Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 10. 2020
Število objav: 12
Internet: 9
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 6
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
potres: 0
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Naslov

Drugi tir z novo upravo: Dušan Zorko odhaja z 2TDK

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

Urša Zupan, Nika Kunaver

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...Kdo sta Hevka in Černoša? Pavle Hevka je vodja projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje
investicij DRI d. o. o. v Ljubljani. Je inženir gradbeništva, to izobrazbo pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in
poslovnih ved. Ima 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter...

Naslov

Dušan Zorko zapušča 2TDK

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

R. A.

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...član nadzornega sveta 2TDK, navaja STA. Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj
in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let
delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših...

Naslov

Dušan Zorko ni več direktor 2TDK

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...Twitter icon Mail icon Novi predsednik uprave državnega podjetja 2 TDK bo jutri postal Pavel Hevka, doslej zaposlen
kot vodja projekta vzdrževanje cest pri inženiring in svetovalnem podjetju Družba za razvoj in upravljanje investicij DRI.
Hevka bo funkcijo prevzel od dosedanjega predsednika uprave Dušana Zorka, ki je...

Naslov

Na Streliški namesto podrtije manjši stanovanjski objekt

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

Aleš Stergar

Teme

Gradbeni zakon

...občine Ljubljana za gradnjo bloka zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, saj bi ta presegal dovoljeno 20-odstotno
odstopanje. Zato je po posodobljeni gradbeni zakonodaji potrebna lokacijska preveritev. Po štirinajstdnevni javni
razgrnitvi v drugi polovici julija bodo o njej mestni svetniki odločali na oktobrski seji. Lokacijska...

Naslov

POPRAVEK: Na čelu 2TDK od srede Pavle Hevka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK. Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj
in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let
delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših...
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Naslov

Na čelu 2TDK od srede Pavle Hevka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 6. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK. Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj
in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let
delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših...

Naslov

Na čelu 2TDK od srede Pavle Hevka

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK. Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj
in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let
delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših...

Naslov

Obnovili Kranjsko cesto v Šenčurju

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Življenje v objektivu; 7. 10. 2020

Avtor

J. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 116 cm2

Obnovili Kranjsko cesto v Šenčurju V Šenčurju so odprli obnovljen odsek Kranjske ceste v skupni dolžini devetstotih
metrov. Kot je ob tej priložnosti povedal šenčurski župan Ciril Kozjek, je bila pogodbena vrednost del 583 tisoč evrov,
projektantska cena pa več kot 800 tisoč evrov. »Verjamem, da so

Naslov

Dušan Zorko zapušča 2TDK, imenovana nova uprava

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 6. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij (DRI) v Ljubljani. Je inženir gradbeništva, to
izobrazbo pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in poslovnih ved. Iztok Černoša je univerzitetni diplomirani
inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja...

Naslov

Novo vodstvo 2TDK napoveduje hitrejšo gradnjo tira

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 7. 10. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 667 cm2

...uprave državnega podjetja 2TDK, doslej zaposlen kot vodja projekta vzdrževanja cest pri Družbi za razvoj in
upravljanje investicij (DRI), podjetju za inženiring in svetovanje. Hevka bo funkcijo danes prevzel od dosedanjega
predsednika uprave Dušana Zorka, ki je funkcijo prevzel 15. januarja 2019. Za Delo je povedal,...
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Naslov

Dušan Zorko sporazumno zapušča 2TDK

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 7. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 535 cm2

...Iztok Černoša Novi generalni direktor Pavle Hevka je bil doslej vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za
razvoj in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih
izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter vodenju infrastrukturnih projektov. Je...

Naslov

Za podaljšanje delovanja Neka potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno
dovoljenje

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okolje ureja zakon o varstvu okolja. Ko investitor potrebuje tako okoljevarstveno soglasje kot tudi gradbeno
dovoljenje pa se postopek vodi v skladu z gradbenim zakonom v okviru t.i. integralnega postopka," so pojasnili na
Arsu. Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba ob presoji...
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06.10.2020

24ur.com
Država: Slovenija

Torek, 15:52

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/drugi-tir...
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Drugi tir z novo upravo: Dušan Zorko odhaja z
2TDK
Ljubljana, 06.10.2020, 14:17 | Posodobljeno pred 8 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

Nika Kunaver / Urša Zupan

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nadzorni svet družbe 2TDK se je s članoma uprave Dušanom
Zorkom in Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril za
predčasno prenehanje njihovega mandata. Z današnjim dnem
jima prav tako preneha delovno razmerje, upravičena pa sta do
pogodbeno dogovorjene trimesečne odpravnine, so sporočili iz
družbe. Namesto njiju prihajata generalni direktor Pavle Hevka
in direktor Iztok Černoša.

Iz 24UR: Z 2TDK odhaja Dušan Zorko

00:00

00:00
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24ur.com
Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 15:52

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/drugi-tir...
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Kot so sporočili iz 2TDK, je nadzorni svet danes imenoval novo upravo družbe
2TDK, ki bo dvočlanska, sestavljata jo generalni direktor Pavle Hevka in
direktor Iztok Černoša, ki je pred imenovanjem odstopil kot član Nadzornega
sveta 2TDK. Nova uprava je imenovana za obdobje štirih let, s svojim delom bo
pričela 7. oktobra 2020.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vzrok za glavna razhajanja z Dušanom Zorkom, ki je bil na vrh 2TDK
imenovan sredi januarja lani, je bila po naših informacijah prav tesna časovnica
– glavna gradbena dela na drugem tiru se morajo začeti najkasneje do konca
tega leta. Že nekaj tednov je jasno, da bodo ta rok težko ujeli, znano je namreč,
da je državna revizijska komisija razveljavila del obeh javnih razpisov za glavna
gradbena dela, ocenjena na 700 milijonov evrov. Uprava 2TDK tako zdaj znova
pretresa prijave kitajskih in turških gradbincev. Odločitve do tega trenutka še ni.

Dušan Zorko FOTO: Bobo

Kdo sta Hevka in Černoša?
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24ur.com
Država: Slovenija
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Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/drugi-tir...
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Pavle Hevka je vodja projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in
upravljanje investicij DRI d. o. o. v Ljubljani. Je inženir gradbeništva, to
izobrazbo pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in poslovnih ved. Ima
34 let delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju
najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, kot sta bila na primer sanacija
obsežnega plazu na državni cesti v Trbovljah in obnova cestne infrastrukture po
uničujoči poplavi v Železnikih leta 2007. Je predavatelj in avtor številnih
strokovnih člankov.
Iztok Černoša je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi
izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja
gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja kohezijskih projektov. Opravljen ima
strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski
zbornici Slovenije (IZS) in usposabljanje za člane nadzornih svetov in upravnih

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odborov za podjetja v upravljanju SDH. V preteklosti je sodeloval z Direkcijo RS
za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.
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24ur.com

Država: Slovenija

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/drugi-tir...

06.10.2020

Torek, 15:52

Kazalo
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Pavle Hevka FOTO: Bobo
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Siol.net
Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 14:34

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dusan-zorko-za...
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Dušan Zorko zapušča
2TDK, na čelu podjetja
Pavle Hevka

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avtor: R. A.

0,73

Foto: STA

Nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK se je
danes z dosedanjim generalnim direktorjem
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Siol.net
Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 14:34

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dusan-zorko-za...
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Dušanom Zorkom in direktorjem Markom
Brezigarjem sporazumno dogovoril za predčasno
prenehanje mandata. Ob tem je za novega
generalnega direktorja imenoval Pavla Hevko, za
direktorja pa Iztoka Černošo. Delo bosta začela v
sredo, njun mandat je štirileten.
Zorku in Brezigarju tako delovno razmerje preneha z današnjim
dnem, upravičena pa sta do pogodbeno dogovorjene odpravnine v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

višini treh mesečnih prejemkov, so sporočili iz podjetja, zadolženega
za vodenje projekta gradnje drugega tira med Koprom in Divačo.
Nova dvočlanska uprava bo tako z delom začela v sredo, Černoša pa
je pred imenovanjem odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK, navaja
STA.
Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za
razvoj in upravljanje investicij DRI. Je inženir gradbeništva, obenem
pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih
izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju
najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, so poudarili na 2TDK. Ob
10

06.10.2020

Siol.net

Torek, 14:34

Država: Slovenija

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dusan-zorko-za...
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svoji profesionalni dejavnosti pa je tudi predsednik Turistične zveze
Slovenije, piše STA.
NOVICE

Janša razkril, kako bomo zajezili drugi
val okužb #video
Černoša je medtem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z
večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja
kohezijskih projektov. Opravljen ima strokovni izpit za pooblaščenega
inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije in
usposabljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov za
podjetja v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. V preteklosti
je sodeloval tudi z direkcijo za infrastrukturo na področju projektiranja
in vodenja infrastrukturnih projektov, poroča STA.
Zorko se tako s čela 2TDK poslavlja približno po letu in devetih
mesecih. Nadzorniki so ga namreč za generalnega direktorja imenoval
januarja lani. Na položaju je nasledil dotedanjega
direktorja Žarka Sajića in postal tretji direktor podjetja, ki ga je leta
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Siol.net
Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 14:34

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dusan-zorko-za...
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2016 za vodenje največjega infrastrukturnega projekta v državi
ustanovila vlada Mira Cerarja. Najprej je družbo
vodil Metod Dragonja.

Če ne bi odstopil sam, bi ga razrešili
O Zorkovem predčasnem odhodu s položaja se je sicer govorilo že kar
nekaj tednov. Po današnjem poročanju portala Necenzurirano se je
Zorko o sporazumnem odhodu dogovoril še pred sejo nadzornega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sveta, ki ga vodi Robert Rožič. Če na to ne bi pristal, bi ga nadzorniki
po informacijah portala razrešili zaradi krivdnih razlogov, povezanimi
z velikimi zamudami pri gradnji 1,2 milijarde evrov vrednega projekta,
za katere je odgovorno dosedanje vodstvo družbe, navaja STA.
Po številnih zapletih z oddajo prvih gradbenih del (za premostitev
Glinščice) v tem trenutku teče veliko zahtevnejši postopek oddaje
glavnih del na projektu, pri čemer se prav tako pojavljajo zapleti. V
začetku septembra je tako 2TDK po napotkih Državne revizijske
komisije, ki je ugodil zahtevku za revizijo Kolektorja CPG in
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Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 14:34

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dusan-zorko-za...
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Gorenjske gradbene družbe, upravičene ponudnike pozval k dopolnitvi
predloženih dokazil o sposobnosti gradnje.
Revizorji so namreč razveljavili odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti trem kitajskim gradbincem - China State Construction
Engineering Corporation, China Railway Group in China Gezhouba
Group v sodelovanju s slovenskim Ginexom - ter konzorciju turškega
IC Ictas s sarajevskim Euro-Asfaltom, konzorciju Gorenjske gradbene
družbe, novomeškega CGP in češkega Metroslava ter konzorciju dveh
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

turških gradbincev YDA in Unitek, poroča STA.
Pod vodstvom sedanje uprave je projektno podjetje sicer naredilo tudi
več pomembnih korakov na poti uresničevanja projekta. Prejšnji
mesec je Evropska komisija Sloveniji za projekt namenila še 80
milijonov evrov kohezijskih sredstev za projekt, tako Zorko kot
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa sta tedaj izpostavila, da
gre za pomembno etapno zmago, ki sta jo pripisala tudi dobremu
sodelovanju med ministrstvom in projektnim podjetjem.
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Kazalo
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Z NLB pa je 2TDK podpisal dolgoročno pogodbo v višini 112,5
milijona evrov za financiranje tega največjega infrastrukturnega
projekta v državi. V podjetju so se pohvalili tudi z nekaterimi
ugotovljenimi prihranki pri ceni projekta, čeprav so sklenili tudi nekaj

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

aneksov, še piše STA.
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Delo.si
Država: Slovenija

06.10.2020
Torek, 14:24

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/dusan-zork...
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Pavel Hevka nasledil Dušana Zorka
Dušan Zorko in Marko Brezigar sporazumno predčasno
prekinila funkcijo, ki sta jo nastopila 15. januarja 2019.
Objavljeno
06. oktober 2020 14.22

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
06. oktober 2020 17.15

Odpri galerijo
Foto: Jure Eržen/Delo

Boris Šuligoj
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Kazalo
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Novi predsednik uprave državnega podjetja 2 TDK bo jutri postal Pavel Hevka, doslej zaposlen kot vodja projekta vzdrževanje cest pri inženiring in svetovalnem podjetju Družba za razvoj in
upravljanje investicij DRI. Hevka bo funkcijo prevzel od dosedanjega predsednika uprave Dušana Zorka, ki je funkcijo nastopil 15. januarja 2019. Dušan Zorko je bil zadolžen za poslovni in
finančni del. Z njim je odstopil tudi član uprave Marko Brezigar, zadolžen za tehnično področje. Oba sta se z nadzorniki dogovorila za sporazumno prekinitev funkcije. Z današnjim dnem
jima preneha delovno razmerje na državnem podjetju, upravičena sta do pogodbeno dogovorjene trimesečne odpravnine. Poleg Pavla Hevka je za člana uprave imenovan Iztok Černoša, ki je
odstopil s funkcije člana nadzornega sveta. Oba sta imenovana za štiri leta.
To, da bodo nadzorniki najverjetneje posegli v vodenje 2 TDK, je postalo jasno že v začetku julija letos, ko je vlada zamenjala kar štiri člane nadzornega sveta. Vodenje nadzornega sveta je
tedaj prevzel Robert Rožič, sicer s Slovenskih železnic, poleg njega sta bila imenovana še Andrej Špenga in Peter Pungartnik z ministrstva za infrastrukturo in Iztok Černoša iz podjetja VGP,
d.o.o., Topolšica.
Preberite tudi: Pivovar Dušan Zorko bo gradil drugi tir
Pavel Hevka (s Planine pri Postojni, stanujoč v Ljubljani) je sicer po izobrazbi inženir gradbeništva in je tudi aktualni predsednik Turistične zveze Slovenije. Ima 34 let delovnih izkušenj pri
vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, kot sta bila na primer sanacija obsežnega plazu na državni cesti v Trbovljah in obnova cestne
infrastrukture po uničujoči poplavi v Železnikih leta 2007. Je predavatelj in avtor številnih strokovnih člankov.
Iztok Černoša je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s
področja kohezijskih projektov. Opravljen ima strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) in usposabljanje za člane nadzornih
svetov in upravnih odborov za podjetja v upravljanju SDH. V preteklosti je sodeloval tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.
Na ministrstvu za infrastrukturo nam uradno še niso hoteli komentirati zamenjave v vrhu 2 TDK, vendar so neuradno poudarili, da si minister v vsakem primeru želi kar najhitreje in v
pričakovanem roku dokončati projekt. Zato bo ministrstvo storilo vse, da bi se ta načrt tudi uresničil. Razumeti je mogoče, da sodi tudi zamenjava uprave 2 TDK v ta načrt infrastrukturnega
ministra Jerneja Vrtovca.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nadzorniki bodo v kratkem odločali tudi o tem, ali poleg izbranih štirih kandidatov potrdijo še tri prijavljene konzorcije podjetij, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za nadaljevanje postopka
javnega naročila gradnje drugega tira. Ministrstvo in 2 TDK lovita zadnji vlak, da projekt drugega tira zaključijo do leta 2026.
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Na Streliški namesto podrtĳe manjši
stanovanjski objekt
Ker ne gre za nadomestno gradnjo, bodo mestni svetniki
odločali o individualnem odstopanju od prostorskega akta.
Objavljeno
06. oktober 2020 06.00

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
06. oktober 2020 06.00

Odpri galerijo
Namesto pritlične podrtije naj bi na Streliški ulici 30 zrasel sodoben štiristanovanjski objekt. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Aleš Stergar
Na Streliški ulici, eni starejših poimenovanih ulic v Ljubljani, ki jo je mogoče najti že na mestnih načrtih iz leta 1840, saj je bila nekoč to običajna pot iz središča mesta proti strelišču
pod Golovcem ob Dolenjski cesti, je predvidena sklenjena gradnja. V resnici je med stavbami pod senčnim severnim pobočjem gradu med Krekovim trgom in Roško cesto pri
približevanju Roški veliko škrbin. V eni izmed njih bi zasebni investitorji namesto obstoječe pritlične podrtije postavili sodoben štiristanovanjski blok.
Vlagatelji pobude (Enota, d. o. o., po pooblastilu Deana Laha, Petra Kinka in Polone Ruparčič) so ljubljansko občino zaprosili za individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega
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akta, saj bi bila novogradnja večja od obstoječega objekta. Ljubljanska upravna enota je namreč kljub soglasju Mestne občine Ljubljana za gradnjo bloka zavrnila izdajo gradbenega
dovoljenja, saj bi ta presegal dovoljeno 20-odstotno odstopanje. Zato je po posodobljeni gradbeni zakonodaji potrebna lokacijska preveritev. Po štirinajstdnevni javni razgrnitvi v drugi
polovici julija bodo o njej mestni svetniki odločali na oktobrski seji.
Lokacijska preveritev je določena, ker je MOL sicer izdala pozitivno mnenje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, ljubljanska upravna enota pa je zavzela stališče, da mora
novogradnja upoštevati določila podrobnih prostorskih pogojev za nadomestno gradnjo. Pri obrazložitvi, zakaj je možna lokacijska preveritev, je zapisano, da predstavlja obstoječi objekt
na Streliški 30 »neartikulirano vrzel v mestnem tkivu oziroma med ostalimi stavbnimi volumni. Je edina pritlična stavba, ki tudi nima historične vrednosti, kar dokazuje tudi mnenje
Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Predlagano individualno odstopanje omogoča »odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega, skladnega z okolico, kar poudarja prenovo urbanistične in arhitekturne dediščine in
prenovo degradiranih območij historičnega mestnega središča«. Novogradnja tudi »harmonizira ulični niz v skladno celoto«. Iz obrazložitve je tudi razvidno, da novogradnja ne bo imela
bistveno večjega vpliva na okolico, štirimetrska oddaljenost od parcelne meje pa bo imela pozitivne učinke na bivalne razmere obeh sosednjih stavb.

Na Streliški ulici 30 je zdaj razpadajoča pritlična hiša. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Pod Gradom ni prav veliko sonca
Ob javni razgrnitvi so se pričakovano oglasili sosedje iz obeh sosednjih stavb, ki gradnji odločno nasprotujejo. Navajajo, da bi bil vpliv na bivalne razmere negativen, saj bi bilo manj
svetlobe in osončenja, poslabšala bi se mikroklima, sosednja stavba bi imela zaradi višine novega objekta popolnoma zaprt pogled – v prvem nadstropju na betonski zid. V zavrnitvi teh
pripomb pa je zapisano, da študija osončenosti kaže, da ta ne bi bila pod dopustno mejo, celo če ne bi upoštevali, da odločba o dopustni meji ne velja, ker leži stavba na severnem
pobočju in ker gre za gradnjo v vrzeli stavbnega bloka. Betonska stena pa bo po načrtu ozelenjena z vzpenjalkami. V arhitekturnem projektu je tudi predlagan dodaten lom fasade na
višini venca sosednjega nižjega objekta, kar optično dodatno poveže stavbno vrzel. Na strani grajskega griča je fasada poravnana s fasado na Streliški 32 in ne sega globlje kot, denimo,
fasada na Streliški 28.

Upravna enota zaradi odstopanja zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja.
Obstoječa edina pritlična stavba nima zgodovinske vrednosti.
Sosedje opozarjajo na zmanjšanje osončenosti in zaprt pogled.

Na MOL tudi navajajo, da v mestnem središču pač ni mogoče zagotoviti prostega razgleda na vse strani, in dodajajo, da je bil objekt na Streliški 32 zasnovan kot začetek stavbnega niza
s slepo fasado, na katero naj bi se priključila stavba na Streliški 30, in da so bila okna dodana kasneje. Zapisano je še, da je vprašanje, »ali je pogled na razpadajoč star objekt boljši ali
slabši od pogleda na nov, čeprav večji objekt« sodobnih oblik, kar se tiče mikroklime pa bo vlage na fasadi na Streliški 32 manj.
Nasprotniki nove pozidave so še zapisali, da so vzhodno in zahodno od obravnavanih stavb večje nepozidane vrzeli, porasle z zelenjem, in da štiristanovanjski objekt ni v javnem
interesu, temveč v interesu naložbenikov. Občina na te očitke odgovarja, da bodo stroški (za vlagatelje na uporabno površino) nižji in da na tem zemljišču niso dopustne gradnje
enostanovanjskih objektov.

18

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

06.10.2020
Tuesday,
Torek,
17:39
17:39

Kazalo

https://www.sta.si/2816003/na-celu-2tdk-od-srede-p...

1/2

POPRAVEK: Na čelu 2TDK od srede Pavle
Hevka
V 3. odstavku vesti je pravilno, da je iz nadzornega sveta odstopil Iztok Černoša (IN NE Pavel Hevka). Popravljeno vest
objavljamo v celoti.
Nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK se je danes z dosedanjim generalnim direktorjem Dušanom Zorkom in
direktorjem Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Ob tem je za novega
generalnega direktorja imenoval Pavla Hevko, za direktorja pa Iztoka Černošo. Z delom bosta začela v sredo, njun
mandat je štirileten.
Zorku in Brezigarju delovno razmerje preneha z današnjim dnem, upravičena pa sta do pogodbeno dogovorjene
odpravnine v višini treh mesečnih prejemkov, so sporočili iz podjetja, zadolženega za vodenje projekta gradnje drugega
tira med Koprom in Divačo.
Nova dvočlanska uprava bo tako z delom začela v sredo, Černoša pa je pred imenovanjem odstopil kot član nadzornega
sveta 2TDK.
Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij DRI. Je inženir
gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in
svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, so poudarili na 2TDK. Ob svoji
profesionalni dejavnosti pa je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Černoša je medtem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in
infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja kohezijskih projektov. Opravljen ima
strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije in usposabljanje za
člane nadzornih svetov in upravnih odborov za podjetja v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. V preteklosti je
sodeloval tudi z direkcijo za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.
Zorko se tako s čela 2TDK poslavlja približno po letu in devetih mesecih. Nadzorniki so ga namreč za generalnega
direktorja imenoval januarja lani. Na položaju je nasledil dotedanjega direktorja Žarka Sajića in postal tretji direktor
podjetja, ki ga je leta 2016 za vodenje največjega infrastrukturnega projekta v državi ustanovila vlada Mira Cerarja.
Najprej je družbo vodil Metod Dragonja.
O Zorkovem predčasnem odhodu s položaja se je govorilo že kar nekaj tednov. Po današnjem poročanju portala
Necenzurirano se je Zorko o sporazumnem odhodu dogovoril še pred sejo nadzornega sveta, ki ga vodi Robert Rožič.
Če na to ne bi pristal, bi ga nadzorniki po informacijah portala razrešili iz krivdnih razlogov, povezanih z velikimi
zamudami pri gradnji 1,2 milijarde evrov vrednega projekta.
Po številnih zapletih z oddajo prvih gradbenih del (za premostitev Glinščice) v tem trenutku teče veliko zahtevnejši
postopek oddaje glavnih del na projektu, pri čemer se prav tako pojavljajo zapleti. V začetku septembra je tako 2TDK po
napotkih Državne revizijske komisije, ki je ugodil zahtevku za revizijo Kolektorja CPG in Gorenjske gradbene družbe
upravičene ponudnike pozval k dopolnitvi predloženih dokazil o sposobnosti gradnje.
Revizorji so namreč razveljavili odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti trem kitajskim gradbincem - China State
Construction Engineering Corporation, China Railway Group in China Gezhouba Group v sodelovanju s slovenskim
Ginexom - ter konzorciju turškega IC Ictas s sarajevskim Euro-Asfaltom, konzorciju Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metroslava ter konzorciju dveh turških gradbincev YDA in Unitek.
Pod vodstvom sedanje uprave je projektno podjetje sicer naredilo tudi več pomembnih korakov na poti uresničevanja
projekta. Prejšnji mesec je Evropska komisija Sloveniji za projekt namenila še 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za
projekt, tako Zorko kot minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa sta tedaj izpostavila, da gre za pomembno etapno
zmago, ki sta jo pripisala tudi dobremu sodelovanju med ministrstvom in projektnim podjetjem.
Z NLB pa je 2TDK podpisal dolgoročno pogodbo v višini 112,5 milijona evrov za financiranje tega največjega
infrastrukturnega projekta v državi. V podjetju so se pohvalili tudi z nekaterimi ugotovljenimi prihranki pri ceni projekta,
čeprav so sklenili tudi nekaj aneksov.
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Na čelu 2TDK od srede Pavle Hevka
Nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK se je danes z dosedanjim generalnim direktorjem Dušanom Zorkom in
direktorjem Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Ob tem je za novega
generalnega direktorja imenoval Pavla Hevko, za direktorja pa Iztoka Černošo. Z delom bosta začela v sredo, njun
mandat je štirileten.
Zorku in Brezigarju tako delovno razmerje preneha z današnjim dnem, upravičena pa sta do pogodbeno dogovorjene
odpravnine v višini treh mesečnih prejemkov, so sporočili iz podjetja, zadolženega za vodenje projekta gradnje drugega
tira med Koprom in Divačo.
Nova dvočlanska uprava bo tako z delom začela v sredo, Hevka pa je pred imenovanjem odstopil kot član nadzornega
sveta 2TDK.
Hevka je sicer tudi vodja projekta za vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij DRI. Je inženir
gradbeništva, obenem pa tudi magister ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in
svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, so poudarili na 2TDK. Ob svoji
profesionalni dejavnosti pa je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije.
Černoša je medtem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in
infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja kohezijskih projektov. Opravljen ima
strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije in usposabljanje za
člane nadzornih svetov in upravnih odborov za podjetja v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. V preteklosti je
sodeloval tudi z direkcijo za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zorko se tako s čela 2TDK poslavlja približno po letu in devetih mesecih. Nadzorniki so ga namreč za generalnega
direktorja imenoval januarja lani. Na položaju je nasledil dotedanjega direktorja Žarka Sajića in postal tretji direktor
podjetja, ki ga je leta 2016 za vodenje največjega infrastrukturnega projekta v državi ustanovila vlada Mira Cerarja.
Najprej je družbo vodil Metod Dragonja.
O Zorkovem predčasnem odhodu s položaja se je sicer govorilo že kar nekaj tednov. Po današnjem poročanju portala
Necenzurirano se je Zorko o sporazumnem odhodu dogovoril še pred sejo nadzornega sveta, ki ga vodi Robert Rožič.
Če na to ne bi pristal, bi ga nadzorniki po informacijah portala razrešil zaradi krivdnih razlogov, povezanimi z velikimi
zamudami pri gradnji 1,2 milijarde evrov vrednega projekta, za katere je odgovorno dosedanje vodstvo družbe.
Po številnih zapletih z oddajo prvih gradbenih del (za premostitev Glinščice) v tem trenutku teče veliko zahtevnejši
postopek oddaje glavnih del na projektu, pri čemer se prav tako pojavljajo zapleti. V začetku septembra je tako 2TDK po
napotkih Državne revizijske komisije, ki je ugodil zahtevku za revizijo Kolektorja CPG in Gorenjske gradbene družbe
upravičene ponudnike pozval k dopolnitvi predloženih dokazil o sposobnosti gradnje.
Revizorji so namreč razveljavili odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti trem kitajskim gradbincem - China State
Construction Engineering Corporation, China Railway Group in China Gezhouba Group v sodelovanju s slovenskim
Ginexom - ter konzorciju turškega IC Ictas s sarajevskim Euro-Asfaltom, konzorciju Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metroslava ter konzorciju dveh turških gradbincev YDA in Unitek.
Pod vodstvom sedanje uprave je projektno podjetje sicer naredilo tudi več pomembnih korakov na poti uresničevanja
projekta. Prejšnji mesec je Evropska komisija Sloveniji za projekt namenila še 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za
projekt, tako Zorko kot minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa sta tedaj izpostavila, da gre za pomembno etapno
zmago, ki sta jo pripisala tudi dobremu sodelovanju med ministrstvom in projektnim podjetjem.
Z NLB pa je 2TDK podpisal dolgoročno pogodbo v višini 112,5 milijona evrov za financiranje tega največjega
infrastrukturnega projekta v državi. V podjetju so se pohvalili tudi z nekaterimi ugotovljenimi prihranki pri ceni projekta,
čeprav so sklenili tudi nekaj aneksov.
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min 2020
Vreme:
Ponoči se
6.16
oktober
16:09
bo pooblačilo, do
6. oktober 2020 16:09
jutra bo dež zajel
Predviden čas
3 min
vsobranja:
Slovenijo
32 min

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka

36 min

Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono

48 min

Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...

Na čelu 2TDK od srede
Pavle Hevka
Nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK se je danes z
dosedanjim generalnim direktorjem Dušanom Zorkom in
direktorjem Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril
za predčasno prenehanje mandata. Ob tem je za novega
generalnega direktorja imenoval Pavla Hevko, za
direktorja pa Iztoka Černošo. Z delom bosta začela v
sredo, njun mandat je štirileten.
NEXT
PREVIOUS

Vse objave
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NAJNOVEJŠE
11 min

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke

16 min

Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo

32 min

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka

36 min

Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono

48 min

Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...

Pavle Hevka (Foto: Petra Mlakar)

Zorku in Brezigarju tako
delovno razmerje preneha

Vse objave

z današnjim dnem,
upravičena pa sta do
pogodbeno dogovorjene
odpravnine v višini treh
mesečnih prejemkov, so
sporočili iz podjetja,
zadolženega za vodenje
projekta gradnje drugega
tira med Koprom in Divačo.
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Nova dvočlanska uprava
bo tako z delom začela v
sredo, Hevka pa je pred
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

32 min

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

36 min

48 min

imenovanjem odstopil kot
član nadzornega sveta

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke

2TDK.

Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo

cest pri Družbi za razvoj in

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka
Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono
Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...
Vse objave

Hevka je sicer tudi vodja
projekta za vzdrževanje
upravljanje investicij DRI.
Je inženir gradbeništva,
obenem pa tudi magister
ekonomskih in poslovnih
ved. Ima 34 let delovnih
izkušenj pri vodenju in
svetovanju na gradbiščih
ter pri vodenju
najzahtevnejših
infrastrukturnih projektov,
so poudarili na 2TDK. Ob
svoji profesionalni
dejavnosti pa je tudi
predsednik Turistične
zveze Slovenije.
Černoša je medtem
univerzitetni diplomirani
inženir gradbeništva z
večletnimi izkušnjami z
vodenjem investicijskih in
infrastrukturnih projektov s
področja gradbeništva.
Izkušnje ima tudi s
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področja kohezijskih
projektov. Opravljen ima
strokovni izpit za
NAJNOVEJŠE

področja gradbeništva pri

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke

Inženirski zbornici

Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo

podjetja v upravljanju

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka

sodeloval tudi z direkcijo za

36 min

Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono

infrastrukturnih projektov.

48 min

Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...

11 min

16 min

32 min

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pooblaščenega inženirja s

Slovenije in usposabljanje
za člane nadzornih svetov
in upravnih odborov za
Slovenskega državnega
holdinga. V preteklosti je
infrastrukturo na področju
projektiranja in vodenja

O odhodu Zorka
se je že nekaj
časa govorilo
Zorko se tako s čela 2TDK

Vse objave

poslavlja približno po letu
in devetih mesecih.
Nadzorniki so ga namreč
za generalnega direktorja
imenoval januarja lani. Na
položaju je nasledil
dotedanjega direktorja
Žarka Sajića in postal tretji
direktor podjetja, ki ga je
leta 2016 za vodenje
največjega
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infrastrukturnega projekta v
državi ustanovila vlada
Mira Cerarja. Najprej je
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

32 min
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36 min

48 min

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke
Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo
Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka
Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono
Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...
Vse objave

družbo vodil Metod
Dragonja.
O Zorkovem predčasnem
odhodu s položaja se je
sicer govorilo že kar nekaj
tednov. Po današnjem
poročanju portala
Necenzurirano se je Zorko
o sporazumnem odhodu
dogovoril še pred sejo
nadzornega sveta, ki ga
vodi Robert Rožič. Če na
to ne bi pristal, bi ga
nadzorniki po informacijah
portala razrešil zaradi
krivdnih razlogov,
povezanimi z velikimi
zamudami pri gradnji 1,2
milijarde evrov vrednega
projekta, za katere je
odgovorno dosedanje
vodstvo družbe.
Po številnih zapletih z
oddajo prvih gradbenih del
(za premostitev Glinščice)
v tem trenutku teče veliko
zahtevnejši postopek
oddaje glavnih del na
projektu, pri čemer se prav
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tako pojavljajo zapleti. V
začetku septembra je tako
2TDK po napotkih Državne
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

32 min
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36 min

48 min

revizijske komisije, ki je
ugodil zahtevku za revizijo

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke

Kolektorja CPG in

Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo

dopolnitvi predloženih

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka
Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono
Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...
Vse objave

Gorenjske gradbene
družbe upravičene
ponudnike pozval k
dokazil o sposobnosti
gradnje.
Revizorji so namreč
razveljavili odločitev 2TDK
o priznanju sposobnosti
trem kitajskim gradbincem
- China State Construction
Engineering Corporation,
China Railway Group in
China Gezhouba Group v
sodelovanju s slovenskim
Ginexom - ter konzorciju
turškega IC Ictas s
sarajevskim Euro-Asfaltom,
konzorciju Gorenjske
gradbene družbe,
novomeškega CGP in
češkega Metroslava ter
konzorciju dveh turških
gradbincev YDA in Unitek.
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Pod vodstvom sedanje
uprave je projektno
podjetje sicer naredilo tudi
NAJNOVEJŠE
11 min

16 min

32 min
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36 min

48 min

več pomembnih korakov
na poti uresničevanja

Spolne zlorabe
otrok zelo
pogoste, prijave
policiji pa izjemno
redke

projekta. Prejšnji mesec je

Vreme: Ponoči se
bo pooblačilo, do
jutra bo dež zajel
vso Slovenijo

sredstev za projekt, tako

Na čelu 2TDK od
srede Pavle
Hevka

Vrtovec pa sta tedaj

Pogačar
predčasno končal
letošnjo sezono

ki sta jo pripisala tudi

Najkasneje v
petek omejitev
zbiranja do 10
ljudi, zaenkrat
brez razglasitve
epid...
Vse objave

Evropska komisija Sloveniji
za projekt namenila še 80
milijonov evrov kohezijskih
Zorko kot minister za
infrastrukturo Jernej
izpostavila, da gre za
pomembno etapno zmago,
dobremu sodelovanju med
ministrstvom in projektnim
podjetjem.
Z NLB pa je 2TDK podpisal
dolgoročno pogodbo v
višini 112,5 milijona evrov
za financiranje tega
največjega
infrastrukturnega projekta v
državi. V podjetju so se
pohvalili tudi z nekaterimi
ugotovljenimi prihranki pri
ceni projekta, čeprav so
sklenili tudi nekaj aneksov.
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Obnovili Kranjsko cesto

v Šenčurju
odsek Kranjske
devetstotih
metrov. Kot je
dolžini
ceste v skupni
Ciril
ob tej priložnosti povedal šenčurski župan
tisoč
583
vrednost
del
pogodbena
bila
Kozjek, je
več kot 800 tisoč
projektantska
pa
cena
evrov,
tudi lastniki
evrov. »Verjamem, da so zadovoljni
V Šenčurju so odprli obnovljen

zemljišč ob tej cesti. Z nasutjem smo zapolnili
da bodo imeli
nekatere višinske razlike, tako
normalen dostop na svoja obdelovalna

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

lastniki

zemljišča. Ob tej priložnosti naj se zahvalim
Zdaj bodo sledile
vsem, ki so prodali zemljišča.
odkup zemljišč.
za
pogodbe
in
nato
parcelacija
za dom
Upamo, da bomo dobili tudi koncesijo
in bo to glavna povezovalna
starejših

občanov

je še dejal
pot oziroma obvoznica do slednjega,«

župan. Obnovitvena dela je blagoslovil šenčurKokalj. J. K.
ski dekan in župnik Urban
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Dušan Zorko zapušča 2TDK, imenovana nova uprava

4

1 ura

Dušan Zorko predčasno zapušča položaj generalnega direktorja
projektnega podjetja 2TDK, ki ga je nastopil januarja lani. O menjavi uprave
družbe, katere član je poleg Zorka tudi Marko Brezigar, danes razpravlja
nadzorni svet družbe, so za STA potrdili v projektnem podjetju.
Nadzorni svet družbe 2TDK se je na današnji seji s članoma uprave Dušanom
Zorkom in Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril za predčasno
prenehanje njihovega mandata, so sporočili iz družbe.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Imenovana je bila tudi nova uprava družbe 2TDK, ta bo dvočlanska.
Sestavljata jo generalni direktor Pavle Hevka in direktor Iztok Černoša,
ki je pred imenovanjem odstopil kot član nadzornega sveta 2TDK. Nova
uprava je imenovana za obdobje štirih let, s svojim delom bo pričela 7.
oktobra.
"Pavle Hevka je vodja projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in
upravljanje investicij (DRI) v Ljubljani. Je inženir gradbeništva, to izobrazbo
pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in poslovnih ved. Iztok Černoša
je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z
vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja
gradbeništva," so o novih članih uprave zapisali v sporočilu za javnost.
Kot poroča portal necenzurirano.si, bi nadzorni svet 2TDK, ki ga
vodi Robert Rožič(SDS), danes popoldne moral razpravljati o Zorkovi
razrešitvi. Toda že pred sejo se je Zorko z nadzorniki dogovoril o
sporazumnem odhodu. Če nanjo ne bi pristal, bi ga nadzorniki po naših
informacijah razrešil zaradi krivdnih razlogov, povezanimi z velikimi
zamudami pri gradnji 1,2 milijarde evrov vrednega projekta, za katere je
odgovorno dosedanje vodstvo družbe.
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Foto: Aleš Beno
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Novo vodstvo
2TDK

napoveduje
hitrejšo

gradnjo tira
Pavel Hevka

»Na podlagi bogatih

izkušenj iz teorije in prakse čutim,

da lahko to nalogo izpeljem

v predvidenem roku«
Ljubljana
predsednik

-

2TDK,

podjetja

Hevka je

Pavel
uprave

novi

na primer sanacija obsežnega plazu na državni cesti v Trbovljah in

državnega

doslej zaposlen

cestne infrastrukture po

obnova

kot vodja projekta vzdrževanja
cest pri Družbi za razvoj in upra-

uničujoči poplavi v Železnikih leta
2007, so sporočili iz družbe 2TDK.

vljanje investicij

Je predavatelj in avtor številnih
strokovnih člankov. Je tudi prvi
nadzornik Darsa, član nadzornega

(DRI), podjetju

za inženiring in svetovanje.
funkcijo

ka bo

Hev-

prevzel od

danes

Lipica, čebelar,

z večletnimi izkušnjami pri vodenju investicijskih in

Izkušnje ima tudi s kohezijskimi
projekti. Opravljen ima strokovni
izpit za pooblaščenega

inženirja s

področja gradbeništva pri inženir

ski zbornici,

tako je opravil

prav

usposabljanje

dosedanjega predsednika uprave Dušana Zorka, ki je funkcijo

lovec, inštruktor golfa in pilot

svetov in upravnih

prevzel 15. januarja 2019. Za Delo

motornega letala.

podjetja v upravljanju SDH. V pre

je povedal,
ga tira

da bo

projekt druge-

uresničil v predvidenem

roku.

sveta Kobilarne

Hevka očitno ve, kako se bo
lotil vodenja 2TDK

Boris Šuligoj

Zorko

član

Marko Brezigar, pristojen za tehnično področje,
sta se z nadzorniki dogovorila za
sporazumno prekinitev mandata.
in

uprave

Z današnjim dnem jima preneha
delovno razmerje pri

denju infrastrukturnih

odpravnine (malo manj
evrov). Poleg Hevke bo

Iztok

Černoša,

cije člana

kot 25.000

član

ki je odstopil

nadzornega

sveta. Oba

sveta. Vodenje

tega je takrat prevzel Robert Rožič,

sicer s Slovenskih železnic, poleg
njega so bili imenovani še Andrej

in

Peter Pungartnik,

oba z

ministrstva za infrastrukturo,
Iztok Černoša iz podjetja VGP

ter

iz

Pavel

Hevka je sicer po izo-

brazbi inženir gradbeništva in
je tudi nepoklicni predsednik
Turistične zveze Slovenije. Ima
let

delovnih

izkušenj
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pri vodenju

vodenju najzahtevnejših infra-

strukturnih

dar so neuradno poudarili,

kot sta bila

da

si minister

vec vseka-

o izpolnje

kor želi kar
najhitreje

podjetji, ki se potegujejo

za posel: »Odločitev dosedanjega

in v pričakovanem

vodstva o usposobljenosti kandidatov za nadaljevanje javnega

nov tir. Zato bo

naročila bomo preučili

Razumeti

in naša od

ločitev bo tako dobra, da se ne bo
na kaj pritožiti. Več podrobnosti
vam v tem trenutku težko povem
ampak odločitev bo

dobra.«

Verjamete infrastrukturnemu ministru, da bo tir mogoče

roku zgraditi

ministrstvo storilo

vse, da bi se ta načrt uresničil.
je mogoče,

da zamenja-

va uprave 2TDK prav tako sodi v

ministrov načrt.
Predsednik projektnega sveta za
civilni nadzor 2TDK Jadran Bajec:
»Nadzorniki z zamenjavo uprave
prevzemajo vso odgovornost, ki

zgraditi do leta 2026? »Verjamem.

sledi taki zamenjavi. Vnaprej

Še naprej ostajam predsednik tu-

mogoče trditi ničesar. Če bi se
izrazil po nogometno, je to sicer

naloge bom

in svetovanju na gradbiščih ter pri
projektov,

Kako bo z odločitvijo

ristične zveze, vendar bo treba
delo prerazporediti. Nekatere

Topolšice.

v
ven-

Jernej Vrto-

tira med

tos, ko je vlada zamenjala kar štiri

Špenga

vrhu 2 TD K,

tem projektu pričakujem

s funk-

v vodenje družbe, je

nadzornega

*'rati zamenjave

pomoč.«

vanju pogojev za gradnjo drugega

postalo jasno že v začetku julija le-

člane

»Na podlagi

uprave

sta imenovana za štiri leta.
Da bodo nadzorniki najverjetneje posegli

Na ministrstvu za
infrastrukturo uradne
še niso hoteli komen-

čutim, da lahko to nalogo izperazmišljam pozitivno

in pri

trimesečne

godbeno dogovorjene

projektov.

ljem. Vedno

podjetju, upravičena sta do po-

sodeloval

pri projektiranju in vo-

bogatih izkušenj iz teorije in prakse

državnem

odborov za

z direkcijo za infrastrukturo

naše vprašanje, ali ima kakršnokoli zagotovilo, da mu bodo
pomagali in da ne bo toliko polen
pod noge, kot jih je bilo v skoraj
dvajsetih letih priprave projekta,
je Hevka odgovoril:

za člane nadzornih

teklosti je med drugim

Na

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

infrastruk-

turnih projektov v gradbeništvu.

moral opustiti.

Nisem v nobeni stranki, izvolila me je stroka,« nam je
kmalu po imenovanju

Pavel

dejal

Hevka.

Iztok Černoša je univerzitetni

diplomirani inženir gradbeništva

ni

podobno menjavi nogometnega
selektorja

med polčasom,

v času,

ko je tekma najbolj napeta.
mora biti menjava vodstva

Zato
zelo

utemeljena. Sicer pa je povsem

iz katere stranke je kateri
igralec. Veliko bolj pomembno je,

vseeno,

kakšne

bodo

posledice

za davko-
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plačevalce.«

prekinilo mandat.

Nadzorniki bodo v kratkem
odločali tudi o tem, ali bodo
poleg izbranih štirih kandidatov
potrdili še tri prijavljene konzorcije podjetij, ki izpolnjujejo vse
pogoje

za nadaljevanje

postop-

ka javnega naročila za gradnjo
drugega tira.

• Pavel Hevka odločen
dograditi tir do Kopra

do leta 2026.

• Novo vodstvo
ne

v
•

pričakuje več pritožb

na svoje

odločitve

javnem naročanju.

Dosedanje vodstvo 2TDK
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sporazumno predčasno

Država

pričakuje,

da

bo tir zgrajen čim prej.

Kmalu

bo

znano, koliko

izvajalcev

je usposobljenih

za izvedbo glavnih

del.

Foto

Jure

Eržen

Hevka
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DRUGI

TIR DIVAČA-KOPER

Dušan Zorko sporazumno zapušča 2TDK
Uprava družbe

in

2TDK pred-

časno končuje svoj mandat:

odhajata generalni direktor
Dušan

Zorkova

vodenje največjega

državi

v

svet pripravila zaključek prve faze

ka, doslej prvi nadzornik

katerim

na Darsu, in Iztok Černoša.
Nadzorni svet družbe 2TDK, ki ga vodi Robert Rožič, se je z generalnim didružbe Dušanom Zorkom

in direktorjem Markom Brezigarjem
včeraj dogovoril za

2TDK

vrednega

700

razpisa,

išče gradbince, ki bodo

drugo fazo razpisa,

V

se

tletja, naj

od

na kate-

gradbinci borijo za posel dese-

teh

bi

sedem družb,

se prebilo

štiri kot

Pavle

Hevka,

doslej

predsednik nadzornega sveta Družbe
za

(Dars),

avtoceste

Iztok

pa

2TDK

Brezigar

sta

novi

Černoša.

ob

direktor
Zorko

in

odhodu upravičena

do odpravnine v višini treh mesečnih
plač, so sporočili iz podjetja, zadolže-

nega za gradnjo drugega tira med
prom in Divačo.

Ko-

Zorko se s čela

po letu in devetih mesecih vodenja družbe. Nadzorniki so ga za generalnega
imenovali

direktorja
veljal
šek,

je

za

lani,

januarja

izbranca Alenke

ki je bila tedaj ministrica

Bratu-

za

in-

frastrukturo. Na položaju je nasledil
dotedanjega direktorja

Žarka

Sajiča

ni mogoče

ni mogoče

v

očitati,

odgovoren za zamude,
naprtiti

slabega

sta jih s svo-

Kolektor

glavnem

Po

dopolnitvi ponudb in nato znova preje. Ta izbor sedmih družb naj bi

tako

mu

vodenja

zahtevki povzročala

gradbena družba,
vpliva.

da je

niti

in Gorenjska
ni imel bistvenega

drugi strani pa

je njegovi

setletja uspelo zagotoviti tudi 40

končane prve
faze najpomembnejšega razpisa delijonov evrov

skorajda

prihrankov.

mi-

Sklenila je

namreč kreditno pogodbo z NLB za
posojilo
v vrednosti
112,5 milijona
evrov

in pridobila dodatnih

80

mili-

včeraj potrjevali nadzorniki, a nazad-

jonov evrov kohezijskih sredstev. Vse

nje do

to

tega

namreč z

ni prišlo.

Že

poprej so

se

Zorkom in Brezigarjem do-

govorili za njun odhod, nato pa sklenili, da se bo z nadaljevanjem razpis-

nega postopka ukvarjala nova uprava.
A Zorko bi se po naših informacijru, tudi če pred

2TDK poslavlja

sam

za dodatne tri pa je državna revizijska

zahtevala, da jih pozovejo k

na

Slabo vodenje?

upravi poleg

ah moral posloviti v

Poslovil bi se tako ali drugače

dela

kvalificirane prepoznala že strokovna komisija 2TDK,
je

verijo, ali izpolnjujejo razpisne pogo-

je

glavna

za

trasi drugega tira.

projekta. Na zamude, ki

rem

mese-

nove uprave

»pohitritev postop-

razpisu

jimi revizijskimi

Ko-

imenovali novo upravo, generalni
direktor, ki je štiriletni mandat nastodanes,

tako bila
pri

kot tri

zavez

trasi drugega tira med Divačo in

komisija

pil

naj bi

manj

ključnih

Ena

Zorku sicer
s

sporazumno prekinitev mandata. Hkrati so nadzorni-

ki

ce).

zgradili osem predorov na načrtovani

prom.

Anja Hreščak

evrov

predolgo (nekaj

kov«

uprava je po naših informinulih dneh za nadzorni

macijah v
milijonov

rektorjem

za

infrastrukturnega projekta

mesti prihajata Pavle Hev-

/

direktor podjetja, ki

tretji
2016

ustanovila vlada Mira Cerarja.

Zorko in direktor

Marko Brezigar. Na njuni
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postal

ga je leta

ta ne bi

vsakem prime-

sejo nadzornega sve-

sklenil dogovora z nadzorni-

sporazumnem odhodu in bi dokazal, da je družba pod njegovim

ki

o

kaže,

da

se

je

menjava

vodstva

družbe zgodila zaradi političnih in ne
strokovnih razlogov. x
Zorko bi se moral po naših

informacijah posloviti v
vsakem primeru, tudi če
pred

ne bi

sejo nadzornega

sveta

sklenil dogovora z

nadzorniki. V tem primeru
bi ga razrešili zaradi

vodstvom uspešno končala prvo fazo
razpisa. V tem primeru bi ga namreč

krivdnih razlogov in mu

nadzorniki razrešili

najpomembnejšega razpisa

razlogov in

zaradi

krivdnih

mu očitali, da je prva fa-

za tega pomembnega razpisa

trajala

očitali, da je prva

faza

desetletja trajala predolgo.

Kdo sta Pavle Hevka in Iztok Černoša
Novi generalni direktor Pavle Hevka je

projektov. Je tudi predsednik Turistič-

bil doslej vodja projekta za vzdrževa-

ne zveze Slovenije,

nje cest pri Družbi za razvoj

pil kot predsednik nadzornega sveta

vljanje investicij DRI.

Darsa.

ništva,

in upraJe inženir gradbe-

magister ekonomskih in pos-

lovnih ved.

Ima 34

let delovnih izku-

včeraj pa je odsto-

Novi direktor Iztok

Černoša

je

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami pri

šenj pri vodenju in svetovanju na grad-

vodenju investicijskih in infrastruktur-

biščih ter vodenju infrastrukturnih

nih projektov

s področja gradbeništva.
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Dušana Zorka in Marka Brezigarja je v
vlade Marjana

Šarca

m

upravo

)sš\

pjf
y*J fa

2TDK

pred letom in devetimi meseci.

bivše infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek,

'

imenoval nadzorni svet v času
Vsaj Zorko je veljal za izbranca

a

Bojan

Velikonja
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Za podaljšanje delovanja Neka potrebna
presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno
dovoljenje
6.10.2020 | 10:00

Ljubljana/Krško - Agencija RS za okolje (Arso) je
presodila, da je treba za podaljšanje delovanje
Nuklearne elektrarna Krško (Nek) za 20 let izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje, je razvidno iz odločbe, objavljene na
spletni strani agencije. Tako je sklenilo po tem, ko je
upravno sodišče odpravilo odločitev Arsa iz leta
2017.
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Foto: NEK

Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih
okoljskih organizacij Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij - PIC, Focus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa iz leta
2017, da za podaljšanje delovanja iz 40 na 60 let, in sicer do leta 2043, ni treba
izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je moral o podaljšanju delovanja elektrarne,
ki prispeva tretjino v Sloveniji proizvedene električne energije, presojati znova.
O sklepu Arsa je poročalo Delo, ki je dodalo, da so tak sklep v Focusu pričakovali,
saj "sledi odločitvi sodišča EU in upravnega sodišča. Za to smo si ves čas tudi
prizadevali. Zdaj upamo, da nam Arso čim prej omogoči tudi vpogled v spis, da se
bomo lahko za sodelovanje v postopku presoje vplivov na okolje pravočasno in
kakovostno pripravili," je dejala Barbara Kvac iz Focusa.
"Postopek presoje vplivov na okolje ureja zakon o varstvu okolja. Ko investitor
potrebuje tako okoljevarstveno soglasje kot tudi gradbeno dovoljenje pa se
postopek vodi v skladu z gradbenim zakonom v okviru t.i. integralnega postopka,"
so pojasnili na Arsu.
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Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba
ob presoji vplivov na okolje pripraviti okoljsko poročilo, dati javnosti možnost
komentiranja, izvesti pa bo treba tudi čezmejno presojo. Zoper omenjeni sklep
Arsa, izdan 2. oktobra, je sicer dovoljena pritožba na ministrstvo za okolje, in sicer v
15 dneh od dneva vročitve.
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Upravno sodišče se je pri svoji odločitvi naslonilo odločitev Sodišča EU, ki je v
podobni zadevi podaljšanja delovanja belgijske nuklearne elektrarne odločilo, da je
potrebna presoja vplivov na okolje. V belgijskem primeru je Sodišče EU zavzelo
stališče, da so tudi posodobitvena dela na elektrarnah, vključno s tistimi, ki izhajajo
iz programov staranja in programov nadgradnje varnosti, če spreminjajo fizično
stvarnost območja, predmet presoje vplivov na okolje.
Upravno sodišče je, kot v odločbi povzema Arso, izpostavilo, da ni pojasnjeno, ali je
za nameravani poseg podaljšanja obratovanja Neka treba izvesti dela, s katerimi se
spreminja fizična stvarnost območja. Pri tem so pomembna vsa dela, ki bi lahko
imele pomembne škodljive vplive na okolje, čeprav morda pomenijo izboljšave za
funkcioniranje in varnost.
Arso pa je ob tem še izpostavil, da je podaljšanje delovanja neločljivo povezano tudi
z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gradivo. Nek je v postopku
pojasnil, da je gradnja suhega skladišča nujna in neizogibna ter neodvisna od
delovanja jedrskega objekta. "Pri podaljšanj življenjske dobe se bo količina
izrabljenega jedrskega gradiva povečala za 50 odstotkov, za kar je treba zagotoviti
primerno skladiščenje, ki ga nosilec nameravanega posega očitno že v obstoječem
stanju ne more zagotoviti," pa so ob tem dodali na agenciji.
Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je sicer že maja zagotovil, da lahko
v primeru odločitve Arsa, da je potrebna presoja vplivov Neka na okolje, postopke
izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost in predvsem koristnost Neka.
Nek je obratovalno dovoljenje pridobil januarja 1984, Uprava RS za jedrsko varnost
pa leta 2012 izdala dve odločbi, s katerima je dovolila spremembo tehnične
specifikacije, na podlagi katere je možno delovanje Neka ne 40 let, kot je bilo
prvotno predvideno, temveč 60 let. Nadzorni svet Neka je nato leta 2014 soglašal,
da se delovanje elektrarne podaljša do leta 2043.
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Sočasno s postopki za podaljšanje življenjske dobe prvega bloka pa Gen energija,
polovična lastnica Neka, že dalj časa pripravlja vse potrebno, da bi lahko zgradili
tudi drugi blok nuklearke. Odločitev o morebitni gradnji naj bi sprejeli do leta 2027,
so v minulih mesecih večkrat zagotovili pristojni na ministrstvu za infrastrukturo.
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