Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 12. 2020
Število objav: 40
Internet: 26
Televizija: 2
Tisk: 12
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 37
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Logar in Vrtovec začela obisk v ZDA

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 7. 12. 2020

Avtor

STA , Ti.Š. , A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jedrskih elektrarnah je izpostavil Westinghouse, ki je že prisoten v Krškem, a ob tem opozoril: "Američani so
načrtovalci, razvijalci, ukvarjajo se z inženiringom, medtem ko se oprema v glavnem dela na Kitajskem." Po Cizljevih
besedah lahko ponudijo tudi male modularne reaktorje – te je slovenskemu političnemu vrhu...

Naslov

Nastaja največja zgradba v Evropi, ki bo zgrajena s pomočjo 3D-tiskalnika #video

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bo na skupno 380 kvadratnih metrih pet stanovanj. Kot je za Reuters povedal predstavnik podjetja Peri, ki je vodilno
na področju proizvodnje kalupov za gradbeništvo, bo zgradba visoko energetsko učinkovita, dobro zvočno izolirana,
tehnologija 3D tiskanja pa jim bo omogočila izvedbo, ki so si jo načrtovalci zamislili....

Naslov

Logar danes pri Pompeu v Washingtonu

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bi se Slovenija odločila zanj. Vlada je drugi blok sicer uvrstila na seznam pomembnih strateških projektov za
okrevanje po koronski krizi, odločitev o gradnji pa naj bi bila sprejeta najkasneje do leta 2027, poroča STA....

Naslov

V dveh mesecih za več kot pol milijarde evrov škode

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v 14 dneh izgubili 700 milijonov evrov"V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko...

Naslov

Tako je treba poskrbeti zanjo, če spomladi ne želite težav

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...si lahko celo privoščijo, da čez zimo pustijo priprto okno, skozi katero bo lahko prehajala vlaga, v tem primeru hiše
seveda ne bodo ogrevali. Več o gradnji in energiji v hiši najdete tukaj....
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Naslov

Ocenjena škoda drugega vala pri nas

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

STA , B. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letni ravni upadel za 6,5 odstotka. "V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko...

Naslov

400 novih najemnih stanovanj za starejše

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oskrbovanih in namenskih stanovanj na Bledu, Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini, Novem mestu in Radovljici. Poziv
za nakup objektov in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj za starejše je podaljšan do konca junija 2021.
Nepremičninski sklad skrbi za primerno bivanje starejših Nepremičninski sklad je lastnik namenskih...

Naslov

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri 520 milijonih evrov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na letni ravni upadel za 6,5 odstotka. "V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko...

Naslov

Skrivnost premirja med Janezom Janšo in Zoranom Jankovićem

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...univerzitetnega kliničnega centra ter onkološkega inštituta. Državna oziroma evropska sredstva si na MOL lahko
obetajo tudi v šolstvu, kjer je načrtovana gradnja oziroma prenova strokovnega izobraževalnega centra, novega
šolskega centra, fakultet za družbene vede, farmacijo, strojništvo in veterino, študentskega...

Naslov

Promoviramo zeleno, a nismo zelena država

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Anja Intihar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nas pa gre ravno nasprotno. Aktivisti so glasni in poskušajo nekaj spremeniti, a jih nihče ne sliši,« pravi 24-letnica.
Lep primer je po njenem mnenju gradnja hidroelektrarn. Namesto da bi se usmerili v porabnike energije in jim
pomagali, da je porabijo manj, gradimo vedno nove hidroelektrarne. »Znanje je, ljudi,...
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Naslov

Epidemija v tretjem četrtletju manj vplivala na opravljene delovne ure

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...števila opravljenih ur vplivalo manjše število praznikov. Odpri galerijo Povprečno največ delovnih ur na mesec, in
sicer 129, so opravili zaposleni v gradbeništvu, navaja statistični urad. FOTO: Tadej Regent/Delo Marjana Kristan
Fazarinc 07.12.2020 ob 12:30 DELITE Ljubljana - Epidemija covida-19 je v letošnjem...

Naslov

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Servisne informacije; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Do 13. decembra bo na Hotunju zaradi rekonstrukcije zaprta cesta Dole-Ponikva-Loče. Do 18. decembra bo cesta
Ruta-Pesek zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje vodovoda zaprta v Lovrencu na Pohorju. Podatki o trajnejših
zaporah cest: www.promet.si...

Naslov

Župana občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane enotna glede cestne povezave

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...cerkljansko kotlino, pač pa tudi za velik del Posočja. Vsaj pol stoletja, odkar je industrija na cerkljanskem pričela
dobivati krila, so tudi znani načrti o gradnji predora. Sprva pod Kladjem, kasneje so načrtovalci našli navidez boljšo
rešitev med Novaki in Kopačnico. Občina Gorenja vas - Poljane se s to rešitvijo...

Naslov

V Velikem Podlogu pri Krškem bodo gradili novo podružnično šolo in otroški vrtec

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Krški župan Miran Stanko in predsednik uprave krške družbe Kostak Miljenko Muha sta nedavno podpisala pogodbo
za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem
Podlogu. Naložba bo občinski proračun stala nekaj več kot tri milijone evrov. Graditi...

Naslov

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri 520 milijonov evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letni ravni upadel za 6,5 odstotka. "V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko...
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Naslov

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri 520 milijonov evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov in zgornjo pri 600 milijonov evrov. V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem bi
bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko povrnjena z večjo intenziteto...

Naslov

Na konferenci o urbani mobilnosti izpostavili vpliv pandemije na razvoj inovacij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obdobju 2021-2027 nadaljevati proces, ki smo ga zastavili. Načrtujemo, da bomo sredstva še naprej namenjali za
izdelavo celostnih prometnih strategij, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje, postajališča javnega prevoza in
sisteme P+R," je dejal. Ker je trajnostna mobilnost pomembna tako za zmanjševanje...

Naslov

Bisnodova analiza: S certifikatom bonitetne odličnosti 15 odstotkov slovenskih podjetij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), sledijo podjetja, ki opravljajo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17,9 odstotka), podjetja iz
predelovalnega sektorja (17,6 odstotka), gradbeništva (10,4 odstotka) in prometa ter skladiščenja (7,7 odstotka). Ob
primerjavi podjetij s certifikatom bonitetne odličnosti s povprečjem slovenskega gospodarstva...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 7. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in razvoju, udeležence bo nagovoril vodja PEK Zoran Stančič. LJUBLJANA - Mednarodna spletna konferenca o
urbani mobilnosti, ki jo pripravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije. (še 8.) BRUSELJ - Spletna konferenca o pravicah
ljudi v EU v naslednjem desetletju, ki jo pripravljata Agencija EU za temeljne pravice in Evropska...

Naslov

Obnova železniške postaje leta 2025

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

ARO

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropsko sofinanciranje v finančni perspektivi 2021–2027, stalo okoli 14 milijonov evrov. Na direkciji za infrastrukturo
pravijo, da predvidevajo začetek gradnje v letu 2025. Zgradili bodo nov bočni in otočni peron ter podhod za
zunajnivojski dostop na perone, ki bo opremljen z dvigali za gibalno ovirane. Na borovniški...
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Naslov

Ko ni dileme, kakšna gradnja, temveč kakšna družinska hiša

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...LUMAR Ko ni dileme, kakšna gradnja, temveč kakšna družinska hiša Ko se odločamo za novo družinsko gradnjo, se
večina novih graditeljev najprej zamisli, ali se odločiti za klasično zidano gradnjo, montažno gradnjo ali morda še...

Naslov

Bo kulturno ministrstvo tokrat ustreglo Anderliču?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Anderliču? Družba Reitenburg je po zamenjavi vlade na ministrstvo za kulturo očitno ponovno poslala povpraševanje
o nujnosti gradnje kulturne dvorane v načrtovani palači Schellenburg, čeprav je bila gradnja slednje eden od pogojev,
da je poslovnež Jože Anderlič smel porušiti Kolizej. KOLIZEJ Vanja Brkić 8. december 2020 00:00...

Naslov

Janez Škrabec v Ukrajini podpisal 31,5-milijonsko pogodbo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 12. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tehnološke opreme, zadnja leta pa podpisali več pogodb s področja okoljevarstva. Riko sicer deluje na področjih
tehnološkega inženiringa, energetike, okoljevarstva, logističnih sistemov in gradbeništva - vstopili so tudi na trg
prenove železniške infrastrukture. Pogajanja prek zooma Janez Škrabec se je po podpisu pogodbe še...

Naslov

Zakaj na Emoniki, prihodnjem epicentru trajnostne mobilnosti, potrebujemo dva tisoč
parkirišč?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ima Slovenija največjo kvadraturo trgovskih centrov na prebivalca v EU? Kakšna ozelenitev je predvidena na lokaciji
Emonike? Kje so načrti? Načrti za gradnjo potniškega centra nikoli niso bili predstavljeni javnosti, čeprav gre za projekt,
ki je v pripravi že od leta 2007. Na ministrstvu za infrastrukturo odgovarjajo...

Naslov

Železnica je največja želja občin

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 8. 12. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 296 cm2

...pobude za popularizacijo potniškega železniškega prometa in »premiki na tem področju se že dogajajo«. Tomislav
Letnik z mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je opozoril, da je dostava v mestih
pogosto precej neučinkovita, petina tovornih vozil po mestu vozi praznih. Tako so v projektu v...
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Naslov

V Velikem Podlogu pri Krškem bodo gradili novo podružnično šolo in otroški vrtec

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

STA , R. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Krški župan Miran Stanko in predsednik uprave krške družbe Kostak Miljenko Muha sta nedavno podpisala pogodbo
za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem
Podlogu. Naložba bo občinski proračun stala nekaj več kot tri milijone evrov. Graditi...

Naslov

U(po)gibanja

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 8. 12. 2020

Avtor

Valenčič Tina Milostnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 175 cm2

...njeno politiko in odmik od priznavanja Palestine? Ima obisk ZDA kakšno povezavo? jih je zunanji minister obiskal
zaradi zagotavljanja opremljevalca pri gradnji drugega bloka domače nuklearke? In če je temu tako, ali bodo danes
dane zaveze veljale tudi v prihodnosti ob novem predsedniku, ki ni Trump in več kot...

Naslov

Minister Logar na obisku v ZDA

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dobro jutro; 7. 12. 2020

Avtor

Andrej Stopar

Teme

Gradbeništvo, graditev

08:04

Trajanje: 2 min

...Vrtovčevih besedah naj bi memorandum odigral vlogo morebitnega katalizatorja za dodatno sodelovanje pri prenosu
znanj in izkušenj. Ker naj bi odločitev za gradnjo 2. bloka v Krškem vlada sprejela najkasneje do leta 2027, pa je časa
za nezavezujoče izmenjavo znanja izkušenj še veliko. ...

Naslov

Še dve stavbi v poslovni coni

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 8. 12. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 97 cm2

...dokumenta, kjer tudi odgovarjajo, da gozdiček, kjer je predvidena pozidava, ni zarisan kot gozdna površina, temveč
je že dlje časa predviden za industrijsko gradnjo....

Naslov

Za vrtce bodo lahko razpisali koncesijo

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 12. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 242 cm2

...prebivalcev, a jih je v naslednjih letih s priseljevanjem že nadomestila. V prihodnjih letih bo prirast še večji: ob
Delavski cesti sta v gradnji dva bloka, začele se bodo tudi individualne gradnje v soseski ŠE-32. Poleg tega ima občina
nad 60 hektarjev zazidljivih površin, v okviru občinskega prostorskega načrta je že sto novih...

7

Tisk
Zaporedna št.
31

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
32

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
33

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
34

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
35

Povzetek

Naslov

Največji izziv je promet

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 12. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 350 cm2

...Mavčičami in Prašami, ki naj bi bila končana še letos. Prihodnje leto se bo gradil še odsek od Praš proti Kranju.
Zaključujeta se gradnja in obnova nekaj avtobusnih čakalnic, pripravlja se gradnja prvega tako imenovanega parkirišča
parkiraj in se pelji na Zlatem polju,« je nekaj najpomembnejših investicij glede prometa naštel...

Naslov

V Krtini uredili podhod za pešce

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 12. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 184 cm2

...ob Radomlji. Učna pot je med občani zelo priljubljena, še posebno pa se je število pohodnikov povečalo v času
epidemije, zato so na občini pohiteli z gradnjo podhoda pod regionalno cesto Krtina-Moravče, ki sedaj pohodnikom,
rekreativcem in kolesarjem omogoča nemoten prehod pod glavno cesto, mnogo varnejša pa...

Naslov

Osnutek proračuna potrjen

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 12. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 120 cm2

...ga do naslednjega branja, predvidoma bo to 23. decembra, čaka še nekaj pomembnih popravkov, predvsem
vključitev večmilijonskega posojila, potrebnega za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta. Po predlogu bodo
načrtovani prihodki v letu 2021 znašali dobrih 26 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 27 milijonov evrov,...

Naslov

Več prostora za učence

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 12. 2020

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 368 cm2

...objekta) ostal enak. Obstoječa telovadnica namreč stoji na arheološkem najdišču. Kljub temu tudi morebitna
arheološka izkopavanja po Vrhovnikovih besedah gradnje ne bodo ustavila. Investicija bo predvidoma stala 3,9 milijona
evrov z vključenim DDV. Za razliko od večnamenske športne dvorane, ki jo je občina v celoti...

Naslov

Korak bližje k ureditvi Gradaščice

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 83 cm2

...Korak bližje k ureditvi Gradaščice 21 milijonov evrov vreden projekt sofinancira EU. Direkcija RS za vode bo še ta
teden sklenila pogodbo za gradnjo protipoplavne ureditve porečja Gradaščice - etape 1A. Na razpisu je najugodnejšo
ponudbo oddalo podjetje Hidrotehnik s partnerjema CVP in VGP Drava Ptuj....
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Tisk
Zaporedna št.
36

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
37

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
38

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
39

Povzetek

Televizija
Zaporedna št.
40

Povzetek

Naslov

Tretji val vrhunskih inženirk

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Miran Varga

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 12

Površina: 436 cm2

...» Tretji val vrhunskih inženirk Znanih je deset nominirank za Inženirko Leta 2020, ki po izboru komisije predstavljajo
največji potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam dekLet. Lani je ta naziv pripadel...

Naslov

Peter Florjančič, navdih za inženirje

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Teja Primožič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 26

Površina: 464 cm2

...svetovljan po duši, samosvoj človek in izjemen inovator, kije s svojimi patenti spreminjal življenja in navdihnil tudi
iniciativo Inženirke in inženirji bomo! » Peter Florjančič, navdih za inženirje Izumiteljstvo je kot mamilo Peter Florjančič
se je rodil na Bledu 5. marca 1919. Kot tekstilni tehnik se je zaposlil v tekstilni tovarni,...

Naslov

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri 520 milijonov evrov

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letni ravni upadel za 6,5 odstotka. "V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega
gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko...

Naslov

Z nanomateriali do pametnega nabiranja energije za internet stvari prihodnjih generacij

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 12. 2020

Avtor

Jernej Kovač

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 88

Površina: 287 cm2

...partnerji želijo ustvariti pot za prenos najnovejših spoznanj o edinstvenih visokofrekvenčnih lastnostih nastajajočih
razredov nanomaterialov v napredno inženirstvo naprav za prilagodljive miniaturizirane podmodule za pridobivanje in
shranjevanje energije. Njihove naprave bodo prilagojene posebnim potrebam samostojne,...

Naslov

Kako pandemija vpliva na razvoj inovacij

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 12. 2020

Avtor

Pia Porenta

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:51

Trajanje: 4 min

...uporaba pametne inteligence in robotizacija, vodijo v smer pametne mobilnosti, ki vključuje tudi pametno
infrastrukturo. ALEŠ ŽNIDARŠIČ (direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije) Pred 10 leti v času nastanka strategije
Evropa 2020 je bil transport izpostavljen kot eden izmed sektorjev, ki najbolj vpliva na podnebne spremembe....
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Logar in Vrtovec začela obisk v ZDA

Ministra za zunanje zadeve Anže Logar in za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta začela obisk v ZDA. Logar se bo popoldne
srečal z državnim sekretarjem ZDA Mikom Pompeom, Vrtovec pa bo v torek v Washingtonu podpisal memorandum o
razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med državama.

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

Anže Logar se bo z Mikom Pompeom in pomočnikom ameriškega državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve
Philipom Reekerjem v State Departmentu srečal popoldne po ameriškem oziroma pozno zvečer po srednjeevropskem
času.
To je prvi obisk slovenskega zunanjega ministra v State Departmentu od leta 2018, ko se je s Pompeom srečal tedanji
vodja diplomacije Miro Cerar. Pompeo je bil sicer avgusta na obisku v Sloveniji, ko sta z Logarjem podpisala skupno
izjavo o varnosti omrežja 5G.
Mike Pompeo, Janez Janša in Anže Logar avgusta letos.
Mike Pompeo, Janez Janša in Anže Logar avgusta letos.FOTO: Bobo
Kot so sporočili z Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ), je obisk namenjen poglabljanju odnosov med Slovenijo in
ZDA, zgodovinskima prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v Natu.
Napovedali so, da bosta ministra izmenjala poglede na aktualna vprašanja skupnega interesa ter govorila o novih
priložnostih za sodelovanje.
Do obiska ministrov Logarja in Vrtovca v ZDA prihaja dober mesec pred menjavo oblasti v Washingtonu, saj bo 20.
januarja prihodnje leto prisegel nov demokratski predsednik Joe Biden. Sedanji predsednik Donald Trump sicer poraza
na volitvah še ni priznal. Vodenje veleposlaništva Slovenije v Washingtonu pa ravno te dni prevzema nekdanji državni
sekretar na MZZ Tone Kajzer, ki ga je vlada 26. oktobra imenovala na položaj veleposlanika namesto Stanislava
Vidoviča.
Srečanjema bo sledila izjava ministra Logarja za slovenske medije.
V torek so glede na sporočilo MZZ predvidena še druga dvostranska srečanja. Logar se bo tako med drugim v kongresu
srečal še z ameriško demokratsko senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar iz Minnesote, ki je tudi botra skupine
prijateljev Slovenije v senatu.
Podpis memoranduma o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja
Logarja bo spremljal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo jutri podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s
strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem. Kot je v nedeljo pojasnil Vrtovec, memorandum ni podlaga za kak konkreten
posel, lahko pa služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in izkušenj.
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Podpis memoranduma je predviden na State Departmentu, v imenu ZDA naj bi ga podpisal Reeker.
Minister Vrtovec je sicer na delovnem obisku v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka, so še sporočili z zunanjega
ministrstva.
PREBERI ŠE
Kaj prinaša memorandum o civilnem jedrskem sodelovanju z ZDA?
"S podpisom memoranduma si želimo okrepiti že sicer tradicionalno dobre odnose na področje energetike med
državama z namenom povečanja energetske varnosti in blaginje ter krepitve skupne politične in gospodarske vezi," je ob
odhodu v ZDA dejal minister Vrtovec. Ameriško-slovensko civilno jedrsko sodelovanje lahko igra ključno vlogo pri
spodbujanju varne in zanesljive oskrbe z energijo Republike Slovenije in Nata ter za dosego ciljev razogljičenja, menijo
na ministrstvu.
Podpis dokumenta predstavlja nadgradnjo že sicer tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju
energetike. Republika Slovenija in ZDA na področju energetike že vrsto let dobro sodelujeta, še posebno v segmentu
analiz in načrtovanja integracije prenosnih sistemov za zemeljski plin in električno energijo, izmenjavanju dobrih praks na
področju kibernetske varnosti, okrepitvi prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov
energije, dodajajo na ministrstvu.
Memorandum tako ne pomeni podlage za posel pri izbiri tehnologije za morebitni drugi blok Nuklearne elektrarne Krško
(Nek). Ameriška družba Westinghouse, ki je s tehnologijo opremila Nek, pa bi lahko bila v igri pri dobavi tehnologije tudi
za drugi blok, če bi se Slovenija odločila zanj. Vlada je drugi blok sicer uvrstila na seznam pomembnih strateških
projektov za okrevanje po koronski krizi, odločitev o gradnji pa naj bi bila sprejeta najkasneje do leta 2027.
Spomnimo ...

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

Kot je znano, je jedrska elektrarna Krško opremljena z ameriško tehnologijo Westinghouse. Če bi se Slovenija odločila
zgraditi drugi blok, bi bila ta v igri pri dobavi zanj. Ali to pomeni, da bo tisto, kar je tedanja opozicija očitala premierju
Marjanu Šarcu, zdaj storila ta vlada?
Šarec je bil namreč deležen očitkov trenutno največje vladne stranke, da njegova naklonjenost gradnji drugega bloka
krške jedrske elektrarne ni nepričakovana, temveč gre za skrbno načrtovan piarovski manever, za katerim stojijo lobiji.
PREBERI ŠE
V ZDA odhaja tudi Vrtovec. Je vlada za NEK2 že kar izbrala Westinghouse?
Da gre za načelno dogovarjanje in izmenjavo informacij, podpis dokumenta razume vodja oddelka za reaktorsko tehniko
na Institutu Jožef Stefan (IJS) Leon Cizelj.
ZDA lahko po Cizljevih besedah ponudijo veliko. Pri klasičnih jedrskih elektrarnah je izpostavil Westinghouse, ki je že
prisoten v Krškem, a ob tem opozoril: "Američani so načrtovalci, razvijalci, ukvarjajo se z inženiringom, medtem ko se
oprema v glavnem dela na Kitajskem."
Po Cizljevih besedah lahko ponudijo tudi male modularne reaktorje – te je slovenskemu političnemu vrhu lani poleti
predstavil ameriški minister za energetiko Rick Perry, a so ti šele v povojih.
Strokovnjak z IJS sicer meni, da bi bilo za Slovenijo pametno, če bi se o dobavi tehnologije za drugi blok Neka načelno
dogovarjala tudi z drugimi državami, ki lahko dobavijo tehnologijo. Kar zadeva klasične jedrske elektrarne, je tehnologijo
mogoče dobiti le od Rusov, Kitajcev, Korejcev in Francozov.
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Nastaja največja zgradba v Evropi, ki
bo zgrajena s pomočjo 3D-tiskalnika
#video

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

Avtor: D.K.

V Nemčiji gradijo največjo zgradbo v Evropi, ki bo narejena

s

tehnologijo

tridimenzionalnega tiskanja. V njej bo pet stanovanj, ki bodo vseljiva čez pol leta.

V kraju Wallenhausen na jugu Nemčije nastaja trinadstropna zgradba, v kateri bo na
skupno 380 kvadratnih metrih pet stanovanj. Kot
podjetja Peri, ki

je

je

za Reuters povedal predstavnik

vodilno na področju proizvodnje kalupov za gradbeništvo, bo zgradba

visoko energetsko učinkovita, dobro zvočno izolirana, tehnologija 3D-tiskanja pa jim bo
omogočila izvedbo, ki so

si

jo načrtovalci zamislili.
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Tehnologija 3D-tiskanja omogoča hitrejšo gradnjo kot tradicionalne gradbene
metode, hkrati pa zahteva manj delovne sile. Medtem ko bi za gradnjo pritličnega dela
omenjene zgradbe pet delavcev potrebovalo pet dni,

je

3D-tiskalnik ob pomoči dveh

delavcev to opravil v 25 urah. En delavec pripravlja material za gradnjo, drugi pa upravlja z

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

računalnikom.

Foto: Reuters

Glavne komponente hiše bodo natisnjene zgolj z uporabo betonske mešanice, dodatki, kot
so okna, pohištvo in inštalacije, pa bodo dodani zatem. Tiskalnik poskrbi za vse odprtine,
kamor bodo vgrajene instalacije, zato dodatno vrtanje zidov ne bo potrebno.
Gradnjo nameravajo v celoti zaključiti v šestih mesecih, saj jim bo tiskanje zidov bistveno
skrajšalo čas gradbenih del, še poroča Reuters.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook , Instagram in Twitter

.
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Logar danes pri Pompeu v
Washingtonu

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.

Foto: STA

Zunanji minister Anže Logar se bo danes v Washingtonu srečal z ameriškim državnim
sekretarjem Mikom Pompeom. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je dvodnevni
obisk v ZDA namenjen poglabljanju odnosov med Slovenijo in ZDA, zgodovinskima
prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v zvezi Nato.

Logar se bo na State Departmentu srečal

s

Pompeom ter pomočnikom ameriškega

državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve Philipom Reekerjem . Ministra bosta
glede na sporočilo MZZ izmenjala poglede na aktualna vprašanja skupnega interesa
in govorila o novih priložnostih za sodelovanje, navaja STA.
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Logar se bo srečal tudi

z

Amy Klobuchar

Srečanjema bo sledila izjava ministra Logarja za slovenske medije. V torek so predvidena
še druga dvostranska srečanja, med drugim z ameriško senatorko slovenskega rodu Amy
Klobuchar , so sporočili z MZZ.

Logarja bo na obisku

v

ZDA spremljal Vrtovec

Logarja bo spremljal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec , ki bo na State Departmentu
podpisal memorandum o razumevanju v zvezi
sodelovanjem. Kot
pa

je

je

s

strateškim civilnim jedrskim

pojasnil Vrtovec, memorandum ni podlaga za konkreten posel, lahko

katalizator za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in izkušenj, navaja STA.

Novice

Premier Janša začenja dvodnevni
obisk v Izraelu
16

Memorandum tako ne pomeni podlage za posel pri izbiri tehnologije za morebitni drugi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

blok Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Ameriška družba Westinghouse, ki

je s

tehnologijo

opremila Nek, bi bila lahko v igri pri dobavi tehnologije tudi za drugi blok, če bi se
Slovenija odločila zanj. Vlada

je

drugi blok sicer uvrstila na seznam pomembnih strateških

projektov za okrevanje po koronski krizi, odločitev o gradnji pa naj bi bila sprejeta
najkasneje do leta 2027, poroča STA.
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V dveh mesecih za več kot pol
milijarde evrov škode

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.

Foto: Getty Images

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skušala oceniti obseg nastale škode v
nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra
do konca novembra. Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je 520 milijonov
evrov, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 milijonih evrov in zgornjo pri 600
milijonih evrov.

Kot

je

zapisal glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc , so uporabili predpostavko, da se bodo

omejitveni ukrepi v enakem obsegu podaljšali do konca leta. V tem primeru bi bruto
domači proizvod (BDP) v zadnjem četrtletju na letni ravni upadel za 6,5 odstotka, navaja
STA.
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S

širšimi ukrepi bi

v

14 dneh izgubili 700 milijonov evrov

"Če bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva, tudi
industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri
tem

je

treba opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko

povrnjena z večjo intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju,"

je

navedel po pisanju STA.

Posel danes

Nastaja največja zgradba v Evropi, ki
bo zgrajena s pomočjo 3D-tiskalnika
3

Pričakovan odboj slovenskega BDP v tretjem četrtletju
Primerjava medletnega gibanja kaže, da

je

je

bil precej nad pričakovanji.

slovenski BDP v prvem in drugem četrtletju

upadel za 1,7 oziroma za 1,6 odstotne točke bolj kot v povprečni članici EU, medtem ko
bila ta sprememba v tretjem četrtletju v Sloveniji ugodnejša, in sicer

je

je

bil padec v Sloveniji

nižji za 1,5 odstotne točke.

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

Zelo pomemben podatek v povezavi z BDP po navedbah Ivanca podaja tudi pogled na
sredstva za zaposlene, ki predstavljajo polovico BDP. V tretjem četrtletju so bila nominalno
v

Sloveniji višja za 1,3 odstotka, v območju evra pa za 0,9 odstotka. Cene hrane in pijače so

se v Sloveniji na medletni ravni povečevale za 1,2 odstotne točke hitreje kot v območju
evra, cene alkohola in tobaka pa za 0,5 odstotne točke hitreje, navaja STA.
Cene tekstila in obutve so v Sloveniji upadle bolj (–2,1 odstotka) kot v območju evra (–0,5
odstotka). Velike razlike so bile še pri cenah v transportu in komunikacijah. Cene v
kategoriji transporta so v Sloveniji upadle precej hitreje (–8,3 odstotka) kot v območju evra
(–3,5 odstotka), predvsem zaradi večje uporabe tekočih goriv v osebnem transportu v
Sloveniji kot tudi znižanja trošarin na goriva. Na drugi strani so šle cene komunikacijskih
storitev povsem v nasprotno smer.
Ivanc

je

še ocenil, da se bodo cene, merjene z indeksom HICP, v Sloveniji v 2020 v

povprečju znižale za 0,3 odstotka. Indeks cen življenjskih potrebščin, ki meri potrošnjo
slovenskih gospodinjstev, vključujoč porabo v tujini, pa se bo znižal nekoliko manj, in sicer
za 0,1 odstotka, še poroča STA.
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Tako je treba poskrbeti zanjo, če
spomladi ne želite težav

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

Avtor

Katarina Nemanič Mal

7. December 2020, ob 8:02

Profimedia

Tudi prazne hiše je treba pozimi ogrevati oziroma v njih vzdrževati
minimalno temperaturo in prezračevati. V nasprotnem nas lahko
čaka precej težav in škode.
V pozimi praznih hišah, največkrat so to vikendi, imamo lahko dve vrsti težav. Ena
zmrzovanje zaradi prenizkih notranjih temperatur, druga pa

je

vlaga,

ki

kondenzira na

hladnih stenah, kjer se potem razvije plesen. Prvo težavo odpravimo

z

ogrevanjem,

mu

v

tem primeru rečemo temperiranje, drugo pa

z

je

ki

ogrevanjem in prezračevanjem.
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Velja, da bi morala biti minimalna izmenjava zraka

v

praznih hišah 0,2 h-1.

Udobno

To

je

preprosta rešitev za vse,

premalo odpirate okna

ki

Ogrevanje prazne hiše se lahko zdi kot metanje denarja skozi okno, a
nasprotno. Nizke zunanje temperature pozimi lahko

v

v

resnici

je

prav

prazni, neogrevani hiši povzročijo

precej škode. V vodovodnih ceveh, radiatorjih in ceveh ogrevanja voda lahko zmrzne,
zato napeljava popoka. Ko se otopli, pa lahko pričakujemo poplavo. Druga težava so
hladne stene in kondenzacija vlage na njih, saj ta ne more prehajati ven, vsaj
količini ne. Posledica tega

je

razvoj plesni na stenah, še posebej pa

v

v

zadostni

kotih, ob oknih in

tik pod stropom, kjer so toplotni mostovi najbolj izraziti.

Več dejavnikov vpliva na razmere v hiši pozimi
Koliko lahko nizke temperature vplivajo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na dogajanje

v

prazni hiši, pa

je

odvisno

od več dejavnikov. Ni namreč
nepomembno,

ali

prazna hiša stoji

toplejšem, primorskem okolju

v

ali v

visokogorju, prav tako na razmere

njej

v

vpliva njena energijska učinkovitost
oziroma toplotna izolacija,
nima, in to

ali je

tesna

ali

ki

jo ima

ali

pa

netesna, so

okna na južni strani zastrta

ali

materiala osnovne konstrukcije

ne, tudi od
je

odvisno, kako se bo obnašala pozimi,
neodvisni energetski svetovalec Matjaž
Valenčič

iz

zavoda Zaensvet našteje

dejavnike.
Prazne hiše seveda ogrevamo na precej
nižjo temperaturo kot

je

bivalna. Nekateri

strokovnjaki priporočajo, da zadostuje
20

07.12.2020

Zurnal24.si

Ponedeljek, 08:08

Država: Slovenija

Kazalo

3/5

https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/tak...

vzdrževanje temperature na šest stopinj

Profimedia

Celzija, bolj previdni pa priporočajo nekje
med 10 in 12 stopinj Celzija.

Ogrevanje na daljavo omogoča večina ogrevalnih naprav
Vzdrževanje temperature na daljavo omogočajo vsi sistemi ogrevanja, razen kotli in
enosobne peči na drva in pelete. Na ogrevalnem sistemu moramo termostat nastaviti
na želeno temperaturo, da se bo ogrevalna naprava vključila, ko bo temperatura

v

prostoru padla pod želeno. Najbolj sodobne naprave omogočajo tudi upravljanje na
daljavo, prek pametnih telefonov in tablic, zato strokovnjaki prav za počitniške hiše
priporočajo tako imenovano pametno napeljavo oziroma vgradnjo pametnih ogrevalnih
naprav.
Če hišo
teden

ali

ali

vikend ogrevamo

10 dni

v

z

drvmi, hiše ne moremo pusti prazne dolgo. Vsaj enkrat na

času najnižjih temperatur

peči na pelete, saj zalogovniki,

iz

je

treba

peči zakuriti. Podobno velja za

v

katerih se peleti samodejno transportirajo

v

kurišče,

običajno zadostujejo za največ 14 dni.

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

Predstavljamo

Najcenejši stalen pretok svežega zraka doma

Izprazniti je treba vodovodni sistem
Če se kljub priporočilu odločimo, da hiše ne bomo ogrevali, pa
vodo. To
je

je

treba izpustiti

iz

je

treba poskrbeti vsaj za

vodovodnih cevi, da se sistem popolnoma izprazni, pipe pa

najbolje pustiti odprte. Prav tako

je

treba izprazniti straniščne splakovalnike in

električne grelce vode. Tako bomo vsaj preprečili morebitno škodo na vodovodni
napeljavi. Pričakujemo pa lahko, da nas bo spomladi

v

kakšnem kotu pričakala plesen.

Vlaga je v neogrevani hiši lahko velik problem
Nekaj vlage
prihaja

iz

v

konstrukciji ostane še od poletja in se počasi izloča

konstrukcije, lahko tudi

vlaga vstopala

v

stavbo, čeprav

je

iz

kanalizacije. Manj verjetno

je,

v

zrak, nekaj pa jo

da bi pozimi zunanja

tudi možno.
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Svež zrak

Prezračevalni sistem
Mit ali dejstvo?

je

škodljiv

in

nepotreben strošek.

„Dnevna in sezonska temperaturna nihanja vplivajo na temperaturo
brez ekstremov. Zato
podobno

je z

je

jeseni

v

v

stavbi

z

zamudo,

stavbi topleje kot zunaj, spomladi pa hladneje,

dnevnimi spremembami. Dogajajo se dinamične spremembe, nekaj časa

prehaja toplota

iz

zraka

v

stene, nekaj časa obratno. Ves čas pa zrak prenaša vlago in

jo odlaga na najhladnejše površine. V konstrukciji se vlaga premika po kapilarah,
preden vstopi nazaj
prosto,

je

v

zračni krog. Delež vlage,

zanemarljiv,“ razmere

v

ki

bi prehajal skozi konstrukcijo na

hiši opiše sogovornik.
Koliko vlage akumulirajo stene,

je

odvisno

od gradiv, če so te betonske, nekaj manj,
če so ometi na primer glineni pa nekaj
več.

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

Stavba,

ki je

pozimi tesna, čeprav

neogrevana, se navlaži. Zrak nosi vlago

iz

toplejših delov stavbe na hladnejše, kjer
se zarosi.
Profimedia

Poleg ogrevanja priporočljivo
tudi prezračevanje
Suha hiša bo spomladi pričakala

le

tiste,

ki

so vanjo vgradili enega od mehanskih

prezračevalnih sistemov, najpreprostejša rešitev

je

higrosenzibilni prezračevalni

sistem, in hišo temperirali.
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Če prezračevalnega sistema
je

hiši

v

ni,

treba poskrbeti vsaj za to, da zrak

pa

v

prostorih lahko kroži in hišo ogrevati.
Tako bo težav manj. Vsa notranja vrata
naj bodo odprta, pohištvo pa

je

treba

odmakniti od zunanjih sten. Lastniki
vikendov

v

toplejšem okolju

si

lahko celo

privoščijo, da čez zimo pustijo priprto
okno, skozi katero bo lahko prehajala
Profimedia

vlaga,

v

tem primeru hiše seveda ne bodo

ogrevali.
v

hiši najdete tukaj

.

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

Več o gradnji in energiji
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Ocenjena škoda drugega vala pri
nas

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

Avtor

B. B., STA

7. December 2020, ob 12:25

Epa

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skušala oceniti obseg
nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije
zajezitvenih ukrepov od konca septembra do konca novembra.
Kot je zapisal glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc, so pri izračunu uporabili
predpostavko, da se bodo omejitveni ukrepi

v

V tem primeru bi bruto domači proizvod (BDP)

enakem obsegu podaljšali do konca leta.
v

zadnjem četrtletju na letni ravni

upadel za 6,5 odstotka.
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"V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev,

bi ohromil delovanje širšega

ki

gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi bilo

v

14 dneh izgubljene 700 milijonov

dodane vrednosti. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane
vrednost kasneje lahko povrnjena
je

z

večjo intenziteto poslovanja

kasnejšem obdobju,"

navedel.

Pričakovan odboj slovenskega BDP

v

tretjem četrtletju je bil precej nad pričakovanji.

Primerjava medletnega gibanja kaže, da je slovenski BDP
upadel za 1,7 oziroma za 1,6 odstotne točke bolj kot
je

v

bila ta sprememba

v

tretjem četrtletju

v

v

v

prvem in drugem četrtletju

povprečni članici EU, medtem ko

Sloveniji ugodnejša, in sicer je bil padec

v

Sloveniji nižji za 1,5 odstotne točke.
Zelo pomemben podatek

v

sredstva za zaposlene,

predstavljajo polovico BDP. V tretjem četrtletju so bila

nominalno

v

ki

povezavi

z

BDP po navedbah Ivanca podaja tudi pogled na

Sloveniji višja za 1,3 odstotka,

v

območju evra pa za 0,9 odstotka.

Vpliv na cene
Cene hrane in pijač so se
točke hitreje kot

v

Sloveniji na medletnem nivoju povečevale za 1,2 odstotne

v

območju evra, cene alkohola in tobaka pa za 0,5 odstotne točke

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

hitreje.
Cene tekstila in obutve so

v

Sloveniji upadle bolj (-2,1 odstotka) kot

(-0,5 odstotka). Velike razlike so bile še pri cenah
kategoriji transporta so

v

v

transportu in komunikacijah. Cene

Sloveniji upadle precej hitreje (-8,3 odstotka) kot

evra (-3,5 odstotka), predvsem zaradi večje uporabe tekočih goriv
transportu

v

območju evra

v

v

v

v

območju

osebnem

Sloveniji kot tudi znižanja trošarin na goriva. Na drugi strani so šle cene

komunikacijskih storitev povsem

v

nasprotno smer.

Ivanc je še ocenil, da se bodo cene, merjene

z

indeksom HICP,

v

Sloveniji

povprečju znižale za 0,3 odstotka. Indeks cen življenjskih potrebščin,
slovenskih gospodinjstev, vključujoč porabo

v

ki

v

2020

v

meri potrošnjo

tujini, pa se bo znižal nekoliko manj, in

sicer za 0,1 odstotka.
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Nepremičninski sklad
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja, d.o.o.
december 2020 ob 08:08
Slovenija - Oglasno sporočilo
7.

400 novih najemnih stanovanj za starejše
Poziv za nakup podaljšan do 30.6.2021
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. načrtuje v 5
letnem obdobju pridobiti okvirno skupaj 400 novih najemnih stanovanj za starejše. V
prihodnjih dveh letih 180 novih oskrbovanih in namenskih stanovanj na Bledu,
Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini, Novem mestu in Radovljici. Poziv za nakup
objektov in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj za starejše je podaljšan do konca
junija 2021.

Nepremičninski sklad skrbi za primerno bivanje starejših

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

Nepremičninski sklad je lastnik 3.120 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in
druge starejše v 116 krajih po Sloveniji, med katerimi je tudi 360 oskrbovanih najemnih
stanovanj v Brežicah, Celju, Izoli, Kopru, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Ljutomeru,
Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Škofljici, Trebnjem in Trzinu. Oskrbovana
stanovanja so arhitekturno in arhitektonsko prilagojena za starejše ljudi (prilagojeni
dostopi, dvigalo, držala, prilagojena kopalnica in kuhinja …) z lastnim gospodinjstvom.
Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno
bivanje.

Najemna oskrbovana stanovanja na Studencih

v

Mariboru Foto: NS PIZ

180 novih stanovanj za starejše na Bledu, Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini,
Novem mestu in Radovljici
zadnjih dveh mesecih se je pričela izgradnja 60 oskrbovanih najemnih stanovanj na
Bledu ter 13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih stanovanj v Radljah ob Dravi S
strani nadzornega sveta družbe so bile potrjene investicije in tudi sklenjene predpogodbe
za pridobitev 36 oskrbovanih najemnih stanovanj na Studencih v Mariboru in več kot
40 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj v Kozini. Izbrana je bila arhitekturna
rešitev za izgradnjo 20 oskrbovanih stanovanj ob Šegovi ulici v Novem mestu, v fazi izbire
V

.
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najustreznejše arhitekturne rešitve je projekt prenove objekta in pridobitev dodatnih
namenskih najemnih stanovanj v Radovljici Stanovanja bodo dana v uporabo
predvidoma v naslednjih dveh letih.
.

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

Bled - 60 oskrbovanih najemnih stanovanj Foto: NS PIZ

Slovensko prebivalstvo se stara, potrebe po primernih stanovanjih vse večje
Trend staranja slovenskega prebivalstva narekuje ustrezne razvojne aktivnosti tudi na
področju zagotavljanja ponudbe arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno
dostopnih stanovanj za starejše. Dejstvo je, da imajo starejši pogosto v lasti hiše ali
stanovanja, ki so velikokrat prevelika, arhitekturno in arhitektonsko neprimerna (visoko
nadstropje brez dvigala, kopalnica s kadjo, neprilagojeni dostopi …) ter obremenjena s
previsokimi obratovalnimi stroški za upokojensko gospodinjstvo. Nepremičninski sklad
načrtuje povečanje števila najemnih stanovanj za starejše, s katerim bi se na eni strani
povečala ponudba primernih in cenovno dostopnih stanovanj za starejše, na drugi strani
pa bi se lahko povečala dostopnost mladih družin do večjih stanovanj oz. hiš. Govorimo
lahko o medgeneracijskem učinku.
Več informacij o ponudbi stanovanj
Nepremičninskega sklada

in o

pogojih za pridobitev

je

na voljo na spletni strani

.
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Radlje ob Dravi

–

13 oskrbovanih

in 8

namenskih najemnih stanovanj Foto: NS PIZ

V petih letih 400 novih stanovanj, poziv podaljšan do 30.6.2021
namenom uresničevanja poslanstva v skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem
obdobju je Nepremičninski sklad objavil Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup
stanovanj/večstanovanjskih stavb (zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in
stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj s katerim želi v naslednjem 5 letnem obdobju
pridobiti okvirno skupaj 400 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za
upokojence in druge starejše

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

Z

,

.

Nepremičninski sklad stremi k usklajeni regionalni pokritosti z arhitekturno in
arhitektonsko primernimi ter cenovno dostopnimi stanovanji. Pri geografski umeščenosti
poziv na prvem mestu opredeljuje mestne občine in Obalo, sledijo občine z 10.000 in več
prebivalci ter ostale občine.
Mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo mora biti primerna za bivanje
starejših, kar pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev (trgovina,
banka, zdravstvena oskrba, lekarna …), dostopnost ter urejen javni prevoz. Na poziv se
lahko prijavijo tako pravne osebe javnega in zasebnega prava, kot tudi fizične osebe ter
lokalne skupnosti.
Dokumentacija
30. 6. 2021

je

na razpolago na spletni strani Poziva. Rok za oddajo ponudb

je

.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
01 300 88 11, info@ns-piz.si www.ns-piz.si
,
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M.

Z.

december 2020 ob 12:41
Ljubljana MMC RTV SLO, STA
7.

-

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri
520 milijonih evrov
Cene

v

Sloveniji naj

bi

se v letošnjem letu v povprečju znižale za 0,3 odstotka

Na Gospodarski zbornici so skušali oceniti obseg nastale škode v ekonomiji zaradi
implementacije protikoronskih ukrepov. Kot so sporočili, je srednja ocena izgubljene dodane
vrednosti od konca septembra do konca novembra pri 520 milijonih evrov.

Zadnje

iz

sekcije
Slovenija
podpisala
memorandum

civilnem

sodelovanju

V Lufthansi
konca
20.000
prihodnje
10.000
Prodajna
pandemije:

poceni

avtomobili

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

Na Gospodarski zbornici ocenjujejo, da je od konca septembra do konca novembra zaradi ukrepov za
omejevanje širjenja novega koronavirusa nastalo med 440 in 600 milijonov evrov izgube dodane
vrednosti. Foto: BoBo

Kot je zapisal glavni ekonomist pri GZS-ju Bojan Ivanc so uporabili predpostavko, da se
bodo omejitveni ukrepi v enakem obsegu podaljšali do konca leta. V tem primeru bi bruto
domači proizvod (BDP) v zadnjem četrtletju na letni ravni upadel za 6,5 odstotka. "V kolikor
bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva, tudi industrije in
gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je treba
opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko povrnjena z večjo
intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju," je navedel.
,

Teslini
izgubili
ameriška
industrija
Italijanski

delavci
10 milijonov
manj

Pričakovan odboj slovenskega BDP-ja v tretjem četrtletju je bil precej nad pričakovanji.
Primerjava medletnega gibanja kaže, da je slovenski BDP v prvem in drugem četrtletju
upadel za 1,7 oziroma za 1,6 odstotne točke bolj kot v povprečni članici EU-ja, medtem ko je
bila ta sprememba v tretjem četrtletju v Sloveniji ugodnejša, in sicer je bil padec v Sloveniji
nižji za 1,5 odstotne točke.
Zelo pomemben podatek v povezavi z BDP-jem po navedbah Ivanca podaja tudi pogled na
sredstva za zaposlene, ki predstavljajo polovico BDP-ja. V tretjem četrtletju so bila
nominalno v Sloveniji višja za 1,3 odstotka, v območju evra pa za 0,9 odstotka.

Podražitev hrane

in

pijače ter cenejši tekstil

Cene hrane in pijač so se v Sloveniji na medletnem nivoju povečevale za 1,2 odstotne točke
hitreje kot v območju evra, cene alkohola in tobaka pa za 0,5 odstotne točke hitreje. Cene
tekstila in obutve so v Sloveniji upadle bolj (-2,1 odstotka) kot v območju evra (-0,5
odstotka).
Velike razlike so bile še pri cenah v transportu in komunikacijah. Cene v kategoriji
transporta so v Sloveniji upadle precej hitreje (-8,3 odstotka) kot v območju evra (-3,5
odstotka), predvsem zaradi večje uporabe tekočih goriv v osebnem transportu v Sloveniji
kot tudi znižanja trošarin na goriva. Na drugi strani so šle cene komunikacijskih storitev
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povsem

v

nasprotno smer.

Ivanc je še ocenil, da se bodo cene, merjene z indeksom HICP v Sloveniji v 2020 v povprečju
znižale za 0,3 odstotka. Indeks cen življenjskih potrebščin, ki meri potrošnjo slovenskih
gospodinjstev, vključujoč porabo v tujini, pa se bo znižal nekoliko manj, in sicer za 0,1
odstotka.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Skrivnost premirja med Janezom Janšo
Jankovićem
1

7.

Zoranom

Dec 2020, 19:30

Deli na:

Facebook

Twitter

času, ko se celoten levi pol slovenske politike mobilizirala
Janševe vlade, ljubljanski župan večinoma ostaja tiho.
V

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

in

z

namenom rušenja tretje

Primož Lavre

Janković

in

Janša leta 2011.
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Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Med vikendom je Demokratična stranka upokojencev
Če gre res za premirje, tega še nihče
razglasila novico o izvolitvi Karla Erjavca na čelo stranke.
ni sporočil strankarskim medijem
Veteran slovenske politike se tako vrača na velika vrata, ni
SDS, ki še vedno demonizirajo
pa izključen niti scenarij, kjer bi mu lahko bil podeljen
ljubljanskega župana.
mandat se sestavo vlade. Neuspeh Desusa na zadnjih
parlamentarnih volitvah leta 2018, ki je Erjavca stal
funkcije, je tako rekoč pozabljen, njegova naslednica Aleksandra Pivec pa je izginila iz javne sfere.
Oproščeno vam bo, če ste že pozabili, da je bil Erjavec še ob začetku tega turbulentnega leta minister za
obrambo, komaj dve leti pa minevata, odkar je sklenil predvolilno koalicijo z Zoranom Jankovićem
imenovano Levi blok. Bo ljubljanski župan izrekel podporo tako imenovani Koaliciji ustavnega loka
(KUL)?
,

Antipol Janši
Zoran Janković je vedno rad poudarjal, da je poslovnež, šele za tem pa politik. Ne nazadnje je temelje
svojih političnih uspehov postavil kot prvi mož Mercatorja, ki je pod njegovim vodstvom postal vodilni
trgovec v Sloveniji in se razširil na tuje trge. Kljub poslovni karieri je vedno deklariral
svoja socialdemokratska prepričanja. Po prvem mandatu na čelu Ljubljane se je tudi podal na
državnozborske volitve s Pozitivno Slovenijo, kjer je zmagal, a presenetljivo ostal brez premierskega
stolčka, predsednik vlade pa je postal Janša Zatem se je Janković vrnil v rotovž, v vseh letih pa je
ohranil antijanšistično držo. Še pred dvema letoma je rekel, da bo storil vse, da se Janša ne vrne na čelo
vlade. Odkar se je to letos marca zgodilo, ni več slišati karakterističnih kritik s strani župana. V nekaj
intervjujih, ki jih je Janković dal medijem od začetka pandemije, je najglasneje nasprotoval vladi ob
dnevu državnosti. Takrat je policija namreč ogradila celotno središče mesta, da je lahko politični vrh
užival v predstavi ob državnem prazniku. Glede protivladnega gibanja, ki v prestolnici vsakotedensko
organizira demonstracije, je dejal, da se v več točkah strinja z njimi, daleč od tega pa, da bi jih javno
podprl. In medtem ko SDS-ov medijski stroj še naprej napada Zorana Jankovića, ta uspešno sodeluje z
vlado. Z izjemo ministra za kulturo Vaska Simonitija iz ust župana prestolnice ni slišati odkritih
napadov na ministre vlade, komunikacija med Gregorčičevo in Mestnim trgom pa je redna in korektna.

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

.

Gradbeni obeti
Mestna občina in vlada uspešno sodelujeta pri
usklajevanju ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa,
družno pa sta se lotili več infrastrukturnih projektov, ki so
bili uvrščeni na seznam pomembnih projektov, ki jim je
vlada podelila poseben status ter skrb. Sto trinajst izmed
314 projektov na seznamu, ki se sproti dopolnjuje, se

Janković je vlado javno kritiziral
samo, ko so posegli v »njegovo«
mesto s policijskimi zaporami
središča ob dnevu državnosti.
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nahaja

v

osrednjeslovenski

regiji,

večina pa neposredno zadeva Ljubljano. Poleg tega so na MOL

pozdravili tudi letošnji dvig povprečnin,

ki

nudi obliž na rano izpadov na račun pandemije covida-19.

Milijoni za investicije
Med investicijami, ki bodo obravnavane prednostno, je
Janković je na mestu Jožeta P.
veliko takšnih, ki bodo izboljšale kakovost življenja
Damijana videl in predlagal
Ljubljančanov, hkrati pa so pomembne na ravni države.
predsednika upravnega odbora
Na področju zdravstva je predvidena obnova in
družbe BTC Jožeta Mermala.
nadgradnja prostorov univerzitetnega kliničnega centra
ter onkološkega inštituta. Državna oziroma evropska
sredstva si na MOL lahko obetajo tudi v šolstvu, kjer je načrtovana gradnja oziroma prenova
strokovnega izobraževalnega centra, novega šolskega centra, fakultet za družbene vede, farmacijo,
strojništvo in veterino, študentskega doma Litostroj, Gimnazije Bežigrad in tako dalje. Rastoče število
prebivalcev v središču države od države in občine zahteva tudi gradnjo večstanovanjskih sosesk,
pomemben delež investicij pa bo namenjen prometnemu sektorju. Novi servisni center Ljubljanskega
potniškega prometa, vzpostavitev krožne poti na Ljubljanici, ureditev ljubljanskega cestnega obroča,
predvsem pa posodobitev železnice in ponovni zagon projekta Emonika na glavni postaji bodo na višji
nivo dvignili prometno povezanost prestolnice.
Obojestranska korist
Ljubljani si lahko v postpandemičnem obdobju obetajo tudi novogradnje v obliki več športnih
objektov, sodne stavbe, druge stavbe Nacionalne in univerzitetne knjižnice, ekonomske cone Zalog,
sežigalnice … Pragmatizem Zorana Jankovića mu narekuje sodelovanje z vlado, čeprav je na njenem
čelu njegov večni politični nasprotnik. Na drugi strani Janši nedvomno ustreza županova nevtralna
drža. Že tako ali tako ima dovolj skrbi z ohranjanjem večine v DZ, kjer se obeta boj za poslance SMC.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Promoviramo zeleno, a nismo zelena država

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

Človekove pravice in varovanje okolja se logično povezujejo, pravi mlada pravnica Dijana Čataković. Pri nas ni proaktivne zelene politike.

Odpri galerijo
Na Pravni fakulteti v Ljubljani je po prvem letniku uvidela, da ji daje premalo znanja s področja spoštovanja človekovih pravic in okolja, zato je za eno
leto odšla na izmenjavo v Indonezijo. FOTO: Tiziano Biagi

Anja Intihar
07.12.2020 ob 06:00
07.12.2020 ob 06:45
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Anja Intihar
07.12.2020 ob 06:00
07.12.2020 ob 06:45
Poslušajte
Čas branja: 7:45 min.
Delite
Za študij prava se je Dijana Čataković odločila, ker je pravo po njenem mnenju orodje za hitro in učinkovito zaščito pravic človeka in živali ter za zaščito
okolja. Pri tem ne pozabi dodati, da je seveda vse odvisno od tega, kako se to orodje dejansko uporablja. Slovenija je po njenem mnenju precej visoko
na lestvici držav, v katerih spoštujejo človekove pravice, a to ne pomeni, da se ne bi dalo storiti še več.
V drugem letniku ljubljanske pravne fakultete se je prvič vprašala, ali je pravo sploh zanjo. Ker ga je izbrala v upanju, da bo pridobila čim boljšo
izobrazbo na temo človekovih pravic in varstva okolja, ji je na domači izobraževalni instituciji poglobljeno izobraževanje o tem manjkalo. »Vse je namreč
zelo usmerjeno v slovensko pravno zakonodajo s poudarkom na gospodarstvu in financah. Za nekoga, ki ga to veseli, je to seveda zelo dobro. Jaz sem
iskala nekaj drugega,« pojasnjuje Dijana. Ozrla se je proti tujini in našla Indonezijo. Na tamkajšnji pravni fakulteti so bili na mednarodni program vpisani
študenti z vsega sveta – veliko je bilo Nemcev in Avstralcev, ona je bila prva Slovenka.

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

Dom je svet: Dijana Čataković

Več zanimivih zgodb iz rubrike Dom je svet si lahko preberete tu.
V enem letu je dobila vpogled v tisti del prava, kot si je želela, ter potrditev, da jo zanima ta profesija, hkrati pa tudi pridobivanje znanja in izkušenj v
tujini. Lani jeseni je šest mesecev obiskovala pravno fakulteto v Lizboni – eden večjih motivov je bil ta, da si je pet predmetov na sloviti portugalski
instituciji lahko izbrala sama. Dodiplomski študij je pred dobrima dvema mesecema zaključila na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, magisterij v tujini
se ji je zdel nato logično nadaljevanje.
A kot že marsikaj drugega je tudi sogovornici načrte začasno prekrižala pandemija koronavirusa. »Odobreno imam evropsko štipendijo za prakso v
tujini. Znotraj Evropske unije si sam poiščeš delodajalca in pri njem opravljaš prakso. Januarja sem načrtovala odhod, a zdaj ne vem, kako bo z
odprtjem meja.« V tem trenutku bi ji bil izziv najti nekoga, pri katerem bi si lahko pridobila izkušnje s področja okoljevarstvenega prava. Želi se učiti in
naučiti in nato to znanje prinesti nazaj v Slovenijo.
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Znanje je, posluha ni

Dijana Čataković je mlada pravnica. FOTO: Tiziano Biagi
Na trenutke, pravi sama, ima namreč občutek, da pri nas stopamo nazaj, kar se tiče nekaterih sprememb zakonov v zadnjem času. »V Nemčiji, na
primer, se številni usmerjajo v to, da bi ekonomijo zagnali v bolj zelene vode, pri nas pa gre ravno nasprotno. Aktivisti so glasni in poskušajo nekaj
spremeniti, a jih nihče ne sliši,« pravi 24-letnica. Lep primer je po njenem mnenju gradnja hidroelektrarn. Namesto da bi se usmerili v porabnike energije
in jim pomagali, da je porabijo manj, gradimo vedno nove hidroelektrarne. »Znanje je, ljudi, ki se borijo za okolje, tudi imamo, posluha pri vodilnih pa ni,«
meni mlada pravnica.
Človekove pravice in varovanje okolja se logično povezujejo, razlaga. »Ko ščitiš pravice okolja, hkrati ščitiš pravice živih bitij, ne glede na to, ali
govorimo o pravici do pitne vode, čistega zraka in podobno. To gre z roko v roki. V Sloveniji primanjkuje pravnikov, ki bi se posvečali okoljevarstvu,
večina pravnega sistema je usmerjenega v gospodarstvo in ekonomijo. Kapitalizem, ki ruši vse pred seboj, je zelo močan.« Zato se ji zdi tako
pomembno, da bi področje varstva okolja bolj vpletli v študijski sistem, ne le skozi stranske, izbirne predmete, pač pa bi moralo biti prisotno od prvega
letnika dalje in stopnjevano. »Soočamo se z vsemi drugimi problemi, narava pa ne pride na vrsto. Nihče pa pri tem ne pomisli, da če osnovne težave ne
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bomo reševali, se za druge sploh nima smisla boriti.«

Če s talenti ne ravnaš prav, jih lahko uničiš

Mladi se moramo združiti
S Petki za prihodnost, na katerih so mladi povzdignili glas in opozorili na pomen varovanja okolja, se je po njenem mnenju nekaj malega že spremenilo.
Pomemben je vsak, še tako majhen korak. »Mislim, da smo mladi precej ozaveščeni, trudimo se za spremembe. Bolj problematična je starejša
generacija, ki pa hkrati obvladuje tudi vse državne vzvode. Rasli so v zdravem okolju, pa vmes zaradi tesnih vezi s kapitalizmom izgubili zavedanje, da
je pomembno ohranjati čisto naravo,« pravi Dijana Čataković, ki ljubi potovanja in odkrivanje sveta.

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

Kako je danes v Sloveniji biti mlad, jo vprašam. »V tej koronakrizi je kar težko, sploh za vse, ki smo pravkar diplomirali oziroma magistrirali. Težko je
dobiti službo, sploh pa zasesti funkcije, kjer bi dejansko lahko kaj spremenil. Ker smo majhni, je veliko odvisno od pravih poznanstev. Čeprav je to
povsod prisotno, je v tako majhni državi morda le še bolj očitno. Če Slovenijo primerjam z Indonezijo, je biti tu študent seveda neprimerljivo lažje, sploh
z vsemi bonitetami, ki nam pripadajo, od subvencij, študentskih bonov in domov, tam tega ni.«

Izobraževalni sistem je na trenutke preveč rigiden, da bi mladim priučil potrebno družbeno kritičnost, pravi Dijana Čataković. FOTO: Tiziano Biagi
Ko si bo nabrala dovolj znanja in izkušenj, ne vidi nobene težave, da se ne bi vrnila v Slovenijo. »Promoviramo se, kako smo zelena država, pa nismo.
Mladi, ki nam je mar za okolje, se moramo združiti in nekaj spremeniti. Zato se vidim tu. Težko je reči, kaj se bo zgodilo čez pet let, veliko je odvisno od
tega, kdo bo zasedal vodilne položaje, kako mar jim bo za čisto okolje in za pozitivne spremembe,« pravi. Proaktivne politike pri nas ni, o tem je
prepričana, a poskuša ostati optimist. Tudi izobraževalni sistem je na trenutke preveč rigiden, da bi mladim privzgojil oziroma priučil potrebno družbeno
kritičnost. »Težava so starejši profesorji, ki pridejo v razred, odpredavajo svoje in odidejo. Mlajši učitelji in profesorji bolj spodbujajo izmenjavo mnenj,
želijo slišati, kaj imaš povedati, in sprejemajo kritično miselnost.«

Od doktorata iz bolezni raka do medicinskih komunikacij
Po njenem mnenju je težava tudi v preveliki rabi družbenih omrežij, tam tako rekoč poteka vsa komunikacija. »Mladi si minimalno potrebo po
socializaciji zadovoljijo z družbenimi omrežji, dovolj jim je, da malce poklepetajo in si izmenjajo nekaj sporočil v spletnih klepetalnicah. Vedno manj je
želje, da bi šli iz hiše, s koronavirusom je to postalo še bolj očitno. Mladi bi morali bolj aktivno sodelovati na lokalnem in kasneje državnem nivoju, tako
se bodo zgodile spremembe.«
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Kvaliteta življenja v Sloveniji se ji zdi – če da na stran politiko – na visokem nivoju. »Imamo vse štiri letne čase, česar mi je v Aziji zelo manjkalo. Vse
imamo pri roki, od hribov, jezer do morja, za nekoga, ki ima rad šport, je to odlično. Poleg tega so domačinu stvari poznane – če hočeš nekam v tujino in
želiš biti vsaj približno enakopraven, se moraš najprej naučiti jezika ter delovanja tamkajšnjega sistema. Davkov, recimo, zdravstva in podobno. Za to
porabiš ogromno časa in energije in vedno si tujec, ne glede na vse.«
Ob kavi

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

①Kateri je najpomembnejši izum v zgodovini človeštva? Vlak.
②Tri stvari, brez katerih ne morete živeti? Živali, zelenjava, papir in svinčnik.
③Koga najbolj občudujete? Starše.
④Katero knjigo imate trenutno na nočni omarici? Plan B Boštjana Videmška in Couchsurfing okoli sveta Briana Thackerja.
⑤Kaj vam je bližje, Slovenija ali tujina? Oboje.
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Epidemija v tretjem četrtletju manj vplivala na opravljene delovne ure

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

Pozitivno je na stopnjo rasti skupnega števila opravljenih ur vplivalo manjše število praznikov.

Odpri galerijo
Povprečno največ delovnih ur na mesec, in sicer 129, so opravili zaposleni v gradbeništvu, navaja statistični urad. FOTO: Tadej Regent/Delo

Marjana Kristan Fazarinc
07.12.2020 ob 12:30

Marjana Kristan Fazarinc
07.12.2020 ob 12:30
Delite
Ljubljana - Epidemija covida-19 je v letošnjem tretjem četrtletju občutno manj vplivala na opravljene delovne ure kot v drugem četrtletju, predvsem
zaradi manjšega števila napotitev zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo. Zaradi omejitev, povezanih z ukrepi za ustavitev pandemije, je bilo v
tretjem četrtletju letos opravljenih za 0,1 odstotka manj delovnih ur kot v enakem obdobju lani, pa čeprav je posamezna zaposlena oseba opravila v
tem obdobju v povprečju za 2,7 odstotka več delovnih ur kot v istem lanskem obdobju.
Kot so sporočili iz statističnega urada, so v Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, v
letošnjem tretjem četrtletju opravile 283,8 milijona delovnih ur, kar je za 0,1 odstotka manj kot v istem lanskem četrtletju. Odstotni delež opravljenih
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delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 73,7 odstotka.

Drugi val poslabšal gospodarsko ozračje doma in na tujem

Pozitivni vpliv manjšega števila praznikov
Pozitivno je na stopnjo rasti skupnega števila opravljenih delovnih ur v letošnjem tretjem četrtletju (v primerjavi z istim obdobjem v 2019) vplivalo večje
število delovnih dni zaradi manjšega števila praznikov, negativno pa manjše število zaposlenih oseb in ukrepi, ki so bili sprejeti v zvezi z epidemijo
covida-19, kot so napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo in subvencija za delo s skrajšanim delovnim časom. Tako so zaposleni v
tretjem četrtletju 2020 opravili na mesec povprečno 123 delovnih ur ali za 2,7 odstotka več kot v istem obdobju 2019.
Kot še navaja statistični urad, so povprečno največ delovnih ur na mesec, in sicer 129, opravili zaposleni v gradbeništvu, poleg tega pa še v
dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (in sicer za 10,7 odstotka). Delovno najmanj obremenjene glede na število
opravljenih delovnih ur, pa so bile v tem četrtletju osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, saj so v povprečju opravile 107 delovnih ur na mesec
ali 16 delovnih ur na mesec manj od slovenskega povprečja.

Največje znižanje v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Najizraziteje se je skupno število opravljenih delovnih ur v tretjem četrtletju letos glede na isto obdobje lani znižalo v drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih (za 13,6 odstotka), katerim je sledila dejavnost gostinstvo (za 10,5 odstotka). V obeh je bilo zmanjšanje skupnega števila opravljenih
delovnih ur predvsem posledica manjšega števila zaposlenih oseb in omejitev, povezanih z omenjenimi ukrepi za ustavitev epidemije covida-19, še
navajajo na statističnem uradu.

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

Skupno število opravljenih delovnih ur pa se je v tem obdobju glede na isto obdobje prejšnjega leta najbolj zvišalo v dejavnostih javne uprave,
obrambe in obvezne socialne varnosti (za 11,2 odstotka), in sicer predvsem zaradi večjega obsega opravljenega nadurnega dela.

40

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

07.12.2020
Monday, 07:00
Ponedeljek,
07:00

Kazalo

https://www.sta.si/2840564/razmere-na-slovenskih-c...

1/1

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri
Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste megla ponekod po državi v pasovih zmanjšuje vidljivost.
Zastoj tovornih vozil, dolg dva kilometra, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so na
odstavnem in voznem pasu.
Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu tri ure, na Obrežju pa pol ure.
Zaradi poplavljenega cestišča so popolne zapore na glavni cesti Pivka-Ilirska Bistrica pri Dolnji Bitnji ter na cesti Sečamejni prehod Sečovlje.
Zaradi zemeljskega plazi je cesta Kropa-Dražgoše zaprta pri Jamniku, na cesti Šmarje-Dragonja pri Grintovcu pa je
oviran promet.
Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi zimskih razmer.
Do 8. decembra bo cesta Mlačevo-Rašica zaprta zaradi rekonstrukcije ceste pri Čušperku.
Do 13. decembra bo na Hotunju zaradi rekonstrukcije zaprta cesta Dole-Ponikva-Loče.
Do 18. decembra bo cesta Ruta-Pesek zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje vodovoda zaprta v Lovrencu na Pohorju.

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

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si
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Župana občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane
enotna glede cestne povezave
Župana občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane, Gašper Uršič in Milan Čadež, sta na ministrstvo za infrastrukturo
naslovila pobudo za sodelovanju pri prostorskem načrtu skupnega pomena. Uršič pričakuje enotnost lokalne, pa tudi
nacionalne politike glede nujnosti izgradnje kakovostne cestne povezave Cerkno-Gorenja vas v Poljanski dolini.
Cestna povezava med Cerknim in Poljansko dolino zaradi industrije in turizma ni pomembna le za cerkljansko kotlino,
pač pa tudi za velik del Posočja. Vsaj pol stoletja, odkar je industrija na cerkljanskem pričela dobivati krila, so tudi znani
načrti o gradnji predora. Sprva pod Kladjem, kasneje so načrtovalci našli navidez boljšo rešitev med Novaki in Kopačnico.
Občina Gorenja vas - Poljane se s to rešitvijo ni nikoli strinjala, saj bi po njihovem mnenju cesta preveč zarezala v idilično
dolino z aktivnimi načrti za termalni turizem v sami Kopačnici.
Na Direkciji RS za infrastrukturo imajo na mizi sedem tako imenovanih severnih in južnih variant, a se v zadnjem času zdi
najbolj verjetna povezava med Cerknim oziroma Planino in Sovodnjem, za katero sta našla skupen jezik tudi župana
občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane. V začetku novembra sta na ministrstvo za infrastrukturo naslovila pobudo za
prostorski načrt skupnega pomena, v kateri med drugim navajata, da sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri
pripravi podrobnega prostorskega načrta.
Gre za projekt, ki bo lahko realiziran čez 10 ali 15 let. Tomaž Willenpart z državne direkcije za infrastrukturo je povedal,
da se na direkciji trudijo, da bi študije različnih variant s soglasjem za najboljšo naredili čim prej. Južna, s krajšim
predorom pod Kladjem, bi bila po njegovem mnenju tehnično zahtevna, a kljub temu cenejša, njena vrednost naj bi bila
med 100 in 130 milijoni evrov. Severna varianta, med Novaki in Kopačnico, pa bi lahko presegla 200 milijonov evrov.

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

Uršič je prepričan, da je soglasje med obema občinama zelo pomembno. "Prve korake k zbliževanju stališč smo naredili.
A brez enotnosti v kraju ne bo šlo. Pri tako velikih projektih mora biti celotna občina enotnega mnenja, le tako si lahko
uspešen pogajalec z državo. Če se bomo na tem nivoju kregali, bomo zapadli v veliko razvojno luknjo, ki bo čez 20 let
razpolovila število prebivalcev," je še dodal.
Sveža novica je ta, da bo v kratkem stekla prenova zelo kritičnega odseka regionalne ceste med Sovodnjem in Trebijo.
Odločitev o oddaji del za projekt sanacije zidov in brežin Trebija-Sovodenj na tem odseku je namreč pravnomočna.
Naročnik del je Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancer pa Občina Gorenja vas - Poljane. Pogodbena izvajalca del sta
vodilni partner CVP iz Ljubljane in partner I.CO.P S.p.A iz Vidma v Italiji. Pogodbena vrednost del znaša 4,63 milijona
evrov.
Izvajalec mora pred pričetkom del na gradbišču pripraviti tehnološko dokumentacijo za izvedbo del, ki bo potekala na
zahtevnem strmem terenu nad in pod ozko cesto ter bo vključevala še izvedbo opornih in podpornih zidov ter
rekonstrukcijo premostitvenega objekta.
Od vremenskih pogojev je odvisno, kdaj bo gradbišče zaživelo. V pridobivanju je tudi še manjši del zemljišč, potrebnih za
gradnjo. Zaključek del je predviden v drugi polovici leta 2022.
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V Velikem Podlogu pri Krškem bodo gradili
novo podružnično šolo in otroški vrtec
Krški župan Miran Stanko in predsednik uprave krške družbe Kostak Miljenko Muha sta nedavno podpisala pogodbo za
izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem
Podlogu. Naložba bo občinski proračun stala nekaj več kot tri milijone evrov. Graditi naj bi začeli prihodnje leto.
Po napovedi krške občine naj bi šolo in vrtec v novo zgradbo preselili leta 2022.
Novo stavbo podružnične šole in vrtca bodo zgradili v bližini zdajšnje šole v Velikem Podlogu. Z nekaj manj kot 1400
kvadratnimi metri uporabne notranje površine pa bodo dobili bistveno več prostora in s tem rešili perečo prostorsko
stisko.
Nove igralne in učne površine bodo tudi ustrezale zakonodajnim in drugim sodobnim zahtevam za otroške vrtce in
osnovne šole, so dodali.
Za novi vrtec so sicer predvideli tri enote oz. igralnice, dve za nižjo starostno skupino od enega do treh let in eno za
starostno skupino od treh do šestih let. V novi podružnični šoli so predvideli štiri razrede oz. učilnice.
Podružnično šolo Osnovne šole Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu zadnje šolsko leto v prvih štirih razredih
obiskuje 62 učencev, v otroškem vrtcu z enotama Peter Pan in Lumpki pa imajo vpisanih 52 otrok.

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

Občina Krško je sicer v krajevni skupnosti Veliki Podlog zadnja leta uredila krožišče na cestnem odseku Krško-Križaj,
izvedla komasacije in agromelioracije, po končanju urejanja komunalne infrastrukture v vaseh Jelše in Gorica pa letos
nadaljujejo ureditev komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu. Tam urejajo tudi prostore krajevne skupnosti, so še
sporočili s krške občine.
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GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri
520 milijonov evrov
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skušala oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi
implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra do konca novembra. Srednja ocena izgubljene dodane
vrednosti je pri 520 milijonov evrov, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 milijonov evrov in zgornjo pri 600 milijonov
evrov.
Kot je zapisal glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc, so uporabili predpostavko, da se bodo omejitveni ukrepi v enakem
obsegu podaljšali do konca leta. V tem primeru bi bruto domači proizvod (BDP) v zadnjem četrtletju na letni ravni upadel
za 6,5 odstotka.
"V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva,
bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene
dodane vrednost kasneje lahko povrnjena z večjo intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju," je navedel.
Pričakovan odboj slovenskega BDP v tretjem četrtletju je bil precej nad pričakovanji. Primerjava medletnega gibanja
kaže, da je slovenski BDP v prvem in drugem četrtletju upadel za 1,7 oziroma za 1,6 odstotne točke bolj kot v povprečni
članici EU, medtem ko je bila ta sprememba v tretjem četrtletju v Sloveniji ugodnejša, in sicer je bil padec v Sloveniji nižji
za 1,5 odstotne točke.
Zelo pomemben podatek v povezavi z BDP po navedbah Ivanca podaja tudi pogled na sredstva za zaposlene, ki
predstavljajo polovico BDP. V tretjem četrtletju so bila nominalno v Sloveniji višja za 1,3 odstotka, v območju evra pa za
0,9 odstotka.

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

Cene hrane in pijač so se v Sloveniji na medletnem nivoju povečevale za 1,2 odstotne točke hitreje kot v območju evra,
cene alkohola in tobaka pa za 0,5 odstotne točke hitreje.
Cene tekstila in obutve so v Sloveniji upadle bolj (-2,1 odstotka) kot v območju evra (-0,5 odstotka). Velike razlike so bile
še pri cenah v transportu in komunikacijah. Cene v kategoriji transporta so v Sloveniji upadle precej hitreje (-8,3 odstotka)
kot v območju evra (-3,5 odstotka), predvsem zaradi večje uporabe tekočih goriv v osebnem transportu v Sloveniji kot
tudi znižanja trošarin na goriva. Na drugi strani so šle cene komunikacijskih storitev povsem v nasprotno smer.
Ivanc je še ocenil, da se bodo cene, merjene z indeksom HICP, v Sloveniji v 2020 v povprečju znižale za 0,3 odstotka.
Indeks cen življenjskih potrebščin, ki meri potrošnjo slovenskih gospodinjstev, vključujoč porabo v tujini, pa se bo znižal
nekoliko manj, in sicer za 0,1 odstotka.

44

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

07.12.2020
Monday, 11:46
Ponedeljek,
11:46

Kazalo

https://www.sta.si/2840700/gzs-cena-drugega-vala-e...

1/1

GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri
520 milijonov evrov
Ljubljana, 7. decembra - Gospodarska zbornica Slovenije obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi
implementacije zajezitvenih ukrepov, namenjenih preprečevanju širjenja covida-19, od konca septembra do konca
novembra ocenjuje na 520 milijonov evrov. To je srednja ocena izgubljene dodane vrednosti, z najverjetnejšo spodnjo
mejo pri 440 milijonov evrov in zgornjo pri 600 milijonov evrov.

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

V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva, tudi industrije in gradbeništva, bi
bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje
lahko povrnjena z večjo intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju, je navedel glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc.
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Na konferenci o urbani mobilnosti izpostavili
vpliv pandemije na razvoj inovacij
Pandemija covida-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi, so ugotavljali govorci današnje
konference o urbani mobilnosti. Poleg reševanja koronske krize je pametna mobilnost eden izmed aktualnih izzivov, ki se
tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvijajo s svetlobno hitrostjo, je bilo slišati.
V času epidemije covida-19 smo se po besedah državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Blaža Košoroka še
močneje povezali z mestom, v katerem živimo. "Marsikdo od nas je v tem času še toliko bolj opazil prednosti in slabosti
svojega kraja - ali imamo dovolj kvalitetnih in varnih površin za hojo, bodisi za dnevno mobilnost v službo bodisi za
rekreacijo, ali so v našem mestu dobro urejene kolesarske povezave, ki nam omogočijo, da se po opravkih namesto z
avtomobilom raje odpravimo s kolesom in tako razbremenimo okolje in hkrati naredimo še kaj za svoje zdravje," je naštel.
Kot je izpostavil Košorok, vsi želimo živeti v zdravih mestih s kvalitetnim javnim površinami, pomemben del razvitih mest
pa je po njegovih besedah med drugim celovito urejen promet na vseh ravneh, z vso potrebno infrastrukturo in
informacijsko tehnologijo za upravljanje prometa in podporo uporabnikom. Ministrstvo proces preobrazbe mest na poti k
trajnostnemu razvoju podpira s pomočjo različnih projektov, programov in finančnih spodbud, je pojasnil.
Ob zaključevanju sedanjega programskega obdobja evropske kohezijske politike se že pripravljajo na naslednjega. "S
pomočjo kohezijskih sredstev želimo v obdobju 2021-2027 nadaljevati proces, ki smo ga zastavili. Načrtujemo, da bomo
sredstva še naprej namenjali za izdelavo celostnih prometnih strategij, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje,
postajališča javnega prevoza in sisteme P+R," je dejal.

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

Ker je trajnostna mobilnost pomembna tako za zmanjševanje emisij iz prometa kot za manj gneče in nesreč na naših
cestah, nameravajo na ministrstvu ta proces še okrepiti. Med drugim bodo financirali še več aktualnih vsebin, pri čemer je
Košorok izpostavil alternativna goriva v prometu in podporo orodjem za učinkovitejše upravljanje prometa. "Predvsem pa
bomo vse napore uperili v izboljšanje javnega prevoza v Sloveniji," je dejal v nagovoru udeležencev spletne konference.
Tudi direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije Aleš Žnidarič se je v dotaknil vplivov pandemije na mobilnost. "Ubrani
transport je odgovoren za četrtino emisij ogljikovega dioksida, ki nastanejo zaradi transporta, ter za skoraj 70 odstotkov
vseh prometnih nesreč," je začel, ob tem pa spomnil, "da smo marca letos ugotavljali, kako so si evropska mesta ob
skoraj popolnem zaprtju prometa zaradi koronske krize opomogla zaradi manjšega onesnaženja zraka".
Po drugi strani se je popolnoma ustavil javni transport, kar je po Žnidaričevih besedah spodbudilo razvoj inovacij na
področju mobilnosti blaga in ljudi, kreiranje odprtih urbanih prostorov ter druge iniciative za ozelenitev urbane mobilnosti.
"Digitalne transformacije, uporaba umetne inteligence in robotizacija vodijo v smer pametne mobilnosti, ki vključuje tudi
pametno infrastrukturo," je pojasnil.
Žnidarič je poudaril, da je mobilnost danes, poleg reševanja koronske krize, ena izmed aktualnih tem, ki se tudi s
pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvijajo s svetlobno hitrostjo. "Čeprav so slovenska mesta manjša od
tipičnega evropskega središča, prav zaradi primerne velikosti predstavljajo enkratno priložnost za preverjanje inovacij v
praksi," je menil.
Na dvodnevni konferenci z naslovom EIT Urbana mobilnost - povezovanje skupnosti z regionalnim ekosistemom inovacij,
ki jo pripravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije, bodo sodelujoči danes in torek med drugim predstavljali dobre prakse in
projekte s področja mobilnosti.
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Bisnodova analiza: S certifikatom bonitetne
odličnosti 15 odstotkov slovenskih podjetij
V razred bonitetne odličnosti se po najnovejši raziskavi svetovalno-analitske družbe Bisnode uvršča 15,1 odstotka
slovenskih podjetij. V Bisnodu poudarjajo, da so podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti v koronski krizi v bistveno
boljši kondiciji. Več kot 98 odstotkov jih posluje brez blokad računov.
Aktualna analiza podjetij s certifikatom bonitetne odličnosti je po Bisnodovih navedbah npr. pokazala, da je več kot 98
odstotkov podjetij s tem nazivom za leto 2019 tudi letos poslovalo uspešno. Kljub resni krizi niso imela nobene blokade
transakcijskih računov.
V Bisnodu so zapisali, da imajo podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti tudi večjo verjetnost, da bodo z uspešnim
poslovanjem nadaljevala po koncu gospodarske krize zaradi epidemije covida-19, medtem ko so podjetja z nižjimi
bonitetnimi ocenami bolj izpostavljena tveganjem.
Po aktualni Bisnodovi raziskavi iz novembra letos se s certifikatom ponaša 15,1 odstotka podjetij. Med njimi se v najvišji
razred podjetij, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti že tri leta zapored, uvršča 12,8 odstotka gospodarskih družb.
Med podjetji, ki dosegajo bonitetno odličnost, je skoraj tri četrtine mikro družb (73,5 odstotka), sledijo mala podjetja (22,4
odstotka), srednja (2,9 odstotka) in velika (en odstotek).
Bonitetno odličnost izkazuje največ podjetij iz osrednjeslovenske regije, in sicer jih od tam prihaja 38,1 odstotka. Sledijo
podravska regija (12,2 odstotka), gorenjska (10,9 odstotka), savinjska (10,3 odstotka) in obalno-kraška ter goriška (obe
5,6 odstotka). Tik za njimi je jugovzhodna Slovenija (5,5 odstotka).

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

Med podjetji, ki izkazujejo bonitetno odličnost, je največ podjetij, ki spadajo v sektor trgovine, vzdrževanja in popravil
motornih vozil (21,1 odstotka), sledijo podjetja, ki opravljajo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17,9 odstotka),
podjetja iz predelovalnega sektorja (17,6 odstotka), gradbeništva (10,4 odstotka) in prometa ter skladiščenja (7,7
odstotka).
Ob primerjavi podjetij s certifikatom bonitetne odličnosti s povprečjem slovenskega gospodarstva se po Bisnodovih
navedbah pokaže, da so v vseh kazalnikih bolj uspešna in učinkovita. Povprečna dobičkonosnost njihovega poslovanja
po deležu dobička v skupnih sredstvih je bila lani 6,6 odstotka, medtem ko je bila v gospodarstvu 4,4 odstotka. Tudi
stalnost pri doseganju dobičkov je pri bonitetnih odličnjakih po Bisnodovih navedbah višja kot v gospodarstvu.
Podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti tudi več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (58 odstotkov). Za
gospodarstvo kot celoto je ta delež pri 49 odstotkih. Nadpovprečnost poslovanja se kaže tudi pri prihodkih, dobičku in
dodani vrednosti na zaposlenega. Ta za podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti dosega 52.315 evrov, medtem ko je
slovensko povprečje pri 46.470 evrih.
Certificirana podjetja se bolje izkažejo tudi pri plačilni disciplini, saj v povprečju plačujejo pred rokom, za razliko od
povprečja v slovenskem gospodarstvu, kjer je povprečna zamuda do sedem dni, še poudarjajo v Bisnodu.
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Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 12.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 7. do 13. decembra.
PONEDELJEK, 7. decembra
JERUZALEM - Premier Janez Janša bo na povabilo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na uradnem obisku v
Izraelu. Srečal se bo tudi s predsednikom Reuvenom Rivlinom, z zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem ter s
predstavniki različnih podjetij. Med drugim bodo razpravljali o ključnih zunanjepolitičnih temah ter nadaljnjem sodelovanju
na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence. (še 8.)
WASHINGTON - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na povabilo državnega sekretarja ZDA Mika Pompea
obiskal Washington. Razpravljala bosta o aktualnih vprašanjih skupnega interesa ter o novih priložnostih za skupno
sodelovanje. Spremljal ga bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo v okviru obiska podpisal memorandum o
razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem. (še 8.)
LJUBLJANA - Izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o finančni razbremenitvi občin.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje ministrov EU, pristojnih za telekomunikacijo in digitalizacijo, na katerem bodo med
drugim obravnavali predlog zakonodaje o uporabi podatkov, udeležil se ga bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
BRUSELJ - Virtualno neformalno zasedanje ministrov EU, pristojnih za potrošniško politiko, na katerem je predvidena
razprava o novi potrošniški agendi za obdobje 2020-2025, udeležil se ga bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
BRUSELJ - Zasedanje zunanjih ministrov EU, v ospredju bodo odnosi EU in ZDA ter razprava o strateški avtonomiji.

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

LJUBLJANA - Po kongresu DeSUS se bo novi predsednik stranke Karl Erjavec sešel z vodstvom stranke in s poslansko
skupino.
LJUBLJANA - Spletna konferenca ob zagonu programa Obzorje Evropa, nagovore bodo imeli evropska komisarka za
inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel, vodja PEK Zoran Stančič, gospodarski minister
Zdravko Počivalšek ter šolska ministrica Simona Kustec.
LJUBLJANA - Slovenska družboslovna konferenca o evropski demokraciji in razvoju, udeležence bo nagovoril vodja PEK
Zoran Stančič.
LJUBLJANA - Mednarodna spletna konferenca o urbani mobilnosti, ki jo pripravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije. (še
8.)
BRUSELJ - Spletna konferenca o pravicah ljudi v EU v naslednjem desetletju, ki jo pripravljata Agencija EU za temeljne
pravice in Evropska komisija.
LJUBLJANA - Začetek preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
snovi v prometu, ki jo pripravljata agencija za varnost prometa in policija. (do 31.)
TOREK, 8. decembra
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se bo za zaprtimi vrati med drugim seznanila s
poročilom o izvedenem nadzoru na NPU.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo bo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnaval poziv k odpravi nepravilnosti in
zamud ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi in vlog za pridobitev pravice
do plačila prispevkov za socialno varnost. Na ločeni seji bodo razpravljali o odvzemu statusa samozaposlenemu v kulturi
Zlatanu Čordiću - Zlatku.
BERLIN - Virtualna ministrska konferenca o informacijski družbi, ki jo v okviru predsedovanja Svetu EU organizira
Nemčija, na kateri bodo virtualno podpisovali tudi Berlinsko deklaracijo. Udeležil se je bo minister Boštjan Koritnik.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje ministrov EU za promet, na katerem bodo med drugim razpravljali o mobilnostnem
svežnju, udeležil se ga bo državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič.

48

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

07.12.2020
Monday, 00:15
Ponedeljek,
00:15

Kazalo

https://www.sta.si/2840493/tedenska-napoved-sloven...

2/4

BRUSELJ - Virtualno zasedanje Sveta EU za splošne zadeve. Udeležil se ga bo državni sekretar na MZZ Gašper
Dovžan.
LJUBLJANA - Virtualni Dan slovenskega turizma o turizmu med in po covidu-19, uvodni govorci bodo gospodarski
minister Zdravko Počivalšek, direktorica STO Maja Pak in predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije Andrej
Prebil.
PTUJ - Seja kolegija županov Spodnjega Podravja, med drugim bodo obravnavali predlog spremembe nujnih
investicijskih vlaganj v vodovodni sistem Ptuj 2020-2021.
LJUBLJANA - Virtualna sklepna konferenca projekta za vzpostavitev lokalne pridelave ekoloških semen Semenjalnica z
nagovorom kmetijskega ministra Jožeta Podgorška.
LJUBLJANA - Akademski forum Nove univerze o vplivu covida-19 na prihodnje obrambne izdatke EU.
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v EU in območju evra za tretje letošnje četrtletje.
SREDA, 9. decembra
BRDO PRI KRANJU - Predvidoma redna tedenska seja vlade.
LJUBLJANA - Osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v organizaciji KPK, nagovore bodo imeli
predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Simona Kustec in predsednik KPK Robert Šumi.
LJUBLJANA - Odbor DZ za pravosodje bo obravnaval letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč ter letno
poročilo Sodnega sveta RS za leto 2019.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanje zadeve bo na delno zaprti seji med drugim obravnaval pobudo za sklenitev
sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom.

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

LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval pobudo družbe Magistrat International za začetek postopka za
oceno ustavnosti zakona o trgovini ter zakona o dopolnitvah zakona o trgovini s predlogom za začasno zadržanje
izvrševanja predpisa.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za
finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo, se
bo za delno zaprtimi vrati med drugim dogovorila o delu.
LJUBLJANA - Seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k noveli zakona o vrtcih.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo obravnaval predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi
afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.
LJUBLJANA - Uradni dogodek ob podpisu pogodbe o strateškem partnerstvu med družbo SŽ-Tovorni promet in češkim
EP Holdingom.
LJUBLJANA - Spletna konferenca Program projektov eProstor in slovenski Inspire dan, sodeloval bo tudi minister
Boštjan Koritnik.
LJUBLJANA - Globalna okrogla miza o umetni inteligenci in nacionalni digitalni konkurenčnosti, ki jo organizirata Boston
Consulting Group in Unesco Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, udeležil se je bo tudi minister Boštjan
Koritnik.
LJUBLJANA - Okrogla miza v organizaciji evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D) o slovenski družbi po covidu-19.
LJUBLJANA - Ob robu Svetovne konference o svobodi medijev virtualna ministrska okrogla miza o varnosti novinarjev,
udeležil se je bo državni sekretar na MZZ Stanislav Raščan.
LJUBLJANA - Spletna investicijska konferenca o priložnostih v slovenskem turizmu, gradbeništvu in inovativnih rešitvah,
ki jo pripravlja agencija Spirit.
LJUBLJANA - Virtualna okrogla miza v organizaciji Krke o razkuževanju površin za zaščito pred koronavirusom,
sodeloval bo tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec.
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LJUBLJANA - Novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije ob začetku vseslovenske akcije preventivnih
pregledov ustne votline.
LJUBLJANA - Pogovor o priložnostih za slovenska startup podjetja glede sodelovanja z izraelskimi podjetniki,
sodelovala bo tudi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič.
LJUBLJANA - Spletni mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, udeležilo se ga bo 21 prevajalk in
prevajalcev iz 17 držav. (do 12.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika.
ČETRTEK, 10. decembra
BRUSELJ - Vrh EU, ki se ga bo predvidoma udeležil premier Janez Janša. Obravnavali bodo sveženj za okrevanje,
brexit, razmere v Turčiji, podnebne cilje in razmere glede covida-19. (še 11.)
RIM - Zunanji minister Anže Logar bo na obisku v Rimu, kjer se bo srečal z italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di
Maiom. Med drugim bosta razpravljala o ukrepih za soočanje s pandemijo ter o regionalnem sodelovanju in sodelovanju
na Jadranu. Rim bo obiskal tudi kmetijski minister Jože Podgoršek, med drugim se bo sestal z vodilnimi predstavniki
italijanskega ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
FRANKFURT - Seja sveta Evropske centralne banke, na kateri bodo zaradi razmer, povezanih s pandemijo,
najverjetneje sprejeli spremembe monetarne politike.
LJUBLJANA - Virtualno zasedanje Generalne skupščine Strategije EU za alpsko regijo. Udeležil se je bo državni
sekretar na MZZ Gašper Dovžan.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo seznanil s poročilom o stanju kmetijstva, živilstva,
gozdarstva in ribištva v letu 2019.

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

LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor javnih financ in odbor DZ za zadeve EU se bosta na skupni seji seznanila z
letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2019.
LJUBLJANA - Mandatno-volilna komisija DZ bo med drugim obravnavala predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja
mandata članu programskega sveta RTVS.
LJUBLJANA - Dan fiziologije 2020, ki ga pripravljata Slovensko fiziološko društvo in Slovenska akademija znanosti in
umetnosti.
LJUBLJANA - Spletna razprava v organizaciji Kemijskega inštituta o nevarnosti koronavirusnih obolenj, pomenu
imunosti, cepivu in pomenu sledenja obolevnosti prebivalstva, sodelovala bosta tudi kardiolog Marko Noč in imunolog
Alojz Ihan.
LJUBLJANA - Mercator bo objavil gospodarski načrt za leto 2021.
BRUSELJ - Virtualno zasedanje Evropskega foruma za umetno inteligenco, uvodni govornik bo minister Boštjan Koritnik.
LJUBLJANA - Okrogla miza Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja na temo preprečevanja nasilja nad
ženskami.
LJUBLJANA - Ustavna debata Nove univerze o vladavini prava v evropskem ustavnem prostoru.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil oktobrske podatke o zunanji trgovini in o industrijski proizvodnji.
PLANICA - S kvalifikacijami se bo začelo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici. Z ekipno tekmo se bo
sklenilo v nedeljo.
LJUBLJANA - Začetek spletnega 36. festivala LGBT filma s projekcijo filma Parie Daryae. (do 20.)
LJUBLJANA - Mednarodni dan človekovih pravic.
PETEK, 11. decembra
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VATIKAN - Zunanji minister Anže Logar in kmetijski minister Jože Podgoršek bosta na obisku v Vatikanu. Med drugim se
bosta udeležila sprejema pri papežu Frančišku ter osvetlitve slovenske smreke na Trgu sv. Petra, Logar bo imel na
slovesnosti tudi nagovor.
LJUBLJANA - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za pravosodje bosta na skupni
seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljala o javnosti sodb in vprašanju zaupanja v sodstvo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog zakona o davku na motorna vozila.
LJUBLJANA - Virtualni pogovor s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije o aktualnih evropskih
temah, ki ga bo gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Nacionalna spletna kriminološka konferenca Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani z
nagovorom direktorja inštituta Aleša Završnika.
KOPER - Luka Koper bo objavila povzetek poslovnega načrta za 2021 in oceno poslovanja za letošnje leto.
SOBOTA, 12. decembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
NEDELJA, 13. decembra
MOKRONOG - V občini Mokronog-Trebelno bodo potekale ponovne nadomestne volitve v občinski svet.

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

ROGAŠKA SLATINA - Napovedan je referendum o postavitvi razglednega stolpa v Rogaški Slatini.
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Borovnica

Obnova železniške postaje leta 2025
Borovnici se čez nekaj let obeta dograjena železniška postaja ter obnova proge med
postajama Preserje in Borovnica. Že čez nekaj dni pa bo postaja dobila novo kolesarnico.
aro

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

7. december 2020 05:32
Predviden čas branja: 3 min

7. december 2020 5:32

Borovniška železniška postaja bo morala še nekaj časa počakati na obnovo. (Foto: Luka Cjuha)

V sklopu nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača bo obnovljena oziroma dograjena tudi
železniška postaja v Borovnici, kar bo državo, ki si obeta tudi evropsko sofinanciranje v finančni
perspektivi 2021–2027, stalo okoli 14 milijonov evrov. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da
predvidevajo začetek gradnje v letu 2025. Zgradili bodo nov bočni in otočni peron ter podhod za
zunajnivojski dostop na perone, ki bo opremljen z dvigali za gibalno ovirane. Na borovniški občini so
si želeli, da bi bil zunajnivojski dostop do peronov zagotovljen z obeh strani. Pravijo, bi tako povezal
del Borovnice, ki leži na drugi strani železniške proge, »pod katero zdaj poteka ozek podhod, ki se
do Ceste pod goro nadaljuje s strmim in zavitim stopniščem, kar onemogoča uporabo kolesarjem,
staršem z otroki v vozičkih in osebam, ki so pri svojem gibanju vezane na uporabo vozička«.
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Direkcija za infrastrukturo občini te želje ne bo uresničila, dostop do podhoda bo tako mogoč le s
strani, na kateri je postajno poslopje, kjer so tudi parkirišče P+R, kolesarnica in avtobusna postaja.
Na direkciji pravijo, da so predlog obravnavali, vendar so idejo opustili zaradi hriba, ki se strmo
dviguje tik ob progi. »Uvodne geološke raziskave so pokazale, da bi bilo treba izvesti obsežne
dodatne gradbene ukrepe za stabilizacijo in podporo hriba, ki pa so bili ocenjeni kot ekonomsko
neupravičeni. Zato je bila sprejeta odločitev, da se izvede podhod, ki bo dostopen le z ene strani,«
pravijo na DRSI. V okviru obnove proge Ljubljana–Divača bodo predvidoma po letu 2022 obnovili
odsek med postajama Preserje in Borovnica v vrednosti 33 milijonov evrov, v Borovnici pa načrtujejo
tudi gradnjo elektronapajalne postaje med letoma 2021 in 2022 v vrednosti 3,9 milijona evrov.

Kmalu bo zgrajena kolesarnica

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

Slovenske železnice v Borovnici gradijo tudi kolesarnico v sklopu projekta ureditve parkirnih mest za
kolesa na omrežju Slovenskih železnic. Letos in prihodnje leto nameravajo urediti 212 postaj in
postajališč. Projekt financira ministrstvo za okolje iz podnebnega sklada. Kolesarnica v Borovnici bo
stala dobrih 71.000 evrov in bo končana predvidoma do desetega decembra. Na občini pravijo, da
bodo imeli kolesarji na in pri železnici na voljo sto pokritih mest za kolesa. »S tem bo pokritih
parkirnih mest za kolesarje celo nekaj več, kot je na P+R parkirišč za avtomobile,« pravijo na občini,
kjer opažajo, da pokrita kolesarnica na parkirišču P+R za zdaj zadostuje, a pričakujejo, da se bo do
leta 2023, ko bo zgrajena kolesarska povezava Borovnica–Breg pri Borovnici, število kolesarjev
bistveno povečalo. Poleg tega je predvidena tudi rekonstrukcija odseka regionalne ceste Vrhnika–
Podpeč, pri kateri računajo na evropska kohezijska sredstva. aro
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Ko ni dileme, kakšna gradnja, temveč kakšna
družinska hiša
Ko se odločamo za novo družinsko gradnjo, se večina novih graditeljev najprej zamisli, ali se
odločiti za klasično zidano gradnjo, montažno gradnjo ali morda še kaj tretjega … Vsak način
gradnje nas lahko prepričuje s svojimi prednostmi, od našega pogleda nanje pa je nazadnje
odvisna tudi naša odločitev. A tokrat vam predstavljamo primer, ko take dileme niti ni bilo. Zakaj?
Fotografije 1/6
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Že pred nakupom parcele sta bila starša odločena, da bosta z otroki živela v leseni montažni hiši. arhiv Lumarja

Mlada družina, ki že živi v novi Lumarjevi hiši, je namreč že pred tem stanovala v manjši montažni hiši. Torej
so lastnosti montažne gradnje že izkusili in bili z njo zelo zadovoljni. In zakaj potem selitev? Razlog je
pravzaprav kar preprost, izziv pa še večji. Prejšnja hiša ni bila podkletena, ob njej je bila le skromna lopa, ki
že takrat ni več zadoščala vsem njihovim potrebam, in ko se je družini pridružil še tretji mali član, je bilo za
vso peterico naenkrat premalo prostora, manjkala je najmanj še ena otroška soba. Ker družinske dneve
preživljajo zelo aktivno, so potrebovali tudi primerne prostore za shranjevanje številnih rekvizitov za njihov
način dinamičnega življenja. Zato, kot pravijo, odločitev, nova hiša da ali ne, niti ni bila pretežka.

Naj ostanemo

ali

gremo

Nekoliko težje se je bilo odločiti, ali naj ostanejo v Šenčurju, kjer so dotlej živeli, ali naj se preselijo v bližnji
Kranj, kjer mesto ponuja določene prednosti. Dilemo je nazadnje kar hitro pretehtalo spoznanje, da imajo v
domačem kraju že utrjena številna prijateljstva, za šoloobvezne otroke pa bi bilo spreminjanje šolskega okolja
kar velik pretres. In tako so ustrezno parcelo poiskali kar v domačem Šenčurju, s čimer so zdaj vsi zelo
zadovoljni! Tako starša kot otroci, ki so ohranili stike z dozdajšnjimi prijatelji na šoli in zunaj nje. K temu je
svoje prispevalo dejstvo, da sta starša našla ustrezno parcelo v gručastem naselju, kjer je veliko mladih
družin in tako otroci rastejo v družbi vrstnikov.
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Le pet mesecev
Najprej jima je nekaj pomislekov sprožal nekoliko strm teren s tremi metri višinske razlike. A se je to nazadnje
izkazalo kot prednost, saj so hišo še lažje podkletili in pripravili temeljno ploščo za gradnjo montažne hiše.
Ker sta bila starša že prej odločena, da bosta z družino živela v leseni montažni hiši, ki po njunih izkušnjah
nudi veliko bivalno ugodje, sta za idejni načrt izbrala podjetje Nava arhitekti, podjetju Lumar pa sta zaupala
izvedbo. To je prevzelo tudi pridobivanje projektne dokumentacije, poskrbeli so za vse komunikacije,
dopolnitve, usklajevanje želja v okvirih družinskega proračuna in seveda celotno izvedbo lesene montažne
hiše. Pri Lumarju so povedali, da je bila idejna zasnova silno ambiciozna in je zahtevala kar nekaj sprememb.
Na eni strani zaradi finančnih prihrankov, na drugi pa zaradi želje po čim hitrejši vselitvi. Klet so tako začeli
zidati v začetku avgusta 2018, le slabih pet mesecev pozneje oziroma 20. decembra se je družina že vselila v
novi dom.

Pritličje staršema, nadstropje otrokom
Starša zdaj zadovoljno ugotavljata, da ni več težav s shranjevanjem smuči, koles, drsalk, supov in druge
športne opreme, saj so res zelo dinamična družina. V kleti je poleg prostorne garaže in shranjevalnega
prostora za športne rekvizite in športnih oblačil še gospodinjska soba. Iz kleti stopnice vodijo v pritličje, v
katerem je skupni dnevni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. V pritličju so še spalnica za zakonca,
garderobna soba, kopalnica in dodatna terasa, ki je namenjena kakšnim starševskim bolj umirjenim
trenutkom.
Nadstropje pa je namenjeno otrokom. Tem so na voljo

tri

otroške sobe in dve kopalnici – da ni »prepirov«,

kdo je zjutraj prvi v vrsti … Tu je tudi poseben prostor kot otroška igralnica, kar je še posebno dobrodošlo, ko
pridejo obiski in se otroci s svojimi vrstniki lahko odmaknjeno po svoje zabavajo, medtem ko se odrasli v
pritličju lahko v miru posvetijo svojim temam.

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

Lumar: prilagojeni željam naročnikov
Predstavljena hiša v stanovanjskem delu (brez kletnih prostorov) meri skupaj nekaj več kot 184 kvadratnih
metrov, od tega pritličje obsega 96,19 m2, nadstropje pa 88,13 m2. Kot narekuje sodobna stanovanjska
gradnja, je to skoraj ničenergijska hiša. Ogrevana je s toplotno črpalko zrak/voda in talnim gretjem. Vgrajen je
tudi prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka. Kot poudarjajo v Lumarju, je hiša, tako kot vse njihove,
prilagojena željam in potrebam celotne družine in seveda lokacijskim pogojem. (ea)

55

08.12.2020

Dnevnik.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.dnevnik.si/1042944912/lokalno/ljubljan...

Bo kulturno ministrstvo tokrat ustreglo
Anderliču?
Družba Reitenburg je po zamenjavi vlade na ministrstvo za kulturo očitno ponovno poslala
povpraševanje o nujnosti gradnje kulturne dvorane v načrtovani palači Schellenburg, čeprav
gradnja slednje eden od pogojev, da je poslovnež Jože Anderlič smel porušiti Kolizej.

je

bila

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

Na ministrstvu za kulturo pravijo, da skupaj z družbo Reitenburg iščejo kompromisno rešitev glede izvedbe kulturne dvorane v Palači
Schellenburg, katere gradnjo od investitorja zahteva kulturnovarstveno soglasje za odstranitev starega Kolizeja. (Foto: Luka Cjuha)

Družba Reitenburg v lasti poslovneža Jožeta Anderliča, ki razvija projekt stanovanjsko-poslovne
stavbe Palača Schelleburg na mestu nekdanjega Kolizeja, očitno še vedno ni obupala nad željo, da
bi v palači opustila gradnjo 400 kvadratnih metrov velike večnamenske kulturne dvorane. Na
ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, so namreč potrdili, da so bili seznanjeni »s
predlogom predstavnikov projekta Schellenburg, da v sedanjih gospodarskih razmerah težko
zagotovijo izvedbo tega dela soglasja za odstranitev kulturnega spomenika Palača Kolizej iz leta
2009«.
Omenjeno kulturnovarstveno soglasje je izdalo kulturno ministrstvo, ki je v zameno za to, da je
Anderličeva nekdanja družba Mons smela porušiti Kolizej, zahtevalo tri izravnalne ukrepe. In sicer
plačilo pol milijona evrov za projektno dokumentacijo in še 250.000 evrov za sanacijo strehe
Cukrarne ter namenitev osrednjega prostora v objektu namesto Kolizeja kulturni dejavnosti.

Kulturno ministrstvo išče kompromis
»Na ministrstvu za kulturo iščemo možnost za izvedbo kompromisne rešitve, s katero bodo
upoštevani pričakovanja investitorja in javni interes na področju varstva kulturne dediščine,« so
odgovorili na vprašanje, kakšno je njihovo stališče do pobude družbe. O kakšnih kompromisih se
pogovarjajo, na ministrstvu niti v Reitenburgu niso želeli komentirati, ker postopek še vedno poteka.
Direktor Reitenburga Matej Sodin je glede dvorane dodal, da je ta v projektni dokumentaciji za
izvedbo še vedno načrtovana in da jo nameravajo zgraditi.
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Tokratni odziv ministrstva je drugačen od stališča, ki so ga na istem ministrstvu zavzeli konec
lanskega leta, ko je bil na čelu Zoran Poznič. Takrat so nam pojasnili, da »zaveza ureditve dvorane
izhaja iz veljavnega kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev Kolizeja, v katerem je bila kot
izravnalni ukrep določena zahteva po dvorani za kulturno dejavnost v osrednjem prostoru novega
objekta«. Dodali so, da je kulturnovarstveno soglasje dokončno in pravnomočno ter zato veljavno.
Kot takšno bi ga bilo mogoče odpraviti le s pomočjo izrednih pravnih sredstev, vendar le, če so za to
izpolnjeni pogoji iz zakona o splošnem upravnem postopku, so pojasnili.
»Gradbena jama se zaključuje v tem mesecu vzporedno z izvedbo gradnje armiranobetonskih
konstrukcij, ki jih izvaja SCP Graditelj Kamnik,« je Sodin komentiral, kaj se trenutno dogaja na
gradbišču. Dodal je: »Majevski anticovidni zakon je blagodejno vplival na gradnjo, saj nam je
omogočil začetek del z veljavnim gradbenim dovoljenjem.« Družba Reitenburg je lani namreč sicer
pridobila gradbeno dovoljenje, ki pa še vedno ni pravnomočno, saj je eden od lastnikov sosednjih
zemljišč zaradi gradbenega dovoljenja decembra lani vložil tožbo na upravno sodišče. Sodin je
dejal, da na odločitev slednjega še čakajo.

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

Vsebino spominske kapsule restavrirali
Velja spomniti: ko je družba Reitenburg letos maja začela pripravljati gradbeno jamo, je v temeljih
starega Kolizeja našla kositrni skrinjici, ki sta bili tja vgrajeni ob slovesnem začetku gradnje 31.
maja 1845. Vsebina ene od spominskih kapsul je propadla, v drugi pa so se v blatu skrivali
dokumenti, za ohranitev katerih skrbijo v Centru za konserviranje in restavriranje Arhiva
Republike Slovenije. V spominski kapsuli so se ohranili dva arhitekturna načrta Kolizeja na
presojnem papirju in eden od tedanjih ljubljanskih časopisov. »Eden od načrtov je že restavriran,
drugega imamo še v delu. Z vidika konserviranja-restavriranja sta problematična, ker sta precej
slabo ohranjena. Časopis je že restavriran in je bil kar dobro ohranjen,« je povedal namestnik
direktorja arhiva Andrej Nared in dodal, da bodo dokumente, ko bodo obnovljeni, vrnili
investitorju. Ob tem je pojasnil, da v skrinjici najdeno gradivo »ne predstavlja kake posebnosti ne
po vsebinski (zgodovinski) ne po konservatorsko-restavratorski plati. Utegne pa biti 'časovna
kapsula' zanimiva za širšo laično javnost, ker pač nosi pojav sam nekaj skrivnostnega.«
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Janez Škrabec v Ukrajini podpisal 31,5milijonsko pogodbo
Čas branja: 2 min

0

Shrani
07.12.2020 08:00

Riko je zmagal v mednarodni konkurenci na javnem razpisu EBRD; skupaj z
norveško družbo Cambi bo v mestu Lviv zgradil bioplinarno skupaj s kogeneracijo
Mateja Bertoncelj

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

BERITE FINANCE za 0,55 EUR na dan. DA, ŽELIM DOSTOP »

x

Janez Škrabec, direktor in lastnik Rika je lahko dobre volje. Najprej je v konzorcij uspel pridobiti svetovnega
tehnološkega vodjo norveško družbo Cambi, potem pa so na javnem razpisu z mednarodno udeležbo prepričali še
EBRD.
Foto: Jure Makovec
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Ukrajina >
Tomaž Mencin >

izvozniki >

poslovanje podjetij >

Damijan Križman >

Janez Škrabec >

EBRD banka >

Riko >

EBRD >
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Janez Škrabec je v petek v ukrajinskem mestu Lviv s tamkajšnjim komunalnim podjetjem
Lvivvodokanal podpisal pogodbo, da bodo v konzorciju z norveško družbo Cambi do sredine leta 2023
sprojektirali, zgradili in zagnali zahteven kompleks Bioplinarne za obdelavo mulja iz mestnih čistilnih
naprav. Vrednost pogodbe je 31,5 milijona evrov, za financiranje bo poskrbela EBRD banka skupaj s
finančnimi skladi E5P, NEFCO in JFN.

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

Janez Škrabec, direktor in lastnik Rika je po podpisu povedal: »Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili
doma pri gradnji vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, čistilnih napravah ter centrih za ravnanje z
odpadki, zdaj uspešno unovčujemo na tujih trgih, tudi v Ukrajini. Prav za ta projekt nam je uspelo
vzpostaviti partnerstvo z norveškim podjetjem Cambi, ki je številka 1 v svetovnem merilu na področju
tehnologije termične hidrolize za biorazgradljivost blata za proizvodnjo bioplina. Prepričan sem, da bo
to zavezništvo odprlo tudi nove priložnosti za sodelovanje v mednarodnih okoljevarstvenih projektih v
sklopu Evropskega zelenega dogovora.« Zahvalil se je tudi Tomažu Mencinu , slovenskemu
veleposlaniku v Ukrajini za pomoč in podporo projektu.

Foto: Riko
Janez Škrabec podpisuje pogodbo

z

Lvivvodokanal.

Riko na trgu Ukrajine nastopa že več kot 17 let. Začeli so
podpisali več pogodb s področja okoljevarstva.

s

prodajo tehnološke opreme, zadnja leta pa

Riko sicer deluje na področjih tehnološkega inženiringa, energetike, okoljevarstva, logističnih sistemov
in gradbeništva - vstopili so tudi na trg prenove železniške infrastrukture.

Pogajanja prek zooma
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Janez Škrabec se je po podpisu pogodbe še isti dan skupaj s sodelavci vrnil nazaj v Slovenijo, da jim ne
bi bilo treba v karanteno. Kot nam je povedal Damijan Križman iz Rika, jim je korona otežila tudi
pogajanja. »Ta so bila dolgotrajnejša kot običajno, saj so potekala prek videokonferenc oziroma zooma.
Za ta posel pa smo se trudili več kot tri leta.«

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

Foto: Riko
Tole je šele podoba, do srede leta 2023 pa bo Riko v Ukrajini zgradil tak kompleks za centralno obdelavo
blata s čistilnih naprav in linijo za proizvodnjo bioplina.

Predelano blato bo uporabno v kmetijstvu
Mesto Lviv, nekdanji prestolnici Avstro Ogrske dežele Galicija, ima skupaj z dnevnimi migranti okoli
900 tisoč prebivalcev. Tu obratujeta dve čistilni napravi, ki nimata urejene končne obdelave blata, ki
nastaja pri njunem delovanju.
Konzorcij Riko-Cambi bo zgradil celovit kompleks za centralno obdelavo blata s čistilnih naprav in
celotne linije za proizvodnjo bioplina s kogeneracijo, tehnološkim objektom za pripravo bioplina,
plinohramom in potrebno infrastrukturo. Zgradili bodo anaerobnih digestorje. Uporabili bodo
napredno tehnologijo termične hidrolize (THP) za kapaciteto predelave 120 ton odpadnega blata
dnevno, ki nastane pri delovanju čistilne naprave. Z uporabo te tehnologije bodo zmanjšali ogljikov
odtis, proizvedli več bioplina in zmanjšali količine odpadkov. Obdelano odpadno blato iz procesa pa bo
popolnoma higieniziran, kar bo omogočalo tudi njegovo uporabo v agrikulturi, so nam pojasnili v Riku.

Prvi tovrstni zeleni objekt v Ukrajini
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Izgradnja Lvivske bioplinarne, ki je dimenzionirana za cca 2 mln. PE, bo prvi tovrstni projekt v
Ukrajini, ki bo proizvajal »zeleno energijo«. Proizvodnja »zelene energije« iz bioplina, ki spada med
obnovljive vire energije, sledi načelom trajnostnega razvoja in vodi v zmanjšanje odvisnosti od fosilnih
goriv.

Večji izkoristek bioplina in kogeneracija

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

»V postopku anaerobne digestije z uporabo tehnologije THP še dodatno povečamo izkoristek
pridobljenega bioplina in znatno znižamo količino odpadnega blata, ki nastane v procesu čiščenja
odpadnih voda komunalnih naprav. Z uporabo kogeneracijskih enot (sočasno pridobivanje električne in
koristne toplotne energije) se bo proizvajala električna energija, ki jo bo lahko čistilna naprava
uporabljala za svoje potrebe ali oddajala v centralno električno omrežje,« še povedo v Riku.
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Zakaj na Emoniki, prihodnjem epicentru
trajnostne mobilnosti, potrebujemo dva tisoč
parkirišč?
Čas branja: 4 min
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To je eno izmed vprašanj Koalicije za trajnostno prometno
politiko, kjer pozivajo, naj bo Emonika usmerjena predvsem
spreminjanje potovalnih navad ljudi

Obveščaj me o novih člankih
v

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

Nataša Koražija

Infrastruktura je vabilo: bosta nova železniška
avtomobilski promet v središče mesta?
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:

Trajnostna mobilnost

dodaj

potniki

dodaj

infrastruktura

dodaj

železnice

dodaj

potniški prevoz

dodaj

avtobusna postaja generirali dodaten

:

Trajnostna mobilnost >
potniški prevoz >
Direkcija Republike... >

potniki >
Emonika >

infrastruktura >
Katarina Žakelj >

Slovenske železnice >

železnice >
MOL >

Rudnik >

Janez Janša >

Projekt Emonike naj bo usmerjen v spreminjanje potovalnih navad ljudi in v
doseganje zastavljenih ciljev povečevanja deleža pešcev, kolesarjev in
uporabnikov javnega potniškega prometa, pravi Katarina Žakelj ,
predstavnica Koalicije za trajnostno prometno politiko, ki je nastala na pobudo
ustanov Cipra in Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni
razvoj.
To je nekaj vprašanj, ki jih izpostavljajo pri Koaliciji za trajnostno mobilnost.
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Dosedanje informacije kažejo, da funkcija Emonike ne bo zgledno
načrtovana avtobusna oziroma železniška postaja, temveč nakupovalni,
hotelski in zabaviščni center, v katerega se bodo obiskovalci odpravili z
avtomobili. Kdaj bodo predstavljeni gradbeni načrti?
Na glavni železniški postaji v Gradcu, kjer imajo vsak dan 30 tisoč potnikov
(TG Banhoff skupaj z bližnjo TG Annengasse) imajo 750 parkirnih mest. Na
ljubljansko postajo naj bi se vsak dan pripeljalo 20 tisoč potnikov. Celostna
prometna strategija mestne občine Ljubljana predvideva zmanjšanje
avtomobilskega prometa na vpadnicah za 20 odstotkov. S kakšno vizijo
razvoja Direkcija za infrastrukturo opravičuje potrebo po dva tisoč
parkirnih mestih?
V Ljubljano se vsak dan pripelje 130 tisoč osebnih avtomobilov, čeprav naj
bi po ciljih MOL dve tretjine poti v Ljubljani opravili na trajnostni način.
Ali izračun predvidenih uporabnikov avtobusne in železniške postaje vsaj
deloma zajema trenutne dnevne uporabnike osebnih avtomobilov?
Kakšni so načrti glede ponudbe hitrih in udobnih voženj avtobusov in
preprostega prestopanja med avtobusi, vlaki, kolesi, avtomobili?
Železniška postaja Ljubljana ima zdaj zelo slabe lokalne avtobusne
povezave z Bežigradom in Vičem, kjer je veliko fakultet, delovnih mest in
prostorov javne uprave. Šiška, Šentvid in Rudnik pa imajo povezavo zgolj
na papirju, ker avtobusi vozijo na 15 minut ali še bolj poredko. Glavne
postaje po svetu so glavna vozlišča medkrajevnega in mestnega prometa,
njihov glavni namen in cilj takšnega projekta morajo biti intermodalnost in
povezanost države, regije in mesta. Ali so predvidene dodatne povezave, ali
bo dostopnost še vedno slaba?
Kako je z načrti izposojevalnic koles, koliko bo varovanih parkirnih mest za
kolesa, koliko bo polnilnic za e-kolesa in e-skiroje?
S kakšno raziskavo je utemeljena potreba po novem nakupovalnem
središču, glede na to, da ima Slovenija največjo kvadraturo trgovskih
centrov na prebivalca v EU?
Kakšna ozelenitev je predvidena na lokaciji Emonike?

Kje so načrti?
Načrti za gradnjo potniškega centra nikoli niso bili predstavljeni javnosti,
čeprav gre za projekt, ki je v pripravi že od leta 2007. Na ministrstvu za
infrastrukturo odgovarjajo zgolj, da bo gradnja potniškega centra izvedena
skladu z ustreznim prostorskim aktom, odlokom o zazidalnem načrtu za
območje potniškega centra Ljubljana – ta je nespremenjen že od leta 2011
(podrobneje tukaj ). Vlada je 16. julija sprejela informacijo o predvidenem
modelu gradnje potniškega centra. Vsi deli projekta naj bi bili v skladu z
mestnim zazidalnim načrtom in v skladu s strategijo razvoja mestne občine
Ljubljana, odgovarjajo na ministrstvu za infrastrukturo.

v

Kontekst: kaj naj bi gradili
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Vlada je letos julija objavila informacijo, da bo investitor v železniško postajo, v
preurejanje tirov in peronske infrastrukture ter izvennivojske dostope na
perone Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Ti objekti so del javne
železniške infrastrukture. DRSI bo v ta del projekta investiral 99,8 milijona
evrov (z DDV). V letih 2021 in 2022 naj bi izpeljali projektiranje projekta, za kar
je predvidenih okvirno pet milijonov evrov. DRSI naj bi pridobil tudi EU denar
za vozlišče Ljubljana, priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo odsekov
in železniških postaj v Ljubljani je v teku. Slovenske železnice bodo zgradile
novo avtobusno postajo in parkirno hišo s 600 parkirnimi mesti. Pri SŽ
ocenjujejo, da bodo za avtobusno postajo in parkirno hišo nad avtobusno
postajo zagotovili 28 milijonov evrov (brez DDV). Projekt bodo financirali z
lastnim denarjem, denarjem EU, zadolževanjem in s sredstvi zasebnega
kapitala. Preverjajo tudi možnost udeležbe občine Ljubljana, ki je zainteresirana
za gradnjo avtobusne postaje. Ocenjujejo, da je mogoče zgraditi avtobusno
postajo in parkirno hišo nad avtobusno postajo po tržnih načelih. Parkirna hiša
na območju potniškega centra se jim zdi komercialno zanimiva in ekonomsko
upravičena, zato pričakujejo hitro povrnitev vlaganj. Kot povprečno tržno ceno
najema parkirnega prostora v primerljivih garažnih hišah navajajo ceno 150
evrov na mesec. Po naših informacijah naj bi se Slovenske železnice pogovarjale
z Mendoto invest o različnih oblikah sodelovanja in financiranja gradnje
avtobusne postaje in garaž, postajo pa bi nato upravljale Slovenske železnice.
Komercialni del bo zgradil zasebni investitor Mendota invest. Gre za trgovski in
zabaviščni center, poslovno stolpnico, hotel in stanovanja v skupni vrednosti
250 milijonov evrov. Pri Mendoti invest načrtujejo, da bodo pridobili gradbeno
dovoljenje decembra 2021. Po doslej objavljenih informacijah naj bi bilo v
komercialnem delu 2.000 parkirnih mest, nad avtobusno postajo pa 600
parkirnih mest.

Emonika ne bo javno-zasebno partnerstvo
Projekt potniškega centra Ljubljana gradijo trije nepovezani investitorji, vsak je
odgovoren za izvedbo svojega dela projektov, do mešanja virov ne bo prihajalo.
To ne bo javno-zasebno partnerstvo, piše v uradnih pojasnilih. S tem naj bi
odpadli dolgotrajni in zapleteni postopki usklajevanja. Predvidena pa je
sklenitev posebnega sporazuma, ki bo urejal usklajeno izvajanje del in
poravnavanje odškodnin prevoznikom v primerih nepravočasne najave zapor ali
ovir v prometu.

Stičišče interesov med premierjem Janšo in županom
Jankovićem
Precej nejasnosti je povzročilo poročanje medijev o sestanku med premierjem
Janezom Janšo in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem 18.
novembra letos (več tukaj ). Janša naj bi menda podprl idejo o poglobitvi
železniške postaje v Ljubljani in o gradnji logističnega središča. Za kakšno idejo
poglobitve postaje in za kakšno logistično središče gre, ni jasno. Dosedanji
načrti preurejanja ljubljanskega železniškega vozlišča namreč niso povezani s
poglobitvijo. Prej nasprotno: ko bomo enkrat železniško infrastrukturo na
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površju preuredili, je malo verjetnosti, da bi železnico v doglednem času spravili
pod zemljo. Mestni arhitekt Janez Koželj , podžupan Ljubljane, je pred časom
za časnik Finance povedal, naj se posodabjanje železniške in avtobusne
postaje ne pogojuje s poglobitvijo tirov. "Zdaj imamo razmere, ko niti gibalno
ovirani ne morejo na vlak brez pomoči in ko je tudi kovčke treba nositi na
perone. Takšnih razmer nimajo niti v Moldaviji", je leta 2017 rekel Koželj (več v
intervjuju ). Po njegovih ocenah je sicer poglobitev železnice v Ljubljani
utopija, vendar to ne pomeni, da tega ne bi mogli narediti.

Umik tovornega prometa iz mesta?

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

Dejstvo je, da Ljubljana ne potrebuje zgolj rešitve za železniško in avtobusno
postajo, ampak potrebuje tudi rešitev za umik železniškega tovornega prometa
iz središča mesta. Ideje o poglabljanju tirov čez mesto so se začele pojavljati že
leta 1936. O možnostih poglabljanja so se pred letih pogovarjali tudi Nekaj časa
je bilo ob sedanjem ljubljanskem avtocestnem obroču predvidena tudi
železniška obvoznica za tovorni promet, zdaj menda te možnosti v prostorskih
planih ni več.
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Železnica je največja želja občin
Urbana mobilnost Promet povečuje emisije , a do leta 2050 bo moral biti brez njih
Ljubljana
še vedno

- Avtomobil je pri
nas
v prednosti pred vse-

drugimi oblikami

mi

Občine pričakujejo precej večjo vlogo železnice

prevoza, je

v javnem

državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž
Košorok in napovedal zakon o

priznal

celostnem

nadzora večinoma neučinkovita.

prometnem načrto-

vanju, ki bo to moral spremeniti.
Pot ne bo lahka, emisije
meta se povečujejo.

iz
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Avtomobilske tovarne se
usmerjajo v elektrifikacijo, pri nas se to še ne

Borut Tavčar

pozna.

Ena

najpomembnejših

rešitev

je

po mnenju več udeležencev konfe-

»Slovenija

rence o urbani mobilnosti, ki jo je
organiziral Zavod za gradbeništvo,
kontaktna točka za evropsko združenje za inovacije in tehnologije
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Projekt izgradnje nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu je konec prejšnjega tedna dobil nadaljevanje,
na Občini Krško so namreč podpisali pogodbo za pripravo dokumentacije in gradnjo šole.

Kako do nas?
info@eposavje.com
ePosavje na Facebooku

Podpis pogodbe za vrtec in šolo v Velikem Podlogu

ePosavje na Twitterju
+386 65 601 220

Nov objekt podružnčne osnovne šole in vrtca
KRŠKO Kot so sporočili z Občine Krško, sta župan občine Krško Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak,
d. d., Miljenko Muha konec prejšnjega tedna podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo
nove leskovške podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, vredno nekaj več kot tri milijone evrov.
Začetek gradnje naslednje leto, selitev v 2022
Dela naj bi se začela v prihodnjem letu, po terminskem načrtu pa naj bi v nov objekt šolo in vrtec preselili v letu
2022.
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Boljši bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene
Z izgradnjo novega vrtca in podružnične

osnovne šole, ki jo bo občina financirala v celoti iz občinskega

proračuna, bodo tako izboljšali bivalne, učne in delovne pogoje za otroke in zaposlene.
Novih 1358 m 2 notranjih površin
"

Nov

objekt podružnične

šole in vrtca

bo zgrajen v bližini sedanje

šole v Velikem Podlogu.

Z novimi 1358

kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že
velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale aktualni zakonodaji ter normativom

za vrtce in

osnovne šole, " pravijo na Občini Krško.
Tri enote za vrtec, štiri učilnice za podružnično osnovno šolo
V vrtcu so predvideli tri enote oz. igralnice, in sicer dve za nižjo starostno skupino enega do treh let ter ena
za starostno

skupino

od treh do šest let, za potrebe

podružnične

osnovne

šole pa so predvidene

štiri

učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 62
učenk in učencev v prvih štirih razredih, v vrtcu je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

Investicije v Krajevni skupnosti Veliki Podlog
Kot so še sporočili z Občine Krško, so v zadnjih letih v krajevni skupnosti Veliki Podlog uredila krožišče na cestnem
odseku

Krško

-

Križaj, izvedla komasacije

in agromelioracije, po zaključku ureditve

komunalne

infrastrukture v

naseljih Jelše in Gorica v letošnjem letu nadaljujejo z ureditvijo komunalne infrastrukture v naselju Veliki Podlog,
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trenutno urejajo tudi prostore krajevne skupnosti.
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je

razumeti,

Razumemo

katere?

par-

vsako politično fotografiranje s
politične

da,

če

prei-

predstavniki “pomembnejših” držav ra-

zlične

In

jo

Ima

tiho

tehnologije, pri kateri

visoke

Izrael prednjači?

uganka. Kot ponavadi.

Seveda lahko razumemo

da

in storitve

poti zarot.

Še toliko manj,

teh-

noloških inovacij pridobila nova znanja
je dvoje. Slovenski premier

Po

državo običajno ne pomeni nič dobrega.

lovanjem z ZDA pri omrežju

je premier na prvi uradni obisk v

Se

tudi vodijo tja.

bo

bo dejansko stanje

pokazal čas, šlogarice,
da ga bo kavna

usedlina, skeptiki pa
bodo znova obudili
teorije zarot.”

obu-

da ugibanja
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Minister Logar na obisku v ZDA
TV SLOVENIJA 1, 7. 12. 2020, DOBRO JUTRO, 8:04
BARBARA VIDMAJER (novinarka)
Zunanji minister Anže Logar pa se bo danes v Washingtonu srečal z Mikeom Pompeom in tako vrnil obisk, potem ko je
poleti Pompeo kot prvi ameriški zunanji minister po 23 letih obiskal Slovenijo. V slovenski delegaciji bo tudi minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo podpisal memorandum v zvezi s strateškim civilnimi jedrskimi sodelovanjem.
ANDREJ STOPAR (novinar)

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

Obisk slovenskega zunanjega ministra Anžeta Logarja je umeščen v čas prehodnega obdobja, ko se administracije
predsednika Trumpa poslavlja, na prevzem oblasti pa se pripravlja ekipa novoizvoljenega predsednika Joea Bidena. Kot
poudarjajo na zunanjem ministrstvu je obisk namenjen poglabljanju odnosov med državama, zgodovinskima
prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v zvezi Nato. Glede na redke stike na najvišji ravni je obisk
nedvomno dobrodošel. Žal se delegacija ne more sestati z ljudmi, ki bodo ameriško zunanjo politiko oblikovali v
prihodnjih štirih letih. Predstavniki nove ekipe še ne vzpostavljajo uradnih stikov, dokler po svečani predsednikovi prisegi
20. januarja prihodnje leto tudi uradno ne prevzamejo pooblastil. Slovensko delegacijo naj bi jutri sprejela demokratska
senatorka in nekdanja predsedniška kandidatka Amy Klobučar, vsaj nekdo, ki bo blizu če ne neposredno del nove
administracije. Morda bo moč izvedeti kaj sploh pomeni memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim
jedrskim sodelovanje, ki ga namerava na State Departmentu podpisati minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kot
pojasnjuje minister, ne gre za podlago za konkreten posel, na primer za izbiro tehnologije za morebitni 2. blok Jedrske
elektrarne Krško posel zanima ameriško družbo Westing House, ki je v Krškem zgradila že 1. blok. Po Vrtovčevih
besedah naj bi memorandum odigral vlogo morebitnega katalizatorja za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in
izkušenj. Ker naj bi odločitev za gradnjo 2. bloka v Krškem vlada sprejela najkasneje do leta 2027, pa je časa za
nezavezujoče izmenjavo znanja izkušenj še veliko.
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Še dve stavbi v poslovni coni
Poslovni dejavnosti bo namenjeno tudi
Danica Zavrl

načrtovano pa je, da ga s poslovnima stavbama naselita
dva investitorja. Trenutno

končno stanje.

Šenčurju je obravnaval do-

je predlog v

navi

polnjen osnutek

ga podrobnega prostorske-

vi do 15. januarja, vmes bo
tudi javna obravnava. Zazi-

ga načrta (OPPN) za obmo-

dalna situacija je predvide-

li zlasti zelenih površin, ki
jih želijo ohraniti na tem ob-

čje

na v

dveh fazah. Ob vhodu

močju, pa naj gre za zasadi-

dava, ni zarisan kot gozdna

tev dreves

površina, temveč je že dlje

Šenčur

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

Žlebir

zemljišče tik ob krožišču ob poslovni coni v Šenčurju.

Gre

-

Občinski

svet

v

občinske-

ŠE-37 v poslovni coni.
za

časnem

zemljišče tik ob za-

krožišču

ob

coni,

kjer je trenutno še gozdiček,

javni razgrnit-

v del poslovne

mreč
na

v

cone

bo na-

prihodnje razširje-

državna cesta, zato sta v

OPPN

zarisani začasno in

Svetniki so

v prvi

predlogu

razpravi pa

obrav-

pritrdili,

so

se

v

dotakni-

ob parkiriščih ali

zelene strehe

na

Čeprav osnovni

objektih.
prostorski

načrt

nalaga

zgolj

odsto-

tek zelenih površin, so jih v
OPPN predvideli deset odstotkov, so pojasnili pri

vajalcu

dokumenta,

iz-

kjer

tudi odgovarjajo, da gozdiček, kjer je predvidena pozi-

časa predviden za industrijsko gradnjo.
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Za vrtce bodo lahko razpisali koncesijo
Za dva oddelka

čakajočih otrok za sprejem

v

vrtec je razlog, da v občini Šenčur sprejemajo odlok o

podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje.
Danica

otrok. Potrebe po teh družbenih dejavnostih se veča-

bodo tudi individualne grad-

paciteto za sprejem čakajo-

novembrski

čih s seznama in tako ponu-

jo, kakor se z razvojem obči-

tega ima občina nad

je bil

dil najboljšo rešitev za probleme z varstvom v občini.

ne povečuje tudi število pre-

tarjev zazidljivih površin, v

bivalcev.

okviru občinskega prostorskega načrta je že sto novih

lahko ponudil zadostno ka-

Zavrl Žlebir

-

Šenčur

Na

seji občinskega
predlog

sveta

odloka o

koncesije

podelitvi

izvajanje pro-

za

grama predšolske vzgoje v
občini Šenčur predložen v
obravnavo.

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

prvo

Kot

je po-

Če

se bo pozneje izkazalo,

Ob

tem

je

župan

Kozjek spomnil, da je obči-

da še obstajajo potrebe, se

na

nase-

pobud

za

konce-

lja Hrastje iz občine izgubi-

občine

napoveduje nove na-

bo podelje-

la tisoč prebivalcev, a jih je v
naslednjih letih s priseljeva-

selitve.

tem,

sija.

spet

razpiše

Koncesija

pred leti z izločitvijo

na za pet let, razmišljajo pa

ske uprave, ki je svetnikom
predstavila besedilo odloka,

tudi o novi lokaciji in večjih
šoli in vrtcu, je dodal župan

njem že nadomestila. V pri-

na sprejem v vrtec letos čaka

Ciril Kozjek,

da je na se-

večji: ob Delavski cesti sta v

28 otrok prvega

danji lokaciji okoli devetsto

češ

hodnjih

letih bo

gradnji dva bloka,

prirast

še

začele se

odpraviti
saj

kar

za
za

za

koncesijo

čakalni
dva

oddelka

lja

je

za

pa na občini

sprejem v vrtec eno-

Ob letnem razpisu

enak

vrtcu

čaka

jo,

otrok

za

Otro-

način

plačevanja

in v tistem

s koncesi-

saj gre v obeh primerih

Ceno vrtvsakokrat
tako
ali
tako
ca pa
potrdi občinski Svet. Svetniza javni program.

Za drugo starostno obdobje
pa čakajočih ni, smo še sli-

ki

šali na seji občinskega sveta. Na javnem razpisu bo koizbrala enega ponudnika, in sicer takega, ki bo

s

»privile-

vrtčevskega varstva v javnem

prvega starostnega obdobja.

misija

o

ke bodo sprejemali na osno*
vi točkovanja, prav tako ve-

seznam,

sprejem v vrtec

sprejeti

vrtec

kalni seznam skupen.

na

strani ponudnikov storitev.
Namen odloka in javnega razpisa

v

sprejem otrok v vrtec bo ča-

dejavnost. Prav
zanimanje

s vernikov

bodo

odgovarjajo, da bodo izhodišča

to

ne

girani« otroci,

tna.

obstaja

ali

koncesijo

ali bo občina razpisala kon-

tako

namen, razvoj

ta

dvome

Na

obdobja, zato starše zanima,

cesijo za

soseski ŠE-32. Poleg
60 hek-

v

lahko

jasnila Vesna Bolka z občin-

starostnega

nje

so

sicer naklonjeni kontako dejstvu, da

cesiji, prav

V javnem

vrtcu

v Šenčurju zmanjkuje prostora za otroke

prvega starorstnega obdobja/

Foto: Primož

Pieuisn

se na

tem

področju sprošča

tudi zasebna pobuda.
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Največji izziv je promet
Ob kranjskem občinskem prazniku je prejšnji teden minila tudi polovica mandata župana Matjaža

Rakovca, ob tem pa je poudaril nekatere uspešne projekte in predstavil načrte.
Vilma Stanovnik

biatlonski center

obsto-

na

ječi letni tekaški progi med

-

»Lani nam je uspelo s pomočjo države na novo

Mlako

urediti krožišče v Bitnjah

tuje Nacionalni športni cen-

Kranj

Naklim. V sodelo-

in

na Primskovem, lani in letos

ter na Brdu.

je občina pridobila tudi dves-

Občina je letos poleti postala lastnica prostorov nek-

to novih

parkirišč.

Uspešno

bliža koncu obnova ceste

se

danje poslovne enote

med Mavčičami in Prašami,
Prihodnje leto se bo gra-

tos.

dil še odsek od
nju.

inkubator.

jetniški

Prido-

proti Kra-

bila je gradbeno dovoljenje,

Zaključujeta se gradnja

dela pa naj bi se začela naslednje leto.

Praš

in obnova nekaj avtobusnih
čakalnic, pripravlja
prvega tako

nja

Pošte

Poštni ulici v
starem mestu, kjer bo podSlovenije na

ki naj bi bila končana še le-

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

in

vanju z državo občina načr-

Tudi glede gradnje stano-

grad-

se

vanj

imenovane-

imajo v

Kranju veliko

ga parkirišča parkiraj in se pe-

načrtov.

lji na Zlatem polju,« je nekaj
najpomembnejših investicij

dijo

glede prometa naštel

se bo gradilo ob Cesti Rudi-

na

gra-

se

Bobovku, še petde-

stanovanjskih

set

župan

Novi bloki

objektov

Matjaž Rakovec in dodal, da

ja Šeliga. Stanovanjski sklad

prenavljajo tudi nekatere dru-

in

ge ceste, pločnike in kolesar-

mo

ske površine. »Zelo sem ve-

seske Ob Savi, prav tako naj
bi se začela graditi nova sta-

sel, da nam je država vendarle

prisluhnila glede avtocestne-

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec

ga priključka Kranj sever, ki
bi prometno močno razbre-

Zlatem polju s predvideno

srednje gradbene šole v sta-

menil Kranj,« je tudi pouda-

kapaciteto

rem

ril Rakovec.
V

ključen

Center

je

za-

trajnostne

mobilnosti na lokaciji avto-

busnega postajališča in sistem

izposoje

javnih

koles

ki naj bi ga
odprli prihodnje leto. Med

KRsKOLESOM,

cilji,

ki naj bi jih uresniči-

li naslednje leto,
nadhoda

čez

med Tušem in

to

Qlandio,

med načrti v prihodnosti pa
je tudi avtobusni terminal
območju železniške po-

na

Na

ve,«

idejne

je povedal

v

zasno-

Rakovec in

pojasnil, da naj

bi bili prostori za dnevno varstvo sta-

rejših

nekdanjem

v

vskem objektu
Planini

trgo-

Mercator na

predvidoma

prip-

ravljeni prihodnje leto.
Župan Rakovec

ril tudi

je opozo-

na zaključeno preno-

vo Podružnične šole Center
in

dodal, da je prihodnje leto

predviden
nove

začetek

telovadnice in

občini načrtujejo
dom

za

starejše

tudi
na

v kateri bosta

Kranju,

glasbena šola in

RS

novanjska soseska Kranjska

za

Javni sklad

kulturne dejavnosti.

Projekt
je

in

Gorki

zaključen,
na

v

Britofu

Predosljah

Mlaki bo predvidoma

do konca leta.

Končan

je pi-

lotni projekt Pametno nase-

govske šole, v kateri bo po

ska občina v povezavi z lokal-

obnovi dodatne prostore do-

nimi

bila

Riko izdelala rešitve za uva-

Osnovna

Aljaža,«

šola

Jakoba

lj e Mlaka , v katerem j e kran j
podjetji in

Rakovec

janje sodobnih tehnologij v

bivalno okolje. »Volje, idej

dodal

obetata se še dozidava Vrtca
Kokrica in gradnja Vrtca Bitnje.

Veliko načrtov

ima obči-

in projektov

no

Vse to so pomembne

novih

Letošnja -pridobitev so novi

sestavine za

steza

nova

na stadionu,

občine pa

atletska
med cilji

je tudi nordijski

ne

voljo, prežeto z gorenjsko

trmo.

in

zlepa

bo zmanjkalo. Vizijo in načrte imamo in tudi neomaj-

na tudi na področju športa.

reflektorji

nam

-

podjetjem

da se v kratkem

je

gradnje

neta Žagarja, začela pa naj
bi se tudi prenova nekdanje

v

»Občina je od države prevzela lastništvo nekdanje tr-

in pojasnil,

učilnic na Osnovni šoli Sta-

staje.

nov

150 postelj. »Pro-

fazi izdelave

je gradnja

državno ces-

Doki

o nameri za gradnjo so-

iskrica.

jektna dokumentacija je

soseski Planina

/ Foto: Tina

občina sta podpisala pis-

uspeh,«

je

ob

naštevanju številnih izzivov,

ki občino še čakajo, poudaril
župan Matjaž Rakovec.
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V Krtini uredili

podhod za pešce
Podhod pod regionalno cesto Krtina-Moravče
bo olajšal pot številnim pešcem, kolesarjem
in rekreativcem, še zlasti pa vse številnejšim

pohodnikom po Čebelarski učni

prav pri šoli
Jasna

poti, ki

v Krtini.

Paladin

povečalo v
zato so

-

Krtina

Občina Domžale je

gradnjo podhoda pod regio-

nalno cesto

čebelarskima društvoma

če,

dila

-

Kr-

Dob in Domžale ure-

in

ob.

svetovnem

dne-

omogoča

prehod

nemoten

prla novo učno pot, ki pove-

varnejša pa bo zdaj tudi pot

obeh dru-

zuje

čebelnjaka

štev:

apiterapevtski učni

pod

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

re-

kolesarjem

pod

in učni

Domžale
čebelnjak

-

Močilnikom.

glavno

v šolo za

mnogo

cesto,

vse učence z južne

strani kraja.

če-

domžalsko

Na

čebelar-

Kamnik

sko pot lahko vstopite na ka-

parku

terikoli od desetih informa-

v

Letos

tivnih točk:

so

ob

pri

OŠ

Krtina,

učno pot podaljšali še za slabe tri kilometre vse do podružnične šole v Krtini, tako

DMA Modra ptica, pri

da sedaj meri že osem kilo-

ci na pešpoti proti parku pod

Radomlji

poligonu

pri

mo-

stičku ob Radomlji, pri klop-

metrov, poteka pa po prijemi

Močilnikom, pri

kolesarski in pešpoti, delno

belnjaku v parku pod Močil-

ob Kamniški Bistrici,

delno

nikom, ob reki Rači, pri ple-

ob Rači, levem pritoku

Kam-

zalni

niške Bistrice, od Doba naprej pa ob Radomlji.
Učna pot

je

še

prostoru za

.-m:

p

skale,

piknike Pri vago-

belnjaku pri Centralni čistilni

posebno

*

Knezove

če-

nu ali pri apiterapevtskem če-

pa se je število pohodnikov

MMmMmBSmš*

steni

učnem

pri brvi pod Šumberkom, pri

med občani

zelo priljubljena,

.

in

vu čebel tudi slavnostno od-

napravi

:

Krtina-Morav-

ki sedaj pohodnikom,

kreativcem

belnjak pri Centralni čistilni

*

epidemije,

času

občini pohiteli z

na

pred dvema letoma skupaj s

tina

se konča

napravi Domžale

-

4fcf

- Kamnik.

I
f

«

■*.

■■■

"***

ivflH

u.

Novi podhod v Krtini je del razvejane in zelo dobro
obiskane mreže peš in kolesarskih poti po občini Domžale.
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Osnutek proračuna potrjen
Proračun Občine Kamnik

za leto

2021

je pripravljen glede na prednostne cilje

vseh dvaindvajsetih krajevnih skupnosti, poudarja župan Matej
Jasna

Paladin

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

Kamnik

- Kamniški

svetniki

Slapar.

milijonov evrov, od tega za

gradnja pločnikovv Volčjem

investicije dobrih sedem mi-

Potoku,

lijonov. Daleč največ denar-

ču, javna razsvetljava in otro-

Hruševki in Špitali-

so na novembrski seji obrav-

ja, kar

navali osnutek proračuna za
prihodnje leto, ki pa ga do

dobil

naslednjega branja, predvi-

čina stroškov zakonskih ob-

vljici, globoka vrtina za vodo,

doma bo

to 23. decembra,
čaka še nekaj pomembnih

veznosti;

vodovod na Zduši, ureditev

popravkov, predvsem vklju-

mnik denimo nameniti šest

čitev večmilijonskega poso-

milijonov.

jila, potrebnega za

dejavnosti,

kje pa

samo

za

predšol-

ki

mi,

Med
jih

so

investicija-

bodo

načr-

ja

Doma

kulture

tovani prihodki v letu 2021
znašali dobrih 26 milijonov

in

stavbe

Policijske

Po

evrov,

predlogu

dili v prvem branju, so med

drugim

odhodki pa skoraj 27

Ka-

svetniki potr-

Frana

Albrehta.

je ve-

sko vzgojo mora Občina

šole

nove

Osnovne

gradnjo

ne

13 milijonov evrov,
oddelek za družbe-

energetska sanaciKamnik
posta-

ško igrišče v Zgornjem Tuhinju,

protipoplavni ukrepi

na Kamniški

Bistrici in

osrednjega parka v
obnova krajevnih
Kamniški

Bistrici,

Ne-

Šmarci,

domov v
Godiču

in Srednji vasi, sanacija

eno-

te Vrtca Tinkara,

nakup električnega vozila za projekt
Prostofer

...

V

sklad za novo

šolo gre še milijon evrov, za

je Kamnik, nadaljevanje ob-

dokapitalizacijo družbe Veli-

skozi

ka planina pa 250 tisočakov.

nove

ceste

Podgorje,
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Več prostora za učence
S

Mengšu načrtujejo še zadnjo fazo reševanja prostorske problematike
šole. Ob precejšnjem priseljevanju pa ni izključena tudi možnost, da bi v prihodnje

preureditvijo telovadnice

tamkajšnje

osnovne

v

morali najti lokacijo za dodatno

šolo.

Aleš Senožetnik

Mengeš

-Z

izgradnjo

večnamenske

dvo-

bo v dopoldanskih

rane,

ki

urah

služila

tudi

nošolcev,

so

se

osnovni

prostori

pouk

za

mengeških

športa

šnji

nove

športne

osnov-

tamkaj-

v

šoli

sprostili

nekdanje

telovad-

S preureditvijo, ki

nice.

——

.1

se

je bodo lotili v prihodnjem

letu, bodo po izgradnji dveh
prizidkov in športne dvorane

pristopili k še zadnji fazi

reševanja

prostorske

stiske

ki je z okoli devetsto

šole,

učenci ena naj večjih v Sloveniji.
je ob predstavitvi idej-

Kot

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

arhitekt

iz Tria

Matevž

Vrhovnik

Studia, bodo

s preu-

reditvijo zagotovili večjo je-

dilnico (v zdajšnji vsak dan
okoli

postrežejo
kosil)

pritlič-

v

ju, nad njima pa kabinete za

naravoslovnih

V mengeški šoli, ki

preuredili ali jo bo treba po-

predvidoma

ga do šestega razreda skozi
obstoječ vhod, učenci zad-

rušiti

konca leta

nje triade pa skozi nov glav-

sprejeta, v vsakem primeru

preureditev

ni vhod ob pokriti kolesarni-

vadnice predstavljala še zad-

je

pa bo tloris (oziroma okviri
objekta) ostal enak. Obsto-

njo

potrebnih zaradi zagotavlja-

ječa telovadnica namreč sto-

ske stiske tamkajšnje osnov-

nja ustreznega števila in ve-

ji na arheološkem najdišču.

ne

likosti garderob, hkrati pa je
to tudi priporočilo prostor-

Kljub

dvorane,

ci.

spada med največje pri
nas, vsak dan

/ Foto: Tria Studio

sedemsto

in kuhinjo

poučevanje

Takole bo izgledala prenovljena mengeška šola

postrežejo

sedemsto kosil.

učenci

pa bi tudi učilnico
prostem. V kletnih pro-

zgradili

druge-

Več različnih vhodov

ske ureditve
predmetov in štiri učilnice,

od

šol za

zmanj-

ševanje medvrstniškega na-

na njenem

mestu

zgraditi nov objekt, še ni bila

temu

tudi morebitna

arheološka

storih bodo pridobili prostor

je tudi ureditev dvonivojske

ma stala 3,9 milijona evrov
z vključenim DDV. Za raz-

arhiv šole ter prostore za

šolske knjižnice, ki bo na lo-

liko

na

za

hišnika

čistilke.

zasnova

vključu-

od večnamenske špor-

prostor-

šole. Glede na to, da se v

da ima

predvido-

telo-

občini število prebivalcev v

nje ne bodo ustavila.

bo

do

Mengšu, bo

obstoječe

fazo reševanja

podatkih

Investicija

zaključena

2022.

Kot pravijo v

izkopavanja po
Vrhovnikovih besedah grad-

silja.

Idejna

in

letih povečuje

zadnjih

Statističnega

občina

8400

(po
ura-

prebi-

valcev, število pa se je v zadnjih petih letih povečalo za
več

kot sedemsto), gre priča-

kovati, da se bo še naprej po-

kacij i zdaj šnj e avle in bo tako

tne dvorane,

ki jo je občina v

večevalo tudi število osnov-

bese-

predstavljala osrednji pros-

celoti izpeljala brez najema

nošolskih otrok v občini. A

šolo

tor šole. Knjižnica bi tako povezala vse tri krake, zasnova-

kreditov, pa se tokrat posojilom ne bodo mogli izogniti.

nadaljnjih

kot celoto. V idejni zasnovi
tako

Po

in

Vrhovnikovih

dah so iskali

rešitve

predvidevajo

za

tudi

na pa bo interaktivno, tudi z

Po

vhodov v šolo. Prvošolci naj
bi vstopali skozi novozgra-

igralnico za najmlajše.

kumentacije

jeni vhod

obstoječo

nasproti

več

športne

Odločitev o

tem,

ali bodo

telovadnico

nje

pridobitvi

projektne do-

začetek

Kolar,

načrtujejo

hodnjega leta,

širitev obstoječe

šole ne bo. Kot pravi direktor občinske uprave Urban

konec

gradpri-

dela pa bodo

bodo v tem primeru

v primorani najti lokacijo za

dodatno osnovno šolo.
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Korak bližje k ureditvi Gradaščice
2 1 milijonov evrov vreden projekt sofinancira EU.
■ Direkcija RS
dnjo

za vode bo

protipoplavne ureditve

še ta teden sklenila pogodbo za
porečja

je najugodnejšo ponudbo

razpisu

Gradaščice

-

etape

gra-

1A. Na

oddalo podjetje Hidrotehnik s

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

partnerjema CVP in VGP Drava Ptuj. Za 21,2 milijona evrov vreden
projekt bo 85 odstotkov sredstev namenjenih iz kohezijskega skla-

da EU,

1 5 odstotkov pa iz državnega proračuna. Projekt bo pripo-

mogel k bistveno boljši

Dobrova

-

protipoplavni varnosti na območju

občin

Polhov Gradec in Ljubljana.

(sta)

77

07.12.2020

IRT 3000

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

1/2

Površina: 436 cm2

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

» Tretji val vrhunskih inženirk
Miran

Znanih

Varga

je deset nominirank

Leta 2020, ki po izboru

za Inženirko

komisije predstavljajo največji potencial, da so zgled in navdih
mlajšim generacijam

dekLet. Lani je ta naziv pripadel Aidi Kamišalič

Latifič, raziskovalki in predavateljici

na Fakulteti

za elektrotehniko,

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Kot je

že v navadi, v središču

tretjega

slovenskega

Za

naziv Inženirka leta

2020

se bodo

potegovale:

•

Špela Bolka,

v podjetju

Hidria,

navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je
čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med

•

Sara Fink,

koordinatorka e-mobilnosti

katerimi ena

•

izbora

Inženirka

leta niso zgolj

inženirski

dosežki posa-

meznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled
in

prejme

priznanje Inženirka leta. Tudi letošnje

glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost:
na izobrazbo,

Po tem
poti,

merilu odkrivamo potencial pestre izbire poklicki jo omogoča inženirski poklic, in kaj vse lahko

inženirke

dosežejo

na svoji

poklicni

poti.

•

Krka,

•

»Dodatne

■

Matjaž Kljajič

komunikacfje@mediade.si

■

041

213

Katja

robotik

Castings, d. o. o.

Smolič, skrbnica tehnične dokumentacije

v podjetju
451

programske opreme

Cosylab, d. d.

Lea Pilič, tehnolog

■

•

d.

Jasna Hengovič, razvijalka

v podjetju LTH

informacije

d.

Patricija Krt, tehnologinja za inovacije in kakovost
v podjetju Pivovarna Laško Union, d. o. o.
v podjetju

•

Slovenija, d. o. o.

Monika Koroša, samostojna tehnologinja
v podjetju

•

področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev.
ne

d. o. o.

v podjetju Porsche

glede

starost, organizacijo oz. zaposlovalca,

vodja tehnologije

Elizabeta

Iskra Pio, d. o. o.
raziskovalka

Škrget,

v podjetju Lek Veterina,

d. o.

in

razvijalka

receptur

o.
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Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij
v podjetju Plastika Skaza, d. o. o.

gospodarstva

Saša Vrhovec Hartman, daktiloskopinja na
Nacionalnem forenzičnem laboratoriju
na Ministrstvu za notranje zadeve

mathematics) le dobra četrtina deklet,

Izbor,

ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe

ne odločajo za

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

na gimnazijah

Ta

iniciativa mlade z dogodki

in šolskih centrih že

vrsto

le (vse od leta

V Evropi

je namreč na

v Sloveniji od treh

inženirske poklice, je pomanjkanje zgledov

na splošno ne znamo pojasniti

vloge in prispevka

pomembnosti

inženirjev k razvoju družbe. Prav zato

potrebujejo močne zglede v obstoječih inženirkah.

Mediade ter drugih sodelujočih partnerjev, je del projekta
Inženirke in inženirji bomo!.

družbe kot celote.

študentov ena. Eden od glavnih razlogov, zakaj se dekleta

in da jim
Dobili bomo novo »predsednico razreda«

in

študijih STEM (angl. Science, technology, engineering and

Na odločitev,

katera od nominirank predstavlja največji

zgled in navdih mladim, s svojimi glasovi enakovredno
vplivajo štiri skupine oz. deležniki izbora: vse nominiranke
priznanje Inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje

2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in

za

inovativnost.

srednjih šol ter predstavniki organizatorja in partnerjev.

Z

izborom

Inženirka leta organizatorji naslavljajo pred-

vsem »nevidnost« inženirk v družbi. Pri izboru je v ospred-

ju doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku

Zmagovalka izbora Inženirka leta 2020 bo znana prvi

teden v januarju, njihove predstavitvene intervjuje pa si
lahko ogledate na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
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» Peter Florjančič,
navdih za inženirje
Peter Florjančič je bil svetovno znan slovenski izumitelj. V

Teja Primožič

102. letu starosti seje poslovil

14. novembra letos. Bilje

svetovljan po duši, samosvoj človek in izjemen inovator,
kije s svojimi patenti spreminjal življenja in navdihnil tudi
iniciativo Inženirke in inženirji bomo!

Izumiteljstvo je kot mamilo

kar

opazovati vse,

leze in

lahko porodi v sekundi,
Peter Florjančič se je

rodil na Bledu

tehnik se je zaposlil v tekstilni

5. marca

1919.

tovarni, kjer je med opazovanjem

delovnega procesa našel navdih za svoj prvi izum
statve, ki

-

lesene ročne

so omogočale delo invalidom. Na dan, ko je prodal svoj

prvi patent, je spoznal, da je izumiteljstvo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tekstilni

Kot

»Padel sem

v poklic, najbolj

nevaren,

njegovo poslanstvo:

da postane mamilo. Ta

v mladosti mu je izum rešil

Že

ne vojne, ko

so njegovo

življenje. V času druge

družino hoteli

Nemci prepoznali njegov potencial, saj
stkati

izolacijske plošče. Leta

nemške vojske pobegnil
sta

ustanovila podjetje

Menil

je: »Za

v

odpeljati
je znal

v

Švico,

kjer si je

je filmsko življenje. Večino ga je preživel v tujini,

Živel

utrl pot med

slavne in vplivne ljudi.

Bil je

tudi

izjemen

športnik,

igralec in glasbenik, ki je verjel, da ga je celo življenje spremljala
sreča. Pripovedoval

izume

je, da je zamenjal pet državljanstev in kar

Žarečih

pa je iskal v

oči je

41

izumljal do konca življenja, navdih za

vsakdanjem življenju.

smrt

kjer je spoznal kolega,

vlaken

Navdih Slovencem in projektu Inženirke in inženirji

in iz

bomo!

s katerim

izumiteljska pot se je odprla.

uspešno inovatorsko delo je pomembno troje: imeti

veselje do odkrivanja ovir, verjeti vase in se obkrožiti z ljudmi, ki
je treba imeti srečo.«

ti zaupajo. Predvsem pa

za patente pojasnil Florjančič.

svojem navdihu

taborišče, so

iz koruznih

1943 je uprizoril lastno

in njegova

svetov-

Ideje se porajajo različno. Ena se

pa je narejen v nekaj dneh, so
ideje, ki potrebujejo več let, da se sploh razvijejo,« je o

pa tudi

avtomobilov.

poklic je lahko past ali pa sreča vašega življenja.«

gre.

razvoj

Florjančič ima izredno velik pomen tako za Slovence kot za
svet.

Njegovi izumi so zagotovili številna nova delovna mesta

in prav take

patente je najraje inoviral.

Svoje znanje, ideje in

bogate izkušnje je rad delil. Mladim je polagal na srce: »Z delom
se doseže marsikaj. Sanjajte, nato pa se lotite dela in svoje sanje

Izumitelj mora opazovati vse, kar leze in gre

uresničite.«

Kot največji

Florjančič je patentiral približno 400

izumov, 43 jih je pripe-

ljal do faze realizacije. Njegovi patenti so zabavni in inovativni,
nekateri so bili tudi pred svojim

avtomobilski
čali

airbag. Takratna

izdelave in so baloni

razpršilo za parfum, ki
poznana sta

tudi

časom, kot

tehnika

in

na primer ideja za

materiali niso omogo-

glasno pokali. Najbolj je bil ponosen na

mu je prineslo tudi največ denarja, zelo

stroj za brizganje

plastike in plastični okvirček

za diapozitive. »Izumitelj mora imeti mirno glavo, vedno mora

ativi

Inženirke

slovenski

inovator

in inženirji

in pionir je

bil navdih tudi

bomo. Mladim, ki smo

inici-

jih srečevali na

dogodkih na srednjih šolah, smo želeli pokazali, da smo Slovenci
narod

inženirjev,

inovatorjev

in pionirjev.

Tudi zato smo

v prvih

petih vprašanjih, ki so bili zametki zdaj že šolskega orodja,
Slovenskega kvizuma, dijake povpraševali ravno o poznavanju
100. rojstni dan, 5. marca

Florjančičevih izumov. Prav na njegov
2019,

pa se je

skih poklicev

porodila ideja za aplikacijo za spodbujanje inženirmed mladimi, ki

bo

zaživela decembra

2020.
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topovi, svetila,

Vili Poznik, to sem jaz.

kristali,

Gospoda Poznika

pripada
skorajda

za svoje

ga poznajo,

tisti, ki

imenujejo tudi sloven-

tako kot veliki Tesla, tudi gospod

In

Tesla.

vesolju izjemnih izumiteljev.

širnemu

ne prenesejo

Njegove

nagrad, ki

vseh pomembnih

delo. Čez devetdeset jih je samo

Kaj sploh

kanček skeptika.

-tega na produkte

počne?

bližje

so

čigat

znanosti,

danes.

inovacij, velja pa
vedno

aplikacije

in

čista

znanost

za laika neverjetnimi učinki. Razburljivo,

kativnimi,

odprtost do novih spoznanj,

a

buri
le-

Tracka kot zavozlani

Star

Je

njim

100-odstotno

z multiplipionirsko,

znanstveno

bivanja

in

našega

se

oživljanje

delo,

planeta.
hrane

pijače, zaščite pred

negativnim

sevanjem

mobitelov,

mikrovalovk,

nastajanje

informiranih

magnetkov,
pred
ko

ki

nas branijo

izgubami energije,
in še

maske

nosimo

tisoč možnosti in idej

razvoju.
“n”,

dokazljivosti.

vedno temelječe na

akciji, vse

Dogaja
in

jih je prejel

značaj

Njegovo delo

tehnologiji

tehnologiji, ki jo uporabljamo

stene

mednarodnih. Za

je bogato obdobje šestdesetih let neprekinjenih

za nepopravljivega entuziasta

Poznik

sevanja,
v

dobrobiti našega

službi

v

ski Nikola

vse jc

v

je res

Možnosti

nas obdaja,

saj vse, kar
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nosi določeno vibracijo.
Gospod
pomočjo

Poznik je

naša življenja

v

orgonskih topov

vpliv. Npr. kozarec

tiven

...

in

informirano
jim damo

na

napravo

sejmu

je

na področju

in

tem

tako

raziskovalna

inovacij

njegovo

s

določen ukaz.

vodovod

svoje

izdelke

informirano tudi svoje

s

nas poziohrani

in

tudi njene lastnosti. Ko

zaužije-

telesne celice

nato

naprava, ki

informira vodo

skupina Hydronic

v

jo

name-

vsej hiši.

leta 2000

Za

to

na ameriškem

v Pittsburghu prejela priznanje za najboljši izum

ekologije.

Sprehod

po

njegovi hiši, ki

delovno okolje, je edinstveno

je hkrati

doživetje. Krožniki,

Vibracije
sneti

in

objekt.
Čas,

v

je

pa

tudi
orgonski

možno

Tudi misli

tudi strahu

želje.

in

živimo, je

katerem

napolnjen

po-

na drug

prenesti

in

s tesnobo

negotovostjo,

Takšna voda je živa, kakovostnejša.

deluje vitalizator vode Hydronic,

Podobno
stimo

vodo,

skozi

informira vodo, ta pa sprejme

informacije, s čimer sc spremenijo
mo

prinesel

informacije, ki imajo na

vedno več je

pred

kot

ga predstavlja

sna

in

neznanim.
tako

poneumljajoča

Poznika

zaživi

med

Gospod Poznik

imenovana

tehnologija.

Skrajni

nami. Vstopimo

dobrih vibracij, ki nam

ima

drugačno znanje,

zabavna, prevečkrat
čas

dolgoča-

je torej, da delo g.

torej skozi

zvezdna

vrata v čas

jih je odprl.
poznik.com
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GZS: Cena drugega vala epidemije trenutno pri 520
milijonov evrov
07.12.2020 11:58

Ljubljana, 07. decembra (STA) - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skušala oceniti
obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od
konca septembra do konca novembra. Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je pri 520
milijonov evrov, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 milijonov evrov in zgornjo pri 600
milijonov evrov.
Kot je zapisal glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc, so uporabili predpostavko, da se bodo
omejitveni ukrepi v enakem obsegu podaljšali do konca leta. V tem primeru bi bruto domači proizvod
(BDP) v zadnjem četrtletju na letni ravni upadel za 6,5 odstotka.

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

"V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva, tudi
industrije in gradbeništva, bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 milijonov dodane vrednosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko povrnjena z večjo
intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju," je navedel.
Pričakovan odboj slovenskega BDP v tretjem četrtletju je bil precej nad pričakovanji. Primerjava
medletnega gibanja kaže, da je slovenski BDP v prvem in drugem četrtletju upadel za 1,7 oziroma za
1,6 odstotne točke bolj kot v povprečni članici EU, medtem ko je bila ta sprememba v tretjem
četrtletju v Sloveniji ugodnejša, in sicer je bil padec v Sloveniji nižji za 1,5 odstotne točke.
Zelo pomemben podatek v povezavi z BDP po navedbah Ivanca podaja tudi pogled na sredstva za
zaposlene, ki predstavljajo polovico BDP. V tretjem četrtletju so bila nominalno v Sloveniji višja za 1,3
odstotka, v območju evra pa za 0,9 odstotka.
Cene hrane in pijač so se v Sloveniji na medletnem nivoju povečevale za 1,2 odstotne točke hitreje
kot v območju evra, cene alkohola in tobaka pa za 0,5 odstotne točke hitreje.
Cene tekstila in obutve so v Sloveniji upadle bolj (-2,1 odstotka) kot v območju evra (-0,5 odstotka).
Velike razlike so bile še pri cenah v transportu in komunikacijah. Cene v kategoriji transporta so v
Sloveniji upadle precej hitreje (-8,3 odstotka) kot v območju evra (-3,5 odstotka), predvsem zaradi
večje uporabe tekočih goriv v osebnem transportu v Sloveniji kot tudi znižanja trošarin na goriva. Na
drugi strani so šle cene komunikacijskih storitev povsem v nasprotno smer.
Ivanc je še ocenil, da se bodo cene, merjene z indeksom HICP, v Sloveniji v 2020 v povprečju
znižale za 0,3 odstotka. Indeks cen življenjskih potrebščin, ki meri potrošnjo slovenskih
gospodinjstev, vključujoč porabo v tujini, pa se bo znižal nekoliko manj, in sicer za 0,1 odstotka.
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Z nanomateriali do pametnega

nabiranja energije za internet
stvari prihodnjih generacij
Jernej Kovač

Revolucionarna proizvodnja energija brez emisij za popolno razogljičenje
je ideja evropskega programa za inovacije EIC, ki je k pionirskim raziskavam vzpodbudila raziskovalce

z Univerze v Corku. S sodelavci

Romunije, Italije in Francije so oktobra letos

z Irskega, iz

so začeli globokotehnološki

projekt NANO-EH.

Projektni partnerji želijo ustvariti pot za prenos najnovejših
o edinstvenih visokofrekvenčnih lastnostih

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

jočih razredov nanomaterialov

nastaja-

napredno inženirstvo naprav

v

za prilagodljive miniaturizirane podmodule za pridobivanje

shranjevanje energije.
potrebam samostojne,
bo projektne

Njihove naprave bodo
premične

ali prenosne uporabe. Z izved-

ideje želijo preseči sedanjo paradigmo materialov

za pridobivanje energije z razvojem
materialov

brez

svinca,

nestrupenih materialov in

ki imajo združljivost s komplementarnim

kovinsko-oksidnim polprevodnikom
cenovno

vzdržno

in

ki vključuje razvoj

ter

na prej ločenih

učenje,

robotika,

genetika in biotehnologija, temelji

na uporabi nastajajočih tehnologij
in

in možnost širitve v

so umetna inteligenca in strojno

nanotehnologija, 3D-tiskanje

nja fizične

CMOS

obsežno proizvodnjo.

Četrta industrijska revolucija,

področjih, kot

in

prilagojene posebnim

in njihovi fuziji v

digitalne sfere. Z rastjo sodobne

smislu meša-

družbe

so

se

poveča-

so

nestrupeni, ne vsebujejo svinca in redkih

in

Projekt

NANO-EH bo

komunikacijskih tehnologij in nadaljnjega razvoja interneta stvari

možno

izboljšanje materialov za pridobivanje energije.

želi izkoristiti

ksid

ter

sledil temu

trendu

pametne nanomateriale

biorazgradljive

nanomateriale

-

in se osredotočil na
NANO-EH

hafnijev in cirkonijev dio-

na osnovi

nanoceluloze

-

ki

jih bo možno reciklirati. To je lahko

zemeljskih materialov

potrebe po učinkovitih, trajnostnih in ekoloških materialih.

le nove

še

posebej koristno v okviru

za novejše aplikacije, kot so prilagojena medicina prihodnosti, pametno

kmetovanje in spremljanje okolja. »Zaradi znatnega širjenja

brezžičnega komunikacijskega spektra v Evropi je radiofrekvenčna
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energija zelo

dnje generacije,«
inštituta

v

z

Nacionalnega

Corku. Glavni raziskovalec

»Da bi omogočili samostojne

ne naprave naslednje

generacije,

projekta

energije

mikroenergijo
Trenutna

sistemskem

naše naprave

vedno bolj

povezane.

tehnologij ne gre zanemariti

uvajanju

okoljskih vidikov. To pa zahteva tudi vpeljavo okolju prijaznih
za oskrbo z energijo, ki ne potrebujejo baterij in učinkovite

zajeti oskrbo

rešitve

za računalništvo, zaznavanje in

Zaradi

znatnega širjenja brezžičnega komunikacijskega spektra

zahteve enote

miniaturiziranega

z

za

upravljanje z

naprave povezuje

jemno procesorsko močjo, zmogljivostjo shranjevanja

v

Evropi je

ga napajanja

sistema.«

industrijska revolucija v procese delovanja pospešeno

uvaja internet stvari, ki avtonomne mobilne

V prihodnosti bodo

rešitev

je ključni izziv

in upoštevati

za delovanje

do znanja.

Ob množičnem

avtonomne brezžič-

iz virov pridobivanja energije, vključiti nove naprave za

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

interneta stvari nasle-

ugotavlja dr. Mircea Modeanu

Tyndall na Univerzi

je še poudaril:

energijo

napajanje

zaželena pot za čisto

in

z iz-

dostopom

radiofrekvenčna energija

interneta

stvari

interakcijo človek-stroj.

zelo zaželena pot do čiste-

naslednje

generacije. In tu

vizija prihodnosti konzorcija NANO-EH.

nastopi

Njihova dognanja bodo

na voljo najkasneje čez tri leta, po koncu skoraj

4 milijone evrov

financiranega projekta v programu Obzorje 2020.

84

NOVA 24 TV, Novice - 19:51
Država: Slovenija

07.12.2020
Ponedeljek

Kazalo
Trajanje: 04:00

1/1

Kako pandemija vpliva na razvoj inovacij
NOVA 24 TV, 07.12.2020, NOVICE, 19.51
INES KUMALIĆ (voditeljica)
Pandemija COVID-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi, so ugotavljali govorci današnje
konference o urbani mobilnosti. Poleg reševanja koronske krize je pametna mobilnost eden izmed aktualnih izzivov, ki se
tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvijajo s svetlobno hitrostjo, je bilo slišati.
PIA PORENTA (novinarka)
Pandemija COVID-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi. Poleg reševanja koronske krize
je pametna mobilnost ena izmed aktualnih izzivov, ki se tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvija s
svetlobno hitrostjo.
BLAŽ KOŠOROK (državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo)
V času pandemije smo še močneje povezani z mestom v katerem živimo in marsikdo od nas v tem času še toliko bolj
opazi prednosti in slabosti svojega kraja. Ali imamo dovolj kvalitetnih in varnih površin za hojo, bodisi za dnevno
mobilnost v službo in domov, bodisi za rekreacijo, ali so v našem mestu dobro urejene kolesarske povezave, ki nam
omogočajo, da se odpravimo po opravkih namesto z avtomobilom raje s kolesom in tako razbremenimo okolje in hkrati
naredimo še kaj za svoje zdravje.
PIA PORENTA (novinarka)
Ministrstvo proces preobrazbe mest na poti k trajnostnemu razvoju podpira s pomočjo različnih projektov, programov in
finančnih spodbud.

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

BLAŽ KOŠOROK (državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo)
Prav vsi si želimo živeti v zdravih mestih s kvalitetnimi javnimi površinami, veliko zelenja, učinkovita organizacija različnih
dejavnosti v prostoru. Pomemben del takih mest je celovito urejen promet na vseh ravneh in z vso potrebno infrastrukturo
in informacijsko tehnologijo za upravljanje prometa in podporo uporabnikom. Pretok ljudi in blaga v mestih in med njimi,
pa je potrebno učinkovito upravljati, za kar potrebujemo integriran pristop.
PIA PORENTA (novinarka)
Popolna ustavitev javnega transporta je spodbudilo razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi, kreiranje odprtih
urbanih prostorov ter druge iniciative za ozelenitev urbane mobilnosti. Digitalne transformacije, uporaba pametne
inteligence in robotizacija, vodijo v smer pametne mobilnosti, ki vključuje tudi pametno infrastrukturo.
ALEŠ ŽNIDARŠIČ (direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije)
Pred 10 leti v času nastanka strategije Evropa 2020 je bil transport izpostavljen kot eden izmed sektorjev, ki najbolj vpliva
na podnebne spremembe. Urbani transport je pri tem odgovoren za četrtino emisij CO2, ki nastanejo zaradi transporta ter
za skoraj 70 odstotkov vseh prometnih nesreč. 10 let kasneje, marca letos smo ugotavljali, kako si evropska mesta ob
skoraj popolnem zaprtju prometa zaradi COVID krize, kako so si opomogla zaradi manjšega onesnaženja zraka.
PIA PORENTA (novinarka)
S pomočjo kohezijskih sredstev želijo v obdobju 2021 do 2027 nadaljevati trenutni proces. Načrtujejo, da bodo sredstva
še naprej namenjali za izdelavo celostnih prometnih strategij, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje ter postajališča
javnega prevoza. Čeprav so slovenska mesta manjša od tipičnega evropskega središča, pa prav zaradi primerne
velikosti predstavljajo enkratno priložnost za preverjanje inovacij v praksi.
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