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te pogosto pozabljali. Ne gre več niti za 
otroke niti za redno zaposlene odrasle. 
Zato niso zajeti nikjer, imajo pa določe-
ne dejavnike tveganja, ki so vezani na 
osamosvajanje, po drugi strani pa so še 
odvisni od študentskega dela in star-
šev," razlaga Crnkovičeva.

Otroke učiti obvladovanja stresa,  
ne le ščetkanja zob

Pomoč v zadnjem času poišče vse več 
ljudi, a še vedno premalo. Po besedah 
Crnkovičeve je namreč stigma, ko go-
vorimo o duševnem zdravju, še vedno 
velika. Prav zato začenjajo kampanjo, ki 
ozavešča o tej stigmatizaciji. Predvsem 
mlade bodo na spletni strani, družbe-
nih omrežjih in dogodkih v živo sez-
nanjali o pomenu duševnega zdravja, 
razbijali mite in predstavljali zgodbe 
ambasadorjev. "So pa predvsem mladi v 
zadnjih letih na tem področju že precej 
bolj ozaveščeni," je pozitivna. "To so 
področja, ki se mladim zdijo pomemb-
na in so za njih višje na prioritetni le-
stvici. A problem nastane pri njihovih 
bližnjih - starših in starih starših, ki pa 
za te teme niso tako dovzetni. Tudi v 
teh generacijah bi se pogled moral pre-
makniti. Veliko se je že spremenilo, a 
ozaveščenost je še vedno nizka. Pozna 
se predvsem razlika med urbanim in 
ruralnim okoljem, saj je v ruralnem 
duševna stiska še vedno velika stigma," 
nadaljuje.

Kako torej duševno zdravje krepi-
ti in kako popraviti nastalo škodo? Na 
individualni ravni je nujno, da ljudje v 
času stiske spregovorijo s svojim bliž-
njim in da poiščejo strokovno pomoč, 
kadar je to nujno. "Veliko pa bo treba 
storiti tudi na sistemski ravni," je prepri-
čana psihologinja Nuša Crnkovič. Treba 
je urediti in posodobiti zakonodajo, po-
večati dostopnost do psihoterapije, ki je 
zdaj za večino samoplačniška in si tega 
zato številni ne morejo privoščiti, uredi-
ti kadrovsko stisko, zlasti pri pedopsihi-
atrih in kliničnih psihologih. Ključno pa 
bi bilo tudi delo na preventivi, česar zdaj 
skorajda ni. "Tako za otroke, dijake kot 
tudi za študente bi morali v sistematski 
pregledi vključevati tudi komponento 
duševnega zdravja. Vemo namreč, da 
se 48 odstotkov vseh duševnih motenj 

razvije do 24. leta starosti, 20 odstotkov 
pa do sedmega leta. Veliko lahko nare-
dimo, če to zaznamo, ko je psihološka 
fleksibilnost velika in lahko stvari brez 
dolgoročnih posledic obrnemo na bolje. 
Tudi v šolah bi se morali boj usmerjati v 
duševno zdravje, ne pa da otroke učimo 
le ščetkanja zob in spolne vzgoje. Danes 
številni ne vedo, kaj duševno zdravje 
sploh je. To ne pomeni, da smo ves čas 
srečni. Ključno je to, da imamo cilje in 
ambicije, da smo motivirani, imamo 
zdrave medosebne odnose in urejeno 
prehrano. Učiti bi se morali, kako ob-
vladovati stres," še razmišlja.

M atematiko, biologijo, kemijo 
in fiziko bi na gimnazijah 
lahko poučevali tudi profe-

sorji, ki so končali dvopredmetne uni-
verzitetne študijske programe, in ne 
le tisti, ki so končali enopredmetne, 
kot trenutno določajo šolska pravila. 
Takšen je predlog primorske univerze, 
ki so ga povzeli na zavodu za šolstvo 
in poslali v obravnavo strokovnemu 
svetu za splošno izobraževanje. Ker bi 
bila "kompleksna primerjalna analiza 

enopredmetnega in dvopredmetne-
ga študija, ki bi predstavljala osnovo 
za ugotavljanje utemeljenosti pobude, 
težko izvedljiva", so za mnenje o spre-
membah na hitro povprašali Pedago-
ško fakulteto na ljubljanski univerzi, 
mariborsko Fakulteto za naravoslovje 
in matematiko in Pedagoško fakulte-
to v Kopru. Na podlagi njihovih mnenj 
so pripravili predlog sprememb. Zani-
mivo je, da koprska pedagoška fakulte-
ta sploh nima dvopredmetnih študijev 
omenjenih predmetov, medtem ko di-
rektor zavoda za šolstvo Vinko Logaj 
razlaga, da so fakultete vprašali, ali nji-
hovi diplomanti dvopredmetnih smeri 
pridobijo dovolj znanja, da bi lahko 
poučevali na gimnaziji. To naj bi bil 
namreč razlog, zakaj za mnenje niso 
zaprosili nobene od fakultet, ki sedaj 
izobražujejo profesorje naravoslovja.

Znano je, da so stališča teh fakul-
tet odklonilna. Ob hitrosti vpeljevanja 
spremembe ob le treh mnenjih se po-
javljajo ugibanja, ali ne namerava dr-
žavni sekretar Mitja Slavinec, ki prihaja 
z mariborske Fakultete za naravoslovje 
in matematiko, kjer izvajajo dvopred-
metne študije omenjenih predmetov, 
svoji fakulteti omogočiti še enega v 
vrsti privilegijev, ki jih je v tem manda-
tu že skušal omogočiti krogu svojih pri-
jateljev. Dekan fakultete Blaž Zmazek 
take očitke zavrača in dodaja, da so nji-

hove strokovne službe le odgovorile 
na povpraševanje zavoda za šolstvo in 
izdale pozitivno mnenje za spremem-
bo pri naravoslovnih predmetih, ne pa 
tudi pri poučevanju matematike.

Slabša pripravljenost za študij na 
univerzi

A predlogu številni nasprotujejo. 
Denimo predstavniki vseh štirih uni-
verzitetnih naravoslovnih programov 
na ljubljanski univerzi. Zahteva po eno-
predmetni izobrazbi gimnazijskih uči-
teljev naravoslovja zagotavlja visoko 
strokovno usposobljenost teh učiteljev, 
"kar nam ob vse večji vlogi znanosti in 
tehnologije zavidajo mnoge tuje države", 

poudarjajo. Enopredmetni učitelji imajo 
znatno več strokovnega znanja in izku-
šenj kot dvopredmetni učitelji, dodajajo, 
kar se "odraža tudi v visokih dosežkih 
slovenskih gimnazijcev na mednaro-
dnih tekmovanjih in pri primerjavah 
znanja". Predlagana sprememba pravil-
nika bi povzročila nižanje znanja gi-
mnazijcev na področju matematike, 
biologije, kemije in fizike ter s tem slabšo 
pripravljenost za študij na univerzi, iz-
postavljajo.

Spremembam nasprotujejo tudi v 
predmetnih skupinah maturitetne ko-
misije, prav tako pa v skupnosti gim-
nazij. Skrbi jih, da bi sedanji visok nivo 
poučevanja, mednarodna primerljivost 
in s tem znanje dijakov vsebin matema-
tike in naravoslovnih predmetov močno 

Na primorski univerzi so predlagali spremembo 
izobrazbenih pogojev za profesorje matematike, izike, 

biologije in kemije na gimnazijah. Zdi se, da hiter postopek 
spet vodi do interesov državnega sekretarja Mitje Slavinca

 Franja Žišt

Gimnazije proti  
nižanju standardov

NARAVOSLOVJE V PEDAGOŠKEM PROCESU Zavod za šolstvo želi izvajati "akrobacije" 
v naravoslovju, a stroka je večinoma proti. 

Foto: Robert BALEN

Š tudentje so se med epidemijo 
pokazali kot nova rizična sku-
pina na področju duševnega 

zdravja, pri čemer družba njihovih stisk 
ni ustrezno naslovila.

Več kot polovica z anksioznostjo in 
depresijo

Raziskava Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) je tako med epide-
mijo pokazala na skrb vzbujajoče stanje. 
Več študentov je poročalo o občutkih 
anksioznosti, brezizhodnosti, dolgočas-
ja, osamljenosti in depresivnosti. Med 
vprašanimi samo 22,4 odstotka udele-
ženih ni poročalo o simptomih depresi-
je, pri skoraj 55 odstotkih pa so prisotni 
zmerni do resni simptomi depresije. Ob 
tem je dobrih 16 odstotkov udeleženih 

poročalo o resnih simptomih depresije. 
O zmernih do resnih simptomih anksi-
oznosti je govorilo 51,3 odstotka vpra-
šanih. V odgovorih so bile prisotne tudi 
visoke stopnje samomorilnih misli, pri 
čemer je 5,1 odstotka udeleženih poro-
čalo, da ima take misli več kot polovico 
dni, 5 odstotkov pa jih je poročalo, da 
jih to doživlja skoraj vsak dan.

Po koncu epidemije so pri NIJZ iz-
vedli še eno presečno raziskavo, kjer 
so sicer zaznali nekolikšno izboljšanje 
rezultatov pri študentih. A psihologi-
nja Nuša Crnkovič, ki tudi vodi kam-
panjo Nisi okej? Povej naprej!, pravi, da 
stiske po epidemiji nikakor niso izgini-
le. "Blažje stiske so izginile, hujše stiske 
pa se ne popravijo čez noč. Primer je 
anksioznost, ki ne izgine kar tako. Pot-
rebno je zdravljenje ali opora/podpora 
bližnjih. Med epidemijo smo na študen-

Med vprašanimi študenti v anketi NIJZ jih samo  
22,4 odstotka ni poročalo o simptomih depresije

Vida Božičko

Ključno je to, da imajo mladi cilje in 
ambicije, zdrave medosebne odnose, da so 

motivirani. Foto: Robert BALEN

Alarmantno duševno 
zdravje med študenti

DUŠEVNO ZDRAVJE

"Res nam 
primanjkuje kadra in 
je situacija obupna, a 
spreminjanje zahteve 
glede izobrazbe ni 
rešitev"

Eden izmed pomislekov, ki jih je bilo mogoče slišati, je, da pedagoške fakultete v 
univerzitetne programe vpisujejo ne le dijake s splošno maturo, temveč tudi take 
s poklicno. Posledično bi matematiko na gimnaziji lahko učil nekdo, ki ni opravil 
splošne mature. Dekan dr. Janez Vogrinc je sicer podal pozitivno mnenje k spre-
membi. "Diplomanti naše fakultete, ki zaključijo študij biologije in kemije, lahko 
že sedaj poučujejo v gimnazijskem programu umetniške, ekonomske in tehnič-
ne gimnazije, ki se ravno tako zaključijo s splošno maturo. Pri biologiji in kemiji 
zato ne vidim pravega argumenta, zakaj v enem programu lahko poučujejo in 
v drugem ne." Da v pravilniku ni tudi fizike, je dokaz, da so bili v preteklosti v 
ozadju drugi, ne le strokovni interesi, dodaja. Vogrinc opozori, da pa lahko dvop-
redmetni profesorji angleščine in nemščine poučujejo v gimnazijskem programu. 
"Zakaj diplomanti filozofske fakultete lahko poučujejo, s pedagoške pa ne morejo? 
Strinjam se, da je strokovna usposobljenost enopredmetnih študentov boljša, sem 
pa prepričan, da pedagoškega znanja na drugih fakultetah osvojijo manj."

Odpirajo se številna vprašanja

padli, odločno nasprotujejo hitri in pre-
malo premišljeni spremembi. Dobro 
znanje predmetne stroke je na gimnazi-
jah ključno za delo z nadarjenimi dijaki 
pri projektnem in interdisciplinarnem 
delu, kjer dijaki potrebujejo mentorja z 
visoko strokovnimi znanji. "Gimnazije 
praviloma obiskujejo dijaki, ki so ambi-
ciozni, želijo tekmovati na tekmovanjih 
iz znanja. Že danes se zgodi, da to lahko 
preseže raven profesorjevega znanja," iz-
postavlja predsednica skupnosti in rav-
nateljica Gimnazije Novo mesto Mojca 
Lukšič. "Zavedamo se, da na gimnazijah 

primanjkuje učiteljev s teh področij, zato 
predlagamo, da se poišče boljše rešitve, 
saj imajo takšne hitre in nepremišljene 
spremembe dolgoročne posledice na ob-
čutljiv izobraževalni sistem," še poudar-
jajo v skupnosti gimnazij.

Razlika v znanju diplomantov je 
precejšnja

Ravnatelj II. gimnazije v Mariboru 
Marko Jagodič, tudi sam fizik, razlaga: 
"Res je, da nam primanjkuje kadra in je 
situacija obupna. Na razpis se včasih ne 
prijavi nihče. Da bi spreminjali zahteve 
glede izobrazbe, pa se mi ne zdi rešitev 
problema. Že zdaj lahko, če se ne prija-
vi enopredmetni učitelj, za določen čas 
zaposlimo dvopredmetnega. Ne razu-
mem argumenta, da bi s to spremem-
bo kakorkoli rešili težavo." Predlogu, ki 
ga želijo sprejeti pod pretvezo, da bodo 
rešili kadrovske težave, nasprotuje. "Raz-
lika v znanju, ki ga med študijem dobi 
enopredmetni ali pa dvopredmetni štu-
dent, je precejšnja. V gimnazijskih pro-
gramih pa je zelo dobrodošlo širše in 
bolj poglobljeno znanje. To je najbrž 
tudi razlog za uspehe v preteklih letih, 
so posledica tega, da se pričakuje tako 
visok nivo znanja. Če bi to spremenili, 
bi prišlo do padca v kvaliteti," opozar-
ja Jagodič. Hkrati to pomeni tudi konec 
za vse enopredmetne študijske progra-
me, dodaja. Veliko bolj bi ravnateljem 
koristila sprememba, da bi učitelji, ki 
jih zaposlijo, imeli možnost opravljanja 
strokovnega izpita do enega leta po za-
poslitvi, ne pa, da je to pogoj za zaposli-
tev, zaključi.

Zavod za šolstvo je zaradi števil-
nih nasprotovanj predlog sprememb 
umaknil, a bodo "gradiva dopolnili" in 
jih posredovali na eno od naslednjih sej 
strokovnega sveta, nam je dejal Logaj.
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Kaj je 
"žrtvoval" SD?

Sandi Češko, podjetnik, predsednik go-

spodarskega sveta v SD, na Siolu: "Robert 
Golob se je jasno definiral kot antijan-
ša, mi in Levica pa kot neka socialde-
mokratska platforma in uspelo nam je, 
da smo prepričali dovolj velik del vo-
livcev, da smo ostali v igri. To mi daje 
upanje, da bosta nekega dne socialde-
mokratski in krščanskodemokratski 
pogled v Sloveniji prevladala in odrini-
la ta liberalni pogled, ki vlada že 30 let 
in zagovarja samo veliki kapital, ki ščiti 
državna podjetja in ga vodijo lobisti, v 
njem pa denar nepregledno odteka iz 
davkoplačevalskih žepov. Jaz osebno bi 
stvari sicer zastavil drugače. Želel sem 
bolj vleči ločnico med socialdemokrat-
skim in liberalnim konceptom, vendar 
je Tanja Fajon modro zastavila bolj pri-
jazno politiko do vseh teh, ki so bili 
opozicija nedemokratičnemu vzdušju 
v Sloveniji. To je bilo modro in verjetno 
bo to zdaj tudi olajšalo odnose v koali-
ciji. Emocionalno pa sem jaz pač druga-
čen. Sem podjetnik. Želim zagovarjati 
svoja načela, kar pa mogoče kdaj ni naj-
bolje za skupne, širše cilje. /.../ Jaz sem 
preprosto začutil, da bi kot podjetnik, 
ki je bolj radikalen kot politik, kar za 
politiko ni dobro, morda bolj ostro na-
stopal do svojih neposrednih tekmecev. 
Vodstvo je šlo z vidika sodelovanja in 
širše slike, da je prednostna naloga me-
njava sistema vladanja in da je to morda 
pomembnejše kot neki individualen re-
zultat, v bolj modro smer. Tukaj smo 
na neki način žrtvovali tudi svoj rezul-
tat. Ko to začutiš, ne rineš nekam, kjer 
morda vidiš, da bi lahko bil moteč ele-
ment." (dr)

S
labih enajst let po vložitvi tožbe 
ima Boris Horvat v rokah prvo-
stopenjsko sodbo, po kateri mu 

mora nekdanji poslovni partner Aleš 

Železnik plačati dobre štiri milijone 
evrov, koliko je polovica dobička iz pro-
daje Amisa davnega leta 2006.

Leta 1996 sta podjetje Medinet Ma-
riborčana Aleša Železnika in ljubljanski 
ABM Borisa Horvata ustanovila civil-
no družbo, strokovno societeto, preko 
katere sta nudila storitve dostopa do 
interneta pod blagovno znamko AMIS 
(ABM & Medinet Internetni Servis). Šlo 
je torej za enega od prvih ponudnikov 
interneta pri nas, SiOL je bil namreč 
ustanovljen šele leta 1996, Tuš Tele-
kom leta 2000 in T-2 leta 2004. Namen 
skupne družbe Železnika in Horvata je 
bil zagotoviti dostop do interneta iz vse 
Slovenije preko omrežja Amis.net. Do-
govorila naj bi se, da Železnik prispeva 
v projekt predvsem svoje delo in znanje 
svojih sodelavcev, Horvat pa infrastruk-
turo, opremo in lastno znanje.

Poleti leta 2006 pa je Železnik, po 
navedbah Horvata brez njegove vred-
nosti, družbo Medinet oziroma Amis 
prodal (Medinet se je namreč preimeno-
val v Amis januarja 2006), Horvat pa od 
te prodaje ni dobil niti centa. Zato se je 
odločil, da bo svoj del od prodaje skušal 
izterjati preko sodišča. In za zdaj je pri 
tem uspešen.

Prodal podjetje,  
a partnerju denarja ni dal

Železnik je preko svojega podjetja Glob-
tel konec junija 2006 podal svoj ve-
činski delež v podjetju Amis (šlo je za 
90-odstotni delež, desetodstotni delež 
je imela družba Amis sama) družbi 
AMISCO NV iz Belgije za 8,380.000 
evrov. Zato je Horvat od Železnika terjal 
plačilo 4,190.000 evrov. Sodišče je od-
ločilo, da je Železnik dolžan Horvatu 
plačati 4,063.077 evrov, saj je od tožbe-
nega zahtevka odštelo 119.655 evrov v 
vrednosti kapitala podjetja ABM med 
letoma 1996 in 2006.

Sodišča so vse od vložitve tožbe leta 
2011 najprej odločala o tem, ali je tož-
beni zahtevek Horvata sploh utemeljen. 
Mariborsko okrožno sodišče je izdalo 
vmesno sodbo marca 2018, v kateri je 
pritrdilo Horvatu, da je njegov zahte-
vek upravičen. Temu je pritrdilo tudi 

višje sodišče, Železnik pa je nato terjal 
revizijo, a jo je vrhovno sodišče zavrni-
lo. Tako je okrožno sodišče moralo od-
ločati le še o višini tožbenega zahtevka.

Horvat je v tožbi zahteval, da ima 
pravico do polovice koristi iz societete 
Amis.net, ki je nastala ob prodaji družbe 
Amis, d.o.o. Da je bila družba Medinet 
zgolj formalni nosilec dostopa do inter-
neta pod blagovno znamko Amis, v res-
nici pa da je šlo za projekt, ki je nastal 
med Železnikom in Horvatom v okviru 
civilne družbe, je zatrjeval Horvat. In 
še, da je v societeto vložil materialna 
sredstva visoke vrednosti (komunika-
cijsko in računalniško opremo), pa tudi 
plačeval stroške poslovanja družbe ter 
vložil tudi svoje delo v obliki idejne za-
snove projekta Amis.net in njegove-
ga razvoja. Železnik pa je po navedbah 
Horvata vložil svoje delo in delo zapo-
slenih v podjetju Medinet. Horvat je 
dejal, da sta se z Železnikom dogovorila, 
da vsakemu pripada polovica dobička, 
ki ga bo Železnik pridobil kot družbenik 
ob morebitni prodaji poslovnega deleža.

Železnik je takšnim navedbam Hor-
vata nasprotoval. Trdil je, da sta se s 
Horvatom med pogajanji o sodelovanju 
dogovorila, da si na polovico delita pri-
hodke iz trženja, ne pa dobiček iz soci-
etete.

Sodišče: V dvomu delitev  
po enakih deležih

Sodišče je v sodbi, ki jo je izdalo marca 
letos, zapisalo, da je družbeno pogod-
bo v letu 1996 urejal še Obči državljan-
ski zakonik. "Obstoj dogovora o delitvi 
dobička ni bistven za veljavnost civil-
ne družbene pogodbe, saj tega pravna 
pravila ne določajo. Dobiček se deli po 
razmerju prispevka (vložka) vsakega 
družbenika, v dvomu pa se domne-
va, da gre za sodelovanje po enakih 
delih. Za veljavnost družbene pogod-
be je dovolj, da se stranki združita 
zaradi doseganja določene premoženj-
ske koristi," citira sodišče. In glede na 
zapisano odločilo, da Horvatu pripada 
polovica od dobrih 8,3 milijona evrov, 
kolikor je po mnenju izvedenca eko-
nomske stroke dr. Drago Dubrovskega 
znašala kupnina, ki jo je plačal belgij-
ski kupec.

Sodba še ni pravnomočna, priča-
kovati pa je, da se bo Železnik preko 
svojih odvetnikov (v postopku ga je 
zagovarjala kopica odvetnikov) pri-
tožil na sodbo. Odvetnica dr. Urška 

Kežmah, ena izmed Železnikov odve-
tnikov, sodbe ni želela komentirati in v 
zvezi s primerom ni želela dati nobene 
izjave.

Zavarovanje za poplačilo

"Pri projektu Amis.net je šlo za garažni 
projekt, start-up dveh partnerjev, v ka-
terem pa je bil eden od partnerjev bolj 
spreten in je drugega prinesel naokrog 
za njegov zasluženi delež," pa je za Večer 
zadevo komentiral Horvat. Dodaja, da 
gre za podobno zgodbo, kot je bila v 
primeru Facebooka, kjer je Zuckerberg 
naplahtal svoje začetne sodelavce. In 
je moral kasneje plačati odškodnine. 
"Mnogo garažnih projektov se začne z 
ustnimi dogovori med kolegi, a jih je 
treba vseeno spoštovati," dodaja Horvat. 
Železnik je sicer, opozarja Horvat, to, 
kakšni so bili začetki Amis.neta, skušal 
zamolčati.

Horvat je izračunal, da glavnica in 
obresti, ki jih bo moral poravnati, če bo 
sodba pravnomočna, zdaj skupaj znaša-
jo že dobrih 7,7 milijona evrov. Na vpra-
šanje, ali misli, da bo dobil ta denar, pa 
izpostavlja, da je sodišče v preteklosti 
že večkrat ugotovilo, da skuša Železnik 
pred svojimi upniki skriti premoženje. 
Nepremičnine, ki so bile njegove, je 
prepisal na člane družine. A kot pravi 
Horvat, so v sodnih postopkih uspeli 
doseči zavarovanje premoženja, tako 
nepremičnin kot luksuznega avta, pa 
tudi nekaterih terjatev.

Potem ko je sodišče vrsto let odločalo, ali je zahtevek 
Borisa Horvata, enega od ustanoviteljev Amisa, upravičen, 

je zdaj odločilo tudi, da mu pripada štiri milijone evrov

 Elizabeta Planinšič

Delitev na pol med 
družbenika Amisa

Amis je bil eden od prvih ponudnikov 
interneta v Sloveniji. Foto: Igor NAPAST

SODBA

Belgijski AMISCO NV, ki je leta 2006 
postal lastnik Amisa, je sredi leta 
2015 kupil avstrijski telekomuni-
kacijski operater Telekom Austria. 
Ta je bil tedaj že lastnik slovenske 
družbe Simobil. Leta 2017 se je Simo-
bil, združen z Amisom, preimenoval 
v A1, ki je še danes eden vodilnih 
ponudnikov tako mobilnih kot in-
ternetnih storitev v Sloveniji. Poleg 
njega sta v ospredju še Telekom Slo-
venije in Telemach.

Amis zdaj del A1

Z obrestmi vred bi 
lahko tožnik prejel  
7,7 milijona evrov

Ljubljanski župan Zoran Janković se bo 
na jesenskih lokalnih volitvah pote-
goval za še en mandat na čelu prestol-
nice. "Biti župan Ljubljane je lepo," je 
dejal včeraj na slavnostni seji mestnega 
sveta ob občinskem prazniku in pohva-
lil svojo ekipo. Nanizal je že realizirane 
projekte in napovedal nove, pri tem pa 
poudaril pomen sodelovanja z državo. 
Ljubljana se po Jankovićevih besedah 
veseli nove vlade tudi zato, da v pre-
stolnici nikoli več ne bo vodnih topov, 
solzivcev in mej - ne v Ljubljani, ne na 
meji, ne v glavah.

V nagovoru je nanizal pretekle 
uspehe oziroma projekte in napovedal 
več novih. "Zaključujemo gradnjo nove 
plinsko-parne turbine, začeli bomo 
graditi sežigalnico, z državo je pod-
pisan sporazum, vreden 35 milijonov 
evrov, za prenovo Ljubljanice, na kateri 
bodo tri male hidrocentrale. Ljubljana 
bo imela tako krožno pot po reki, lad-
jice bodo lesene, s pogonom na sončne 
panele," je naštel. Stanovanjski sklad na-
črtuje čez 1000 neprofitnih stanovanj, 
na področju kulture je med drugim iz-
postavil Rog in Baragovo semenišče, na 
področju športa pa novi bazen Vevče, 
atletski center Žak, medtem ko se že 
gradi pokriti olimpijski bazen na Iliri-
ji. Janković je ob tem pohvalil ekipo, ki 
stoji za projekti, in kandidaturo za nov 
mandat pospremil z besedami, da je 
lepo biti župan Ljubljane. Janković, star 
69 let, je na čelu glavnega mesta že 16 
let. (sta)

Janković v peto 
župansko  

kandidaturo

P
lačevanje z brezstičnimi kar-
ticami bo še hitrejše in eno-
stav nejše," so prepričani v 

Združenju bank Slovenije ob tem, ko 
napovedujejo, da bo z junijem vnos šte-
vilke PIN potreben za potrjevanje brez-
stičnih plačil nad 50 evrov. Izjemoma 
ga bo treba vpisati za brezstična plačila 

pod 50 evrov, kadar bo takšna zahteva 
posameznega POS-terminala, so naved-
li v združenju.

Nekatere banke in hranilnice so 
zaradi zagotavljanja dodatne varnos-
ti pri brezstični uporabi kartic že ob 
uvedbi brezstičnih kartic postavile do-
daten limit za kartice oziroma skupni 

limit za izvajanje brezstičnih transak-
cij brez vnosa PIN-številke. Ta je tako 
odvisen od posamezne banke oziroma 

hranilnice in je določen kot seštevek 
zneskov zaporednih brezstičnih plačil, 
ki so bila izvedena brez vnosa številke 
PIN.

"Ko boste dosegli skupni znesek 
predhodnih zaporednih brezstičnih 
plačil brez vnosa PIN-številke, ki je pri 
vaši banki ali hranilnici določen kot 
limit, boste morali v nadaljevanju tudi 
pri plačilu zneska pod 50 evrov na pro-
dajnih mestih na POS-terminalu vpisa-
ti PIN-kodo vaše kartice," so pojasnili v 
združenju.

Sprememba dviga limita pri brez-
stičnem poslovanju se bo v praksi 
uvedla postopoma. Zaživela bo predvi-
doma do sredine junija v odvisnosti od 
časovnice nadgradenj posameznih POS- 
terminalov. (msa)

Z junijem se bo zgornja meja limita za enkratno  
plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard 

in Visa, za katero ni potreben vnos PIN-kode,  
dvignila s 25 evrov na 50

Brezstično plačevanje brez 
PIN kmalu do 50 evrov

NOVOST V KARTIČNEM POSLOVANJU Sprememba se bo v praksi uvedla 
postopoma. Zaživela bo predvidoma do 
sredine junija. Foto: Andrej PETELINŠEK


