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Toma ž Mastna k

ko lu m n i st :

Če je zbiranje zasebnih podatkov

nujno za obrambo proti

terorizmu, ni več daleč do tega,

da bodo zagovornike pravice do

zasebnosti razglasili za teroriste.

Maga zin

Vaniljev sladoled

z bučnim oljem?

Vsak dol pade.
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Izbrisani / Živilska panoga v težavah / Par zlorabil opito dekle

Maga zin

Od

kib erdenarja

do kiberseksa
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Zdravst vo / Protest

“Bojimo se,

da bo za

bolnike še

sl abše”

Nina Knavs

Protestniki, ki so se včeraj v Lju-

bljani zavzeli za ohranitev javnega

zdravstva, po oceni policije jih je

bilo 4000, ugotavljajo, da je pred

bolniki črna prihodnost. »Bojim se,

da bo slabše – zato sem tukaj,« je

poudaril Albert Rejc iz Velikih Lašč.

Med drugim ga skrbi, da bodo

zdravstvo na koncu v veliki meri

sprivatizirali in da nanj ne bo več

mogoče računati kot danes.

»Vsem dostopno javno zdravstvo

se mi zdi nekaj zelo pomembnega.

Tu sem tudi, ker sem proti korupci-

ji. Poleg tega ne želim, da se pas za-

teguje pri javnem zdravstvu,« je po-

vedala študentka Brina. Le z imeni

sta se predstavili tudi upokojenki

Ivanka in Marija, ki sta prišli pod-

pret svoje zdravnike, obe pa meni-

ta, da bi morali v Sloveniji obdržati

čim močnejše javno zdravstvo.

»Prisluhniti bi morali zlasti mladim

zdravnikom,« je pristavila Marija.

Prihodnost skrbi tudi prihodnjo

mlado zdravnico, študentko lju-

bljanske medicinske fakultete Bar-

baro Ogorevc, ki je na Kongresni

trg prišla s prijatelji in sošolci. »Vse

se dela zelo na hitro. Zdravniki pa-

ciente na hitro odpravljajo, saj sicer

ne bi mogli poskrbeti za vse. Ni

prav, da moraš nekaj, kar bi zahte-

valo vsaj pol ure, opraviti v nekaj

minutah. Skrbi me, da bomo v ta-

kih razmerah delali napake,« je po-

vedala. Kot pravi, pa na vajah štu -

denti medicine vidijo tudi, da bi bi-

lo marsikaj mogoče bolje organizi-

rati in da bi lahko z denarjem za

zdravstvo včasih bolje ravnali.

Množica protestnikov se je malo

pred šesto uro zvečer začela s Kon-

gresnega trga pomikati proti Trgu

republike, a so jo ustavile ograje

pred parlamentom. Tako so morali

po daljši poti po Slovenski cesti in

mimo ministrstva za zdravje v Šte -

fanovi ulici. »Ulice so naše,« so ob

spremljavi nekaj ragelj in piščalk

vzklikale prve vrste kolone. Turisti,

ki so bili ravno v središču mesta, so

množico zavzeto fotografirali, novi-

narje pa so nekateri od njih spraše-

vali, ali tudi v Sloveniji protestira-

mo proti strogemu varčevanju.

Nadaljevanje na strani 3 »

Protestnike, ki so včeraj

napolnili Trg republike, skrbi

usoda bolnikov in javnega

zdravstva. Naši sogovorniki so

poudarjali, da so s svojimi

zdravniki sicer zadovoljni,

jezijo pa jih korupcija, slaba

organizacija in strogo

varčevanje v zdravstvu.

Dru žba / Stanovanjska politika

Stroka: Mlade družine

naj raje vlagajo v delovna mesta

Marjeta Kralj

Nacionalni stanovanjski program za

obdobje 2013–2022 ni osnovan na res-

ni analizi stanja, predlagane reši t ve

pa so večinoma napačne. Tako se po

končani javni razpravi glasi tako re-

koč enotni sklep nepremičninskih

strokovnjakov – posrednikov, ekono-

mistov, arhitektov, predstavnikov sta-

novanjskih skladov...

Do svojih stanovanj

naj mladi pridejo sami

Zanje je nesprejemljivo, da bi sanje o

lastnem stanovanju ranljivejšim sku-

pinam prebivalstva država še naprej

pomagala uresničevati s prodajo sta-

novanj po ugodnejših cenah od tržn e.

Zato tudi ne podpirajo predloga, da

bi najemniki javnih stanovanj ta po

petih letih lahko odkupili, pri čemer

bi se že plačane najemnine odšte l e

od kupnine. V tem duhu zavračajo

tudi oživljanje nacionalne varčevalne

stanovanjske sheme, po kateri bi dr-

žava varčevalcem primaknila nekaj

denarja k obrestim na privarčevane

zneske oziroma na najete stanovanj-

ske kredite. Ocenjujejo, da ta ukrep

ob številnih negativnih izkušnjah v

preteklosti ni prinesel nikakršnih

re s n e j ših pozitivnih učinkov.

Ob tem stroka opozarja, da po-

membne anomalije nepremičninske-

ga trga izhajajo prav iz dejstva, da je

približno 90 odstotkov stanovanj v

Sloveniji lastniških. Zaradi tega ne

deluje najemniški trg, manjša pa je

tudi mobilnost prebivalstva, zlasti

mladih. To je po opozorilih ekono-

mista dr. Iva Lavrača resen dolgoroč-

ni družbeni razvojni problem, saj

med drugim povečuje brezposelnost.

»Spodbujanje individualnega lastniš-

tva stanovanj s pomočjo ugodnih sta-

novanjskih kreditov sili iskalce stano-

vanj, zlasti mlade družine, v vlaganje

kapitala v stanovanjsko gradnjo ozi-

roma nakupe stanovanj, ker na seda-

njem najemnem trgu nimajo realnih

možnosti za najem primernih stano-

vanj. Nepremičninska okrogla miza

zato ocenjuje, da bi mlade družine

lahko uporabile kapital koristneje

oziroma bolj produktivno z vlaga-

njem na primer v nova delovna mes-

ta, naložbe v stanovanja pa bi pre-

pustile profesionalnim, kapitalsko

dovolj sposobnim vlagateljem,« je za-

pisano med sklepi okrogle mize, ki jo

je organiziralo nepremičninsko zdru-

ženje FIABCI. Spodbuditi je treba

predvsem najemanje stanovanj, je

njegovo trdno prepričanje.
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Nepremičninski strokovnjaki se sicer strinjajo z ukinitvijo

neprofitnih najemnin, toda predlog o uvedbi nekoliko

višjih, tako imenovanih nizkoprofitnih najemnin

zavračajo. Cene in najemnine za stanovanja bi moral

narekovati trg, najši b ke j šim pa naj država pomaga s

stanovanjskim dodatkom.

84 4.656

stanovanj je v držav i .

20. 460

najemnih stanovanj imajo v lasti

d ržavni in lokalni javni skladi.

Špor t

Borut Jakič

Slačilnica ne more biti

podrejena vojaški vzgoji

S t ra n 19 »

Fotografija: Bojan Velikonja


