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V dveh letih za 15 šol več debelih otrok

Popolna prepoved
frackinga
Ascent Resources
zahteva odškodnino

Poslabšanje gibalnih sposobnosti otrok Ukrepov za izboljšanje ni bilo, škoda bo za veliko otrok nepopravljiva

Ob uveljavitvi novele
zakona o rudarstvu in z njo
popolne prepovedi hidravličnega drobljenja kamnin
(frackinga), so v družbi
Ascent Resources, ki je z državo že v sporu zaradi izdaje dovoljenj za črpanje plina
v Petišovcih, napovedali, da
bodo obranili svojo 50 milijonov evrov vredno naložbo,
navaja STA. Državo so včeraj
obvestili, da bodo v mednarodni arbitraži uveljavljali
svoj odškodninski zahtevek – škodo ocenjujejo na
več kot sto milijonov evrov
– hkrati pa, da upajo, da
bo mogoče najti sporazumno rešitev.

Mariborski letalski
center
Za obrambo pred točo
manj denarja kot lani

V Letalskem centru Maribor
se pripravljajo na izvajanje
letalske obrambe pred
točo na območju 71 občin
v severovzhodni Sloveniji,
čeprav se z državo še niso
dogovorili o sofinanciranju. Po pisanju STA je vlada
že marca podprla nadaljevanje projekta za letos
in prihodnje leto, a je šele
pred kratkim objavila razpis
za sredstva. Lansko fiksno
ceno 290.000 evrov so letos
znižali za 30 tisočakov,
kmetijsko ministrstvo bo prispevalo 35 odstotkov, drugo
morajo zagotoviti občine.
Pripravil P. Z.

Rezultati letošnjih meritev za
športnovzgojne kartone, ki jih
na mnogih osnovnih in srednjih
šolah še pridobivajo v teh dneh,
bodo za celotno državo znani
čez dva tedna. Že po prvih rezultatih pa kaže, da se katastrofalno
stanje ni popravilo. Stanje gibalnega razvoja otrok in mladostnikov je na bistveno nižji ravni kot
pred pandemijo pri več kot dveh
tretjinah otrok, ugotavljajo v
SLOfitu. Vodja Gregor Starc meni,
da drugače tudi ne more biti, saj
ukrepov, da se to ne bi zgodilo,
ni bilo. Še več, sredstva za prostočasno športno vzgojo otrok
in mladine so se zmanjšala za 60
odstotkov.
Špela Kuralt
Potem ko so bili v preteklem šolskem letu otroci več mesecev
doma, so bili v tem šolskem letu
serijsko v karantenah. Če so bili
lanski podatki morda vprašljivi,
otroci so namreč veliko meritev
opravili sami, so letos meritve
opravljali v šolah. Prvi obdelani
podatki za okoli deset odstotkov
šol po navedbah Starca kažejo, da
so se poslabšale vse gibalne sposobnosti otrok in mladine, najbolj
vzdržljivost in koordinacija. Na to
so člani raziskovalne skupine SLOfit (nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok
in mladine, op. a.) opozorili že
predlani in lani. Kot pravi Starc, je
škoda najbrž nepopravljiva: »Ukrepi med epidemijo so bili največji
družbeni eksperiment v sodobni
zgodovini. Ko bi bili vsaj eksperiment, potem bi nadzorovali, kaj se
dogaja. To je bila igra na srečo. Po
naravni poti ti otroci ne bodo nikoli prišli na takšno raven, kot so
bili njihovi vrstniki pred epidemijo, ker v zadnjih dveh letih ni bilo
narejeno nič, da bi omogočili več
gibanja otrokom.«

Najslabše pri športnikih

Otroci, ki so bili prej telesno bolj
aktivni, so doživeli največje poslabšanje telesnih zmogljivosti.
Treningi na daljavo, ki so jih nekateri klubi izvajali, so daleč od tega,
kar bi otroci potrebovali. V športnih klubih odgovarjajo, da se je po

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 10. člena Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik
v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (št. 511-02/9311/1-8 z dne 12. 1. 1993, spremembe in dopolnitve št. 03/93-10/5-8 z dne
21. 9. 1995, št. 01403-162/2006/4 z dne 3. 10. 2006, št. 01403-104/2010/4
z dne 21. 12. 2010 in št. 01403-39/2013/4 z dne 10. 12. 2013), sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 6. 10. 2016 in sklepa Sveta
zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 20. 4. 2022

razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA ZAVODA (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje
Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj univerzitetna izobrazba,
- najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in
upravljavskimi znanji,
- predložitev programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s
priporočeno pošto najpozneje v 15 dneh po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za direktorja zavoda – Ne odpiraj«.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Fotokopijo diplome oz. dokazila, s katerega morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z opisom delovnih
izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega
mesta oz. dela).
3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu.
4. Pisno izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije;
- izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.
6. Štiriletni načrt dela in razvoja zavoda.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih
dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najpozneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Strokovnjaki za vse šole predlagajo uvedbo ure športa na dan, ki pa naj bo namenjena predvsem gibanju na prostem. Fotografija je simbolična. Foto Jure Eržen

• V dveh letih ni bilo
nobenih ukrepov, ki bi
omogočili več gibanja
otrokom.
• Gibalne sposobnosti so
se najbolj najbolj zmanjšale bolj aktivnim.
• Tudi v športnih klubih
bi morali več narediti za
vadbo za vse.
drugem valu vrnila približno tretjina manj otrok, tisti, ki so se vrnili, pa so precej slabše pripravljeni.
Temu pritrjuje tudi Starc: »Nekateri so, ko so se vrnili, ugotovili, da
so nekonkurenčni. Da imajo deset,

petnajst kilogramov več kot prej,
da ne zmorejo, ne zdržijo treninga
in so izgubili motivacijo.«
Dodatna težava je, da klubi precej favorizirajo tekmovalni vidik
športa mladih, saj je financiranje
klubov v veliki meri odvisno od
rezultatov. »Tudi klubi bodo morali
premisliti o tem, kam so usmerjeni
in posvetiti več pozornosti športni
vadbi za vse. Da bi omogočili vadbo tudi otrokom, ki ne bodo hodili
na tekme, ki nočejo hoditi na tekme. Temu bi moralo biti prilagojeno tudi financiranje. Pametno bi
bilo, da bi država začela subvencionirati treninge otrokom, tako kot
subvencionira šolsko prehrano. Tisti, ki si ne more privoščiti šolske
malice, si verjetno tudi vadnine ne
more privoščiti,« je dejal Starc.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za
odkup delnic družbe MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA d. d., Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana
Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1)
Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., Davčna ulica 1, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu
prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ciljna družba), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-3/2022-7 z dne 21. 3. 2022.
V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 30. 3. 2022
do vključno dne 3. 5. 2022, je ponudbo sprejelo 198 akceptantov,
ki so bili skupaj imetniki 397.291 delnic oznake MKZG, ki so bile
predmet prevzemne ponudbe, kar je 32,25 odstotka vseh izdanih
delnic ciljne družbe oznake MKZG.
Prevzemnik ima tako skupaj s 631.117 delnicami ciljne družbe, ki
jih je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti skupaj
1.028.408 delnic ciljne družbe, kar je 83,47 odstotka vseh izdanih
delnic ciljne družbe.
Prevzemnik izjavlja, da je, skladno z določili prevzemne ponudbe
in prospekta ter 53. člena ZPre-1, prevzemna ponudba za odkup
delnic ciljne družbe uspela.
DUTB, d. d.

Berite in poslušajte.

Besedam smo dodali zvok

20 %

70 %

Vsak dan ura športa

jih zdaj ni, pa nameniti predvsem
dejavnostim na prostem, da bi se
otroci bolj udomačili v naravi.« V
letnem programu športa, objavljenem na spletni strani MIZS, tega
programa letos niso financirali, za
prostočasno športno vzgojo otrok
in mladine je namenjenih 489.500
evrov. Lani je bilo teh sredstev
972.800 evrov, leta 2020 1,3 milijona evrov. Odgovore, zakaj takšno

več je debelih otrok
kot pred dvema letoma

Rešitev je po Starčevih navedbah
samo več športa, ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
(MIZS) bi moralo takoj sprejeti ukrepe za odpravljanje škode:
»Program Zdrav življenjski slog je
izjemno učinkovit, saj je otrokom
v šoli omogočal uro športa na dan.
Takoj bi bilo treba ta program spet
uvesti v vse šole. Dodatne ure, ki

Koza in kozji otok
burita koprske duhove
Skulptura Koza Postavili naj bi jo na majhen otoček pred
plažo v Žusterni – Župan Aleš Bržan z objavo sprožil vihar
Koprski župan Aleš Bržan je predstavil idejno rešitev skulpture
Koza, ki naj bi postavila piko na
i na sicer lepo urejeni plaži med
Žusterno in semedelsko promenado. Z objavo na družbenem
omrežju je župan sprožil vihar, saj
se je na predstavljeno skulpturo
odzvalo okoli 400 ljudi, ki so večinoma nasprotovali rešitvi. Polemika je razkrila eno od dilem urejanja javnega prostora, predvsem
dilemo izbire dovolj reprezentančnega umetniškega dela.

Abstraktna koprska koza čaka
na statično presojo, sicer pa so
mnenja koprčanov o njej spet –
deljena.

Boris Šuligoj
Skulptura na otočku, ki je nastala
ob urejanju nove plaže pri Žusterni, je delo avtorjev ljubljanskega
arhitekturnega studia 3biro in kamniške družbe Žurbi EKO in naj bi
obeležila spomin na antični koprski kozji otok Capris. Občina Koper
je februarja objavila javni natečaj, s
katerim so iskali sodobno zasnovano skulpturo koze, ki bi polepšala
pogled na ta del slovenske obale in
Kopra. Najvišja končna vrednost
umetniškega dela s stroški izdelave
in nagrado bi lahko znašala 30.000
evrov bruto. V razpisu je določilo,
da lahko strokovna komisija predlaga ponovitev postopka, da je
mestna občina vezana na predlog
strokovne komisije in da bi moral
avtor to skulpturo izdelati do 1. junija. Župan je imenoval petčlansko
strokovno komisijo, v kateri so bili:
dr. Tilen Žbona, dr. Martina Vovk,
Dejan Mehmedovič, Boštjan Furlan in Mara Ambrožič Verderber.
Prejela je 12 rešitev, od katerih jih
je 11 izpolnjevalo razpisne pogoje, v
ožji izbor je izbrala tri, potem pa kot
najboljšo rešitev predlagala delo kiparja Andreja Škufce.
Takoj po izboru so v županovem
uradu ugotovili, da delo Andreja
Škufce ni ustrezalo razpisnim pogojem, saj ni zasnovano kot koza,
sporen je tudi material, ki menda ni
dovolj primeren za zunanje površine. Zato so izbrali naslednje delo po
številu točk, rešitev studia 3biro.

Komisija ne stoji za tem
izborom

www.delo.si

otrok ima slabše gibalne
sposobnosti, najslabši sta
vzdržljivost in koordinacija

zmanjšanje in kakšni bodo ukrepi
za izboljšanje stanja, še čakamo.
Starc opozarja, da slabše gibalne
vplivajo tudi na učne sposobnosti
otrok, kasneje pa tudi na njihovo
delovno uspešnost in ta davek bo
čez 15 let plačala celotna država, če
ne storimo ničesar: »Vemo, da se je
debelost otrok povečala za 20 odstotkov. V dveh letih smo pridobili
za skoraj 15 povprečnih osnovnih
šol novih otrok z debelostjo. V prihodnosti nas torej čaka veliko nepotrebnih zdravstvenih stroškov.
Da ne govorim, kaj bo z njihovim
psihološkim razvojem, kakovost
njihovega življenja bo prizadeta.
Otroci so bili v epidemiji največje
žrtve, pa so vse zelo stoično prenesli, zelo so bili solidarni, družba pa
ni z njimi niti malo solidarna.«

V javnosti je zdaj slišati veliko kritik in celo zahteve, da bi morali o
izboru takšne skulpture odločati

• Abstraktna Koza studia
3biro vznemirja Koprčane.
• Natečajna komisija jo
je po točkah uvrstila na
drugo mesto.
• Župan napoveduje, da
bo skulptura zgrajena
junija.
»demokratično«. Oljka – stranka
Slovenske Istre je županu predlagala, da bi morali o izbiri skulpture
odločiti občani in ne zgolj strokovna komisija, ki je bila menda imenovana enostransko. »Naj ljudstvo
pove, katero skulpturo si želi, če
si sploh želi kaj dodatnega na tem
otočku. To bi moral biti demokratičen postopek dolgoročno naravnanega urejanja prostora po meri občank in občanov«, je zapisala Vida
Gračnar, predsednica koprskega
lokalnega odbora stranke Oljka.
Eden od članov komisije, strokovnjak za področje likovnih umetnosti, Dejan Mehmedovič, nam je
povedal, da je bila komisija enotna
pri izboru kipa Andreja Škufce.
Mehmedovič ne soglaša s pobudo
o demokratičnem izboru, saj po
njegovem ni mogoče z nobenim
demokratičnim načinom izbrati
katere koli skulpture, kajti vsaki
izbiri bi nasprotovalo veliko ljudi.
»Izbira tako pomembnih obeležij
ne more biti stvar množic, gre ven-

dar za to, da pridobimo izdelek, ki
odraža vsaj določeno umetniško
raven ustvarjalnosti družbe. Toda
komisija ne stoji za tem izborom,
čeprav se je po točkah res uvrstil na
drugo mesto.«

Za občino zgodba zaključena

Župan Aleš Bržan je dejal, da je
natečaj zaključen in izbira pravnomočna, ker ni bilo pritožbe. Danes
pričakujejo statika, ki bo podal
oceno statične varnosti postavitve približno osem metrov visoke
skulpture iz dekorativnega betona.
»Robovi na skulpturi ne bodo tako
ostri, kot se zdijo na sliki, nanjo ne
bo mogoče plezati. Skale, iz katerih
je zgrajen otoček, so postavljene
kot valobran in niso mišljene kot
kopalna površina. Če bo statika pokazala, da je postavitev varna, bodo
kip lahko zgradili. To bi se moralo
zgoditi do 1. junija, morda kak dan
kasneje,« je ocenil Aleš Bržan.
Drago Mislej Mef o načinu izbora
takega obeležja pravi: »Problem je
demokratično odločanje, če se že
na strokovnega ne moremo zanesti. To smo spoznali že ob pandemiji. Takrat smo najprej očitali politikom, da odločajo namesto stroke,
potem pa smo očitali eni stroki, da
ne upošteva druge stroke. Skratka,
neustrezno je vse, kar vsakemu
od nas ne ustreza,« je dejal Mef, ki
pravi, da bi morale imeti občine nekakšen svet modrih, ki bi jim lahko
zaupali, da bodo za najpomembnejše odločitve, tudi za takšna obeležja, vedno poiskali najboljše rešitve.

