
Ministrica o letošnji kmetijski politiki

Kmetije bodo čedalje večje
Manjše kmetije naj se preživljajo z dopolnilnimi dejavnostmi – Marija Lukačič
obljubila poenostavitev upravnih postopkov in več posluha za posebnosti
Petrovče – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo letos namenilo skrb dodeljevanju subvencij,
reformi razvoja podeželja in reformi neposrednih plačil. Ministrica Marija Lukačič je o tem govorila na petkovi
okrogli mizi Kmečke zveze NSi v tukajšnjem Hmeljarskem domu, pridružila pa sta se ji direktor Agencije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja Franc Kebe in poslanec Alojz Sok, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v DZ.

Slovenija je v EU, ki skoraj v ce-
loti določa kmetijske predpise, v
močno podrejenem položaju, saj
ima ministrica pri določanju le šti-
ri od 321 glasov, je dejala Lukačiče-
va, zato se mora pri glasovanju za-
našati na povezovanje z drugimi
državami, doma pa mora hitreje
od drugih uveljavljati evropske
predpise. Po njenem Sloveniji to
uspeva, saj se kmetijski proračun
že več let povečuje in bo letos zna-
šal 92 milijard tolarjev. Od tega bo
26 milijard tolarjev namenjenih
neposrednim plačilom, 25 mili-
jard tolarjev pa razvoju podeželja.
Slovenija med novimi članicami
dosega tudi najvišjo raven nepo-
srednih plačil in sicer 95 odstot-
kov tistih, ki jih prejemajo kmetje
v starih članicah. Razpis za nepo-
sredna plačila bodo letos podaljša-
li na 75 dni, pripravili so grafične
predloge za 70.000 kmetijskih go-
spodarstev in za izpolnjevanje
vlog bo dovolj časa, da se lanski za-
pleti ne bodo mogli ponoviti.
Agencija jih bo nato izplačevala
med 1. decembrom in 30. junijem
2007. Za lani so izdali 37.000
odločb, preostalih 25.000 pa bodo
do konca februarja; zadnje morajo
biti izplačane junija. Sicer pa mini-
strstvo pripravlja reformo nepo-
srednih plačil, kakršna je bila v EU
uvedena leta 2005, pri nas pa naj
bi jo uveljavili leta 2007. Ta pred-
videva, da bi subvencije bolj vezali
na velikost kmetijskih površin in
manj na proizvodnjo. »S tem bodo
nadomestila laže prihajala do
manjših, in ne, kakor zdaj, prete-
žno do večjih kmetijskih gospo-

darstev. Pripravljamo zakon, ki bo
poenostavil zaokroževanje kme-
tijskih zemljišč,« je razložila Mari-
ja Lukačič.

Franc Kebe je dodal, da pospe-
šeno rešujejo pritožbe kmetov iz
let 2003, 2004 in 2005 in ugota-
vljajo, da se je njihovo število za la-
ni že zmanjšalo na dva odstotka
vseh izdanih odločb o subvenci-
jah.

Seveda ni mogoče pričakovati,
da bi bili kmetje povsem zadovolj-
ni z domačo kmetijsko politiko in
prakso. Na to je v razpravi opozoril
tudi kmet iz Ljutomera, ki je dejal,
da so po veljavnih predpisih veli-
ke kmetije še vedno privilegirane,
manjše, do 10 hektarov, pa života-
rijo. Kmetov tudi nihče ni spodbu-
jal k temu, da bi dodatni denar do-
bili iz razpoložljivih okoljskih in
investicijskih programov. Manjše
kmetije tudi niso mogle zadovolji-
ti razpisnih pogojev. Izrazil je
dvom, da bi se v prihodnje kaj
spremenilo. Še vedno bodo največ
subvencij dobivale velike kmetije.
Po njegovem je tudi starost 40 let,
do katere je mogoče dobiti status
mladega kmeta, postavljena pre-
nizko, saj slovenski kmet na pose-
stvu gospodari vsaj 30 let. Po nje-
govem bo čez dobro desetletje v
Sloveniji samo še dva tisoč kmetij-
skih posestev, vsa pa se bodo
ukvarjala z intenzivno pridelavo.

Marija Lukačič je odgovorila, da
se bo število kmetij res zmanjševa-
lo, a v Sloveniji jih mora biti leta
2013 od 40 do 45 tisoč, vsekakor
pa morajo manjše kmetije uvajati
dopolnilne dejavnosti, kot so turi-

zem, vrtnarstvo in podobno, za
kar bo na voljo dovolj denarja. Tu-
di Alojz Sok se je strinjal, da se bo
povprečna slovenska kmetija mo-
rala povečati. Željo, da bi pomagali
manjšim kmetijam, pa dokazuje
od letos veljavno določilo, da lah-
ko kmetje pri dohodnini za dopol-
nilno dejavnost brez knjigovod-
stva uveljavljajo 70-odstotne nor-
mirane stroške.

Savinjski hmeljarji in sadjarji so
v petek zvečer ministrici očitali,
da v letošnji program ni vključila
lani obljubljenega načrta obnove
hmeljarskih žičnic in nasadov, da
jim ne povedo, kaj naj sejejo na-
mesto sladkorne pese, da razpisi
za obiralne stroje zanje ne pridejo
v poštev in da so v program zgo-
dnjega upokojevanja vključili 190
kmetov, zdaj pa so jim povečali
dohodnino.

Ministrica je o ormoški tovarni
sladkorja dejala, naj bi se njeni la-
stniki v kratkem vendarle strinjali
z njenim nadaljnjim obratova-
njem in v njej pri tem za izdelova-
nje bioetanola porabili tudi
60.000 ton industrijske pšenice in
koruze. Z evropsko komisijo pa se
dogovarjajo, da bi v imenu Slove-
nije omejila uvoz sladkorja iz nek-
danjih jugoslovanskih republik.
Pri programu zgodnejšega upoko-
jevanja kmetov je razkrila, da dr-
žavne ustanove različno tolmačijo
pogoje: »Sama se bom trudila za
takšno razlago in pogoje, da jih bo
lahko izpolnjevalo čim več kme-
tov.«
Brane Piano
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Na šolskem ministrstvu smo
izvedeli, da sta bila do zdaj usta-
novljena dva sveta praktikov, oba
že oktobra, javnost pa o tem ni bi-
la obveščena, kakor tudi ne o
ustanovitvi Komisije za proučitev
možnosti konceptualnih in orga-
nizacijskih sprememb v OŠ.

Svet praktikov za osnovno šolo
je bil ustanovljen s sklepom, ki je
začel veljati 24. oktobra lani. Ima
16 članov, vodi pa ga generalna di-
rektorica direktorata za vrtce in
osnovne šole Mojca Škrinjar, ki
predseduje tudi prej omenjeni
komisiji za spremembe osnovne
šole. Prav toliko članov ima tudi
svet praktikov za srednjo šolo, ki
je bil ustanovljen še prej, s skle-
pom, ki je začel veljati 7. oktobra
lani, vodi pa ga generalni direktor
direktorata za srednje in višje šol-
stvo ter izobraževanje odraslih
Janez Mežan.

Člani obeh svetov praktikov so
starši, ravnatelji, učitelji in pred-
stavniki civilne družbe. V svetu

praktikov za srednjo šolo je tudi
ravnateljica zasebne srednje šole,
Škofijske gimnazije Maribor, v ti-
stem za osnovno šolo pa ni pred-
stavnika zasebnih šol, denimo
Waldorfske osnovne šole v Lju-
bljani.

Ministru v oporo
Kakšna sta namen in vloga teh

svetov, strokovna ali politična?
Predstavnica za odnose z javnost-
mi na šolskem ministrstvu Jana
Kostrić odgovarja, da sta to po-
svetovalni telesi ministra in delu-
jeta, dokler traja ministrov man-

dat. Sklepi in predlogi teh svetov
so ministru v oporo pri pripravi
smernic in normativnih aktov.
Na vprašanje, ali so njune odloči-
tve odločujoče za ministra ali pa
imata zgolj svetovalno vlogo, je
ministrstvo odgovorilo, da odlo-
čitve niso zavezujoče in da so
zgolj opora ministru. Koliko takih
sosvetov in katerih namerava mi-
nister še ustanoviti in kakšna bo
njihova vloga? Za zdaj zadostuje-
ta ta dva sveta, je odgovorila Ko-
strićeva.

Podoben sosvet praktikov je
deloval tudi v času, ko je odloči-
tve, ki so jih prej prevetrile preno-
vitvene komisije, v katerih so so-
delovali učitelji praktiki, o preno-
vi osnove šole sprejemal nekdanji
Nacionalni kurikularni svet
(NKS). Takratni sosvet vzgojite-
ljev, učiteljev in drugih strokov-
nih delavcev je vodila Metka Zev-
nik, sedanja direktorica Centra za
poklicno izobraževanje. Imeno-
vala pa ga je takratna vlada, in si-

cer spomladi leta 1998, da bi pre-
sojal predloge, ki jih je NKS pri-
pravil za obravnavo na strokov-
nih svetih (za splošno izobraževa-
nje, poklicno izobraževanje in
izobraževanje odraslih). NKS je
svoje delo končal, takrat je prene-
hal delati tudi sosvet praktikov.
Metka Zevnik je s še nekaj člani
ustanovila civilno združenje –
Združenje učiteljev Slovenije, o
katerem pa v javnosti ni bilo veli-
ko znanega.

Zdaj v okviru ministrstva delu-
je 133 strokovnih komisij, nekate-
re so še iz prejšnjega mandata.

Med njimi je tudi že omenjena ko-
misija za spremembe devetletke,
minister jo je ustanovil 14. sep-
tembra lani, vodi pa jo Mojca
Škrinjar, direktorica direktorata
za vrtce in osnovno šolstvo na šol-
skem ministrstvu. Člani komisije
prihajajo iz akademskih krogov
stroke, zavoda za šolstvo, ministr-
stva za šolstvo in šport, v njej pa
so tudi ravnatelji, učitelji in pred-
stavniki civilne družbe. Zanimivo
je, da so v njej tudi vsi tisti stro-
kovnjaki, ki so ves čas uvajanja
devetletke opozarjali, da je slo-
venska šola zelo obremenjujoča
in prezahtevna; izsledki medna-
rodne raziskave Timss 2003 pa so
med drugim jasno pokazali, da je
naša šola premalo zahtevna in da
bi se učenci morali več učiti.

Novo komisijo za prenovo gi-
mnazij, ki se imenuje Komisija za
pripravo koncepta nadaljnjega
razvoja gimnazijskega programa
in umeščenost splošne izobrazbe
v srednješolske programe, je mi-

nister Zver imenoval februarja la-
ni. Vodi jo prof. dr. Bojan Bor-
stner, skupaj s predsednikom ima
19 članov, mandat pa ji poteče 25.
februarja 2007. Sedem članov je
iz akademskih krogov (med njimi
sta predsednik strokovnega sveta
za splošno izobraževanje in pred-
sednik maturitetne komisije),
šest je ravnateljev, trije profesorji,
trije pa so s Centra za poklicno
izobraževanje, Šole za ravnatelje
in Urada za razvoj šolstva.

Stari državni komisiji za vode-
nje nacionalnega preverjanja
znanja, ki jo je vodila dr. Cveta
Razdevšek Pučko, je mandat po-
tekel lani poleti, minister je takoj
za štiri leta imenoval novo. Ima
osem članov, vodi pa jo dr. Janez
Bečaj. Še vedno pa je imenovan
stari devetčlanski svet za evalva-
cijo, ki ga vodi dr. Janez Justin;
njegov mandat traja pet let, od 26.
oktobra 2001, torej se mu mandat
izteče letos. Dr. Justin vodi tudi
skupino za usmerjanje mednaro-
dnih raziskav, ki je bila ustano-
vljena sredi oktobra lani.
Andreja Žibret

Na vprašanje, kako bodo na
ministrove odločitve vplivale
strokovne komisije in sveti
praktikov, smo s šolskega
ministrstva dobili odgovor, da
so eni in drugi posvetovalna
telesa.

Šolski sveti praktikov in strokovne komisije

Kdo so ministrovi
prvi svetovalci?
Poleg 133 strokovnih komisij na ministrstvu od oktobra lani
delujeta tudi dva sveta praktikov, o čemer javnosti niso obvestili
Ljubljana – Kdo so strokovnjaki, na katere se pri svojem delu opira minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver,
je bilo pogosto vprašanje v prvem letu njegovega ministrovanja. Ob najrazličnejših ugibanjih je minister Zver
na tiskovni konferenci na zadnjem srečanju osnovnošolskih ravnateljev, ki je bilo sredi novembra lani v Porto-
rožu, povedal, da je poleg komisije, ki se ukvarja s spremembami devetletke, ustanovljenih tudi nekaj sosvetov
praktikov, za vsako posamezno raven, takrat pa ni vedel povedati, koliko jih že je oziroma jih bo vseh skupaj;
sodelovali naj bi pri pripravah izhodišč za spremembe. Ali zdaj teh ugibanj ne bo več?

V eliko ljudi meni, da vse to
počnem zaradi denarja, v
resnici pa zaradi ljubezni do

bark!« Tako brez zadržkov razkrije
svoje življenjsko vodilo in gibalo Ja-
pec Jakopin, ki je skupaj z bratom
Jernejem v samem svetovnem nav-
tičnem vrhu. Če kdo, potem onad-
va najlepše dokazujeta, kako moč-
no so z morjem uglašeni Slovenci.
Na trenutke torej res prava pomor-
ska velesila.
Japec je svojo dušo zapisal morju, čeprav se je rodil v
Brežicah, pred 54 leti, milijarderji pa ga obiskujejo na
Zgoši pri Bledu. Zrasel je v intelektualno bogatem oko-
lju – njegova mama je bila prevajalka in književnica Gi-
tica Jakopin, oče pa je bil akademik, slavist in jezikoslo-
vec Franc Jakopin. Nič čudnega, da Japec obvlada
osem tujih jezikov! Doštudiral je medicino, magistriral
in doktoriral, postal specialist kardiolog in resno začel
profesorsko kariero na medicinski fakulteti, kjer je de-
lal osem let, vendar je bila njegova »družbenopolitična
košarica prazna«. Pri tem mu ni zmanjkalo časa za sko-
ke v vodo, potapljanje in seveda za veliko jadranja.
Vsaj deset let se je s šest let mlajšim bratom Jernejem
(arhitektom, ki je služil kruh tudi v Nemčiji) sprva ama-
tersko ukvarjal s snovanjem jadrnic, potem pa je neke-
ga dne s portoroškim jadralcem Dušanom Puhom obi-
skal Dolfeta Vojska, prvega moža Elana, in ga prepri-
čal, da so Elanove jadrnice slabo zasnovane. Tako sta
brata Jakopin na Vojskovo povabilo zasnovala jadrni-
co Elan 31, ki je postala najuspešnejša Elanova jadrni-
ca, saj so jih potem (skupaj z E 33) izdelali kar 960.
Od tod je šla pot le še navzgor. Leta 1983 sta brata
ustanovila navtični studio J & J Design in najprej veliko
sodelovala z Elanom. Po njunih načrtih je Elan izdelal
kar 1600 jadrnic (od elana 19 do E 31, 33, 34, E 38 in E 43
ter E 431). Če bi Elan lahko sledil Jakopinovim zami-
slim, bi bil zdaj veliko dlje, kot je. Leta 1987 sta nehala
delati za Elan, leta 1990 ustanovila podjetje Seaway in
1992. narisala prvi projekt za nemško Bavario. Tedaj je
imela 22 milijonov mark prometa (Elan jih je imel v
navtiki 32 milijonov!), zdaj ima 280 milijonov evrov
prometa! »Jezi me, ker v Elanu niso razumeli, da je nav-

tični trg globalen in da bi se promet
lahko bistveno hitreje povečeval!«
Brata Jakopin sta s svojimi skoraj
200 projekti osvojila kar 21 naslo-
vov jadrnica leta. Po njunih projek-
tih je 33 ladjedelnic iz 20 držav izde-
lalo 41.000 jadrnic in motornih
bark. Zadnjih pet let sta nedvomno
vodilna svetovna oblikovalca na
navtičnem področju, saj sta narisa-
la največjo floto na svetu. Še niko-
mur pa ni uspelo dvakrat osvojiti

naslov evropske jadrnice leta (shipman 50 in shipman
63).
Za nameček je J & J Design prerasel v Dan Lenard in ta
je zdaj vodilni dizajner mega in super jaht na svetu, ki
deluje v Italiji (Nuvolari Lenard, pri Benetkah). Prav ta-
ko se je pri njiju učil Andrej Justin, ki je zasnoval Maxi
Jeno in je pred kratkim v Portorožu predstavil vrhun-
sko športno jadrnico RC 44 skupaj s prvim jadralcem
na svetu Russellom Couttsom (Schumacher svetovne-
ga jadralstva).
Japec Jakopin ima pet otrok in ko pride zvečer ob sed-
mih utrujen domov, mu odprejo svet povsem nove
energije. »Otroci so vulkani pozitivne življenjske ener-
gije,« pravi in razlaga, zakaj zna osem jezikov. »Zato,
ker se z vsakim človekom želim pogovarjati v njego-
vem jeziku in se tako učim. Bolj migaš, bolj se kališ!«
Nikakor ne spi na lovorikah, zdaj z vrsto somišljenikov
začenja življenjski projekt – jadrnico Made in Slovenia.
To bo 30 metrov dolga tekmovalna jadrnica, ki mora
postati najhitrejša na svetu. Njen namen je samo
eden: uveljavitev Slovenije. »To sploh ni ekskluziven in
niti ne dobičkonosen projekt, temveč projekt nacio-
nalnega pomena. Ni rezerviran samo za nekatere pod-
jetnike ali za posamično politično elito. Če ne bo najhi-
trejša na svetu, nismo naredili ničesar. Zato moramo
stopiti skupaj,« pravi Jakopin, ki je trdno prepričan, da
bi lahko Slovenci dobili še veliko lovorik in veliko bolj-
še živeli, če bi bolj zaupali vase in spodbujali lastne
sposobnosti. Še najbolj je bil vesel, da je tudi elan 344
postal jadrnica leta v skupini do 10 metrov dolžine.
Najbrž zato, da ne bi samo on nosil bremena vrhun-
ske, vendar trdo dosežene navtične slave.
Boris Šuligoj

Japec Jakopin
Pod žarometom
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V KS Hrvatini je ozračje dokaj
»vroče«; ne krešejo se le mnenja o
tem, ali naj se prebivalci tega obmo-
čja odločijo za novo občino ali ne,
ampak tudi zaradi izredne številke
krajevnega glasila, ki naj bi ga v to-
rek ali sredo prejela vsa gospodinj-
stva. Franc Malečkar, član uredni-
škega odbora za izredno številko, je
namreč v soboto iz njega protestno
izstopil, napovedane izredne seje
sveta KS, na kateri bi obravnavali
vsebino glasila, pa ni bilo. V torek
ali sredo naj bi glasilo vseeno izšlo.
V obeh krajevnih skupnostih bodo
vsa gospodinjstva dobila še redno
številko glasila MO Koper in v KS
Ankaran še izredno številko njiho-
vega krajevnega glasila.

Da razmere postajajo čedalje bolj
napete, dokazuje tudi Vojko Rasto-
vac iz Ankarana. V soboto okrog

polnoči sta ga napadla neznanca in
ga poškodovala. Rastovac je po tem
povedal: »Nisem zagovornik nove
občine, ker naj bi bila precej dražja
od sedanje. In to sem povedal v Hr-
vatinih in Ankaranu. Ko sem se v
soboto okrog polnoči, po klepetu s
prijatelji o povsem drugih zadevah
in ne o novi občini, vračal domov,
sta pred blokom pristopila fanta,
stara kakih dvajset let. Prvi me je
krepko udaril pod nos, drugi pa
pahnil na tla in dejal: »To ti je za
tvojo občino!« Ne vem, kdo naj bi
naročil napad. Domov sem prišel
ves krvav, žena me je oskrbela in šel
sem spat. Teh fantov v Ankaranu ne
videvam. Verjetno sem se komu za-
meril. Obiskal bom zdravnika in se
odločil, ali bom zadevo prijavil poli-
ciji.«

Zidani Most noče v občino
z Rimskimi Toplicami

Zidanomoščani si niso v laseh z
Rimljani in ne nasprotujejo ustano-
vitvi nove občine Rimske Toplice,
vendar bi sami radi ostali v občini
Laško, je bilo slišati na sobotnem
zboru KS Zidani Most, kjer so pred
referendumom zaman poskušali
ugotoviti, zakaj in na čigavo pobudo
so se znašli v skupnem referendum-
skem območju, čeprav bodo glaso-
ve za in proti novi občini v vsaki od
obeh krajevnih skupnosti šteli po-
sebej. O prednostih in slabostih, ki
bi jih Zidanemu Mostu prinesla
vključitev v občino Rimske Toplice,
niso dosti razpravljali, bolj jih je
skrbelo, da njihova volja ne bo upo-
števana. Ker je Rimljanov okoli
2000, Zidanomoščanov pa samo
800, se bojijo, da bodo preglasova-
ni. Upajo, da bo državni zbor upo-
števal voljo krajanov Zidanenega
Mosta. Kot so povedali, Rimljane v
njihovih prizadevanjih za ločitev
od Laškega podpirajo, saj razumejo
njihovo jezo zaradi petnajstletnega
obljubljanja oživitve Zdravilišča
Rimske Toplice, toda sami bi radi

ostali del občine Laško. Župan La-
škega Jože Rajh, ki tokrat ni pono-
vil svojega nasprotovanja občini
zgolj na ozemlju KS Rimske Toplice,
ker bi to Zidani Most ozemeljsko lo-
čilo od matične občine Laško, je Zi-
danomoščanom svetoval, naj refe-
renduma ne bojkotirajo, temveč se
ga udeležijo v čim večjem številu,
saj bodo le tako lahko uveljavili
svojo voljo.

Podpora novima občinama
v Dravinjski dolini

Na referendumskih območjih v
krajevnih skupnostih Poljčane, Stu-
denice in Makole so konec tedna
pripravili zadnje zbore občanov
pred referendumom. Nanj so se še
zlasti dobro pripravili v Poljčanah,
kjer je krajevna skupnost izdala po-
sebno glasilo z vsemi razlogi za
ustanovitev samostojne občine. Na
zadnjem zboru so pobudo podprli
tudi državnozborski poslanec Jožef
Jerovšek, ki je podpisal poljčansko
kandidaturo za osamosvojitev, dr-
žavni svetnik Milan Ozimič, pa tudi
Branko Kidrič, župan občine Roga-
ška Slatina. Bolj tesno je bilo v Stu-
denicah, ki se bodo, če bo referen-
dumski predlog dobil podporo,
vključile v občino Poljčane. V dvo-
rani Doma kulture, kjer slaba polo-
vica udeležencev ni bila ravno nav-
dušena za izločitev iz občine Slo-
venska Bistrica, sta jih k poljčanske-
mu načrtu spodbudila državnoz-

Razvnete strasti pred nedeljskimi referendumi

Po nosu, ker ni za novo občino
V soboto pretepli nasprotonika nove občine Ankaran – Zidani Most noče biti skupaj
z Rimskimi Toplicami – V Poljčanah in Makolah imajo dobre možnosti za uspeh na referendumu
Zidani Most, Slovenska Bistrica, Ankaran – Razprave v domala vseh lokalnih skupnostih, kjer bodo na ne-
deljskih refererendumih odločali o iztopu iz sedanjih občin in morebitnem ustanavljanju novih, postajajo čeda-
lje bolj vroče. V Ankaranu sta neznanca pretepla Vojka Rastavca, ki je javno povedal, da nasprotuje združitvi
Ankarana in Hrvatinov v novo občino Ankaran. V Zidanem Mostu sicer niso proti ustanovitvi občine Rimske To-
plice, vendar hočejo ostati v občini Laško, a ker ima Zidani Most bistveno manj volilnih upravičencev kot Rim-
ske Toplice, se bojijo, da njihova volja ne bo upoštevana. Na zadnjih zborih krajanov v Dravinjski dolini je bila
izražena podpora novima občinama Poljčane in Makole.

Vojko Rastovac – Prva žrtev novih občin
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borska poslanca Jožef Jerovšek in
Franc Pukšič. V Makolah je zadnje
srečanje občanov minilo v pričako-
vanju odločitve za ustanovitev sa-
mostojne občine. Na vseh zborih so
poudarjali, da imajo tokrat eno za-
dnjih priložnosti za odločanje o la-
stni prihodnosti, predvsem pa so
poudarjali, da bo za razvoj odločno
več denarja.
Brane Piano, Danilo Utenkar,
Dušan Grča

Mojca Škrinjar
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Janez Mežan
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Ankaranski občini rezultati ankete niso naklonjeni
Rezultati javnomnenjske raziskave na referendumskem območju
morebitne nove občine Ankaran, ki jo je za občino Koper izdelal
Spem (občina je zanjo namenila 280 tisoč tolarjev), bodo znani šele
sredi tedna, kljub temu pa nam je že včeraj uspelo zvedeti nekaj
podrobnosti. Na območju, kjer je 4981 volilnih upravičencev, so
anketirali 400 gospodinjstev. Približno 50 odstotkov vprašanih je
izrazilo svoje nasprotovanje samostojni občini, 25 odstotkov jih je
samostojno občino Ankaran podprlo, preostali pa se niso hoteli
opredeliti. V Ankaranu so nam povedali, da so nekateri anketarji v
četrtek tudi po dvakrat anketirali iste ljudi. Poleg te ankete so
telefonsko raziskavo javnega mnenja naročile tudi Primorske
novice, vendar dobljenih rezultatov včeraj niso hoteli komentirati.
Anketa, ki jo je Ninamedija opravila na območju morebitne nove
občine Renče - Vogrsko, pa je pokazala, da ustanovitev podpira
44,7 odstotka vprašanih, proti jih je bilo 17,7 odstotka, 37,6
odstotka pa se jih ni opredelilo. B. Š.

Shipman 63 je lepa, bogato opre-
mljena, lahko vodljiva (upravlja jo
lahko le en dovolj spreten jadralec)
in lahko brez zadrege pluje tudi čez
ocean. Dolga je 19,2 metra, široka
pet, njena jadra merijo skupaj 560
kvadratnih metrov. Najpomemb-
nejše je, da so jadrnico v celoti izde-
lali v slovenskem podjetju, ki se po-
naša z računalniškim programom
za projektiranje v tridimenzionalni
tehniki (podoben je tistemu, ki ga
premorejo v letalski in vrhunski av-
tomobilski industriji), z računalni-
ško vodenim (izredno natančnim)
oblikovanjem kalupa, z doma izde-
lanim orodjem, pečjo za pripravo
trupa iz ogljikovih vlaken ... To je
tehnologija, ki jo v vsem svetu pre-
morejo le Slovenci, zaradi česar lah-
ko serijska plovila te vrste nastajajo
samo tukaj. Ogljikova vlakna sicer
uporabljajo za izdelavo neserijskih
tekmovalnih jadrnic, material pa je
čislan zaradi trdnosti, odpornosti
proti osmozi in sorazmerne lahko-
sti. Shipman 50 je na različnih rega-
tah potovalnih jadrnic dokazoval,
da sodi med najhitrejše v svoji kate-
goriji.

Prihaja Shipman 72
Kako pomembna projektanta tu-

rističnih plovil sta Jernej in Japec
Jakopin, zgovorno pove podatek, da
na letošnji razstavi v Düsseldorfu
razstavljajo proizvajalci več kot 30
modelov jadrnic in motornih jaht,
ki so jih narisali in razvili pri Seawa-
yu. Zato trditev, da slovenska obli-
kovalca stojita za dobršnim delom
svetovne flote, sploh ni pretirana.
Po svetovnih morjih pluje kar 41 ti-
soč jaht z njunim podpisom. Japec
Jakopin pravi, da je težko prepriča-
ti navtične turiste v Evropi z različ-

nimi okusi, Slovenci, ki imajo ljube-
zen do morja v kromosomih, pa bi
po njegovem mnenju lahko prav v
navtični industriji dosegli veliko
več. V tej gospodarski panogi je pri
nas zdaj zaposlenih blizu tisoč ljudi,
ki na leto ustvarijo (neposredno v
navtiki) kakšnih 150 milijonov
evrov prometa. V sorazmerno krat-
kem času bi lahko te številke pod-
vojili, ker je svetovni navtični trg
zares globalen. To je Jakopin doka-
zal v lastnem podjetju, kjer je v treh
letih na novo zaposlil 100 delavcev.
Tokratni uspeh mu odpira nove
možnosti, čeprav pravi, da se pravi
kupci – na svetu je kakšnih 8500
dolarskih milijarderjev, ki lahko
naročajo jahte, kakršen je Shipman
63 – ne ozirajo veliko na lovorike in
naslove »jadrnica leta«. Je pa naslov
nedvomno velika promocija ne le
za Seaway, temveč Slovenijo, kjer je
dovolj strokovnjakov, ki obvladajo
kompozitno tehnologijo, elektriko,
hidravliko in obdelavo lesa, da bi
lahko uspešneje nadaljevali navtič-
no industrijo.

Japec Jakopin že snuje 22 metrov
dolgo jadrnico Shipman 72, ki jo bo-
do predstavili spomladi. Njegov ži-
vljenjski sen pa je 30 metrov dolga
tekmovalna jadrnica z imenom Ma-
de in Slovenia. Če bi bila res najhi-
trejša na svetu, bi po Jakopinovem
mnenju najbolj preprosto in najbolj
neposredno sporočili, česa smo
sposobni Slovenci. Vendar ima
podjetniška žilica bratov Jakopin
zdaj težave z davčno zakonodajo,
zaradi katere ga inženirji stanejo
2,5-krat več kot v Nemčiji, neprija-
zna prostorska zakonodaja pa je
kriva, da čakajo že več kot štiri leta
na dograditev proizvodnih prosto-
rov.
Boris Šuligoj

Podjetje Seaway je pred petimi leti dokapitalizirala KD Group (s
šestimi milijoni tedanjih nemških mark). Tako ima KD Group
50-odstotni lastniški delež, brata Jakopin pa vsak po 25-odstotnega
in en glas več pri odločanju. Podjetje ima že 150 zaposlenih, od tega
30 inženirjev (20 tujcev). Lani je ustvarilo 15 milijonov evrov
prometa, letos načrtuje 20 milijonov evrov prihodkov. Seaway je
pred nekaj leti kupil švedski blagovni znamki – Shipman in Skagen,
ki sta nekdaj zelo sloveli, nato nekoliko omagali, zdaj pa pod
slovenskimi lastniki doživljata prerod. Tradicionalno skandinavsko
blagovno znamko zdaj tržijo na popolnoma nov način, po
svetovnem spletu.

Spet zmagoslavje Seawaya v Düsseldorfu

Evropska barka leta
je slovenska
Shipman 63 in Elan 344 najboljša v svojem razredu
Jakopin bi podvojil slovensko navtično industrijo
Düsseldorf – Predstavniki slovenske navtične industrije, predvsem pod-
jetja Seaway, imajo na eni največjih svetovnih navtičnih razstav v nem-
škem Düsseldorfu precej razlogov za veselje. Jadrnico Shipman 63, pri kr-
stu katere je imela lani poleti atletinja Merlene Ottey kot botra kar nekaj
težav z razbitjem steklenice penine, so največji evropski strokovnjaki
enajstih navtičnih revij razglasili za evropsko barko leta. Devetnajst me-
trov dolgo jadrnico, zgrajeno iz ogljikovih vlaken (Seaway je prvi na svetu
začel izdelovati potovalne jadrnice iz ogljikovih vlaken serijsko!) je zasno-
valo, razvilo in v celoti zgradilo slovensko podjetje iz Zgoše pri Bledu. Ja-
drnica je zbudila zanimanje zaradi svoje inventivne zasnove, odličnih
plovnih lastnosti, vrhunske in ekološko neoporečne tehnologije in pože-
la številne pohvalne kritike v najuglednejših evropskih navtičnih revijah.

Najboljša v Evropi, daljša od 14 metrov – Shipman 63, ki jo odlikujejo inventivna zasnova, odlične plovne la-
stnosti in vrhunska ter ekološko neoporečna tehnologija, je prepričala strokovnjake najuglednejših evropskih
navtičnih revij, da so ji podelili laskav naslov.
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