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ZENO D'AGOSTINO,
prvi mož tržaškega pristanišča
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Predsednik pristaniške uprave Trst pravi, da raje kot kontejnerje šteje delovna mesta

Pristanišče Trst danes raste tudi
po zaslugi koprske konkurence
Prvi mož tržaškega pristanišča Zeno D'Agostino

poudarja, da ga manija štetja, kdo ima več
kontejnerjev in ton tovora, ne zanima. Pravi, da raje

p re števa nova delovna mesta in tovore, ki prinašajo
veliko dodano vrednost.

Zeno D'Agostino rad pogleda
na koprsko stran. Prav pred
nedavnim je upravo koprskega
pr istanišča prvič sprejel tudi na
sedežu tržaške uprave. Trst in
Koper si bosta namreč v letu 2017
delila predsedstvo združenja
severnojadranskih pristanišč
Napa. Nameravajo ga okrepiti. A
tudi samo Trst in Koper bi lahko
skupaj naredila “kaj lepega”, po
pogovorih s Koprčani pravi
d'Agostino. Kaj pa? “Zdaj je še
prezgodaj za napovedi. Verjamem
v neformalne stike, tako se rodijo
najboljše stvari. Na obeh straneh
je volja za skupni razmislek, ker
sicer izgubljamo priložnosti na
trgih na drugih koncih sveta, kjer
bi obe pristanišči morali bolje
p oz n a t i .”

� Kdo je večji tekmec Trsta -
Rotterdam ali Koper?

“Načeloma velja, kdor je v
bližini, je tekmec, kdor je daleč,
pa potencialni zaveznik. Tega ne
pravim zaradi Kopra, enako sem
mislil tudi, ko sem bil na
pr istaniški upravi v Neaplju.
Glede Kopra mislim, da imamo
lahko oboji korist, če na
nekaterih področjih delamo

skupaj. Zdaj smo oboji bolj zreli
in lahko se pogovarjamo. Če
nekdo dobro dela svoje delo in je
zagrizen pri trženju, nimam nič
proti; če kaj dobrega naredi, ga
bom še kopiral. Nenazadnje - če
ima danes Trst dobre rezultate,
jih dolguje tudi koprski
konkurenci. To večkrat
pripovedujem tu, v Trstu.
Nekatera pristanišča v Italiji, ki
nimajo konkurentov tako zelo
blizu kot mi, so zaspala in ne
bodo znala reagirati, če
nenadoma dobijo v soseščini
močno konkurenco. Če imamo
danes v Trstu res dobre
terminaliste, jih imamo tudi
zaradi tekmovalnosti Kopra. Trst
je imel v preteklosti veliko slabše
pogoje za preboj kot Koper.
Konkurenca je na prvi pogled
videti nekaj negativnega, a to ne
drži. Dobro je imeti resnega
konkurenta, ki te stimulira. Tako,
da je enkrat en boljši, drugič
drugi, na dolgi rok pa celoten
sistem raste.”

Morski terminal
pred Benetkami

� Med Trstom in Benetkami pa
zaznavamo resno rivalstvo,

imamo prav? Beremo, da so v
Benetkah nejevoljni, ker je
vlada v gospodarsko delegacijo
na Kitajsko povabila Trst in ne
njih, in ker vlada Benetkam ni
odobrila denarja za gradnjo
off-shore kontejnerskega
ter minala.

“Razlika med Trstom in
Benetkami je, da jaz ne hodim v
Rim prosit za državni denar za
financiranje terminalov.”

� Več kot očitno se ne strinjate
z beneškimi načrti za ta morski
kontejnerski terminal, kajne?

“Povem vam, da ne Trst ne
Koper ne bosta izgubila niti
enega kontejnerja, tudi če
zgradijo off-shore terminal v
Benetkah. Ker tak terminal ne
služi prav ničemur. Avtorji načrt
upravičujejo, češ da v Jadranu ni
pr istanišča, ki bi lahko sprejelo
največje kontejnerske ladje za
20.000 TEU. Toda v Trst že lahko
priplujejo take ladje in v Koper
bodo lahko kmalu. Beneška
uprava pa hoče z državnim
denarjem graditi dve milijardi
evrov vreden terminal na morju,
ki bo pomenil samo še en
dodaten postanek za ladjo. A že

zdaj zabojnik na poti z Daljnega
vzhoda v Jadran težko pokriva
s t ro ške. Ladjar se bo vprašal, naj
gre z ladjo naravnost v Trst ali
najprej na morski terminal in od
tam z manjšimi ladjami naprej.
Ni ga ladjarja na svetu, ki mu je
ta zamisel všeč. Tega ne govorim
kot predsednik pristaniške
uprave, saj tak terminal ni
konkurenca Trstu. Kot italijanski
davkoplačevalec pa ne želim, da
se moj denar porabi za to. Če ga
v Benetkah že hočejo imeti, naj
najdejo zasebnika, ki jim ga bo
z g ra d i l .”

� Italija je izpeljala obsežno
reformo pristanišč in jih
zdr užila v pristaniške sisteme.
Ka k šne cilje želi država s tem
doseči?

“Pravi rezultat je že dosežen.
To je, da je odločanje o
infrastrukturi v pristaniščih spet
v rokah vlade v Rimu. Prej je bilo
to prepuščeno pristaniščem, 15
let je vladala anarhija. Vsako
pr istanišče se je obnašalo, kot da
je samo. Vsako je imelo svoj
projekt za nov velik kontejnerski
terminal. Zdaj o tem, kaj se bo
gradilo in kje, odloča strokovna
komisija na ministrstvu za
infrastr ukturo.”

Z ladjami velikankami
stavk ne sme biti

� Kako so organizirani delo in
zaposlitve v pristanišču Trst? V
preteklosti so bile tudi teža ve ,
kako je zdaj?

“Najprej je treba vedeti, da je
uvajanje vedno večjih ladij -
predvsem kontejnerskih -
povzročilo velike težave vsem
pr istaniščem, od Hamburga do
Los Angelesa in tudi v Kopru in
Trstu. Prej so, denimo, prihajale
manjše ladje, največ do 5000 TEU
kontejnerjev trikrat na teden in
so lahko načrtovali
p ov p ra ševanje po delavcih in

organizirali delo. Z obsedenostjo
ladjarjev z ladjami velikankami,
kar je po mojem prepričanju
napaka, pa imamo zdaj na trgu
že ladje za 20.000 TEU. Jasno je,
da organizacija dela doživlja
stresne čase. Ladjarji so računali,
da bodo imeli z velikankami le
prednosti, ker so mislili le na
nižje stroške za ladjo, pozabili pa,
da je zanjo treba v enem dnevu
opraviti več tisoč premikov
kontejnerjev in organizirati
celotno verigo, pretovor,
kamione, vlake, carinjenje ... Tudi
zato je pristaniška uprava v Trstu
ustanovila družbo za pristaniško
delo. Kaj takega je v Italiji zvenelo
kot kakšna preživeta ideja iz
časov komunizma. V resnici pa je
danes še kako aktualno. Če se
zaradi burje, snega ali stavke
zaustavi manjša ladja, to lahko
re šiš, če pa se zaustavi velikanka,
to pomeni ustavljenih 30 vlakov
in 1000 tovornjakov ter
neznanske zamude v celotni
ver igi.”

� Stavke si torej pristanišča
danes ne smejo več privoščiti?

“Ustavljena ladja zaradi stavke
danes povzroči občutno večjo
škodo, kot jo je še pred petimi
leti. Delo je postalo prednostno
v p ra šanje pristanišč. Kdor misli,
da se pristaniški posel danes
lahko dela le z najmodernejšo
tehnologijo, logistiko,
intermodalnostjo ... in pozabi na
č l ove ško plat, ni razumel
n i č e s a r.”

� Kako ste rešili probleme z
d e l a vc i ?

“Delo ni bilo dobro
organizirano in to je bil eden
največjih problemov tega
pr istanišča. Podjetje Primavera,
ki je zagotavljalo delavce, je bilo v
stečaju, drugemu podjetju pa se
je iztekala pogodba za delo na
kontejnerskem terminalu in je
bilo 132 delavcev v veliki
negotovosti. Ustanovili smo
podjetje Agenzia per il lavoro
portuale (agencija za pristaniško
delo), ki je v 51-odstotni lasti
pr istaniške uprave, preostalo pa

si delijo vsi terminalisti, in v
njem zaposlili te delavce.
Predstavniki delavcev prej niso
nikoli prestopili praga te stavbe,
zdaj jih imamo skoraj vsak dan
tu, pristaniška uprava je stičišče
za dogovore med terminalisti in
delavci. Ko grem naokrog po
pr istanišču, vidim, da je vzdušje
zdaj povsem drugačno. Prepričan
sem, da mora kapitalizem postati
bolj človeški. Doslej smo ga delali
n e č l ove škega in povsem zgreši l i .”

� Koliko ljudi ste torej skupaj
zaposlili v pristanišču?

“Ponosen sem, da smo z
aktivnostjo te pristaniške uprave
v zadnjih dveh letih ustvarili 225

novih delovnih mest - za
nedoločen čas, ne prekarnih. 132
ljudi smo zaposlili v agenciji za
pr istaniško delo, 50 v že l ez n i ški
operativi, 20 pa v drugih
dejavnostih. Tudi servisne
dejavnosti, kot sta vzdrževanje in
varnost, ki so jih prej opravljala
zunanja podjetja, smo prevzeli
mi. Družba Porto Trieste servizi
je bila ravno v fazi privatizacije, a
sem to ustavil in jo ohranil v
100-odstotni lasti pristaniške
uprave. S tem smo prihranili
milijon evrov na leto. Zanimivo,
da je bilo z zunanjimi podjetji to
d ra žje, kot če delamo sami z

našimi delavci. Kot vidite, smo
sprejemali odločitve, ki so precej
proti toku.”

� Več vaših odločitev se zdi kot
pr ibliževanje ureditvi v
koprskem pristanišču.

“Vem. Seveda si ogledam
drugje najboljše stvari in jih
uporabim 'doma'.”

� Centralizirali ste že l ez n i ške
storitve znotraj pristanišča pod
enim podjetjem, zaposlili
skupino delavcev v podjetju v
lasti pristaniške uprave in
spravili podporne dejavnosti
pod eno podjetje. Nenavadno za
It a l i j o.

“Prepričan sem, da v nekaterih
dejavnostih javno podjetje deluje
bolje kot zasebno. Govoriti to v
Italiji je skoraj bogokletno. A če
pogledamo globalno, je pomorski
sektor v veliki meri v državni lasti
in živi od javnega denarja. Ladjar
Cosco, denimo, je v lasti kitajske
vlade, največji terminalist na
svetu PSA je v lasti pristaniške
uprave Singapur, DHL je nemška
državna pošta. Terminale naj
upravljajo zasebniki, to že. Toda
druge generalne storitve morajo
biti v rokah pristaniške uprave, ki
edina lahko zagotovi enake
pogoje za vse.”

� Katera bodo
najpomembnejša vlaganja v
tržaško pristanišče letos in v
prihodnjih letih?

“RFI, to so italijanske državne
železnice, so že
namenile 50
milijonov evrov,

Pristaniški poveljnik
Zeno D'Agostino ima po reformi italijanskih pristanišč

funkcijo z zapletenim imenom: je predsednik uprave
pr istaniškega sistema vzhodnega Jadrana (Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale). V praksi je preprosteje;
ne vodi več samo pristanišča Trst, ampak tudi pristanišče Tržič,
kasneje pa naj bi v sistem vključili še manjše pristanišče Nogaro.
Italijanska vlada je namreč lani sprejela pristaniško reformo: 57
državnih pristanišč zdaj vodi 15 pristaniških uprav. Obenem pa
je država tudi skrčila pristaniške odbore, predsedniki
pr istaniških sistemov pa so dobili več besede pri strateških
o d l o č i t va h .

Danes 49-letni D'Agostino je v tržaško pristanišče prišel
februarja leta 2015. Takrat kot izredni komisar, a je že takrat
užival širšo podporo tako na Tržaškem kot v Rimu. Po lanski
reformi je glavno besedo pri imenovanju pristaniških uprav dobil
minister za infrastrukturo, predsednik dežele pa na ministrov
predlog da soglasje. “Ni razloga, da bi menjali poveljnika, ko gre
ladja v pravo smer,” je takrat poudarila predsednica dežele
Furlanije Julijske krajine Debora Serracchiani in vodenje sistema
vzhodnega Jadrana, kot so to imenovali v Italiji, je ostalo v rokah
D'Agostina. Pristaniški sistem s Trstom in Tržičem bo po
pretovoru 12. največje pristanišče v Evropi. Trst je z več kot 59
milijoni ton že zdaj največje pristanišče v Italiji. Odkar ima
krmilo v rokah D'Agostino, pa je prevzelo tudi italijanski primat
po številu vlakov.

D'Agostino prihaja iz Verone, a po dveh letih v vrhu tržaškega
pr istanišča pravi, da je že Tržačan. Predvsem pa je logist. Praktik
in teoretik. Pred prihodom v Trst je vodil logistični terminal v
Veroni, pred tem pa v Bologni. Pristaniške izkušnje je med
drugim dobil v Neaplju, kjer je bil generalni sekretar pristaniške
uprave. D'Agostino je tudi predavatelj na različnih logističnih
fakultetah in avtor strokovnih člankov o logistiki. Lani je zaradi
uspešnega vodenja tržaškega pristanišča dobil priznanje logist
leta 2016. Ni prvo. Enako priznanje je dobil že leta 2010. KG

“Kdor misli, da se pristaniški posel danes lahko
dela le z najmodernejšo tehnologijo, logistiko,
intermodalnostjo … in pozabi na človeško plat,
ni razumel ničesar.”

”Vedno ko pride kdo iz Slovenije, me vpraša o
uplinjevalniku. Že dve leti govorim, da ga ne
bodo gradili, vi pa še vedno ne verjamete.”
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pr istaniška uprava pa 20
milijonov za povečanje tovorne
postaje Campo Marzio (Sv.
Andrej). Ta obnova nam bo
omogočila zmogljivost 20.000
vlakov na leto. RFI je namenil 27
milijonov evrov za tire na
vzhodni strani pristanišča, kjer
nastaja logistična platforma,
načrtujemo pa tudi nov ro-ro
terminal. Zato moramo tam
okrepiti že l ez n i ške zmogljivosti
za prihodnjih deset let. Na
vzhodni strani pristanišča bomo
zgradili še novo tovorno postajo
Žavlje. Seveda pa mora biti
celotno že l ez n i ško omrežje dovolj
z m o g l j i vo.”

� Je tabeljska proga prek
Tr b i ža do Avstrije že povsem
moder nizirana?

“Iz pristanišča do Trbiža gre 27
vlakov na dan, zmogljivost pa je še
vsaj dodatnih 100 na dan. Danes
progo samo še nadgrajujejo, da bo
lahko sprejela 750 metrov dolge
vlake, zdaj so dolgi do 600 metrov.
Tudi naši postaji Campo Marzio in
Aquilina (Žavlje) bosta omogočali
dolge vlake. Na to stavim, ker
vem, da smo v Trstu močni, kdo
drug pa ni.”

� Kaj pa zasebni vlagatelji?
“V pristanišču Trst velja, da

naložbe na morskem delu
prispeva zasebni kapital, naložbe
v infrastrukturo na kopnem, ki je
v uporabi vseh, pa drža va
oziroma javni kapital. Turška
dr užba UN ro-ro je vložila 15
milijonov evrov v nov že l ez n i ški
terminal, da bodo lahko več
polprikolic odpremljali z vlaki, saj
jih zdaj samo 15 odstotkov. Naš
drugi turški partner Ekol, ki je
vložil 10 milijonov v svoj
terminal, pa že zdaj 90 odstotkov
polprikolic odpelje po že l ez n i c i .”

� Ko l i k šno je sicer razmerje
železnica/cesta za celotno
pr istanišče?

“Pr ibližno 40 odstotkov tovora
gre po železnici. A z omenjenimi
vlaganji se bo razmerje v prid
železnici okrepilo.”

Velika pričakovanja od
vstopa MSC na 7. pomol

� Koliko pa bo vložil drugi
največji svetovni kontejnerski
ladjar MSC, ki je od lani
solastnik družbe Trieste marine

terminal (TMT), ki upravlja
sedmi pomol?

“Na sedmem pomolu je
predvidenih za 188 milijonov
evrov zasebnih vlaganj; gre za
podaljšanje sedmega pomola v
okviru 60-letne koncesije, ki jo
ima družba TMT. Toda glede na
to, da za kontejnerske operaterje
časi trenutno niso ravno rožnati,
dajejo zdaj na sedmem pomolu
prednost nadgradnji dvigal, tako
da bodo lahko pretovarjala ladje
z zmogljivostjo 18.000 TEU in
več. Eno so že nadgradili,
drugega bodo spomladi, tretje pa
pride jeseni. 18 metrov globine
pa že imamo, tako da smo

pripravljeni tudi na največje
l a d j e.”

� Torej bo podaljšanje
sedmega pomola počakalo?

“Ne. Dali smo jim pet let časa,
da se lotijo del. Do tedaj morajo
začeti prvo fazo vlaganj - za 100
milijonov evrov, ker to določa
koncesijska pogodba.”

� V Trstu ste lani pretovorili
pr ibližno 486.000 TEU
kontejnerjev, kar je skoraj za
polovico manj kot v Kopru in
tudi manj kot v Benetkah.
Pričakovali bi, da bo lanski
kapitalski vstop MSC prinesel
preboj in več kontejnerjev.

“Res je število TEU lani rahlo
padlo - za dva odstotka. A
pomemben podatek je, da smo
imeli lani 90 odstotkov polnih
kontejnerjev. Rast polnih
kontejnerjev je znak, da delamo v
pravi smeri, da pridemo do
številk in rasti, ki jih hočemo, in
privabimo tovore, ki nas
zanimajo. Prazni kontejnerji, ki
jih ladjarji prevažajo sem in tja,
niso nič posebnega. Pomembni
so polni kontejnerji; in če danes
v p ra šate MSC, bo ladjar povedal,
da so v Trstu lani pripeljali za 30
odstotkov več kot leto prej.”

� Torej je treba samo še malo
počakati, in bo tudi več TEU?

“Ja, na to tudi jaz čakam. A
glejte, res nam dve tretjini vlakov
polnijo polprikolice turških

tovornjakov, in tretjino
kontejnerji. Toda veliko vlakov, ki
smo jih lani napolnili za vzhodno
Evropo, ki je naše novo ciljno
tržišče, od katerega si obetamo
veliko, je napolnil prav MSC s
kontejnerji. Prav tako za
Bavarsko. Trenutno se aktivnosti
MSC še ne kažejo v skupnih
številkah, a kakovostni tovori vse
bolj narašč a j o.”

� V Luki Koper veliko časa
vzame pridobivanje okoljskih
dovoljenj za vsako posamezno
naložbo. Je v Trstu tudi tako?

“Ne, ni več potrebno. Imamo
potrjen državni prostorski načrt
(DPN), ki vse to že vključuje. V

času sprejemanja DPN je bil
izpeljan postopek presoje vplivov
na okolje. Mimogrede, tudi
Slovenija je dajala soglasje, saj je
bil čezmejni postopek, in tudi
Italija je dajala soglasje za DPN
za koprsko pristanišče. Ko danes
v tujini predstavljam tržaško
pr istanišče, lahko poudarim, da
imamo DPN in nobenih ovir, ki
bi zavirale postopke pri
naložbah, saj so bile vse
okoljske in druge presoje že
o p ra v l j e n e.”

� Ali občina Trst podpira vaše
načrte, vam je naklonjen novi
župan Roberto Dipiazza?

“Ja, dober odnos imava.”
� Se vam zdi to pomembno?
“No, jasno, vsaka stvar, ki jo

n a re d i š v pristanišču, ima
opraviti z mestom in v
pr istaniškem odboru je tudi
predstavnik občine. Toda v
resnici je pristanišče odvisno od
odločitev v Rimu.”

� Kaj je botrovalo rasti števila
vlakov v zadnjih dveh letih, le
rast tovora? Kaj ste popravili,
kaj prej ni delovalo?

“Nisem pomorec, prihajam iz
kopenske logistike, zato sem se
ob prihodu v Trst najprej
osredotočil na vlake. Adriafer,
eno od podjetij, ki je v
pr istanišču opravljalo že l ez n i ške
storitve, je bilo tik pred
privatizacijo. Nobene

privatizacije ne bo, je bila prva
odločitev. Premiki tovora na tirih
so preveč pomembni za
pr istanišče, to mora biti v rokah
pr istaniške uprave. Celotno
notranjo že l ez n i ško dejavnost v
pr istanišču smo zastavili na novo.
Prej je to opravljalo več različnih
podjetij. Lahko si predstavljate,
kaj je takšna razdrobljenost
povzročala. Vsak je delal po svoje,
že l ez n i ška infrastruktura v
pr istanišču pa ni bila optimalno
izkor iščena. Adriafer je, denimo,
prevzel kontejnerski vlak na
terminalu in ga peljal do vhoda
na terminal, tam je vlak prevzel
RFI in ga prepeljal do tovorne

postaje Campo Marzio. Zdaj
imamo eno samo podjetje za vse
že l ez n i ške premike za celotno
pr istanišče. Lani smo 'naredili'
7631 vlakov. Tega s prejšnjo
ureditvijo nikakor ne bi mogli
doseči. Čas voženj smo tako
s k ra j šali za polovico, poleg tega
smo tudi tarife, tako da smo zdaj
za 35 odstotkov cenejši kot prej.
Ocenili smo, da je to strateški del
pr istanišča. In že l ez n i ški
operaterji so se odzvali
p oz i t i v n o.”

Vlaki iz Trsta skozi
predor pod mestom

� V Kopru se marsikdo
sprašuje, kje sploh vozijo vlaki
iz tržaškega pristanišča, če pa je
vse naokrog mesto.

“Ja, marsikdo ne ve za predor
pod mestom. Vlaki s postaje
Campo Marzio zapeljejo v predor
in preidejo na plano pri
Miramarju. Zanimivo je, da je tu
še drugi del predora, ki pa gre iz
Campo Marzio proti vzhodnemu
delu pristanišča. Danes je zaprt.
A ga bomo obnovili in pristanišče
bo dobilo tako še neposreden
izhod za vlake na vzhod.
Italijanske železnice bodo za to
namenile dva milijona evrov.
Tega marsikdo ne ve, a je izjemno
pomembno za nas. Vsa
italijanska pristanišča so urbana
pr istanišča in so obdana z
mestom. Trst pa ima na srečo
p re d o r.”

� Kateri so najpomembnejši
p re voz n i k i ?

“Več kot dve tretjini
intermodalnih vlakov iz

pr istanišča sestavljajo turški
tovornjaki, ki pridejo v Trst z
ro-ro ladjami. In Trst ima zanje
pomembno strateško prednost:
predori pod Trstom in vse do
Tr b i ža so visoki štiri metre, tako
da lahko na vlake brez težav
nalagamo polprikolice. To je zelo
pomembno; če ne bi imeli
turškega povpraševanja, ne bi
dosegali teh rezultatov. Samo
kontejnerji ne bi dosegali
takšnega pretovora. Manija štetja
kontejnerjev me ne zanima.
Vidim druge dragocene tovore, ki
imajo večji finančni potencial.”

� A vendarle, čedalje več blaga
je v kontejnerjih.

“Če lahko izbiram, ali rekordni
pretovor kontejnerjev ali pa raje
za desetino manjši pretovor,
vendar pa da v povezavi s tem
tovorom ustvarjamo nova
delovna mesta in razvijamo
logistično ali proizvodno
dejavnost - glede na to, da
imamo prostocarinsko cono -,
bom izbral slednje. Raje manj
tovora, a višje vrednosti.”

� Kaj si obetate od
prostocarinske cone? Kje vse je
prostocarinska cona, ki vam
omogoča proizvodno dejavnost?

“Ne samo v pristanišču, ampak
tudi pri Orehu, na Fernetičih in v
Proseku. Lahko pa jo uredimo
tudi še kje drugje na Tržaškem,
glede na povpraševanje strank, ki
bi želele razvijati dejavnost v
prostocarinski coni. To je moj
glavni cilj za letos.

� Pa se stranke zanimajo za
vlaganje v tovrstno dejavnost?

“Je. Seveda na drugem koncu
sveta ne vedo, da ima Trst
prostocarinsko cono. Je treba iti
tja in razložiti prednosti.”

� In katere so prednosti?
“Torej, iz tretjih držav

priplujejo polizdelki na območje
prostocarinske cone, zato niso
obremenjeni z nobenimi
dajatvami, saj s carinskega in z
davčnega vidika niso na ozemlju
Italije. S tukajšnjo dodelavo ali
pakiranjem izdelki pridobijo
oznako 'made in Italy' (narejeno
v Italiji), kar je danes cenjena
znamka. Ko pa od tu potujejo h
kupcem na območju EU, zanje ni
treba plačati davkov in carin, ki
bi sicer veljale za tretje države. V
Trstu je veliko ljudi mislilo, da
prostocarinska cona ne prinaša
koristi, ker so vsi gledali samo na
svoj posel. Zdaj pa so že vsi
spremenili mnenje.”

“Uplinjevalnika ne bo”

� Na koncu nam povejte še o
načrtovanem plinskem
terminalu Ža v l j e.

“Ne bo ga.”
� Ste prepričani? Saj je dobil

novo okoljsko dovoljenje, bliža
se nova servisna konferenca.

“Vedno ko pride kdo iz
Slovenije, me to vpraša. Že dve
leti govorim, da ga ne bodo
gradili, vi pa še vedno ne
verjamete. Nova servisna
konferenca je namenjena prav
temu, da se ta projekt dokončno
ustavi. V Italiji imamo preveč
uplinjevalnikov, ki niso
izkor iščeni, energetska politika je
zdaj drugačna. Gospodarski
minister Carlo Calenda je dal
deželi Furlaniji Julijski krajini čas,
da za zadnjo servisno konferenco
pripravi svoje negativno mnenje
k projektu. To negativno mnenje
je usklajeno tudi s pristaniško
u p ra vo.” KATJA GLEŠČIČ

Zeno d'Agostino, prvi mož tržaškega pristanišča

“Prepričan sem, da v nekaterih dejavnostih javno
podjetje dela boljše kot zasebno. Govoriti to v
Italiji je skoraj bogokletno.”
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