne Maribor.

Sledi bobrov je veliko – Čeprav evropski bober ne gradi jezov kot kanadski, je mogoče njegovo navzočnost v okolju
opaziti po obglodanem drevju in odtisih tac. Pozornejši lahko odkrijejo tudi vhod v njihovo domovanje, ki je ponava-
di izkopano v breg ob vodi.
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