Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 12. 2020
Število objav: 30
Internet: 19
Televizija: 2
Tisk: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 30
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek
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Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Vrtovec podpisal memorandum o civilnem jedrskem sodelovanju z ZDA

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oborožitvijo in mednarodno varnost Christopher Ford. "ZDA in Slovenija sta partnerja na področju civilne jedrske
energije od leta 1975, ko se je začela gradnja Westinghousove jedrske elektrarne v Krškem, ki regiji dobavlja čisto
energijo vse od leta 1983," je ob tem sporočil State Department. Ameriško ministrstvo...

Naslov

Kaj je Anže Logar obljubil Američanom?

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

L. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je namenjen utrjevanju odnosov in podpisu sporazuma glede jedrskega sodelovanja, ki pa naj ne bi pomenil, da bodo
ameriški dobavitelji favorizirani pri gradnji drugega bloka NEK. Logar in Pompeo na Brniku letos poleti. Zunanji minister
Anže Logar se je v ZDA srečal s kolegom Mikom Pompeom, ki se je pred meseci...

Naslov

V občinah Črna in Prevalje s podelitvijo koncesij hitreje do več asfaltiranih občinskih cest

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...smo ugotovili, da se nam na takšen način to najbolj splača. V dveh letih bodo predvideni odseki asfaltirani, hkrati
verjamem, da se bo izvajalec del pri gradnji cest potrudil, saj bo kasneje imel manj vzdrževanja," je še pojasnila
Lesjakova. Razpis za oddajo enake koncesije za svoje ceste bo predvidoma še letos...

Naslov

Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO 9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta
podpisala direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik...

Naslov

Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO 9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta
podpisala direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 8. 12. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene
družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da
bodo v luči novih dejstev nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem možnem času....

Naslov

Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO 9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta
podpisala direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik...

Naslov

Vrtovec podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim
sodelovanjem z ZDA

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zunanja politika; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oborožitvijo in mednarodno varnost Christopher Ford. "ZDA in Slovenija sta partnerja na področju civilne jedrske
energije od leta 1975, ko se je začela gradnja Westinghousove jedrske elektrarne v Krškem, ki regiji dobavlja čisto
energijo vse od leta 1983," je ob tem sporočil State Department. Ameriško ministrstvo...

Naslov

Pomurska podjetja doslej obvladovala koronakrizo, a zdaj so pred težko zimo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dogodke z Agro na čelu – pa lahko govorimo o skoraj 100-odstotnem izpadu prihodkov. Na drugi strani, pravi Grah,
padec ni bil tako izrazit na področju gradbeništva ter kovinsko- in živilskopredelovalne industrije, a je zadnja prav tako
utrpela posledice zaradi zaprtja hotelov, restavracij in izobraževalnih ustanov....

Naslov

Kaj vse je v ozadju obiska zunanjega ministra Anžeta Logarja v ZDA

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Vojislav Bercko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gnal do roba njihovih zmogljivosti ter tako 14. oktobra 1947 postal prvi človek, ki je letel hitreje od hitrosti zvoka.
Prebil je mejo, ki je letalskim inženirjem ob vstopu v dobo reaktivcev povzročala velike težave. Polet je opravil na višini
13.700 metrov nad izsušenim jezerom Rogers Dry Lake v puščavi Mojave....
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Internet
Zaporedna št.
11

Naslov

Prilagodite si višino elementov: Da vam ne bo treba v kopalnici čepeti ali se preveč sklanjati

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 12. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...invalidskem vozičku. Zato je vsekakor dobro v kopalnici zanje namestiti tudi kakšno klop ali preklopni stol, svetuje
Fartek. Dogovor z inštalaterjem Pri gradnji stanovanj in hiš je tako, da vodovodni inštalater sanitarne elemente namesti
na standardno višino, razen če ne prejme drugačnih navodil od graditeljev...

Televizija

Naslov

Ugodili pritožbi

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur; 8. 12. 2020

Avtor

Nika Kunaver

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
12

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
14

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Povzetek

19:25

Trajanje: 2 min

...Metrostavom za glavna gradbena dela na 2. tiru ni predložila ustreznih referenc. Državna revizijska komisija je zato
razveljavila izbor 2TDK-ja, ki bdi nad gradnjo tega največjega infrastrukturnega projekta v državi. Nika Kunaver. NIKA
KUNAVER (novinarka) Druga od skupno 7. pritožb o glavnih gradbenih delih pri 2....

Naslov

Logar in Janša krepila partnerstvo z ZDA in Izraelom

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Aleš Gaube

Teme

Gradbeništvo, graditev

...memorandum o strateškem civilnem jedrskem sodelovanju, ki ga je sicer mogoče razumeti tudi kot tlakovanje poti za
možnost sodelovanja Westinghousa pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Na infrastrukturnem
ministrstvu memorandum sicer vidijo kot spodbudo za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj,...

Naslov

Počivalšek v slepi ulici, Beovićeva bi šla naprej

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Klemen Košak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarskih dejavnosti pa Slovenijo v povprečju stane več kot 60 milijonov evrov. V primeru 14-dnevnega zaprtja
gospodarstva, ki bi ohromilo tudi industrijo in gradbeništvo, bi po oceni GZS izgubili dodatnih 700 milijonov evrov
dodane vrednosti, padec prodaje pa bi znašal okoli 2,2 milijarde evrov. Ogroženih bi bilo 14.000...

Naslov

Zakaj na Emoniki, epicentru trajnostne mobilnosti, potrebujejo dva tisoč parkirišč?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 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...
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Internet
Zaporedna št.
16

Povzetek

Tisk
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Tisk
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Internet
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Tisk
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Povzetek

Naslov

Napovedi zaposlovanja na ključnih izvoznih trgih: najbolj spodbudno v Nemčiji, Grčiji in na
Švedskem

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 12. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...spodbudno v Nemčiji, Grčiji in na Švedskem 08.12.2020 18:00 V Sloveniji v prvih treh mesecih leta 2021 šibka rast
zaposlovanja, najslabše napovedi v gradbeništvu avtor LANA DAKIĆ Delodajalci po Evropi za začetek prihodnjega leta
napovedujejo skromno zaposlovanje in pričakujejo, da bo zaposlovanje okrevalo po pandemiji...

Naslov

2TDK bo za dva meseca podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 9. 12. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 719 cm2

...Za prvi del javnega naročila, preveritev sposobnosti, je bilo porabljeno več kot eno leto. Foto Jure Eržen Ljubljana Začetek gradnje novega tira med Divačo in Koprom se je z novo odločitvijo Državne revizijske komisije (DKOM) oddaljil
še za vsaj dva meseca. To nam je včeraj potrdil tudi...

Naslov

Sodelovanje v novi prestavi

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 9. 12. 2020

Avtor

Barbara Kramžar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 169 cm2

...ZDA do leta 2026 prešli v polno uporabo. Za to je veliko zanimanja tudi pri slovenskih strokovnjakih. Memorandum
ne daje nikomur prednosti pri morebitni gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, je poudaril, za ta korak, ki
zahteva številne predpogoje, se nismo še odločili niti na načelni ravni. Pomembna...

Naslov

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v družbi Logarja na obisku v ZDA, kjer bo podpisal
memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

S.R. Sara Rančigaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...energetske varnosti in blaginje ter krepitve skupne politične in gospodarske vezi,” je ob odhodu v ZDA pojasnil
Vrtovec. V interesu vlade je , da bi lahko gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško uvrstila kot strateški
projekt po okrevanju krize s koronavirusom, omenjen memorandum pa bo služil kot podlaga...

Naslov

Drugi tir: revizija ugodila pritožbi glede referenc

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 9. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 50 cm2

...ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene
družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da
bodo nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem možnem času. V primeru izločitve konzorcija...
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Tisk
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Tisk
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Tisk
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Naslov

Medicinsko-termalni center Benedikt še vedno na mrtvi točki

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Senka Dreu

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 475 cm2

...slednjič le našel investitorja. Izgradnja benediških term, za katero je že bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, je
zastala zaradi stečaja podjetja CM Inženiring. Nato je projekt s skoraj osmimi hektarji zemljišč vred od državne družbe
za upravljanje terjatev bank (DUTB), odkupilo podjetje Beneco iz Maribora. Poleg...

Naslov

Začetek gradnje čistilne naprave januarja

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 134 cm2

...Začetek gradnje čistilne naprave januarja Svetniki občine Rače-Fram so le novembra potrdili proračuna za leto 2021.
Največji projekt, ki ga bodo naslednje leto začeli,...

Naslov

Občinskih 350.000 € na Talumov račun

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Mojca Zemljarič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 456 cm2

...ureditev prostorov ne bodo potrebna. »Lokacija nam dolgoročno omogoča tudi more-Občina Kidričevo bo
dokapitalizirala občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Dokapitalizacijski vložek v znesku 350.000 evrov bo podjetje
namenilo za nakup nepremičnin - objektov Talumovega podjetja Ekotal. Objekti so v neposredni...

Naslov

Kaj bo z denarjem, ki je na Talumovem računu

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 8. 12. 2020

Avtor

Mojca Zemljarič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 524 cm2

...bilo izgubljenih priložnosti za regijo, udarec čez zdravstvo je prav gotovo eden težjih. Čeprav je v prihodnjih letih v
državnem proračunu denarja za gradnjo prizidka pri ptujski bolnišnici samo za prgišče, pa vendarle postavka iz Načrta
razvojnih programov še ni izbrisana. Morda se jo lahko finančno oplemeniti...

Naslov

Jani lvanuša: "Slišati je, da Gantar temu projektu ni naklonjen ..."

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 132 cm2

...časa: »V Ljubljani sem osebno po aprilskem zapletu s sprejemom covid bolnikov slišal, da se nam bo to maščevalo.
Pod tem ministrom ne verjamem, da se bo gradnja začela. Seveda je to le moje osebno mnenje. Žal se je vse
izjalovilo, ozadja, kaj seje točno zgodilo, ne poznam. Zdaj se tako vsi ubadajo s korono, druge...
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Internet
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Naslov

Kako naše interese v Ljubljani zastopajo "naši" poslanci

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Dženana Kmetec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.208 cm
2

...naše interese v Ljubljani zastopajo »naši« poslanci Informacija, kako mizemo malo denarja je v državnem proračunu
v naslednjem letu zagotovljenega za gradnjo ptujskega urgentnega centra Je prebivalce Spodnjega Podravja dvignila
na noge. Mnogi se sprašujejo tudi, kako poslanci v Ljubljani opravljajo svoje delo...

Naslov

Poleti v Planici prvič pod reflektorji

Medij

Val202.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

Boštjan Reberšak

Teme

Gradbeništvo, graditev

... Luči, ki bodo osvetljevale zaletišče, bodo prestavili na Bloudkovo velikanko in so tako del investicije v nordijsko
svetovno prvenstvo leta 2023. Gradnja konstrukcij in postavitev 220 reflektorjev je zgolj prvi, sicer zelo zahteven del
izvedbe osvetlitve. Drugi del je povezan z usmeritvijo in jakostjo reflektorjev,...

Naslov

Pri izbiri izvajalca za gradnjo drugega tira novi zapleti

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene
družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da
bodo v luči novih dejstev nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem možnem času....

Naslov

Kaj je Anže Logar obljubil Američanom?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 12. 2020

Avtor

L. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...je namenjen utrjevanju odnosov in podpisu sporazuma glede jedrskega sodelovanja, ki pa naj ne bi pomenil, da bodo
ameriški dobavitelji favorizirani pri gradnji drugega bloka NEK. Logar in Pompeo na Brniku letos poleti. STA Zunanji
minister Anže Logar se je v ZDA srečal s kolegom Mikom Pompeom , ki se je pred...

Televizija

Naslov

Pogovor z ministrom za okolje Andrejem Vizjakom

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Tema dneva; 8. 12. 2020

Avtor

Luka Svetina

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
30

Povzetek

21:14

Trajanje: 13 min

...urejanju prostora, tako da pričakujem, da bomo v prvem mesecu prihodnjega leta to že obravnavali in sprejeli na
vladi in da bomo lahko novo prenovljeno gradbeno zakonodajo zaživeli tamle proti koncu pomladi, kar pomeni, da
bomo znatno poenostavili postopke, da bodo investitorji lahko prišli hitreje do gradbenih dovoljenj,...
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08.12.2020

24ur.com

Torek, 21:33

Država: Slovenija

Kazalo

1/4

https://www.24ur.com/novice/tujina/vrtovec-podpisa...

TUJINA

Vrtovec podpisal memorandum
ZDA

o

civilnem jedrskem sodelovanju

z

Washington, 08.12.2020, 21:12 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

KOMENTARJI

STA

1

Slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v State Departmentu v družbi
državnega sekretarja Blaža Košoroka s Christopherjem Fordom, pomočnikom
ameriškega sekretarja, podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim
civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in ZDA.

slovenskega ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da podpis memoranduma
predstavlja nadgradnjo že sicer tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju
energetike. " Slovenija in ZDA na področju energetike že vrsto let dobro sodelujeta, še posebno na
segmentu analiz in načrtovanja integracije prenosnih sistemov za zemeljski plin in električno
energijo, izmenjavi dobrih praks na področju kibernetske varnosti, okrepitvi prizadevanj za
izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije, " so dodali.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

S

State Department je prav tako sporočil, da memorandum izboljšuje sodelovanje na področju
energetske varnosti in utrjuje diplomatske ter gospodarske odnose med državama. V imenu ZDA
memorandum podpisal namestnik državnega sekretarja ZDA za nadzor nad oborožitvijo in
mednarodno varnost Christopher Ford

je

.

"ZDA in Slovenija sta partnerja na področju civilne jedrske energije od leta 1975, ko se je začela
gradnja Westinghousove jedrske elektrarne v Krškem, ki regiji dobavlja čisto energijo vse od leta
1983 ," je ob tem sporočil State Department.
Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da so takšni memorandumi diplomatski
mehanizem, ki utrjuje in širi strateške vezi med ZDA in partnerskimi državami z zagotavljanjem
okvirja za sodelovanje pri vprašanjih civilne jedrske energije in sodelovanjem strokovnjakov iz
vlade, industrije, nacionalnih laboratorijev in akademskih ustanov.
Več kot 40 let odličnega sodelovanja na področju civilne jedrske energije z ZDA je izpostavil tudi
minister Vrtovec, ki je poudaril, da podpis memoranduma nikakor ne pomeni, da bi Westinghouse
dobil preferenčno obravnavo za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Nek).
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Vrtovec

je

zatrdil, da podpis memoranduma ne pomeni preferenčne obravnave Westinghousa.

FOTO: Miro Majcen

"To ne daje prednosti nobeni družbi. Preden se odločimo za drugi blok krške nuklearke, je
potrebnih še veliko korakov. Med drugim dobiti vsa dovoljenja, ki jih zahtevajo okoljevarstveniki in
tako naprej. Ti koraki niso tako enostavni in razpis bo tisti, ki bo odločil, katera družba bo prišla s
tehnologijo. Ni politika tista, ki odloča, ampak stroka ter tender. Sem pristaš novega Neka, ampak
je treba prej izpolniti vse predpogoje ," je dejal Vrtovec in omenil med drugim odlagališče
odpadkov.
Na sestanku z ameriškimi sogovorniki so govorili tudi o razvoju majhnih "modularnih" jedrskih
reaktorjev, ki naj bi šli v uporabo do leta 2026. Vrtovec meni, da ima Slovenija veliko strokovnjakov,
ki pri tem lahko kaj ponudijo.
"Zakaj ne bi bila Slovenija tista, ki naredi korak naprej. Naj sicer povem, da smo zavezani k
razogličenju in sam sem pristaš tako imenovanega green deala in jedrska tehnologija je lahko velik
doprinos k temu, da imamo zagotovljeno energetsko neodvisnost, hkrati pa smo prijazni do
okolja, " je dejal minister Vrtovec.
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Poudaril je, da je zelo vesel podpisa memoranduma, ne glede na to, da pričakuje medijsko
poročanje o tem, da so ga podpisali z odhajajočo vlado ZDA. "Gre za malce bolj strokovno stvar kot
le politični dogovor. Ta sporazum ostane ," je zagotovil minister in dodal, da ta memorandum ne bo
končal v predalu z nastopom nove vlade ZDA. Poudaril je, kako zelo pomembno je, da je Slovenija
energetsko neodvisna država in da lahko to neodvisnost dodatno zagotavlja z izvrstnimi
strokovnjaki na področju jedrskega sodelovanja.
Sicer pa v State Departmentu ni bilo govora le o jedrski energiji, ampak tudi o drugih virih energije.
Govorili so o možnosti sodelovanja glede oskrbe z zemeljskim plinom, pri čemer je Vrtovec omenil
novo plinsko povezavo Madžarske in Slovenije, o čemer se še dogovarjajo, in upa, da bo dogovor
hitro sklenjen. Govorili so tudi o Luki Koper, ki je strateška za zaledne države Slovenije in za
zaveznike in bi lahko bila tudi za ZDA.
Američane skrbi, da je Evropa zelo odvisna od ruskega plina in poudarjajo pomen diverzifikacije.
"Tudi o tem smo govorili. Slovenija je glede nafte in plina zelo odvisna od ene države in že ob
obisku državnega sekretarja Mika Pompea v Sloveniji sem dal sporočilo in tudi danes, da mora
Slovenija te vire diverzificirati. O tem, kakšne poti bomo ubrali, kasneje, ampak verjamem, da
bomo dobili primerno rešitev, ki ne bo predraga za Slovenijo, zlasti za plin, ker je zelo drago, da
smo odvisni le od ene države, " je dejal minister, ki države poimensko ni posebej omenil.
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Po besedah ministra so govorili tudi

o

drugih infrastrukturnih projektih, kot

je

drugi

tir

Koper–

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

Divača, o hitri železniški povezavi s partnerskimi državami srednje Evrope. "Železniška
infrastruktura je pomembna tudi za naše zaveznike. Tudi za vojaški transport in tu lahko ponudimo
številne priložnosti, " je dejal Vrtovec v izjavi za slovenske dopisnike ob koncu uradnega obiska v
ZDA.
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Anže Logar obljubil Američanom?
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Zadnji obisk pri Trumpovi administraciji je namenjen utrjevanju odnosov in
podpisu sporazuma glede jedrskega sodelovanja, ki pa naj ne bi pomenil, da
bodo ameriški dobavitelji favorizirani pri gradnji drugega bloka NEK.

STA

Logar

in

Pompeo na Brniku letos poleti.

Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Zunanji minister Anže Logar se je v ZDA srečal s kolegom Mikom Pompeom
meseci že mudil na obisku v Sloveniji, prvem takšnem po 23 letih.

,

ki se je

pred

Proti kitajskim podjetjem
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Tema pogovora tokrat je poglabljanje dvostranskih odnosov med državama, ki sta nove
temelje začeli polagati avgusta na Brdu. Takrat je Pompeo v Sloveniji uspešno lobiral zoper
kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei in njegovo tehnologijo 5G. Podpisali smo
skupno izjavo o varnosti in vzpostavljanju telekomunikacijskih omrežij nove generacije,
čeprav Washington ni ponudil nobenega dokaza, da podatki, pretočeni prek Huaweievih
tehnologij, odtekajo v uradni Peking. »Naše prijateljstvo raste,« je ob obisku dejal Pompeo.
Za ameriška podjetja
Leto pred tem je Slovenijo obiskal še ameriški
Američanom predvsem
energetski minister Rick Perry ki je političnemu
zagotavljamo, da nimamo
vrhu predstavil najnovejša dognanja na področju
posluha za Kitajce in da bomo
jedrskih tehnologij. Sadove tega vidimo v podpisu
orožje ter jedrske reaktorje
memoranduma glede strateškega civilnega
kupovali čez lužo.
jedrskega sodelovanja med državama, ki ga v
Washingtonu danes podpisuje minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec Slednji je v nedeljo pojasnil, da memorandum ni podlaga za
konkreten posel, lahko pa služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in
izkušenj. Strokovna javnost memoranduma do včeraj še ni videla, zato ga težko komentira.
,

.

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

Kaj po Trumpu?
Uradne zaveze Washingtonu gotovo dobro vplivajo na dvostranske odnose med državama,
ne glede na to, katera politika trenutno vlada v njiju. Vendar se bo Logar kot zunanji minister
čez dober mesec dni soočal z administracijo Joa Bidna kjer bo moral razložiti, zakaj novemu
predsedniku Janša še vedno ni čestital za izvolitev. Janša je še vedno edini šef vlade v EU, ki
Bidnu ni čestital. Prav nasprotno, na twitterju je Janša delil več teorij zarot, povezanih z
izvolitvijo Bidna, in ga pri tem označil za »enega najšibkejših predsednikov v zgodovini« ter
se zapletel z Bidnovim svetovalcem za zunanjo politiko Michaelom Carpenterjem ki ga je
nato celo blokiral na omrežju Twitter.
,

,

Okrnjen tudi diplomatski vpliv
Dvajsetega januarja, ko kot predsednik priseže Biden, bo svoje ozadje v Washingtonu
izgubila tudi ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard ki ni karierna diplomatka
in naj bi do položaja prišla zaradi svojih finančnih prispevkov Trumpovi predsedniški
kampanji. Mladika se bo zato morala v največji meri zanašati na presojo novega
veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja ki je v soboto tja dopotoval skupaj z Logarjem.
,

,

Vendar tudi Kajzerjev dosje ni brez madeža. Bidnova administracija bi namreč lahko opazila
tvite njegove žene Milene Stefanović Kajzer ki je prav tako uslužbenka ministrstva za
zunanje zadeve, na svojem osebnem twitterju pa je širila marsikatero teorijo zarote o volilni
,
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prevari v ZDA. Pri tem se je jasno postavila na stran Donalda Trumpa Kajzer bo
Washingtonu kot veleposlanik nasledil Stanislava Vidoviča
.

v

.

Pristop MZZ: govori čez Kitajce

in

kupuj ameriške oklepnike

Pred Logarjem je Washington kot zunanji minister nazadnje obiskal Miro Cerar leta 2018, ki
se je prav tako mudil pri Pompeu, in to po dolgih osmih letih Cerar je takrat z izjavami
dvigoval obrvi, saj je za ameriške medije dejal, da bomo izgubili regijo, če bodo prevladali
kitajsko-ruski interesi. »Ni dovolj imeti zgolj ekonomskega sodelovanja. Povem vam, Kitajci
prihajajo v Evropo. Kot predsednik vlade sem se petkrat srečal s kitajskim premierjem Liem
Keqiangom da bi razpravljal o dvostranskih odnosih in poslih. Zato menim, da bi bilo zelo
dobro, če bi bili naši prijatelji in zavezniki v ZDA bolj prisotni v regiji,« je izjavil Cerar.
.

,

C erar je

takrat Pompea povabil na obisk, pri čemer mu je zagotovil povečanje prispevkov za
posodobitev slovenske vojske. Slednje je bila ena temeljnih zahtev Trumpove administracije
ob ostalih članih zveze Nato.
Žarek upanja: srečanje

s

Klobucharjevo

Med Cerarjevim obiskom se je ta sestal tudi z ameriško senatorko slovenskega rodu Amy
Klobuchar ki je nato v senatu ustanovila skupino prijateljev s Slovenijo. Demokratka
Klobucharjeva je zelo dolgo vztrajala tudi v tekmi za demokratsko predsedniško nominacijo,
ki jo je nato odstopila Bidnu, danes pa je spregovorila tudi z Logarjem.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

...

Kupila

je

nov telefon

Do Slovenije je ameriška zunanja politika pristopila na enak način kot do držav vzhodne
Evrope – proti Huaweiu so lobirali z vidika, da ogroža nacionalno varnost. V Nemčiji s tem
pristopom niso bili uspešni, saj se v Berlinu še živo spominjajo trditev Wikileaksa, da je
agencija NSA prisluškovala telefonu kanclerke Angele Merkel »Nismo več v hladni vojni,« je
zato leta 2013 Merklova dejala tedanjemu predsedniku ZDA Baracku Obami V konkretnem
primeru prav tako ni bilo dokazano, da so Američani prisluškovali zaveznikom. Merklova se je
zadovoljila z zagotovili Obame, da prisluškovanja ni bilo in ga ne bo v prihodnje, na
vprašanje, zakaj telefona ni dala forenzično pregledati, pa je odvrnila, da je bilo lažje kupiti
novega.
.

.
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V občinah Črna in Prevalje s podelitvijo
koncesij hitreje do več asfaltiranih občinskih
cest
Vzoru in izkušnjam nekaterih drugih slovenskih občin, ki so za investicije v občinske ceste in za zimsko-letno vzdrževanje
podelile koncesije, so sledili v Črni na Koroškem, kjer so nedavno podpisali pogodbo z družbo Voc Celje. Črna je prva
koroška občina, ki je podelila tovrstno koncesijo. Tik pred objavo razpisa so tudi na Prevaljah.
Občina Črna na Koroškem se je na oddajo koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in
investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest začela pripravljati pred približno dvema letoma. Pripravila je ustrezne
akte, ki jih je potrdil občinski svet, in objavila razpis, na katerega sta se prijavila dva ponudnika. Koncesijsko pogodbo je
nedavno podpisala s podjetjem Voc Celje.
Koncesionar bo v letih 2021 in 2022 v občini Črna rekonstruiral in asfaltiral dobrih 18 kilometrov povezovalnih
makadamskih cest na štirih odsekih, pri čemer je vrednost teh vlaganj ocenjena na več kot tri milijone evrov. Hkrati
koncesija zajema tudi 15-letno zimsko in letno vzdrževanje skupno okoli 84 kilometrov občinskih cest, je za STA
povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.
Zimsko in letno vzdrževanje bo potekalo po programu, ki ga bosta strani vsakoletno usklajevali, tako da natančen
znesek, ki ga bo občina za to plačala, ni določen, je pojasnila županja. V Črni so se pri pripravi na oddajo koncesije
zgledovali po občini Šoštanj.

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

"Vsi, ki imamo veliko cest, smo ugotovili, da se nam na takšen način to najbolj splača. V dveh letih bodo predvideni
odseki asfaltirani, hkrati verjamem, da se bo izvajalec del pri gradnji cest potrudil, saj bo kasneje imel manj vzdrževanja,"
je še pojasnila Lesjakova.
Razpis za oddajo enake koncesije za svoje ceste bo predvidoma še letos objavila tudi Občina Prevalje, kjer so se po
besedah župana Matica Tasiča za to odločili, ker bodo tako lahko hitreje asfaltirali več pomembnejših odsekov občinskih
cest. V dveh letih bi radi asfaltirali 24 kilometrov občinskih cest, hkrati bodo s koncesijo iskali vzdrževalca skupno 114
kilometrov občinskih cest za prihodnjih 15 let.
Znesek, ki ga bodo za to plačali, bo po županovih besedah glede na ocene približno tolikšen, kot jih za vzdrževanje cest
in investicije v ceste namenjajo sedaj. "Prednost pa je ta, da imaš stalnega koncesionarja, ki spremlja stanje na cestah in
jih vzdržuje ves čas. Vzdrževanje cest zdaj teče prek komunalnega podjetja Log, ki je to opravljalo s podizvajalci, saj
samo podjetje za to nima virov," je pojasnil Tasič.
Prevaljski župan upa, da bodo z razpisom uspešni in da bodo našli koncesionarja, ki bi lahko "izpolnil vse želje". Spomnil
je, da ima koncesionarje za to področje že kar nekaj občin po Sloveniji in da imajo dobre izkušnje.
Od ponedeljka je sicer v prevaljski občini za promet zaprta občinska cesta Prevalje-Leše. Kot je pojasnil župan, se je
med sanacijo plazu nad cesto zrušila večja količina materiala. Trenutno potekajo ogledi na terenu.
Med pomembnejšimi prihodnjimi cestnimi naložbami na Prevaljah pa bo obnova državne ceste skozi mesto, med trgovino
Spar in Petrolovo bencinsko črpalko. Rekonstrukcija te ceste se bo začela predvidoma spomladi prihodnje leto in naj bi
trajala dve leti. Naložba, ki jo v večjem delu financira država, je ocenjena na okoli pet milijonov evrov, občinski delež bo
pri tem znašal okoli 1,5 milijona evrov, je povedal župan. V okviru naložbe bodo uredili tudi pločnik in kolesarsko pot.
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Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 9. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo v predsedniški palači začel uradna posvetovanja z vodji poslanskih
skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ o možnih kandidatih za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU, mesto
sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu ter o kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča RS. Ob 9.30 se bo sestal z
Danijelom Krivcem (SDS), ob 10.15 z Branetom Golubovićem (LMŠ), ob 10.45 z Matjažem Hanom (SD) in ob 11.30 z
Janjo Sluga (SMC). Na začetku vsakega pogovora bo fototermin. Zbirno mesto za medije bo ob 9.15 na Gregorčičevi
ulici 20. (STA/FOTO)
8.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 10. in 11. 12. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto
2019 ter letno poročilo Sodnega sveta RS za leto 2019; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju RS za leto 2019 ter pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju
pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter predlog mnenja k noveli
zakona o vrtcih; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel slovaškega veleposlanika Petra Zelenaka; DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo,
na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
16.00 redna tedenska seja vlade; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
16.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali pobudo družbe Magistrat International za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona o trgovini ter zakona o dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin
ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta podpisala direktor
Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik Vincenc Jamnik; med 9.30 in 10. uro bodo
ob predhodni najavi možne izjave obeh podpisnikov pogodbe; Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, LJUBLJANA
9.30 spletna konferenca Program projektov eProstor, na kateri bodo predstavili dosedanje dosežke in načrte za
prihodnje, sodelovali bodo minister za javno upravo Boštjan Koritnik, generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž
Petek, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac ter državna sekretarka službe vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs; ob 12.30 slovenski Inspire dan, na katerem bodo med drugim predstavili
stanje Inspire infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji; prijava na elektronski naslov urska@povem.si
10.00 spletna investicijska konferenca o priložnostih v slovenskem turizmu, gradbeništvu in inovativnih rešitvah, ki jo
pripravlja agencija Spirit; prijava na https://investslovenia.meetpt.com/
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13.00 srečanje za vodstva slovenskih hitro rastočih zagonskih tehnoloških podjetij, na katerem bodo z domačimi in
izraelskimi strokovnjaki med drugim govorili o dobrih praksah in izzivih s področij umetne inteligence (AI), uvodna
nagovora bosta imela veleposlanica Slovenije v Izraelu Andreja Purkart Martinez in direktorica Slovenskega
podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič; prek platforme Zoom, prijava na https://form.jotform.com/203344058964055
DRUŽBA
9.00 osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v organizaciji KPK ter začetek projekta Integriteta:
skupni cilj vseh generacij, 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; ob 13. uri okrogla
miza o nasprotju interesov, sodelovali bodo predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek, profesor
mariborske Fakultete za varnostne vede Bojan Dobovšek, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj,
pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto v Slovenskem državnem holdingu Janez Saje ter namestnik
predsednika KPK Simon Savski; na povezavi sta.si/q4d6qh (STA/AVDIO)
10.00 virtualna novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije ob začetku vseslovenske akcije preventivnih
pregledov ustne votline, spregovorili bodo o raku ustne votline, sodelovali bodo podpredsednik Zdravniške zbornice
Slovenije Krunoslav Pavlović ter maksilofacialna in oralna kirurga, Tadej Dovšak in Vojko Didanovič; na povezavi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfuCtrjIpGdAhGu4W2Jbp74N3o0qoktnd (STA/AVDIO)
11.00 virtualna okrogla miza za novinarje v organizaciji Krke o razkuževanju površin za zaščito pred koronavirusom, ki jo
pripravlja tovarna zdravil Krka, sodelovali bodo predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec,
mikrobiolog Andrej Steyer in predstavnik Krke Luka Prem; na povezavi https://vzivo.sta.si/
11.00 spletna novinarska konferenca župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, na kateri bo predstavil nekaj
aktualnih informacij o delovanju občinske uprave, izvajanju investicij in dinamiki sprejemanja občinskega proračuna za
leto 2021 ter načrte v zvezi z decembrskimi dogodki; prek platforme Zoom, sta.si/qpBpAY (ID: 832 8638 2210, geslo:
MOSG2020)

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

15.30 globalna okrogla miza o umetni inteligenci, nacionalni digitalni konkurenčnosti in odpornosti, ki jo organizira Boston
Consulting Group v sodelovanju z Unesco Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco, udeležil se je bo
tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik; LJUBLJANA
16.00 spletni strokovni posvet ob stoletnici smrti avstro-ogrskega feldmaršala Svetozarja Boroevića, ki ga pripravlja Park
vojaške zgodovine Pivka skupaj z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRS SAZU in Muzejem novejše zgodovine
Slovenije; Youtube kanal Parka vojaške zgodovine
18.00 okrogla miza v organizaciji evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D) o slovenski družbi po covidu-19, na kateri
bodo sodelovali psiholog Aleksander Zadel, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin,
ravnatelj I. gimnazije v Celju Anton Šepetavc in direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj; prenos prek e-komunikacij
evropskega poslanca
20.00 spletna premiera kratkega dokumentarnega filma Beli oblak v režiji Anje Medved ter pogovor o prisotnosti azbesta
na obeh straneh goriške meje, sodelovali bodo članica društva Eko Anhovo in dolina Soče Mateja Sattler, Nevenka
Mlinar iz splošne zdravstvene ambulante v Desklah, avtor fotografskega projekta Asbestos v organizaciji Kulturnega
konzorcija Tržič Alessandro Ruzzier ter pravna svetovalka Združenja izpostavljenih azbestu iz Tržiča Chiara Paternoster;
ogled filma do 18. decembra na https://vimeo.com/487279537, pogovor na https://vimeo.com/487595249
LJUBLJANA - Virtualna ministrska okrogla miza o varnosti novinarjev, ki poteka ob robu Svetovne konference o svobodi
medijev, udeležil se je bo državni sekretar na MZZ Stanislav Raščan.
ODPADE LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega
direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika (ob 9. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika Študentske organizacije Univerze na Primorskem
Sebastjana Kokla in Gorana Sambta zaradi zlorabe položaja (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Mednarodni dan boja proti korupciji.
NEKAJ DOGODKOV PRED MEDNARODNIM DNEVOM ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI GA OBELEŽUJEMO 10.
DECEMBRA
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13.00 predsednik republike Borut Pahor bo na pogovor sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino (fototermin za
uradnega fotografa in snemalca); LJUBLJANA
20.00 na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic pogovor z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, ki ga
bo vodil novinar in voditelj na radiu Val 202 Miha Šalehar; na Facebook strani in Youtube kanalu varuha človekovih
pravic ter preko STA in MMC RTVSLO
KULTURA
12.00 spletna novinarska konferenca festivala LGBT filma, ki bo potekal od 12. do 20. 12.; na povezavi sta.si/q4HP1X
(STA)
18.00 odprtje likovne razstave Nagačenci avtorja Natana Eskuja; Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6 (v času trajanja
ukrepov za zajezitev širjenja covida-19 bo ogled možen skozi okna galerije), LJUBLJANA
20.00 spletni mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, udeležilo se ga bo 21 prevajalk in prevajalcev iz 17
držav (do 12.); sta.si/qx66JH
20.00 prvi spletni koncert mini spletnega festivala komornega cikla Carpe artem Umetnost ne utihne ustvarjalcev Društva
za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor, na katerem bo nastopil Klavirski kvartet št. 1 v g-molu, op.
25, nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa; prenos iz Kazinske dvorane SNG Maribor
LJUBLJANA - Sklenil se bo mednarodni festival animiranega filma Animateka.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:

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

dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 9. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo v predsedniški palači začel uradna posvetovanja z vodji poslanskih
skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ o možnih kandidatih za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU, mesto
sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu ter o kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča RS. Ob 9.30 se bo sestal z
Danijelom Krivcem (SDS), ob 10.15 z Branetom Golubovićem (LMŠ), ob 10.45 z Matjažem Hanom (SD) in ob 11.30 z
Janjo Sluga (SMC). Na začetku vsakega pogovora bo fototermin. Zbirno mesto za medije bo ob 9.15 na Gregorčičevi
ulici 20. (STA/FOTO)
8.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 10. in 11. 12. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto
2019 ter letno poročilo Sodnega sveta RS za leto 2019; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju RS za leto 2019 ter pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju
pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter predlog mnenja k noveli
zakona o vrtcih; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel slovaškega veleposlanika Petra Zelenaka; DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo,
na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
16.00 redna tedenska seja vlade; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
16.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali pobudo družbe Magistrat International za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona o trgovini ter zakona o dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin
ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta podpisala direktor
Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik Vincenc Jamnik; med 9.30 in 10. uro bodo
ob predhodni najavi možne izjave obeh podpisnikov pogodbe; Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, LJUBLJANA
9.30 spletna konferenca Program projektov eProstor, na kateri bodo predstavili dosedanje dosežke in načrte za
prihodnje, sodelovali bodo minister za javno upravo Boštjan Koritnik, generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž
Petek, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac ter državna sekretarka službe vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs; ob 12.30 slovenski Inspire dan, na katerem bodo med drugim predstavili
stanje Inspire infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji; prijava na elektronski naslov urska@povem.si
10.00 spletna investicijska konferenca o priložnostih v slovenskem turizmu, gradbeništvu in inovativnih rešitvah, ki jo
pripravlja agencija Spirit; prijava na https://investslovenia.meetpt.com/
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13.00 srečanje za vodstva slovenskih hitro rastočih zagonskih tehnoloških podjetij, na katerem bodo z domačimi in
izraelskimi strokovnjaki med drugim govorili o dobrih praksah in izzivih s področij umetne inteligence (AI), uvodevri
denarna nagovora bosta imela veleposlanica Slovenije v Izraelu Andreja Purkart Martinez in direktorica Slovenskega
podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič; prek platforme Zoom, prijava na https://form.jotform.com/203344058964055
DRUŽBA
9.00 osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v organizaciji KPK ter začetek projekta Integriteta:
skupni cilj vseh generacij, 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; ob 13. uri okrogla
miza o nasprotju interesov, sodelovali bodo predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek, profesor
mariborske Fakultete za varnostne vede Bojan Dobovšek, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj,
pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto v Slovenskem državnem holdingu Janez Saje ter namestnik
predsednika KPK Simon Savski; na povezavi sta.si/q4d6qh (STA/AVDIO)
10.00 virtualna novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije ob začetku vseslovenske akcije preventivnih
pregledov ustne votline, spregovorili bodo o raku ustne votline, sodelovali bodo podpredsednik Zdravniške zbornice
Slovenije Krunoslav Pavlović ter maksilofacialna in oralna kirurga, Tadej Dovšak in Vojko Didanovič; na povezavi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfuCtrjIpGdAhGu4W2Jbp74N3o0qoktnd (STA/AVDIO)
11.00 virtualna okrogla miza za novinarje v organizaciji Krke o razkuževanju površin za zaščito pred koronavirusom, ki jo
pripravlja tovarna zdravil Krka, sodelovali bodo predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec,
mikrobiolog Andrej Steyer in predstavnik Krke Luka Prem; na povezavi https://vzivo.sta.si/
11.00 spletna novinarska konferenca župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, na kateri bo predstavil nekaj
aktualnih informacij o delovanju občinske uprave, izvajanju investicij in dinamiki sprejemanja občinskega proračuna za
leto 2021 ter načrte v zvezi z decembrskimi dogodki; prek platforme Zoom, sta.si/qpBpAY (ID: 832 8638 2210, geslo:
MOSG2020)

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

15.30 globalna okrogla miza o umetni inteligenci, nacionalni digitalni konkurenčnosti in odpornosti, ki jo organizira Boston
Consulting Group v sodelovanju z Unesco Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco, udeležil se je bo
tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik; LJUBLJANA
16.00 spletni strokovni posvet ob stoletnici smrti avstro-ogrskega feldmaršala Svetozarja Boroevića, ki ga pripravlja Park
vojaške zgodovine Pivka skupaj z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRS SAZU in Muzejem novejše zgodovine
Slovenije; Youtube kanal Parka vojaške zgodovine
18.00 okrogla miza v organizaciji evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D) o slovenski družbi po covidu-19, na kateri
bodo sodelovali psiholog Aleksander Zadel, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin,
ravnatelj I. gimnazije v Celju Anton Šepetavc in direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj; prenos prek e-komunikacij
evropskega poslanca
20.00 spletna premiera kratkega dokumentarnega filma Beli oblak v režiji Anje Medved ter pogovor o prisotnosti azbesta
na obeh straneh goriške meje, sodelovali bodo članica društva Eko Anhovo in dolina Soče Mateja Sattler, Nevenka
Mlinar iz splošne zdravstvene ambulante v Desklah, avtor fotografskega projekta Asbestos v organizaciji Kulturnega
konzorcija Tržič Alessandro Ruzzier ter pravna svetovalka Združenja izpostavljenih azbestu iz Tržiča Chiara Paternoster;
ogled filma do 18. decembra na https://vimeo.com/487279537, pogovor na https://vimeo.com/487595249
LJUBLJANA - Virtualna ministrska okrogla miza o varnosti novinarjev, ki poteka ob robu Svetovne konference o svobodi
medijev, udeležil se je bo državni sekretar na MZZ Stanislav Raščan.
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika Študentske organizacije Univerze na Primorskem
Sebastjana Kokla in Gorana Sambta zaradi zlorabe položaja (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Mednarodni dan boja proti korupciji.
NEKAJ DOGODKOV PRED MEDNARODNIM DNEVOM ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI GA OBELEŽUJEMO 10.
DECEMBRA
13.00 predsednik republike Borut Pahor bo na pogovor sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino (fototermin za
uradnega fotografa in snemalca); LJUBLJANA
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20.00 na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic pogovor z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, ki ga
bo vodil novinar in voditelj na radiu Val 202 Miha Šalehar; na Facebook strani in Youtube kanalu varuha človekovih
pravic ter preko STA in MMC RTVSLO
KULTURA
12.00 spletna novinarska konferenca festivala LGBT filma, ki bo potekal od 12. do 20. 12.; na povezavi sta.si/q4HP1X
(STA)
18.00 odprtje likovne razstave Nagačenci avtorja Natana Eskuja; Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6 (v času trajanja
ukrepov za zajezitev širjenja covida-19 bo ogled možen skozi okna galerije), LJUBLJANA
20.00 spletni mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, udeležilo se ga bo 21 prevajalk in prevajalcev iz 17
držav (do 12.); sta.si/qx66JH
20.00 prvi spletni koncert mini spletnega festivala komornega cikla Carpe artem Umetnost ne utihne ustvarjalcev Društva
za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor, na katerem bo nastopil Klavirski kvartet št. 1 v g-molu, op.
25, nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa; prenos iz Kazinske dvorane SNG Maribor
LJUBLJANA - Sklenil se bo mednarodni festival animiranega filma Animateka.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik

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

tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Pregled - Slovenija, 8. 12. (torek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 8. decembra.
LJUBLJANA - V Sloveniji je v ponedeljek umrlo rekordno število 66 bolnikov s covidom-19, kar 66. To je 14 več kot dan
prej. Opravili so 6158 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1627 okužb. V bolnišnicah so zdravili 1304
covidnih bolnikov, tri več kot v nedeljo, 193 na oddelkih za intenzivno terapijo, trije manj kot v nedeljo. Da bi se lahko
življenje normaliziralo, bi bilo treba po oceni strokovnjakov proti covidu-19 cepiti vsaj 60 odstotkov prebivalstva. Prva
pošiljka cepiva, ki si jo na ministrstvu za zdravje obetajo konec decembra, bo predvidoma zadostovala za cepljenje od
50.000 do 60.000 ljudi. Še letos bi za cepljenje namenili 10,5 milijona evrov. Infektologinja Mojca Matičič je pozvala
državljane k odločitvi za cepljenje proti covidu-19, ko bo na voljo.
LJUBLJANA - Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović opozarja, da se epidemiološke razmere v državi
niso toliko spremenile, da bi glede na postavljene kriterije za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale. Ob tem je
naklonjena pobudi glede zapiranja vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti. Pobudi je naklonjen tudi zdravstveni minister
Tomaž Gantar, nasprotuje pa ji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ker meni, da bi zaostrovanje še bolj prizadelo
gospodarstvo. Namesto tega predlaga postopno sproščanje omejitev ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. Gantar
pa je dejal, da bo razmišljal tudi o odstopu, če bo ocenil, da ima pri soočanju z epidemijo popolnoma zavezane roke. Da
je treba nujno čim prej sprostiti nekatere dejavnosti, je v skupnem pozivu zapisalo osem gospodarskih združenj.
Izpostavili so, da ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa niso prinesli pričakovanih rezultatov.

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

JERUZALEM - Premier Janez Janša se je v okviru uradnega obiska v Izraelu srečal z gostiteljem, predsednikom
izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, predvsem na
področju inovacij. V skupni izjavi za javnost sta izpostavila dobre prijateljske odnose med državama vse od
osamosvojitve Slovenije pred tridesetimi leti in pomen inovacij kot konkurenčne prednosti za prihodnost obeh držav.
Janša se je zadnji dan dvodnevnega uradnega obiska v Izraelu srečal tudi z izraelskim predsednikom Reuvenom
Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem.
WASHINGTON - Zunanji minister Anže Logar, ki je na obisku v ZDA, je po srečanju z državnim sekretarjem ZDA Mikom
Pompeom na State Departmentu zatrdil, da se bo strateški dialog med državama, ki sta ga zagnala, nadaljeval tudi v
prihodnje, torej v času demokratske vlade novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna. V torek je sicer potekalo prvo
zasedanje strateškega dialoga med Slovenijo in ZDA. V okviru obiska se je minister Logar preko videopovezave
pogovarjal tudi s kongresnikoma slovenskega rodu Paulom Gosarjem in senatorko Amy Klobuchar. Minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je podpisal memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega
sodelovanja med državama.
LJUBLJANA - Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o
nedopustnosti razpisa referenduma o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko. Predlagajo, naj sodišče
zadevo obravnava absolutno prednostno, naj zadrži izvajanje zakona ter razveljavi tako sklep o nedopustnosti
referenduma kot sam zakon.
LJUBLJANA - Predsednik DeSUS Karl Erjavec se je sešel tako s prvakom SMC Zdravkom Počivalškom kot
predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem. Izjav po srečanjih ne dajejo. V SMC so za STA povedali le, da sta Počivalšek in
Erjavec imela korekten pogovor, izmenjala sta poglede na aktualne razmere. Ali sta govorila o morebitnem Erjavčevem
mandatarstvu, ne razkrivajo. Erjavec po vnovični izvolitvi za predsednika DeSUS tipa teren za nadaljnje poteze stranke.
LJUBLJANA - Na Dnevih slovenskega turizma, osrednjem vsakoletnem strokovnem dogodku te panoge, so deležniki
prek spleta razpravljali o odzivu na globalno pandemijo covida-19 ter okrevanju po njej. Slovenski turizem se pripravlja na
dolgoročno okrevanje, načrt za okrevanje turizma bo segal do konca leta 2023, odpornost pa bo turizem krepil še leta
kasneje, so poudarili uvodni govorci. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek sicer verjame, da se bo panoga vrnila na
pot rekordov. Govorci na spletni okrogli mizi pa so opozorili, da se marsikateri subjekt v turističnem gospodarstvu bori za
preživetje.
LJUBLJANA - Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je izrazilo obžalovanje nad ponovnim
izključevanjem sindikatov pri oblikovanju vsebine sedmega protikoronskega zakona in dejstvom, da se v njem pojavljajo
predlogi za zamrznitev minimalne plače. Sklenilo je začeti s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, tudi splošno
stavko. Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa je izglasoval sodelovanje sindikata
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v splošni stavki, če bi vlada in pozneje DZ posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače. Gospodarska
zbornica Slovenije glede vprašanja minimalne plače pričakuje sodelovanje s sindikati.
LJUBLJANA - Državna revizijska komisija je ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je
Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da bodo v luči novih dejstev nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem
možnem času.
LJUBLJANA - Repatriacija oseb slovenskega rodu iz Venezuele je bila zaradi pandemije covida-19 marca letos
prekinjena. Ponovno se je nadaljevala jeseni, ko je v Slovenijo prišlo 13 oseb. Skupno število repatriiranih oseb
slovenskega rodu iz Venezuele v Slovenijo je trenutno 36. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je do sedaj
izdal pozitivne odločbe za repatriacijo 56 oseb.
LJUBLJANA - Objavljen je javni natečaj za mesto generalnega direktorja policije. Zadnji dan za prijavo je 15. december.
Tokratni natečaj za mesto generalnega direktorja policije je drugi od aprila letos. Policijo trenutno kot v. d. generalnega
direktorja vodi Andrej Jurič, ki pa odločitve o morebitni prijavi na natečaj še ni sprejel.
LJUBLJANA - Letošnja dobitnica nagrade Sama Smerkolja je sopranistka Sabina Cvilak. Edino nagrado za operne
pevce že 13 let podeljuje Slovensko komorno glasbeno gledališče. Z njo želi nagraditi izbranega opernega umetnika in
ohranjati zavest o vrednotah slovenske operne glasbene kulture.

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

DUNAJ - V razstavišču Künstlerhaus so odprli razstavo 16 slovenskih in avstrijskih umetnic z naslovom Ko gesta
postane dogodek. Razstava v središče postavlja idejo solidarnosti, ki jo vsaka od sodelujočih umetnic razume v drugem
kontekstu. Na ogled bo do 5. aprila.
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Napoved - Slovenija, 9. 12. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 9. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo v predsedniški palači začel uradna posvetovanja z vodji poslanskih
skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ o možnih kandidatih za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU in
mesto sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu ter o kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča RS. Ob 9.30 se bo sestal z
Danijelom Krivcem (SDS), ob 10.15 z Branetom Golubovićem (LMŠ), ob 10.45 z Matjažem Hanom (SD) in ob 11.30 z
Janjo Sluga (SMC). Na začetku vsakega pogovora bo fototermin. Zbirno mesto za medije bo ob 9.15 na Gregorčičevi
ulici 20.
8.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 10. in 11. 12. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto
2019 ter letno poročilo Sodnega sveta RS za leto 2019; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o mednarodnem
razvojnem sodelovanju RS za leto 2019 ter pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju
pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter predlog mnenja k noveli
zakona o vrtcih; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel slovaškega veleposlanika Petra Zelenaka; DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo,
na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
16.00 redna tedenska seja vlade; BRDO PRI KRANJU
16.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali pobudo družbe Magistrat International za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona o trgovini ter zakona o dopolnitvah zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin
ob nedeljah; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
9.00 podpis pogodbe za gradnjo projekta protipoplavne zaščite porečja Gradaščice, ki jo bosta podpisala direktor
Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik Vincenc Jamnik; med 9.30 in 10. uro bodo
ob predhodni najavi možne izjave obeh podpisnikov pogodbe; Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, LJUBLJANA
9.30 spletna konferenca Program projektov eProstor, na kateri bodo predstavili dosedanje dosežke in načrte za
prihodnje, sodelovali bodo minister za javno upravo Boštjan Koritnik, generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž
Petek, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac ter državna sekretarka službe vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs; ob 12.30 slovenski Inspire dan, na katerem bodo med drugim predstavili
stanje Inspire infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji; prijava na elektronski naslov urska@povem.si
10.00 spletna investicijska konferenca o priložnostih v slovenskem turizmu, gradbeništvu in inovativnih rešitvah, ki jo
pripravlja agencija Spirit; prijava na https://investslovenia.meetpt.com/
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13.00 srečanje za vodstva slovenskih hitro rastočih zagonskih tehnoloških podjetij, na katerem bodo z domačimi in
izraelskimi strokovnjaki med drugim govorili o dobrih praksah in izzivih s področij umetne inteligence (AI), uvodna
nagovora bosta imela veleposlanica Slovenije v Izraelu Andreja Purkart Martinez in direktorica Slovenskega
podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič; prek platforme Zoom, prijava na https://form.jotform.com/203344058964055
17.45 razprava o pesticidih in trajnostnem prehranskem sistemu v Evropi, ki jo organizira revija Politico; prijava na sta.si
/qo8Fgf
DRUŽBA
9.00 osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v organizaciji KPK ter začetek projekta Integriteta:
skupni cilj vseh generacij, 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; ob 13. uri okrogla
miza o nasprotju interesov, sodelovali bodo predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek, profesor
mariborske Fakultete za varnostne vede Bojan Dobovšek, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj,
pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto v Slovenskem državnem holdingu Janez Saje ter namestnik
predsednika KPK Simon Savski; na povezavi sta.si/q4d6qh
10.00 virtualna novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije ob začetku vseslovenske akcije preventivnih
pregledov ustne votline, spregovorili bodo o raku ustne votline, sodelovali bodo podpredsednik Zdravniške zbornice
Slovenije Krunoslav Pavlović ter maksilofacialna in oralna kirurga, Tadej Dovšak in Vojko Didanovič; na povezavi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfuCtrjIpGdAhGu4W2Jbp74N3o0qoktnd
11.00 virtualna okrogla miza za novinarje v organizaciji Krke o razkuževanju površin za zaščito pred koronavirusom, ki jo
pripravlja tovarna zdravil Krka, sodelovali bodo predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec,
mikrobiolog Andrej Steyer in doktor veterine Luka Prem iz Krke; na povezavi https://vzivo.sta.si/

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

11.00 spletna novinarska konferenca župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, na kateri bo predstavil nekaj
aktualnih informacij o delovanju občinske uprave, izvajanju investicij in dinamiki sprejemanja občinskega proračuna za
leto 2021 ter načrte v zvezi z decembrskimi dogodki; prek platforme Zoom, sta.si/qpBpAY (ID: 832 8638 2210, geslo:
MOSG2020)
15.30 globalna okrogla miza o umetni inteligenci, nacionalni digitalni konkurenčnosti in odpornosti, ki jo organizira Boston
Consulting Group v sodelovanju z Unesco Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco, udeležil se je bo
tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik; LJUBLJANA
16.00 spletni strokovni posvet ob stoletnici smrti avstro-ogrskega feldmaršala Svetozarja Boroevića, ki ga pripravlja Park
vojaške zgodovine Pivka skupaj z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRS SAZU in Muzejem novejše zgodovine
Slovenije; Youtube kanal Parka vojaške zgodovine
18.00 okrogla miza v organizaciji evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D) o slovenski družbi po covidu-19, na kateri
bodo sodelovali psiholog Aleksander Zadel, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin,
ravnatelj I. gimnazije v Celju Anton Šepetavc in direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj; prenos prek e-komunikacij
evropskega poslanca
20.00 spletna premiera kratkega dokumentarnega filma Beli oblak v režiji Anje Medved ter pogovor o prisotnosti azbesta
na obeh straneh goriške meje, sodelovali bodo članica društva Eko Anhovo in dolina Soče Mateja Sattler, Nevenka
Mlinar iz splošne zdravstvene ambulante v Desklah, avtor fotografskega projekta Asbestos v organizaciji Kulturnega
konzorcija Tržič Alessandro Ruzzier ter pravna svetovalka Združenja izpostavljenih azbestu iz Tržiča Chiara Paternoster;
ogled filma do 18. decembra na https://vimeo.com/487279537, pogovor na https://vimeo.com/487595249
LJUBLJANA - Virtualna ministrska okrogla miza o varnosti novinarjev, ki poteka ob robu Svetovne konference o svobodi
medijev, udeležil se je bo državni sekretar na MZZ Stanislav Raščan.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika (ob 9. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika Študentske organizacije Univerze na Primorskem
Sebastjana Kokla in Gorana Sambta zaradi zlorabe položaja (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Mednarodni dan boja proti korupciji.
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NEKAJ DOGODKOV PRED MEDNARODNIM DNEVOM ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI GA OBELEŽUJEMO 10.
DECEMBRA
13.00 predsednik republike Borut Pahor bo na pogovor sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino (fototermin za
uradnega fotografa in snemalca); LJUBLJANA
20.00 na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic pogovor z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, ki ga
bo vodil novinar in voditelj na radiu Val 202 Miha Šalehar; na Facebook strani in Youtube kanalu varuha človekovih
pravic ter preko STA in MMC RTVSLO
KULTURA
12.00 spletna novinarska konferenca festivala LGBT filma, ki bo potekal od 12. do 20. 12.; na povezavi sta.si/q4HP1X
(STA)
18.00 odprtje likovne razstave Nagačenci avtorja Natana Eskuja; Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6 (v času trajanja
ukrepov za zajezitev širjenja covida-19 bo ogled možen skozi okna galerije), LJUBLJANA
20.00 spletni mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, udeležilo se ga bo 21 prevajalk in prevajalcev iz 17
držav (do 12.); sta.si/qx66JH
20.00 prvi spletni koncert mini spletnega festivala komornega cikla Carpe artem Umetnost ne utihne ustvarjalcev Društva
za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor, na katerem bo nastopil Klavirski kvartet št. 1 v g-molu, op.
25, nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa; prenos iz Kazinske dvorane SNG Maribor
LJUBLJANA - Sklenil se bo mednarodni festival animiranega filma Animateka.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si

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

DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Vrtovec podpisal memorandum o razumevanju
v zvezi s strateškim civilnim jedrskim
sodelovanjem z ZDA
Slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes v State Departmentu v družbi državnega sekretarja Blaža
Košoroka podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in
ZDA.
S slovenskega ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da predstavlja podpis memoranduma nadgradnjo že sicer
tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju energetike. "Slovenija in ZDA na področju energetike že
vrsto let dobro sodelujeta, še posebno na segmentu analiz in načrtovanja integracije prenosnih sistemov za zemeljski plin
in električno energijo, izmenjavi dobrih praks na področju kibernetske varnosti, okrepitvi prizadevanj za izboljšanje
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije," so dodali.
State Department je prav tako sporočil, da memorandum izboljšuje sodelovanje na področju energetske varnosti in utrjuje
diplomatske ter gospodarske odnose med državama. V imenu ZDA je memorandum podpisal namestnik državnega
sekretarja ZDA za nadzor nad oborožitvijo in mednarodno varnost Christopher Ford.
"ZDA in Slovenija sta partnerja na področju civilne jedrske energije od leta 1975, ko se je začela gradnja
Westinghousove jedrske elektrarne v Krškem, ki regiji dobavlja čisto energijo vse od leta 1983," je ob tem sporočil State
Department.

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

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve pojasnjuje, da so takšni memorandumi diplomatski mehanizem, ki utrjuje in širi
strateške vezi med ZDA in partnerskimi državami z zagotavljanjem okvirja za sodelovanje pri vprašanjih civilne jedrske
energije in sodelovanjem strokovnjakov iz vlade, industrije, nacionalnih laboratorijev in akademskih ustanov.
Več kot 40 let odličnega sodelovanja na področju civilne jedrske energije z ZDA je izpostavil tudi minister Vrtovec, ki je
tudi poudaril, da podpis memoranduma nikakor ne pomeni, da bi Westinghouse dobil preferenčno obravnavo za gradnjo
drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (NEK).
"To ne daje prednosti nobeni družbi. Preden se odločimo za drugi blok NEK, je potrebnih še veliko korakov. Med drugim
dobiti vsa dovoljenja, ki jih zahtevajo okoljevarstveniki in tako naprej. Ti koraki niso tako enostavni in razpis bo tisti, ki bo
odločil, katera družba bo prišla s tehnologijo. Ni politika tista, ki odloča, ampak stroka ter tender. Sem pristaš nove NEK,
ampak je potrebno prej izpolniti vse predpogoje," je dejal Vrtovec in omenil med drugim odlagališče odpadkov.
Na sestanku z ameriškimi sogovorniki so govorili tudi o razvoju majhnih "modularnih" jedrskih reaktorjev, ki naj bi šli v
uporabo do leta 2026. Vrtovec meni, da ima Slovenija veliko strokovnjakov, ki pri tem lahko kaj ponudijo.
"Zakaj ne bi bila Slovenija tista, ki naredi korak naprej. Naj sicer povem, da smo zavezani k razogličenju in sam sem
pristaš tako imenovanega green deala in jedrska tehnologija je lahko velik doprinos k temu, da imamo zagotovljeno
energetsko neodvisnost, hkrati pa smo prijazni do okolja," je dejal minister Vrtovec.
Poudaril je, da je zelo vesel podpisa memoranduma, ne glede na to, da pričakuje medijsko poročanje o tem, da so ga
podpisali z odhajajočo vlado ZDA. "Gre za malce bolj strokovno stvar kot le politični dogovor. Ta sporazum ostane," je
zagotovil minister in dodal, da ta memorandum ne bo končal v predalu z nastopom nove vlade ZDA.
Poudaril je, kako zelo pomembno je, da je Slovenija energetsko neodvisna država in da lahko to neodvisnost dodatno
zagotavlja z izvrstnimi strokovnjaki na področju jedrskega sodelovanja.
Sicer pa v State Departmentu ni bilo le govora o jedrski energiji, ampak tudi o drugih virih energije. Govorili so o možnosti
sodelovanja glede oskrbe z zemeljskim plinom, pri čemer je Vrtovec omenil novo plinsko povezavo Madžarske in
Slovenije, o čemer se še dogovarjajo in upa, da bo do dogovora hitro prišlo. Govorili so tudi o Luki Koper, ki je strateška
za zaledne države Slovenije in za zaveznike in bi lahko bila tudi za ZDA.
Američane skrbi, da je Evropa zelo odvisna od ruskega plina in poudarjajo pomen diverzifikacije.
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"Tudi o tem smo govorili. Slovenija je glede nafte in plina zelo odvisna od ene države in že ob obisku državnega
sekretarja Mika Pompea v Sloveniji sem dal sporočilo in tudi danes, da mora Slovenija te vire diverzificirati. O tem,
kakšne poti bomo ubrali kasneje, ampak verjamem, da bomo dobili primerno rešitev, ki ne bo predraga za Slovenijo,
zlasti za plin, ker je zelo drago, da smo odvisni le od ene države," je dejal minister, ki države poimensko ni posebej
omenil.

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

Po besedah ministra so govorili tudi o drugih infrastrukturnih projektih, kot je drugi tir, o hitri železniški povezavi s
partnerskimi državami srednje Evrope. "Železniška infrastruktura je pomembna tudi za naše zaveznike. Tudi za vojaški
transport in tu lahko ponudimo številne priložnosti," je dejal Vrtovec v izjavi za slovenske dopisnike ob koncu uradnega
obiska v ZDA.
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Pomurska podjetja doslej obvladovala
koronakrizo, a zdaj so pred težko zimo
Timotej Milanov,

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

Vestnik

Posledice epidemije

v

pomurskem gospodarstvu

se

med panogami zelo razlikujejo.

Arhiv Podjetja Cleangrad

08.12.2020, 06.00

Za zdaj so se uspešno spopadla s posledicami epidemije in zaščitila delavce,
nadaljnji razvoj dogodkov nemogoče napovedati.

je

pa

Pomursko gospodarstvo se je doslej uspešno spopadlo s posledicami epidemije koronavirusa, a je v danih
okoliščinah skoraj nemogoče napovedati nadaljnji razvoj dogodkov, pravi direktor Pomurske gospodarske
zbornice (PGZ) Robert Grah A razmere se med panogami zelo razlikujejo. Tako imajo na področju
turizma, kjer so bili primorani v zaprtje nastanitvenih in drugih obratov, tudi do več kot 70-odstotni upad
prihodkov. Na področju sejemske dejavnosti – Pomurski sejem je moral odpovedati vse letošnje dogodke z
Agro na čelu – pa lahko govorimo o skoraj 100-odstotnem izpadu prihodkov. Na drugi strani, pravi Grah,
padec ni bil tako izrazit na področju gradbeništva ter kovinsko- in živilskopredelovalne industrije, a je
zadnja prav tako utrpela posledice zaradi zaprtja hotelov, restavracij in izobraževalnih ustanov. Upada je
nastal tudi v avtomobilski industriji, s katero je povezanih več pomurskih podjetij. Na drugi strani v
podjetjih, katerih dejavnost je povezana z medicinsko tehnologijo, kot sta Cleangrad in Medicop, po
besedah Graha dosegajo celo rast naročil. "Morda bi lahko rekli, da je skupna značilnost gospodarstva v
regiji, da podjetja večinoma dobivajo naročila na kratki rok in večinoma ne sklepajo dolgoročnih pogodb,"
pravi Grah in vnovič poudarja, da so pomurska proizvodna podjetja vezana na avstrijski in nemški trg,
.
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zaradi česar bo prihodnje stanje odvisno tudi od dogajanja v teh državah.

Vprašanje likvidnosti
Za zdaj glede na statistiko v regiji prav tako še ni bilo večjega naraščanja števila brezposelnih. "Pomurska
podjetja so doslej v glavnem poskrbela za zaposlene, tudi tista, ki niso imela 100-odstotno zasedenih
zmogljivosti, za delavce so uveljavljala ukrepa čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa." A število
brezposelnih v zadnjem času spet narašča, kar je posledica zaprtja storitvenih dejavnosti. Po mnenju
Graha bodo podjetjem v veliko pomoč ukrepi iz tako imenovanih protikoronskih svežnjev PKP 5 in PKP 6.
"Predvsem v zimskem času bo pomembna likvidnost, od katere bo odvisno, ali bodo podjetja vzdržala, saj
vse subvencije prihajajo za nazaj, tudi subvencija za delno kritje fiksnih stroškov, ki jo uvaja PKP 6, bo
izplačana komaj 20. januarja. December bo pokazal pravo sliko." Na regijski ravni še ni podatkov o
poslovanju podjetij v času epidemije, na podlagi katerih bi lahko natančno povedali, kolikšen upad so
doživela. Grah pravi, da bi bilo lahko po zdajšnjih ocenah na letni ravni za od 15 do 20 odstotkov manj
ustvarjenih prihodkov. Največ prihodkov v regiji namreč ustvari kovinskopredelovalna industrija.
Ranljivi potegnejo najkrajšo

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

Direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster opozarja na še eno pomembno značilnost sedanje krize. Gre za
naraščajoče socialno razslojevanje, ki bo lahko imelo velik vpliv tudi na gospodarstvo in kakovost življenja v regiji.
"Medtem ko pomursko gospodarstvo glede na strukturo zaradi krize ne bi smelo utrpeti večje škode kot
gospodarstvo v drugih slovenskih regijah, je drugače s socialnim razslojevanjem, ki postaja v naši regiji še bolj
intenzivno, saj imamo v primerjavi z drugimi regijami bolj neugodno izobrazbeno in starostno strukturo. V takih
časih najbolj ranljive socialne skupine potegnejo najkrajšo, torej se bo stigmatiziranost najrevnejših še povečala, kar
bo dobilo tudi regijsko razsežnost. Vendar so to zadeve, ki bodo vidne komaj na dolgi rok."

Zaprtja

si

ne morejo privoščiti

V PGZ so za čas epidemije naredili analizo, v katero je bilo zajetih 24 podjetij, ki imajo 5200 zaposlenih,
kar je okoli 30 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih gospodarskih družbah. Tako je v celotnem obdobju
od začetka epidemije marca letos do danes v teh podjetjih za covidom-19 zbolelo štiri odstotke
zaposlenih, 2,5 odstotka zaposlenih je bilo odsotnih zaradi varstva otrok, pet odstotkov pa zaradi
karantene. "Podjetja absolutno izvajajo vse ukrepe glede varnosti zaposlenih. Zaprtja pa si ne morejo
privoščiti, saj so del pomembnih mednarodnih dobaviteljskih verig," še pove Grah. Nadaljevanje
nemotenega poslovanja jim omogoča tudi dejstvo, da v drugem valu epidemije ni bilo težav pri dobavi
repromateriala, kot je bilo v nekaterih podjetjih v prvem valu.
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Kaj vse je v ozadju obiska zunanjega
ministra Anžeta Logarja v ZDA

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

Vojislav Bercko

Odpri galerijo
Anže Logar in Mike Pompeo sta poudarila dobre odnose med državama in novo diplomatsko dinamiko.
State

Department Of

08.12.2020, 10.55

Američane očitno najbolj zanimata drugi blok nuklearske
pristanišče

v

Krškem

in

koprsko

Po ponedeljkovem srečanju ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea s slovenskim zunanjim
ministrom Anžetom Logarjem so iz ameriškega zunanjega ministrstva oziroma State Departmenta
sporočili, da sta se pogovarjala o pomenu energetske varnosti in o tem, kako lahko civilno jedrsko
sodelovanje utrdi strateške dvostranske odnose.
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Jedrski ineteres

v

imenu "varnosti"

Nobenega dvoma ni, da Američane v povezavi s Slovenijo v prvi vrsti zanimajo energetski posli,
konkretneje morebitna gradnja drugega bloka nuklearke v Krškem. Pompeo je že poleti, ko je v skladu
evropske miniturneje za nekaj ur obiskal Slovenijo, med srečanjem s celotnim slovenskim državnim
vrhom poudarjal pomen energetskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA. Govora je bilo tudi o gradnji
NEK 2, kjer je ameriški interes seveda, da posel v imenu "varnosti" pridobi ameriško podjetje
Westinghouse, ki ima pred konkurenti iz Kitajske, Rusije ali Francije prednost v tem, da je že udomačeno
v Krškem. Sešel se je tudi s predstavniki energetskih podjetij. Na tem sestanku o energetiki, ki je potekal v
organizaciji veleposlaništva Združenih držav Amerike, ne Slovenije, pa je bil prisoten tudi minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec ki je ključen, da se formalno naredi prvi konkretni korak k NEK 2, saj mora
začeti postopek umeščanja NEK 2 v prostor, nato pa ga nadaljujejo na ministrstvu za okolje in prostor, ki
ga vodi Andrej Vizjak Investicija naj bi po nekaterih ocenah stala med pet in sedem milijard dolarjev.
,

.

Mnogi se ob tem sprašujejo, v čem je smisel govorjenja o milijardnih
poslih pred menjavo oblasti v Združenih državah Amerike. Kot je znano,
bo 20. januarja prisegel Joe Biden ki je za zunanjega ministra že izbral
Anthonyja Blinkna Toda v poslih je to, kdo je na oblasti, skoraj
nepomembno, ZDA pri tem zasledujejo izrazito pragmatično politiko.
,

.

Nobena skrivnost ni, da ZDA želijo, da
imajo njihova podjetja pri morebitni
gradnji drugega bloka NEK Krško
prednost pred konkurenco.

Strateški dialog

v

času tranzicije

Logar in Pompeo sta na ponedeljkovem dvostranskem srečanju izrazila
zadovoljstvo nad aktualnim stanjem odnosov med Slovenijo in
Združenimi državami Amerike, ki so se v zadnjem obdobju dvignili na
novo raven, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva. "Obe vladi sta okrepili sodelovanje na
številnih vsebinskih področjih, izraz nove kakovosti dvostranskih odnosov pa je že drugo srečanje na
ministrski ravni v zadnjih štirih mesecih. V tej luči sta ministra uradno lansirala novo nadgrajeno obliko
strukturiranega dvostranskega dialoga, tako imenovani Strateški dialog. Prvi krog strateških pogovorov je
v ponedeljek že potekal v State Departmentu, vodila pa sta jih politični direktor na Ministrstvu za zunanje
zadeve Jernej Müller in namestnik pomočnika državnega sekretarja Matthew Boyse ," so sporočili z MZZ..
Ta poteza je bolj nenavadna, saj v tranzicijskem obdobju, v katerem ZDA zdaj so, države praviloma ne
sklepajo bilateralnih sporazumov.

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

Igor Napast

Zunanja ministra sta potrdila tudi privrženost obeh držav izpolnjevanju zavezniških odločitev, predvsem
glede delitve bremen. Znano je, da so ZDA, zlasti pod predsedovanjem Donalda Trumpa močno
kritizirale partnerke v zvezo Nato, da ne izdvajajo dovolj velikega odstotka BDP za kolektivno varnost.
Slovenija je pri tem prav na dnu lestvice, namesto pričakovanih dveh odstotkov BDP daje za obrambo le
dober odstotek.
,

Vljudno zavrnjeno slovensko vabilo
Gospodarsko sodelovanje med državama sta ministra ocenila kot dobro, vendar z mnogimi
neizkoriščenimi potenciali. Ameriška stran poudarja geostrateški pomen Luke Koper, s čimer se odpirajo
priložnosti na področjih infrastrukture in logistike. Spomniti velja, da so ZDA septembra leta 2018
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koprsko pristanišče uvrstile na spisek morebitnih evropskih pristanišč za premike svojih vojaških sil.
Transport ameriškega vojaštva in opreme preko slovenskega ozemlja je občasno potekala že prej. “Glede
Luke Koper obstaja interes ZDA, ki preučuje možnosti za izvedbo premikov sil in sredstev preko pristanišč
v Evropi. Zaradi strateško pomembne geografske lege Slovenije je med njimi tudi Luka Koper,” so tedaj za
Primorske novice razložili na obrambnem ministrstvu. Kot so nadalje navedli, so bili predstavniki ZDA že
večkrat v Sloveniji in so si ogledali naše zmogljivosti v Kopru.

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

Slovenski premier Janez Janša je letos tudi ponudil ZDA, da bi v Sloveniji
namestili rotacijsko enoto ameriške vojske, zlasti verjetno tiste vojake, ki
jih namerava Trump umakniti iz Nemčije (češ da nemška vlada ne plačuje
dovolj v proračun zveze Nato), a so ga Američani vljudno zavrnili. Janša je
kljub temu 16. novembra v državnem zboru med drugim pozval opozicijo,
naj podpre "našo pobudo ZDA za namestitev rotacijske enote ameriške
vojske v Sloveniji". Toda ameriško veleposlaništvo v Sloveniji je dan
Luka Koper je zanimiva za ameriško
vojsko
kasneje za STA potrdilo, da ni neposrednih načrtov za morebitno
Robert Balen
namestitev ameriških vojakov v naši državi. "Cenimo prizadevanja
premierja Janše, da poveča prispevek Slovenije zvezi Nato s ponudbo, da
bi gostili zavezniške rotacijske sile," so sporočili. "Pogovori z gostujočimi državami glede premeščanja sil,
ki so bila napovedana julija, se nadaljujejo in se bodo predvidoma nadaljevali še več mesecev. Ameriške
sile pozdravljajo vsako priložnost za urjenje v Sloveniji s kolegi iz slovenskih oboroženih sil, vendar pa
država za zdaj ni del načrtov sprememb v namestitvi sil," so sporočili. ZDA naj bi sicer iz Nemčije
umaknile tretjino od 36 tisoč vojakov, okoli 5600 naj bi se jih vrnilo v ZDA, preostale pa naj bi namestili v
oporišča v Italiji, Belgiji in na Poljskem.
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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!

Prilagodite si višino elementov: Da vam ne bo treba
čepeti ali se preveč sklanjati

v

kopalnici

Odpri galerijo
Geberit

Sanja Verovnik

09.12.2020, 02.00

Kako visoko naj bo straniščna školjka, na kakšni višini umivalnik, kje namestiti ogledalo, da
se boste zlahka pogledali vanj? Rešitev je več, tudi za najmlajše in najstarejše člane družine.
Ali veste, na katero višino naj bodo v kopalnici nameščeni nekateri zelo pomembni sanitarni elementi: umivalnik,
straniščna školjka ali ogledalo? Odgovor je zelo preprost, pravijo v podjetju Geberit. Vse je odvisno od tega, ali je
uporabnik visok ali majhen, zdrav in vitalen ali gibalno oviran.
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Za ogledalo ali ogledalno omarico
Geberit

Standardna višina

je

je

najbolj primerna višina postavitve po standardu med 100

in

180 centimetri.

lahko tudi problem

Posamezniki, ki so visoki okoli 176 centimetrov z uporabo standardne kopalnice nimajo težav, saj je prav njihova višina
standard, ki se uporablja za določanje višin vgradnje sanitarne opreme v kopalnici. Za višje ljudi pa je namestitev
umivalnika na višino 80 centimetrov občutno prenizka, opozarjajo v podjetju Geberit. "Enako lahko velja za straniščno
školjko in njeno standardno višino 40 centimetrov. Če jo namestimo na napačno višino, lahko to vodi bolj do čepenja
kot sedenja na stranišču. Čeprav je to anatomsko bolj koristno, lahko marsikomu predstavlja vstajanje s straniščne
školjke težavo," pravijo v Geberitu.
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Prilagoditve za starejše - da ne bo poškodb
Kopalnica za starejšega človeka lahko predstavlja veliko oviro. Arhitektka Nina Vene opozori, da je treba veliko stvari, ki so v tem
prostoru, prilagoditi starostnikom, da ne bi prišlo do poškodb. Na prvo mesto postavi nedrseče ploščice, dobro osvetlitev,
prilagojeno straniščno školjko, če se da, tudi umivalnik ter breznivojsko prho, za katero je značilno, da nima nobenih ovir. Kajti kad
je za starejšega človeka prevelik zalogaj, meni Venetova.
Da je prva stvar, ki jo je treba zamenjati v kopalnici, ko jo urejamo za starejšega stanovalca, kad s prho, se strinja tudi Danijel Fartek
iz podjetja MCK.
Pojasni, da vsak poseg v obstoječo vodovodno inštalacijo v kopalnici ni majhen, zato je treba dobro premisliti, kako jo bomo uredili:
“Če zamenjamo kad s prho, je treba dvigniti inštalacijo za armaturo, premakniti talni odtok, da ga prilagodimo na novo postavljeno
tuš kad. Sledi vgrajevanje ročajev za lažjo uporabo, vstajanje in sedanje, ki so pri starejših stanovalcih vedno dobrodošel
pripomoček.” Umivalniki standardnih višin so primerni za starejše, razen če ti sedijo na invalidskem vozičku. Zato je vsekakor dobro
v kopalnici zanje namestiti tudi kakšno klop ali preklopni stol, svetuje Fartek.

Dogovor

z

inštalaterjem

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

Pri gradnji stanovanj in hiš je tako, da vodovodni inštalater sanitarne elemente namesti na standardno višino, razen če ne
prejme drugačnih navodil od graditeljev oziroma lastnikov stanovanja. Zato je dobro vedeti, da se lahko z vodovodnim
inštalaterjem ali načrtovalci gradnje vnaprej dogovorite o tem, ali morebiti v kopalnici želite imeti straniščno školjko,
umivalnik, ogledalo nekoliko višje ali nižje. Prav tako ne bo odveč, še poudarjajo v podjetju Geberit, da na to "drugačno
višino" vgradnje sanitarne opreme opozorite vodoinštalaterja, preden začne nameščati sanitarno opremo v kopalnici ali
stranišču.
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Zahvaljujoč izpopolnjeni vgradni tehnologiji za WC školjko Geberit ONE, lahko višino stranišča prilagodite, ne da
namestitvi.
Geberit

bi

morali posegati

v

zid

-

in to še leta

po

Ogledalo, umivalnik, školjka, kljukice
Vsak posameznik je edinstven, kar pomeni, da tudi idealna višina vgradnje ni enaka za vse, opozarjajo v Geberitu. Zato
je smiselno vzeti nekaj časa in razmisliti o najprimernejših višinah vgradnje sanitarne opreme. Seveda pa se lahko
zanesete tudi na standard, ki narekuje naslednje vgradne višine:

si

Za ogledalo ali ogledalno omarico je najbolj primerna višina postavitve po standardu med 100 in 180 centimetri. "Pri
tem je višina namestitve odvisna od tega, ali naj bo ogledalo tam, da ga bodo lahko udobno uporabljali tudi stanovalci
nižje rasti, predvsem pa otroci," opozorijo v Geberitu.
•

Standardna višina umivalnika je 80 centimetrov, v podjetju Geberit pa priporočajo vendarle za pet centimetrov višjo
namestitev umivalnika, predvsem, če kopalnico uporabljajo samo odrasli.
•

Straniščna školjka naj se vgradi na višini 40 centimetrov, kar je standard, v Geberitu tudi školjki dodajajo dodatnih pet
centimetrov oziroma svetujejo, da je najbolj primerno, če je školjka na višini 45 centimetrov.
•

V kopalnici po navadi uporabljamo tudi kljukice, na katere obešamo oblačila, brisače, ki pa morajo biti tudi na višini,
dosegljivi za vse. Standardna višina namestitve teh je 110 centimetrov, za otroke pa je priporočljivo, če jih vgradite na za
njih dosegljivo višino.

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

•

Je

nižja postavitev umivalnika za otroka smiselna?

Standardna višina umivalnikov je pogosto problem za majhne otroke, saj je namestitev umivalnika na višino 80
centimetrov občutno previsoka. Umivalnik sicer lahko posebej za malčka vgradimo nižje, pove Danijel Fartek iz podjetja
MCK in pojasni, da je za otroke primerna višina umivalnika nekje med 65 in 70 centimetri. A vprašanje je, če je nižja
postavitev umivalnika sploh smiselna, saj otroci rastejo, umivalnika pa ni tako preprosto prestavljati, saj posežemo tudi v
vodovodno inštalacijo. Tudi nižje vgrajene straniščne školjke so bolj izjema kot pravilo, pravi Fartek, načeloma se v
stanovanjih ne vgrajujejo, saj stranišče uporabljajo vsi stanovalci, posebni prostori, ki bi jih uporabljali samo malčki, pa
so v slovenskih domovih zelo redki. Priročnejše so po Fartkovih besedah pručke, lestve, skratka pripomočki, ki so v
otroku v pomoč, da se povzpne na školjko ali doseže umivalnik. Začasna rešitev za umivanje majhnih otrok je lahko tudi
bide, če ga imamo v kopalnici, saj bodo malčki vodo v njem z lahkoto dosegli.
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Standardna višina umivalnika
MCK

je

5/5

80 centimetrov, vendar če kopalnico uporabljajo samo odrasli, lahko omenjeni element namestite za pet centimetrov

višje.

Nižje vgrajena stranišča se danes najpogosteje pojavljajo v vrtcih in šolah, predvsem tam, kjer so nižji razredi, opomni
Fartek. "Ponekod so umivalniki razporejeni na različnih višinah, tako da otrok gre k tistemu, ki ustreza njegovi velikosti.
V šolah so tudi stranišča večja in je tako na voljo več prostora za več umivalnikov in stranišč, v zasebnem stanovanju pa je
v kopalnici po navadi tudi stranišče in je prostora veliko manj," sklene sogovornik.
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Ugodili pritožbi
POP TV, 08. 12. 2020, 24UR, 19:25
DARJA ZGONC (voditeljica)
Avstrijski Strabag je uspel dokazati, da Gorenjska gradbena družba v konzorciju z novomeškim CGP-jem in češkim
Metrostavom za glavna gradbena dela na 2. tiru ni predložila ustreznih referenc. Državna revizijska komisija je zato
razveljavila izbor 2TDK-ja, ki bdi nad gradnjo tega največjega infrastrukturnega projekta v državi. Nika Kunaver.
NIKA KUNAVER (novinarka)
Druga od skupno 7. pritožb o glavnih gradbenih delih pri 2. tiru ocenjenih na več kot 700.000.000 EUR je zaključena.
Predsednik Državne revizijske komisije razlaga zakaj so pravzaprav razveljavili odločitev 2TDK, ki je potrdil reference
gorenjski gradbeni družbi CGP-ju in Metrostavu.
SAMO ČERVEK (predsednik Državne revizijske komisije)
Vlagatelj je uspel izkazal dvom, da z referencami nekaj ni v redu in posledično temu je senat Državne revizijske komisije
razveljavil odločitev naročnika o priznanju sposobnosti konkretnega ponudnika.
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NIKA KUNAVER (novinarka)
Kot glavno referenco so namreč prijavili gradnjo predorov Blanca v Pragi, a tam so očitno po tako imenovani metodi
NATM zgradili le 5,5 km predorov. 2TDK ki gradi 2. tir pa je od gradbincev zahteval reference za več kilometrov. Za 1.
del proge 10, za drugi pa najmanj 6 km. Vodstvo 2TDK, ki pred kamero danes ni želelo ima zdaj možnost konzorcij
pozvati naj referenco zamenja. Če tega ne stori ga bodo morali na koncu iz postopka izločiti. In kot je slišati primerne
reference za zdaj tam nimajo. Če se bo zgodilo slednje bodo med resnimi kandidati ostali le trije. Kolektor, ki kandidira z
dvema turški ima podjetje, pa kot rečeno avstrijski Strabag in še turški Cengiz, ki zdaj pri nas gradi drugo cev
karavanškega predora. A še prej bo morala Državna revizijska komisija odločiti o kitajskih gradbincih. Spomnimo Kitajce
so izločili na podlagi protikoronske zakonodaje in evropskih smernic, ki preprečujejo damping. In kdaj bi lahko dokončno
odločili?
SAMO ČERVEK (predsednik Državne revizijske komisije)
Ta mesec še.
NIKA KUNAVER (novinarka)
Če bo šlo po načrtu bi 2 TDK pogodbo lahko podpisal v začetku prihodnjega leta.
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Logar in Janša krepila partnerstvo
Izraelom

z

ZDA

in

Premier Janša v Izraelu in zunanji minister Logar v ZDA sta obiska končala z dogovorom za
krepitev sodelovanja. ZDA in Slovenija bodo poslej vodile redne konzultacije v okviru
strateškega dialoga, z Izraelom pa se obeta okrepljeno sodelovanje na področju inovacij.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je premierju Janši zahvalil za podporo Slovenije v mednarodnih forumih in opredelitev Hezbolaha
kot teroristične organizacije. (Foto: Reuters)

Povratni obisk zunanjega ministra Anžeta Logarja pri ameriškem državnem sekretarju Miku Pompeu se
je končal z zagonom strateškega dialoga med Združenimi državami Amerike in Slovenijo, kjer naj bi
priložnosti za nadaljnje sodelovanje obe strani poslej iskali na rednih konzultacijah. Na prvem zasedanju,
ki

je že potekalo v State Departmentu (drugo naj bi potekalo v prvi polovici prihodnjega leta v Sloveniji), so

razpravljali o nujnosti tesnega sodelovanja ZDA in EU na območju zahodnega Balkana, kjer je treba
države spodbujati k reformam ter približevanju evropskim in evroatlantskim organizacijam. Govorili so tudi
o dezinformacijah v času pandemije, del zasedanja pa so namenili vprašanjem kibernetske in energetske
varnosti.

Sklenjen memorandum

o

jedrskem sodelovanju

»V zadnjih osmih mesecih smo iz praktično neobstoječih odnosov z ZDA prišli do uradnega začetka
strateškega dialoga in vem, da bo dialog deloval tudi naprej,« je po pogovorih z odhajajoči zunanjim
ministrom Pompeom dejal Logar. Po njegovi oceni bodo ključne prioritete v odnosih z ZDA ostale enake z
vsako administracijo. »Strateški dialog pokriva te ključne prioritete in v tem pogledu ne pričakujem
nikakršnih zastojev,« je po pogovorih pri Pompeu menil Logar, ki se je srečal še s političnima
predstavnikoma slovenskih korenin – z demokratsko senatorko Amy Klobuchar in republikanskim
kongresnikom Paulom Gosarjem

.
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Pomemben del njegovega obiska se je sicer dotikal energetike, ki so jo kot področje sodelovanja
izpostavili že med Pompeovim obiskom v Sloveniji. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec

,

ki

je spremljal

Logarja v ZDA, je namreč z ameriško stranjo podpisal memorandum o strateškem civilnem jedrskem
sodelovanju, ki ga je sicer mogoče razumeti tudi kot tlakovanje poti za možnost sodelovanja
Westinghousa pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Na infrastrukturnem ministrstvu
memorandum sicer vidijo kot spodbudo za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj, izkušenj in dobrih
praks na področju vzdrževanja in delovanja jedrskih objektov v Sloveniji in EU.

Netanjahu: Obisk Janše prelomna točka

v

odnosih

Premier Janez Janša je medtem v Izraelu krepil odnose s tamkajšnjo vlado Benjamina Netanjahuja

.

V

želji, da bi gospodarsko tesneje sodelovali, sta premierja podpisala tudi deklaracijo o sodelovanju na
področju tehnoloških inovacij. Kot je pojasnil Netanjahu, se Izrael zanima za Luko Koper kot vstopno
točko izraelskih proizvodov na evropska tla. »Ko se bomo čez čas ozirali na današnji dan, bomo
ugotavljali, da je bil ta prelomna točka v odnosih in da je predstavljal nov začetek,« je dejal Netanjahu.
Slovenskemu premierju Janši se je zahvalil za podporo Slovenije v mednarodnih forumih (Slovenija je
nedavno glasovala proti resoluciji Svetovne zdravstvene organizacije za zdravstveno oskrbo Palestincev)
in tudi za nedavno opredelitev celotne šiitske milice Hezbolah kot teroristične organizacije.
»Slovenija sodi med tiste evropske države, ki poskušajo na situacijo na Bližnjem vzhodu gledati na način,
kakršna pač je, in ne tako, kot se jo mnogokrat prikazuje. Smo realisti. Poznamo dejansko vlogo Izraela
tukaj in pomen Izraela za mir na svetu in v regiji. Pripravljeni smo storiti vse, kar lahko storimo, da
okrepimo ta položaj,« je dejal predsednik vlade Janša. Premier Izraela, kjer se pripravljajo na predčasne
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volitve, je izrazil tudi upanje, da bo kmalu obiskal Slovenijo. Premier Janša mu je izrekel dobrodošlico.
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Počivalšek
naprej

slepi

ulici,

Beovićeva

bi

šla

Ker minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek noče zapreti nenujnih gospodarskih
dejavnosti, je minister za zdravje Tomaž Gantar zagrozil z odstopom. Nekateri grožnjo vidijo kot
nadaljevanje priprav za odhod DeSUS iz koalicije.
Fotografije 1/3
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v

Previous
Next

Bo prepovedano tudi delo v tovarnah? V vladi se soočata dva nasprotujoča si pogleda. Medtem ko bi zdravstveni minister Gantar,
podpira tudi Bojna Beović, začasno prepovedal delo na vseh nenujnih delovnih mestih, bi gospodarski minister Počivalšek začel
postopno odpirati tudi dejavnosti, ki so zdaj ustavljene. (Foto: Bojan Velikonja)

ki

ga

Ministra za zdravje in za gospodarstvo Tomaž Gantar in Zdravko Počivalšek sta spet vsak na svojem
bregu. Gantar je Počivalška pozval, naj vladi predlaga 14-dnevno zaprtje vseh nenujnih gospodarskih
dejavnosti. Ko je ta to možnost zavrnil, je zdravstveni minister zagrozil z odstopom. »Če bom ocenil, da
imam povsem zvezane roke in da s svojim znanjem in delom ne morem več prispevati k izboljšanju
situacije, bom razmislil o svojem položaju,« je zapisal v eni od včerajšnjih objav na twitterju. Včeraj je bil
na tem družbenem omrežju spet zelo aktiven tudi premier Janez Janša, vendar konflikta med ministroma
ni komentiral.
Vse bolj se utrjuje vtis, da bo Janšo ob vrnitvi z obiska v Izraelu pričakala razpadajoča koalicija.
Gantarjevo grožnjo z odstopom je namreč mogoče razumeti tudi kot nadaljevanje priprav na odhod
DeSUS iz koalicije. Kot smo poročali, je novo vodstvo s Karlom Erjavcem na čelu pred poslansko skupino
v

ponedeljek prišlo s scenarijem, da Gantar in minister za kmetijstvo Jože Podgoršek še isti dan odstopita

z

ministrskih funkcij, stranka pa napove odhod iz koalicije. Vendar je poslance DeSUS predlog šokiral in

so želeli, da ga temeljito premislijo. Pogovor bosta vodstvo stranke upokojencev in poslanska skupina
nadaljevala jutri, naši viri pa ocenjujejo, da bodo poslanci prisluhnili Erjavcu in podprli odhod iz Janševe
koalicije. Po teh navedbah so namreč poslanci DeSUS v vrnitvi Erjavca prepoznali možnost, da ne bo
prišlo do predčasnih volitev ter da bo stranka upokojencev (in oni z njo) čez poldrugo leto ponovno prišla v
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parlament. Po nekaterih namigih v koaliciji KUL bi utegnili predlog za konstruktivno nezaupnico Janezu
Janši v državni zbor vložiti že prihodnji teden, o njem pa glasovati še pred božično-novoletnimi prazniki.
Vse bolj verjetno pa se zdi, da bo v vlogi kandidata za novega mandatarja nastopil Karl Erjavec.
»Časa za zrušenje sedanje vlade ni veliko. Karl Erjavec se tega zaveda in je k oblikovanju nove koalicije
prispeval pomembno dinamiko,« nam je dejal eden od sogovornikov iz vrst KUL. Erjavec se je včeraj
sestal s prvakom LMŠ Marjanom Šarcem, nato pa še s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom. Po
pogovorih so bili vsi redkobesedni. Šarec nam je povedal le, da se bodo z Erjavcem še sestali, v SMC pa
so za STA dejali, da sta Počivalšek in Erjavec izmenjala poglede na aktualne razmere.
Snovalci alternativne koalicije tega, da bi se jim pridružila celotna SMC z Zdravkom Počivalškom na čelu,
ne verjamejo, računajo pa, da bodo pritegnili nekaj poslancev te stranke. Da se nevarnosti odhoda dela
poslanske skupine Počivalšek zaveda, je bilo mogoče sklepati (tudi) iz njegovih besed v ponedeljkovi
oddaji Studio City na TVS. Dejal je namreč, da v sedanjem političnem trenutku obstajata zgolj dve
možnosti: ali se dogovorijo za nadaljevanje dela v sedanji koaliciji na način, da ne bo »motečih vložkov v
delo vlade«, ali pa gredo na predčasne volitve. Po oceni naših sogovornikov iz KUL je bila grožnja s
predčasnimi volitvami namenjena prav poslancem SMC, ki si teh nikakor ne želijo, ob tem pa je
Počivalšek izpustil tretjo možnost – oblikovanje alternativne koalicije.

Gantarjevo pismo Počivalšku
Do zaprtja nenujnih gospodarskih dejavnosti, ki ga tokrat zahteva Gantar, ni prišlo niti v prvem valu
epidemije, ko je vlada ukrepala mnogo hitreje in je bila pripravljena rekordno povečati javni dolg za pomoč
delodajalcem in delavcem. »Ne vidim druge možnosti,« je Počivalšku pisal Gantar. Dodal je, da se »kljub
dodatnim ukrepom epidemiološka situacija ne izboljšuje, nadaljuje se tudi izjemno kritična zasedenost
zdravstvenega sistema«. Gantarjev predlog podpirata infektologinja Bojana Beović
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skupine za zdravstvene ukrepe zoper epidemijo, in direktor NIJZ Milan Krek

,

vodja svetovalne

.

Počivalšek pa je razložil, da vztrajnost slabih epidemioloških razmer kaže, da smo z dosedanjimi ukrepi
»na strateški ravni v slepi ulici«. Ljudje naj bi zaradi »krize zaupanja« ukrepe kršili in prepovedane
dejavnosti izvajali na črno. Ob podpori predstavnikov delodajalcev se zavzema za zagon nekaterih
storitev, zdravstveno stroko pa poziva, naj za vsako dejavnost predpiše stroge pogoje izvajanja.

V

službo hodi več ljudi kot spomladi

Dovolj zanesljivih podatkov, ki bi razložili, zakaj so ukrepi v drugem valu epidemije manj učinkoviti kot
spomladi, ni. Dejstvo pa je, da v službo hodi veliko več ljudi kot tedaj. Spomladi so se namreč v veliko
večji meri ustavila gospodarstva v naših trgovinskih partnericah, zato slovenska podjetja preprosto niso
imela naročil, pravi vodja analitike na Gospodarski zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc . Po navedbah
GZS je treba tudi upoštevati, da lahko v Sloveniji od doma dela samo četrtina od 890.000 delovno aktivnih
prebivalcev. »Drugi zaposleni brez večjih prilagoditev na področju sredstev za delo, dostopa do podatkov,
delovnih prostorov… ne morejo delati od doma,« pojasnjuje Ivanc.
Direktor NIJZ Milan Krek se strinja z ministrom Počivalškom, da bi lahko prilagoditve v podjetjih zamejile
širjenje virusa. »V Perutnini Pivka so po septembrskem izbruhu sprejeli higienske ukrepe in nimajo več
okužb,« pravi. Vendar poudarja, da to terja čas, ki ga nimamo več. »Če bi zdaj vse prepustili podjetjem in
inšpektorjem, bi bil to tvegan eksperiment, katerega posledice bi se lahko pokazale šele prepozno,«
ocenjuje. Izpostavil je tudi, da je NIJZ doslej pripravil že kopico priporočil za podjetja, lahko bi se torej že
prilagodila.
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Na drugi strani avtoriteto ministra za zdravje spodkopavajo njegove neuresničene obljube o trajanju
ukrepov. Ko je sredi novembra sporočil, da vlada prepoveduje druženje oseb, ki niso člani istega
gospodinjstva, je zagotovil, da bo po dveh tednih prišlo do sproščanja omejitev. Vendar se to zaradi
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nezadostnih učinkov ukrepov še vedno ni zgodilo.
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GZS: Padec prodaje bi znašal 2,2 milijarde evrov
Da je treba gospodarstvo sprostiti, ne pa zaostrovati ukrepe, so danes v skupni izjavi zapisali v osmih
delodajalskih organizacijah. Kot opozarjajo, ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa niso
prinesli pričakovanih rezultatov, povzročajo pa veliko gospodarsko škodo.

Vsak teden ob 60 milijonov evrov
Po izračunih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je slovensko gospodarstvo od konca septembra do
konca novembra izgubilo od 440 do 600 milijonov evrov, vsak dodatni teden omejevanja gospodarskih
dejavnosti pa Slovenijo v povprečju stane več kot 60 milijonov evrov. V primeru 14-dnevnega zaprtja
gospodarstva, ki bi ohromilo tudi industrijo in gradbeništvo, bi po oceni GZS izgubili dodatnih 700 milijonov
evrov dodane vrednosti, padec prodaje pa bi znašal okoli 2,2 milijarde evrov. Ogroženih bi bilo 14.000
delovnih mest. Še posebej naj bi bile prizadete avtomobilska industrija, elektro- in elektronska industrija
ter energetsko intenzivna industrija.
V podjetjih opozarjajo, da bi zaprtje gospodarstva pomenilo pravo katastrofo, saj so v tem trenutku
dobesedno zasuti z naročili. Če jih ne bodo realizirali, bodo posle prevzeli njihovi konkurenti, tržne deleže
pa si bodo zelo težko spet povrnili. Izračune o gospodarski škodi so naredili tudi v Trgovinski zbornici
Slovenije (TZS). V letošnjem letu, ko mora biti zaprtih kar 80 odstotkov trgovin, bo izguba po njihovi oceni
znašala več kot dve milijardi evrov, delo pa je že izgubilo okoli 10.000 zaposlenih v trgovinski dejavnosti.

Gospodarstvo za hitre teste
V delodajalskih organizacijah so prepričani, da sedanje razmere zahtevajo razmislek o spremembah
pristopa k preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom. Zato apelirajo na pristojne, da ublažijo
ukrepe tam, kjer je njihova učinkovitost vprašljiva. Po njihovem mnenju je potrebno takojšnje odprtje vseh
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

trgovin, v katerih je mogoče z omejitvami števila kupcev ob strogih pogojih in doslednem nadzoru
učinkovito preprečevati okužbe. Poleg tega se zavzemajo za ponovno opravljanje storitev, ki dovoljujejo
individualen pristop, kot so frizerstvo, masaže, fizioterapije, druge higienske storitve, čevljarstvo,
cvetličarstvo, opravljanje tehničnih storitev na domu… id
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Zakaj na Emoniki, epicentru trajnostne
mobilnosti, potrebujejo 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
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Nataša Koražija

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

Več
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:

Trajnostna mobilnost

dodaj

potniki

dodaj

infrastruktura

dodaj

železnice

dodaj

potniški prevoz

dodaj

avtobusna postaja prinesli 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
doseganje 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.
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To je nekaj vprašanj, ki jih poudarjajo
pri Koaliciji za trajnostno mobilnost.
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), je 750
parkirnih mest. Na ljubljansko
postajo naj bi se vsak dan pripeljalo Foto: Osebni arhiv
Katarina Žakelj, Koalicija za trajnostno
20 tisoč potnikov. Celostna
prometno politiko
prometna strategija mestne občine
Ljubljana predvideva zmanjšanje avtomobilskega prometa na vpadnicah za
20 odstotkov. S kakšno vizijo razvoja direkcija za infrastrukturo upravičuje
potrebo po dva tisoč parkirnih mestih?
V Ljubljano se vsak dan pripelje 130 tisoč osebnih avtomobilov, čeprav naj
bi po ciljih MOL dve tretjini poti v Ljubljani opravili trajnostno. 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 ter
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
pa 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?
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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
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Kontekst: kaj naj bi gradili
Vlada je letos julija objavila informacijo, da bo investitor v železniško postajo, v
preurejanje tirov in peronske infrastrukture ter zunajnivojske dostope na
perone Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Ti objekti so del javne
železniške infrastrukture. DRSI bo za ta del projekta namenil 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 denar EU
za vozlišče Ljubljana, teče priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo
odsekov in železniških postaj v Ljubljani. 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 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 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 dva tisoč parkirnih mest, nad avtobusno postajo pa 600.

Emonika ne bo javno-zasebno partnerstvo
Projekt potniškega centra Ljubljana gradijo trije nepovezani investitorji, vsak je
odgovoren za izvedbo svojega dela projektov, mešanja virov ne bo. 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 napovedi zapor ali ovir v
prometu.
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Stičišče interesov med premierom Janšo in županom
Jankovićem
Precej nejasnosti je povzročilo poročanje medijev o sestanku med premierom
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
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 posodabljanje 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.
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Umik tovornega prometa iz mesta?
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 skozi mesto so se začele pojavljati že
leta 1936. O možnostih poglabljanja so se pogovarjali tudi pred leti. Nekaj časa
je bilo ob sedanjem ljubljanskem avtocestnem obroču predvidena tudi
železniška obvoznica za tovorni promet, zdaj menda te možnosti v prostorskih
načrtih ni več.
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Napovedi zaposlovanja na ključnih

izvoznih trgih: najbolj spodbudno
Nemčiji, Grčiji in na Švedskem
Čas branja:
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V Sloveniji v prvih treh mesecih leta 2021 šibka rast zaposlovanja, najslabše
napovedi v gradbeništvu
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Lana Dakić

Foto: Shutterstock
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:

zaposlovanje >

Zavod Republike... >

trg dela >

Evropska komisija >

ManpowerGroup >
ZMAR >

Manpower >

evropska agencija za... >

Angela Olsen >
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Delodajalci po Evropi za začetek prihodnjega leta napovedujejo skromno zaposlovanje in
pričakujejo, da bo zaposlovanje okrevalo po pandemiji šele jeseni. Najbolj optimistični ostajajo še
vedno v Grčiji, ki se

ji

je pridružila Nemčija, medtem ko je v Sloveniji napoved skromna, a

pozitivna, kaže raziskava ManpowerGroup

.

Ukrepi zapiranja gospodarstev so po državah

različni, kar se odraža tudi pri napovedih zaposlovanja: najslabše kaže metropoloma Londonu in
Parizu ter Švici, ugotavljajo avtorji analize.
Pogledali smo napovedi zaposlovanja za
Slovenijo in tudi za trge, kamor Slovenija največ
izvaža.

Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb , uporabni kadrovski nasveti in
TOP JOB Ambasador , kjer predstavljamo Slovence v
tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.

Najbolj optimistično v trgovini
V Sloveniji je za prve tri mesece leta 2021 rast
zaposlovanja napovedala slaba desetina od 366
vprašanih podjetij v anketi ManpowerGroup.
Spodbuden podatek ostaja, da dobre tri četrtine
vprašanih podjetij sprememb pri zaposlovanju

Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno
hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice Topjob ter jih ne bo
posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

ne pričakuje. Sezonsko prilagojena neto napoved
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zaposlovanja – to je razlika med deležem delodajalcev, ki pričakujejo rast zaposlovanja, in tistimi,
ki pričakujejo upad – za prvo četrtletje na ravni države tako znaša en odstotek in je medletno
nižja za sedem odstotnih točk, v primerjavi

s

prejšnjim četrtletjem pa je boljša za dve odstotni

točki.
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Najbolj spodbudne in edine pozitivne napovedi so v panogi trgovina, kjer neto napoved
zaposlovanja znaša dva odstotka in je medletno enaka, glede na četrtletje prej pa slabša za štiri
odstotne točke, kaže analiza ManpowerGroup.
Na četrtletni ravni so se nekoliko izboljšali obeti zaposlovanja v proizvodnji, in sicer za deset
odstotnih točk glede na četrtletje prej na nič odstotkov. Medletno pa je napoved slabša za dve
odstotni točki.

V finančnih in poslovnih storitvah najslabše napovedi od leta 2011
Najslabše pa ta hip kaže gradbeništvu, kjer je neto napoved zaposlovanja strmoglavila medletno
za 20 odstotnih točk in glede na četrtletje prej za 25 odstotnih točk ter tako znaša -9 odstotkov.
V gostinstvu in hotelirstvu, ki ju je koronavirus najbolj prizadel, se tudi v prihodnjih treh mesecih
obeta manj zaposlovanja: neto napoved je -8 odstotkov in je enaka kot četrtletje prej, medletno pa
nižja za 14 odstotnih točk.
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V panogi finančnih in poslovnih storitev pa so delodajalci dali najslabše napovedi od leta 2011, ko
je Manpower za Slovenijo začel meriti zaposlitveni utrip. Napovedi zaposlovanja so se medletno
zmanjšale za 11 odstotnih točk na -4 odstotke.

Največ priložnosti v srednjih in velikih podjetjih
Po velikosti podjetja bo v začetku prihodnjega leta največ zaposlovanja v srednje velikih podjetjih
(od 50 do 249 zaposlenih), saj neto napoved zaposlovanja znaša tri odstotke. Rast zaposlovanja se
obeta še v velikih podjetjih, medtem ko je največ negotovosti še naprej med mikropodjetji, kaže
analiza.
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Po slovenskih regijah pa najbolje kaže jugovzhodni regiji, kjer je neto napoved zaposlovanja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dvoodstotna, najslabša napoved pa je tokrat na severovzhodu Slovenije (-4 odstotki), kjer je
napoved medletno upadla za največ, 16 odstotnih točk.
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Do junija 2021 podjetja napovedala 1,3-odstotno rast števila zaposlenih
Zavod za zaposlovanje je oktobra izvedel anketo, v kateri so slovenski delodajalci za prvih šest
mesecev prihodnjega leta napovedali 1,3-odstotno rast števila zaposlenih. Po panogah bo največ
zaposlovanja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi kadrovske
agencije, in sicer bo rast 4,8-odstotna, sledijo gradbeništvo (4,3-odstotna rast), zdravstvo in IKTpanoga (v vsaki 3,3-odstotna rast). Največji upad števila zaposlenih predvidevajo v gostinstvu (2,3
odstotka) in kmetijstvu (1,5 odstotka). Najbolj iskani bodo proizvodni delavci, zidarji in

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

prodajalci.

EK

:

V prihodnjem letu 4,8-odstotna brezposelnost

Na zavodu za zaposlovanje se predvsem zaradi interventnih ukrepov v zadnjih mesecih
brezposelnost ni bistveno povečala – konec novembra je bilo okoli 84 tisoč brezposelnih
Stopnja anketne brezposelnosti pa je bila v tretjem četrtletju 5,1 odstotka. V primerjavi

s

.

prvim

valom se število brezposelnih v drugem valu ni opazneje povečalo predvsem zaradi
protikoronskih ukrepov, zaradi česar bosta letos upad zaposlenosti in rast brezposelnosti manjša,
kot bi bila sicer glede na upad BDP. Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je
v

jesenski napovedi, pripravljeni pred drugim valom, za prihodnje leto ocenil, da bo zaposlenost v

prihodnjem letu pozitivna, 0,3-odstotna, stopnja anketne brezposelnosti pa 5,4-odstotna.
Evropska komisija pa napoveduje za Slovenijo 4,8-odstotno anketno brezposelnost v letu
2021.

Kaj napovedujejo delodajalci
po Evropi
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V regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika)
ostajajo najbolj optimistični grški delodajalci
(neto napoved zaposlovanja je devetodstotna).
Tokrat pa se je na drugo mesto povzpela
Nemčija, kjer so podjetja za prihodnje tri mesece
precej bolj optimistična kot za letošnje zadnje
četrtletje. Na repu lestvice je Velika Britanija,
kjer sezonsko prilagojena neto napoved
zaposlovanja znaša minus osem odstotkov.
V Manpowerju ob rezultatih ocenjujejo, da
rezultati kažejo na počasno in postopno
okrevanje kljub negotovostim zaradi pandemije.
»Podjetja so se v zadnjih devetih mesecih
spremenila in digitalizirala hitreje kot bi
kadarkoli lahko pomislili. Zdaj bodo ključni
usposobljeni zaposleni, ki morajo postati
prioriteta delodajalcev in držav

z

ustreznimi

programi za izboljšanje njihovih veščin. Še bolj
kot prej bo v prihodnjem letu pomembno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zdravje in razvoj zaposlenih,« pravijo v
Manpowerju.
Glavni slovenski izvozni trgi so Nemčija, Italija,
Hrvaška, Avstrija, Francija, Poljska in Rusija.
Pogledali smo napovedi zaposlovanja za prvih
pet trgov.

1.

Nemčija

Nemčija je za Slovenijo najpomembnejša izvozna partnerica: sezonsko prilagojena neto napoved
zaposlovanja za prvo četrtletje prihodnjega leta je osemodstotna in je višja tako glede na četrtletje
prej (za pet odstotnih točk) kot tudi medletno (za eno odstotno točko). Dodatno zaposlovanje je
napovedalo 14 odstotkov vprašanih nemških delodajalcev, upad zaposlovanja desetina, medtem
ko jih 75 odstotkov ne pričakuje sprememb. »Pandemija je zelo prizadela gospodarstvo, a podatki
kažejo na previden optimizem nemških delodajalcev,« pravi Angela Olsen iz nemškega
Manpowerja. Slaba polovica vprašanih nemških delodajalcev je ocenila, da se bo zaposlovanje
okrevalo v prihodnjih 12 mesecih, vseeno pa je tretjina panog še vedno zelo negotova glede
prihodnosti, še dodaja.
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Najbolje kaže nemškim finančnim in poslovnim
storitvam (neto napoved zaposlovanja za prvo
četrtletje 2021 je 17 odstotkov) in gradbeništvu
(11 odstotkov), še naprej pa so najslabše
napovedi v gostinstvu in turizmu (-13
odstotkov).
Po regijah so najboljše napovedi v Berlinu,
vzhodni in zahodni regiji (v vsaki 10-odstotna
neto napoved zaposlovanja). Najšibkejše
napovedi so v Frankfurtu (-3 odstotka), medtem
ko so delodajalci na območju Münchna
napovedali triodstotno neto napoved
zaposlovanja.

2. Avstrija
V sosednji Avstriji je neto napoved zaposlovanja
za prihodnje tri mesece negativna, -2 odstotka,
in je enaka kot v letošnjem zadnjem četrtletju,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

medletno pa je nižja za kar 11 odstotnih točk.
Dodatno bo zaposlovalo osem odstotkov
vprašanih avstrijskih delodajalcev, 15 odstotkov
pa pričakuje upad zaposlovanja. Na vprašanje,
kdaj pričakujejo, da se bodo vrnili na
zaposlovanje kot pred pandemijo, jih je 43
odstotkov ocenilo, da v roku 12 mesecev, kar ena
četrtina pa je povedala, da nikoli.
Najmočnejše napovedi zaposlovanja za
prihodnje četrtletje so v gradbeništvu (neto
napoved zaposlovanja je pet odstotkov) in
trgovini (tri odstotke), medtem ko so v
proizvodnji zabeležili najslabše napovedi v
zadnjih petih letih (en odstotek). Koronavirus je
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tudi v Avstriji najbolj prizadel turizem, zato se
nadaljujejo slabe napovedi glede zaposlovanja
tudi v začetku prihodnjega leta (-30 odstotkov).
Po regijah so sicer najmočnejše napovedi
zaposlovanja na avstrijskem Štajerskem (štiri
odstotke), najšibkejše pa na Tirolskem (-10
odstotkov).

3. Italija
Delodajalci v sosednji Italiji nekoliko bolj
pozitivno pričakujejo prihodnje četrtletje, saj je
neto napoved zaposlovanja triodstotna in je
boljša kot četrtletje prej. Dobra desetina
italijanskih delodajalcev pričakuje rast
zaposlovanja, tri četrtine jih ne pričakuje
sprememb. Približno 11 odstotkov vprašanih
delodajalcev ocenjuje, da se bo rast zaposlovanja
do julija 2021 že vrnila na raven pred pandemijo.

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

V italijanskem Manpowerju sicer izpostavljajo,
da so se podjetja hitro prilagodila na delo od
doma, a opozarjajo, da je še vedno precej izzivov,
še posebej na področju vzdrževanja
produktivnosti, interne komunikacije, zaposleni
pa tudi potrebujejo dodatna usposabljanja, da
bodo lahko uspešno opravljali delo tudi v
spremenjenih razmerah.
Spodbudne napovedi glede zaposlovanja v
prihodnjih treh mesecih so dali delodajalci v
gradbeništvu in trgovini (po štiri odstotke),
medtem ko je napoved v proizvodnji stabilna
(triodsototna). Najslabše je še naprej v turizmu
(-18 odstotkov), v začetku leta pa so negativne
tudi napovedi za finančne in poslovne storitve
(-4 odstotke).
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Po regijah najboljše glede zaposlovanja kaže
severovzhodni regiji (sedemodstotna neto
napoved), najbolj iskani pa bodo proizvodni
delavci, blagajničarji, zdravstveno osebje.

4. Francija
V Franciji je neto napoved zaposlovanja za prvo trimesečje leta 2021 ničodstotna in je medletno
slabša za 13 odstotnih točk. »Rezultati so odraz negotovosti v našem gospodarstvu, BDP naj bi se
skrčil za okoli deset odstotkov, zato so tudi podjetja precej zadržana, še posebej v turizmu, kjer se
je od začetka zdravstvene krize število zaposlenih zmanjšalo za več kot 150 tisoč,« pojasnjujejo
razmerje v francoskem Manpowerju. Dodatno zaposlovanje je napovedalo osem odstotkov
vprašanih delodajalcev, upad pa deset odstotkov.
Najslabše napovedi so v Parizu, kjer se je neto napoved zaposlovanja ustavila na -9 odstotkov in je
medletno slabša za 27 odstotnih točk. Po panogah so pozitivni obeti v gradbeništvu (pet
odstotkov), trgovini (en odstotek), v proizvodnji je neto napoved zaposlovanja nič, medtem ko so
najslabše napovedi so še naprej v turizmu (-15 odstotkov).
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5. Hrvaška
Pri naši južni sosedi Hrvaški podatki še niso sezonsko prilagojeni, tako da neto napoved
zaposlovanja za prihodnje četrtletje znaša nič odstotkov. Glede na zadnje letošnje četrtletje je tako
napoved boljša za šest odstotnih točk, medletno pa slabša za pet odstotnih točk.
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logijo

civilno

dopisnica

njaki

pri nadaljnjem

ra-

naj

elektrar-

minister,

slovenski

lovni obisk v
delegacijo

ZDA

Logarja.

Ta

državnim
Pompeom

prišel

zunanjega

vodstvom

je

ki

na

de-

skupaj z

ministrstva

ministra

Anžeta

je skupaj z ameriškim
Mikom
sekretarjem
začel

strateški

dialog

za številne

Na

ameriškem zunanjem minigovorili še o diverzifika-

strstvu so
ciji

energetskih

virov.

Slovenija

je

države in še bolj pri plinu, meni
tudi minister Vrtovec. »Verjamem,

majhnih modularnih reaktorjev, ki

jedrski

luka

države in naše zaveznike.

evropske

pri nafti zelo odvisna

tehno-

v

je zaledna

ki

per,

zvoju civilne jedrske energije, tudi

že štiri

saj

sogovor-

Trst ali Reka, v prednosti?«

jedrsko

desetletja,

do okolja.«

ameriški

in-

v Sloveniji poznamo

ni Krško zelo dobro sodelujejo z
ameriškimi partnerji, je povedal

pod

sodelujejo

in

niki so se pogovarjali še o drugi
infrastrukturi in razvoju Luke Ko-

Jerneja Vrtovca lahko

frastrukturo

pa smo prijazni

Slovenski

za-

neodvisnost,

gotovimo energetsko

hkrati

temu

k

pripomore. Lahko

zelo

»Je najbolj na severu Jadrana, zakaj
bi bila močna konkurenca, kot je

Slovenija in njeni številni strokovBarbara

lahko

smo k razogljičenju
tehnologija

nuklearna

na-

menjali posebno pozornost.
Po

in

Go-

da bomo krepitvi

transatlantskega

nije. »Zavezani

bi v

polno

ZDA

do

uporabo.

leta

kovnjakih.
nikomur

to je

Za

tudi pri

nimanja

2026

prešli

v

veliko za-

slovenskih stro-

Memorandum

prednosti

pri

ne

daje

morebitni

da

bomo

dobili

da

smo

zelo

države.«

trarne v Krškem, je poudaril, za ta
ki zahteva številne predpo-

pomembna

goje,

se nismo

načelni
zdi

še

odločili

niti

na

ravni. Pomembna pa se mu

energetska

neodvisnost

Slove-

primerno

rešitev

zlasti za plin, ki ne bo predraga za
Slovenijo, hkrati pa je zelo drago to,

gradnji drugega bloka jedrske elekkorak,

od samo ene

odvisni

Železniška

samo

od

ene

infrastruktura

v Sloveniji je po njegovem mnenju
in

tudi za naše zaveznike

pri tem lahko ponudimo števil-

ne priložnosti.
STRAN

7
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Slovenija

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v
družbi Logarja na obisku v ZDA, kjer bo
podpisal memorandum o razumevanju glede
strateškega civilnega jedrskega sodelovanja
8. 12. 2020, 10:29

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

Facebook

0
Twitter

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. (Foto: STA)

Minister Jernej Vrtovec je v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka na delovnem obisku v ZDA, kjer
bo podpisal Memorandum

o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med

Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Podpis memoranduma lahko služi kot katalizator
za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj, izkušenj in dobrih praks na področju vzdrževanja in delovanja
jedrskega objekta v Sloveniji in na nivoju EU.

“

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 pojasnil
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Vrtovec. V interesu vlade je , da bi lahko gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško uvrstila kot
strateški projekt po okrevanju krize s koronavirusom, omenjen memorandum pa bo služil kot podlaga za
pridobitev znanj in po besedah Vrtovca ne pomeni podlage za posel pri izbiri tehnologije za morebitno
gradnjo drugega bloka.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo danes

v

Washingtonu podpisal memorandum o razumevanju glede

strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med državama. Kot

je

pojasnil Vrtovec, memorandum

konkreten posel, lahko pa služi kot podlaga za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj

in

ni

podlaga za

izkušenj. Memorandum

tako ne pomeni podlage za posel pri izbiri tehnologije za morebitni drugi blok Nuklearne elektrarne Krško.

Preberite še: Predsednik vlade Janez Janša

in

minister Anže Logar na pomembnih obiskih

v

Izraelu

in

ZDA

Ameriška družba Westinghouse,
drugi blok, če

bi

ki je s

tehnologijo opremila NEK

se Slovenija odločila zanj. Drugi blok NEK-a

projektov za okrevanje po krizi

s

je

bi

bila lahko

v

igri pri dobavi tehnologije tudi za

vlada uvrstila na seznam pomembnih strateških

koronavirusom, odločitev o gradnji pa naj

bi

bila sprejeta najkasneje do leta

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

2027.

Foto: Facebook
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Podpis memoranduma o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja
Departmentu,

v

imenu ZDA naj

ga podpisal pomočnik državnega sekretarja za evropske

bi

Philip Reeker . “S podpisom memoranduma
energetike med državama
gospodarske vezi,”

je

z

si

v

in

evrazijske zadeve

želimo okrepiti že sicer tradicionalno dobre odnose na področje

namenom povečanja energetske varnosti

ob odhodu

predviden na State

je

in

blaginje ter krepitve skupne politične

in

ZDA dejal minister Vrtovec.

ZDA in Slovenija na področju energetike že vrsto let zelo dobro sodelujeta
Podpis dokumenta predstavlja nadgradnjo že sicer tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju
energetike. Republika Slovenija
segmentu

analiz

in

načrtovanja

in

ZDA na področju energetike že vrsto
integracije prenosnih

let

dobro sodelujeta, še posebno na

sistemov za zemeljski plin

in

električno energijo,

izmenjavanje dobrih praks na področju kibernetske varnosti, okrepitev prizadevanj za izboljšanje energetske

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

učinkovitosti

in

uporabe obnovljivih virov energije.

Gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško je vlada uvrstila kot enega najpomembnejših projektov po okrevanju krize s koronavirusom (Foto:
STA)

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da že več kot 40

let

vzdržujejo odlično civilno jedrsko sodelovanje

med državama. Podpis memoranduma lahko služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj,
izkušenj

in

dobrih praks na področju vzdrževanja

in

delovanja jedrskega objekta

v

Sloveniji

in

Ameriško-slovensko civilno jedrsko sodelovanje lahko igra ključno vlogo pri spodbujanju varne
oskrbe

z

energijo Republike Slovenije

in

na nivoju EU.
in

zanesljive

Nata ter za dosego ciljev razogljičenja.
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Drugi tir: revizija
ugodila pritožbi

glede referenc
LJUBLJANA
revizijska

Državna

•

komisija

dila avstrijskemu

in

odločitev

razveljavila

2TDK

priznanju

o

konzorcija

nosti

gradbene
češkega

je ugoStrabagu

sposob-

Gorenjske

CGP

družbe,

Metrostava

in

za gra-

dnjo drugega tira. Sporna je
Metrostavova

referenca.

sporočajo,

2TDK

da

Iz

bodo

nadaljnjo odločitev sprejeli
v najkrajšem možnem času.
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V primeru

izločitve konzor-

cija pod okriljem Gorenjske
gradbene

družbe,

bodo

v

igri za oba razpisa za drugi

tir

ostali še konzorcij

lektorja CPG

in

konzorcij avstrijske-

družb,

ga Strabaga ter turški
giz.

Ko-

dveh turških

Na

državni

Cen-

revizijski

komisiji pa rešujejo še nekaj
pritožb
njimi
skega

gradbincev,

med

pritožbo

kitaj-

tudi

China

Communica-

tion Construction
ny.

Compa-

•
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Benedikt

•

Podaljšana pogodba o sodelovanju pri termalnem centru

Medicinsko-termalni center
Benedikt še vedno na mrtvi točki
Ko seje na dnevni red benediškega občinskega sveta uvrstila pogodba o sodelovanju pri izgradnji Medi-

cinsko-termalnega centra Benedikt na območju OPPN

Benedikt, je marsikdo zadovoljno pomislil,

Terme

daje nekoliko pozabljeni projekt morda slednjič le našel investitorja.
za

njo so v Benediktu izdelali že pred

ščena v nobenega od programov

katero je že bilo pridobljeno tudi

predvsem zaradi neure-

pridobivanja čiste energije,« razla-

Izgradnja
gradbeno

benediških

term,

dovoljenje,

zastala

je

zaradi stečaja podjetja CM Inženiring. Nato je projekt s skoraj osmi-

mi hektarji zemljišč vred od držav-

15 leti,
jene

manj v predalu.

bank (DUTB),

odkupilo

podjetje

Beneco iz Maribora. Poleg

same-

slatinskih vrelcev

in

geotermal-

energije, tako v termah kot za

ne

druge namene. A vsa zdeva že leta

dolgo stoji zgolj

in tudi

na papirju

podaljšanje pogodbenega sodelovanja tega ne spreminja.

Neenotna

zakonodaja

moč-

Milan

Gumzar,

Geotermalna energija, pri nas je
z njo najbolj bogata severovzho-

in je shranjena v notranjosti

zem-

ki ne spada med sončne vire, saj je
neprestano razpoložljiva, ne glede
se

razmere,

na površje

prenaša v obliki tople

ge-

zaklad, vedo že dolgo v Benedik-

2004 izvrtali
geotermalno vrtino. Ta naj bi slutu, zato

so

tam leta

pa omogočala pridobivanje elek-

že

tako

težko najti,

še posebej takega, ki bi imel
enkrat toliko kapitala,
tev v

A o

na-

vidim reši-

fazni, torej postopni gradnji.
tem

seveda

ne bo

ga termalnega

kopališča, obenem

ogljikovega

trične energije, plina

uporabili
in

za

ogrevanje rastlinjakov

stavb.
Toda, kot

čudeža,

ki bi benediško termalno kopali-

voda pri nas še vedno ni urejena

torej

šče premaknil

kakšnega

z

mrtve

točke, ni

in

poenotena,

z

njo

se

namreč

pričakovati niti od treh dobrih de-

ukvarjajo zakon o varstvu okolja,

cembrskih mož, saj ima pri tem še

energetski zakon, zakon

Božiček

stvu

zvezane

roke.

financerja, ki bi prišel

A iskanje
z denarjem

projekt, pravzaprav niti ni edina
težava, ki povzroča glavobol. Tu

za

je še vprašanje vsestranske izrabe

geotermalne energije. Načrte za-

zato

vse zastalo,

zlepa ne bo na dnevnem redu,« je

realen Repič.

Zaostajamo za sosedi

in zakon

o rudar-

o vodah. »Naša prva

in glavna naloga je uvrstitev geotermalne energije med
ve vire

Martine Hozjan, ki se

Po mnenju

ukvarja s pravnimi vidiki izkorišča-

geotermalne energije, ključni

nja

problem tiči v ignoranci države in

pomanjkanju

neenotni

oziroma

zakonodaji, kar zavira razvoj izra-

be geotermalne energije. Zato je
zakona

nujno sprejetje enotnega

geotermalni

o

energiji

definicijo vira in načinov

obenem

uporabe,
zagotoviti

jasno

z

njegove

bo

pa

tudi dovolj

treba

dostopnih

finančnih sredstev za razvoj uporabe geotermalnih virov.

Pri

izkoriščanju

energije

v Sloveniji

geotermalne
močno zaos-

tajamo za vsemi svojimi sosedami,
zakonodaja

rečeno,

za področje raziskav in izrabe geotermalne energije ter termalnih

Letos

pilotnih projektov. »Zaradi

vitev

dioksida ter toplote, ki bi jo lahko

odločala

občina, ampak lastnik zemljišča.«

nova

obljubila tudi

sofinanciranje novih vrtin in posta-

lje. Med obnovljivimi viri je edina,

eno od svojih prioritet. »Ker bo
investitorja

spomladi že

zanimanje,

dna Slovenija, je toplota, ki nastaja

žila za ogrevanje tam nastajajoče-

ocenjen na 35

pridobiti

epidemije je nato

do 40 milijonov
evrov, Repič pa ga je uvrstil med

je

Ljubljani

geotermalna energija verjetno še

otermalne vode ali pare. Da se v

dolgoletni

no zavzemal že prejšnji

župan

geotermalna

zemlji skriva povsem neizkoriščen

Projekt, za katerega se je

vornikih v

urejajo kar štirje zakoni.

pa

zvezane roke

benediški

Področje geoter-

Repič, ki mu je za to pri sogo-

ga

vlada je takrat celo

na vremenske

Pri tem ima še Božiček

ali

uspelo

ga termalnega centra nameravajo
zgraditi tudi sistem za izkoriščanje

ostajajo bolj

malne energije namreč v Sloveniji

družbe za upravljanje terjatev

ne

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

a

zakonodaje

energije v novi

obnovlji-

Nacionalni

energetski podnebni načrt,
ta vrsta energije doslej

ni bila

kajti

Italijani, ki v svetu veljajo

ne le za
za

pionirje

v geotermiji.

Geoter-

malne elektrarne so namreč v zadnjih

letih zrasle

skem,

v

Avstriji

tudi na

in

na

Madžar-

Hrvaškem.

Ker se vrtine ne vrtajo navpično,

ampak pod manjšim kotom, torej
poševno, to obenem pomeni,

da

imajo koristi od naravnih danosti,

ki so pod našo zemljo, drugi, kar je
velika škoda.
Šenka

Dreu

uvr-
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Površina: 475 cm2

V Benediktu

se

zavedajo neizkoriščenega zaklada, ki

se skriva v

zemlji,

zato so tam

že

leta 2004 izvrtali geoter

malno vrtino.
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Rače-Fram

•

5,5 milijona evrov v naložbe

Začetek gradnje čistilne
naprave januarja
Svetniki občine Rače-Fram

novembra potrdili prora-

so le

čuna za leto 2021. Največji projekt, ki ga bodo naslednje
leto začeli, je izgradnja prepotrebne komunalne čistilne

naprave.
O nujni gradnji zmogljivejše,
sodobne

komunalne

čistilne

naprave je bilo prelitega že veliko črnila. Nazadnje smo poročali o zapletu pri izbiri izvajalca

gradbenih del. CP Ptuj, ki je
razpisu

podalo

na

najugodnejšo
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ponudbo za izvedbo gradbenih
del, je bilo izločeno, ker naj ne
bi

zadostilo

vsem

tehničnim

pogojem.

Pritožbo Cestnega
podjetja Ptuj komisija
v celoti zavrnila
Župan občine Rače-Fram Branko Le-

dinek
s pritožbo na revizijsko komisijo,

Ptujsko gradbeno podjetje je
na odločitev občine

odgovorilo

kar je začetek gradnje prestavilo za

nedoločen čas. Zgodba je že dobila svoj epilog z odločitvijo komisije.
»Pritožba je bila v postopku revizije popolnoma zavrnjena, tako sedaj
pri izbiri izvajalca več ni nobenih dilem,« je povedal župan Branko Le-

dinek, ki bo v teh dneh v imenu občine podpisal pogodbo z izbranim
ljubljanskim gradbenim podjetjem Hidroinženiring. To podjetje je na
razpisu ponudilo ceno za svoje usluge v vrednosti skoraj tri milijone
evrov. Dela pa naj bi začeli kmalu po vstopu v

novo leto.
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Kidričevo

podjetje bodo kupili nove prostore

Za občinsko

•

Občinskih 350.000 € na Talumov račun
Občina Kidričevo bo dokapitalizirala občinsko podjetje Vzdrževanje in gradnje. Dokapitalizacijski vložek

-

znesku 350.000 evrov bo podjetje namenilo za nakup nepremičnin
objektov Talumovega podjetja
Ekotal. Objekti so v neposredni bližini dvorca Stemthal, v katerem je sedež občine in za zdaj še sedež
v

občinskega podjetja. Po nakupu prostorov se bo uprava preselila, stavbe bodo namenjene tudi režiji.
Sedaj
lja

so prostori, ki

podjetje

nje,

lokaci-

je v dvorcu na Kopa-

v Kajuhovi

ulici 14,

garaže

grad-

in

na šestih

razkropljeni

jah. Uprava
liški

jih uporab-

Vzdrževanje

prostore

in

(garderobe,

pisarno,

na

centru

zbirnem

ulici imajo

za

operativo

sanitarije),

skladiščni

je

šotor, še eno skladišče je v pristavi
ob dvorcu, šesta lokacija je čistilna
naprava v Apačah.
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Talumov objekt, ki je včasih služil kot kurilnica za ogrevanje rastlinjakov. Z vložkom občine bo objekt kupilo
podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

Direktor podjetja Vzdrževanje
in gradnje

David

Merc s

Stroji in oprema pod
streho, dvorišče pa
ograjeno

selitvijo na lokacijo vidi veliko
prednosti, zlasti logističnih:

bomo združili vse

»Z nakupom

lokacije, razen čistilne naprave,
na enem mestu. Na ta način

bomo imeli vse stroje, prevozna
sredstva in opremo na enem
mestu in ne bo več logističnih

»Najpomembnejša

in

hovi

opremo

imeli parkiran v Kajuhovi ulici,
posipalec za sol je bil shranjen

leg lažje

voziti

ne

in

demontažo ter pospravljanje
izgubili veliko časa.

opreme

Vsi stroji in

vozila bodo

po

novem lahko parkirani pod

nadstrešnico
prostoru, kar

in na ograjenem
pomeni,

da ne

bodo izpostavljeni padavinam,
ograja bo zagotavljala nek nivo
varnosti«

vode

opremo

prostore

električne

umak-

nili, sedaj vlomilci nimajo več Česa

uporabnega

odnesti.

Kljub

temu

in

nastaja

škoda,« je prednosti seli-

polomljenih

ključavnic

občinskega podjetja David Merc.

opremo drsališča,

tehnično

signalizacijo,

ter pralno

z lovilcem olj.

je oddaljena

pomeni,
urah

zaradi

po-

od

hrupa.

tega

Kajuhovi

grajenem

prostoru

Do

in

udariti je treba,

ska

ti,

da

bodo

na

tudi
novi

izpostavilokaciji

tudi

obe

da sta

vzdrževani

zelo dobro

stavbi

in investicij-

vlaganja, na primer v stavbno
ali streho,

pohištvo
Prav

niso potrebna.

sta stavbi

tako

opremljeni

elektro

ustreznimi
vodovodno

napeljavo,

omrežjem za kompri-

miran

...

zrak

bo potrebna

Edina
v letu

računalni-

investicija, ki

bo

2021,

va peči za ogrevanje,

naba-

saj je obsto-

z močjo 500 kW bistveno

prevelika in tudi ni predmet prodaje. Zraven

vseh naštetih

prednosti

bo

sedaj

garderob do sanitarij in pisarniških

prinesla tudi

prostorov.

slovanja. Treba je računati na višje

večja

skladiščimo

torja

drugo težko

Ker

je

vlaganja po
Merca

objekt

urejen,

besedah direk-

selitev na

stroške

munikacij,

ne bodo potrebna. »Lokacija nam

varovanja

tudi

more-

novo

lokacijo

dodatne

sicer

stroške po-

ogrevanja, stroške teleko-

v ureditev prostorov

dolgoročno omogoča

z

instalacijami,

ško mrežo, z

ječa peč
je

Pomembno

neo-

na

mehanizacije za vrt in
okolico, kar je že izvajal Ekotal. Po-

ustreznejši prostori za delavce, od

nemalokrat
ulici

delavnica

ne

galanterijo, posipni ma-

kontejner

Boljši pogoji za delavce,
a tudi višji stroški
poslovanja

na-

v zgodnjih

da

stanovalcem

servisna

nam

in

materialov.

servisiranje

Ker smo vso

šotora

nam na šotoru zaradi prerezanega

Na

Prav tako

prostore

deponije

za

nekaj druge opreme.
vrednejšo opremo iz

platna

skladišč-

strojev in vozil,

skladiščne

omogoča širitev dejavnosti, kot je

morali

Po-

pri-

cest),

kable, reflektorje za drsališče in še

novi

časa.

pridobili

okarani. V

terial,

drugim

ogromno

bomo povzročali
bili

med

iz njega odtujili

lokalnih

nudi vse potrebno za parkira-

nje in servisiranje

ustrezne

tve na novo lokacijo strnil direktor

Nova lokacija

kar

so nam

saj

dejavnosti (na

vzdrževanje

mer

pogos-

vlomilcev,

tarča

bitno širjenje

Ta je bil

delu

in orodje

jutranjih

dovolj prostora, da

preselili skladiščni šotor

iz zbirnega centra.

to

v
Na

pranje

smo

in

vršino, opremljeno

betonsko

vodovodni

tja

sodi

ne

bližino šole.

naprave.
logistike bomo pri

prostore za

smo

-

vsakokratno

bomo

prometno

selja,

imeli dvigalo

čistilne

prihranili

čistilni

pripravo (montažo) plužne enote

ni

za
do

lokaciji

servisirali

(!), saj v garaži v Kaju-

ulici

na zbirnem centru, plug pa na

Tako smo za

vozil

pomembno

zelo

priključek

bom navedel eno od
teh, zimsko službo. Traktor smo

napravi.

in

na voljo bomo

sami,

delavnica,

z lastnimi kadri lahko

strojev

večino

težav, s katerimi se srečujemo.
Za primer

novi lokaciji bo

bomo

zraven pokritih prostorov za stro-

kjer bomo

'zagotovo

naselja in

sredino

pridobitev,

je in vozila, bo servisna

kar

opremo,

vzdrževanja

objektov,

in zavarovanja.«
Mojca Zemljarič
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Spodnje Podravje »Še

o

(ne)izgradnji urgentnega centra

na Ptuju

Kaj bo z denarjem, kije na Talumovem računu
(Ne)izgradnja
ki

urgentnega centra na Ptuju je težka cokla, s katero sta mesto

spolzeli skozi

so Ptuju in regiji

katere je mestu ostalo samo

prste. Spomnimo na hitro cesto,

in ekološko breme, tudi načrti

finančno

Ptujska bolnišnica

bitvi

kliče tako kot

potnik

vodi. Nihče

po

tem

okolju

Ker absolutno

ali

potrebna

ne.

je. Dostopnost

bližina zdravstvenih storitev
pomembna dejavnika
stnejše

o obnovi

cilju:

mu
tem

je resnično

mar

regijo,

prav

tukaj

izgubljenih
udarec čez

gotovo

eden

težjih. Čeprav je v prihodnjih letih
v državnem proračunu denarja za

gradnjo prizidka pri ptujski bolni-

šnici samo za prgišče, pa vendarle

postavka iz Načrta razvojnih programov še ni izbrisana. Morda se
jo lahko finančno oplemeniti že
pri prvem

rebalansu.

A

za

to

bo

treba napeti vse razpoložljive sile
in

zahtevajo

nazaj?

kadre. Ker drugače najbrž

zvezi

s

je še vedno samo beseda in golob
so bila po-

budniki in nosilci takratne velike

res

Ptuj

in Finakos), pravijo, da

se

bodo o aktualni situaciji posvetovali z vodstvom ptujske
ce.
o

»Glede na

zadnje

smo

tedniku,

vodstvo

jih prebrali
smo

na

Splošne bolnišnice (SB)

dr. Jožeta Potrča Ptuj naslovili dopis

s prošnjo

za predstavitev

de-

janskega stanja projekta.«

Gospodarstvo vztraja:
»Gradnja urgentnega
centra je nujna«

ne bo šlo.

Zanimalo nas

je,

fizične

tevkih za vračilo sredstev ta trenutek ne želimo špekulirati. Ptuj
celotna regija ter njeni

in z njim

prebivalci urgentni center na Ptuju potrebujemo. Gospodarstveni-

ki smo vedno
zakaj

smo

znova

izpostavljali,

se odločili sodelovati

in zbiranju sredstev
izgradnjo urgentnega centra

pri doniranju
za

informacije

Štajerskem

v

bolnišni-

izvedbi projekta gradnje urgen-

tnega centra, ki

ter

dogodkih v obliki nabirke. O zah-

so donirali sredstva,

na strehi. V podjetjih, ki

oziroma pravne

jetja

Projekt,

na

ki

v

osebe. Denar smo zbirali tudi na

ga

ljudi,

aktivnostih

sredstvi, ki so na računu, se bomo

da

odločijo,

ki

okolje,

za

je bilo

za

donatorji

dobrodelne akcije (Talum, Perutni-

in

je

se

jim

živimo. Preveč

zdravstvo

če

pokazali, da

(so)ustvarjajo,

priložnosti

in

enotne-

bolnišnici. S

pomagati

korakom bi

nadaljnjih

gentnega centra so donirala pod-

Talumovem računu.

na

za katerega

lobistov

ur-

338.000 evrov že tri leta

od gospodarstvenikov, politikov
do

gospodar-

za gradnjo

odločali po prejemu informacij iz
SB Ptuj. Sredstva za izgradnjo ur-

»počiva«

usmeriti k

ozirom na to, da de-

gentnega centra organiziralo ve-

manj kot

..

vračilo doniranih

liko akcijo zbiranja denarja. Nekaj

denar

moči

zahtevke za

in

terih beseda v Ljubljani kaj velja,

funkcionarjev

jo

sta

Kaj

stroke,

se najmanj pet let niso premaknili od besed na papir

nar že tri leta leži na računu. »O

je v letu 2017

bi

zato

neuspelih projektov,
zgodbo z regijskim odlagališčem odpadkov, od

sredstev, z

Spodnjepodravsko
stvo

za kakovo-

In prav

regijskega vodovoda

informacije

morali vsi veljaki tega okolja, ka-

in

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

življenje.

zaznamovana že desetletje. Urgentni center je le en od

O projektu želijo jasne

dvomi o tem, ali je bolnišnica

ne

v

puščavi

v

po posodo-

izgubljeni po-

in okolica

se v prostor umešča več kot 20 let, neuspešno

ki

-

ne

le

hovim

svojim

zaposlenim in

družinam,

temveč

nji-

vsem

prebivalcem Spodnjega Podravja
želimo pomagati zagotovitvi podoben nivo zdravstvenih storitev,
kot so jih deležni prebivalci drugih
delov Slovenije. Zato

vztrajamo,

da je izgradnja urgentnega centra
nujna,« so v skupni izjavi za naš časopis povedali v podjetjih

Talum,

Finakos in Perutnina Ptuj.
Mojca Zemljarič

ali pričakuje-
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So

ljudje zbirali zaman?

Doslej neuspela zgodba

s

posebej grenak priokus, ker
in posamezniki. Blizu

ptujskim urgentnim

centrom ima še

so denar za bolnišnico

338.000 evrov,

akcijo od aprila do oktobra 2017, leži

prispevali podjetja

zbranih med veliko humanitarno
na

odprli v Talumu. Tudi lokalne skupnosti

transakcijskem računu, ki
so se odločile

so ga

podpreti gradnjo

bolnišnice in so imele denar za ta namen v proračunih rezerviran. Skupaj

prispevkom občin bi okolje zbralo okoli 600 tisočakov. Toda realizacija
projekta je še vedno nedosegljiva, nekje daleč, visoko nad oblaki.

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

s

No posebnem računu, ki so go odprli u kidričeuskem Talumu, leži 337.800 evrov. Denar je bil namensko zbran za
gradnjo prizidka (urgentnega centra) pri SB Ptuj. Veliko dobrodelno akcijo so o letu 2017 organizirala tri velika
podravska podjetja: Talum, Perutnina Ptuj in Finakos. Na fotografiji je naslovnica Štajerskega tednika iz zaključka

akcije, ko

so bili

gospodarstveniki več kot zadovoljni, da je

ta

uspela.
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Jani Ivanuša: »Slišati

je, da Gantar

temu projektu ni naklonjen ...«
Medtem ko je del poslancev prepričan , da bo do realiza, čeprav v načrtu razvojnih programov (NRP)

cije izgradnje
za

leti

2021

in 2022 ni zagotovljenih dovolj sredstev, prišlo,

pa Jani Ivanuša meni drugače. Povsem odkrito je povedal to,
kar se šušlja že dalj časa: »V Ljubljani sem osebno po aprilskem zapletu s sprejemom covid bolnikov slišal, da se nam
bo to maščevalo. Pod tem ministrom ne verjamem, da se bo

gradnja začela. Seveda je

to le

moje osebno mnenje. Žal se

je vse izjalovilo, ozadja, kaj seje točno zgodilo, ne poznam.

Zdaj

se tako vsi

ubadajo

s korono,

druge stvari niso tako po-

membne. Očitno tudi UC Ptuj ne.«
da sam ni posebej izpostavljal pomena tega projekta, so pa vsi poslanci iz naše regije zagotovili, da se bodo v
Priznava,

prihodnje v skupnem cilju bolj povezali. Doslej jih je večina
sicer postavljala vprašanja okrog izgradnje UC Ptuj, opomi-

njala

na

obljube, argumentirala nujnost

..

Očitno prihajajo

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

časi, ko bo treba pristopiti še veliko bolj odločno, da bo glas

Podravja v Ljubljani dejansko slišan. Ne glede
vladaje ali bo

na

zdravljenje ljudi

na

to, katera

oblasti. Zagotavljanje enakih pogojev za

na vseh koncih države

ne sme

biti vpraša-

nje leve ali desne politike.
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Podravje • Ptujski urgentni center v rokah (in besedah) predstavnikov ljudstva

Kako naše interese v Ljubljani
zastopajo »naši« poslanci
Informacija , kako mizemo malo denarja je v državnem proračunu v naslednjem letu
zagotovljenega za gradnjo ptujskega

urgentnega centra

Je prebivalce

Spodnjega Podravja dvignila na noge. Mnogi se

sprašujejo tudi , kako poslanci v Ljubljani opravljajo svoje delo in zastopajo našo regijo. Očitki
so

nekatere med njimi močno razjezili in užalili. Celo tako , da niti

odgovarjati
,

,

vendarle premislili. Njihova mnenja o

a so si

novinarska vprašanja najprej niso želeli

ali bo na Ptuju UC zgrajen ali ne,

so

deljena

Eden izmed poslancev je prepričan , da v času ministrovanja Tomaža Gantarja ta investicija ne bo

izpeljana: >>0 tem

Ljubljani govori zelo glasno.« Spet drugi

se v

Ptujsko-ormoško

območje

v

graditi z evropskimi
sredstvi, državnih pa ni

Suzana Lep Šimenko (SDS), Jožef
(SDS),

Lenart

(Levica),

Boštjan

Mojca

Koražija
(SMC),

Žnidarič

Aljaž Kovačič (LMŠ) in

Jani Ivanu-

ša (SNS).
Ker so v zadnjem

izgradnje

ptujskega urgen-

tnega centra, precej
ph vprašali

glasni, smo

njihovih aktivnostih

o

in (predvsem neuradnih) informacijah v zvezi s plani države. Leta in

leta prestavljanja začetka gradnje

in prazne obljube
(ali predvsem)

lo
ga

vztrajnih
okolja.

funkcijah

letih imeli

so

namreč tudi
premalokalne-

iz

Na

najvišjih

političnih

smo

Ptujčani

v

nekaj

zadnjih

predstavni-

kov. Aleksandra Pivec je sicer bila
kmetijska

ministrica,

a

obenem

tudi podpredsednica Vlade

RS

in

predsednica stranke DeSUS. Prav

iz njihovih
zdravje
je

tudi

vrst

Tomaž
njegov

je tudi minister za
Gantar.

Ptujčan

predhodnik,

Aleš

Šabeder.
To

vse

skupaj pa doslej

ni

bilo

dovolj, da bi se gradbeni stroji na
Ptuju pognali.

smo

gijo ključnim projektom.

Suzana Lep Šimenko. je dejala,
da jo žalosti, da se projekt izgradnje

urgentnega centra na Ptuju

tako vleče, saj da gre za zelo pomembno

jona

investicijo. Kot opozicij-

odkar so del koalicije, pa večkrat
direktno komunikacijo z

minis-

trom: »Zelo podobno ravnam tudi

naše območje

pomembnih projektih.

A

je živ in gre naprej. Žal

v času, ko

smo

z

dili deset

projekt

sredstvi gra-

evropskimi

urgentnih

centrov

Sloveniji, Ptuja ni bilo

po

med njimi,

razlog za to pa je, da takrat ni bilo
pripravljene

dokumentacije.

Tudi

danes izgradnje urgentnega centra ne

moremo umestiti med pro-

jekte, ki bi

jih lahko

sofinacirali z

evropskimi sredstvi, saj je projekt

že v teku. Ampak ne glede na to,
urgentni center

na

Ptuju

veliko bolj optimistični.

bo. Od-

ločitev o tem je bila sprejeta in do
tega bo zagotovo prišlo. Projekt

(za približno dva mili-

evrov), teh dodatnih sredstev

pa iz NRP-ja ni mogoče razbrati.«
ne

skrbi,

saj pravi,

A to

da je proračun

„živ“ in da obstajajo možnosti prerazporeditev sredstev, ministrstvo pa da

ima

dodatna sredstva

na

postavkah,

ki jih v NRP-ju ni vidnih. Priložnost vidi
tudi v rebalansu proračuna.

Mojca Žnidarič:
»Projekt ni izgubljen«

ska poslanka je na to opozarjala,

pri vseh drugih za

podražil

no

jo

poslancev

povprašali o njihovih informacijah,

z

posledica

politikov

kar

šest

povezanih s tem, za podravsko re-

času očitki, da

se jih večina premalo posveča pro-

jektu

Vseh

so

se je sicer v vmesnem času bistve-

Projekta ne moremo

zastopa šest poslancev:

Ljubljani

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

tem ,

na

Tudi

poslanka

Mojca

Žnidarič

ima

enaka zagotovila ministra, torej da projekt UC Ptuj ni ustavljen in da na Ptuju
ne bo ostala le gradbena jama. Gantar

naj bi

ji v telefonskem pogovoru po-

jasnil,

da projekta

ni

mogqpe uvrstiti,

med EU-projekte, ker je že

kar

inorri

povezan s covid situacijo. A naj bi obae
nem zagotovil, da bodo zaprli finančjvs

konstrukcijo: »Menim, da projekt še nj
izgubljen, posebej če bomo sjaipaj sOS
pili

vsi poslanci

Spodnjega

Podra m

Res pa je, da so se Vlada, Ministrstvoma
zdravje in tudi bolnišnica Ptuj v zadnjfn

mesecih ukvarjali predvsem z zajezit#
jo epidemije in s pomočjo bolnikomts;

covidom. Ta vlada ima posluh za rufafo
no okolje, tako da verjamem, da bodo

prisluhnili tudi nujnim potrebam prebe
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valcev Spodnjega Podravja.« Na vpto

iz katere postavke pa bi lahkoi
;pagdtovili denar pa, da je odgovorila,
šanje,

;bda

možnost vidi v sredstvih posebne-

-

opozoril, predlogov pa noče sli-

šati.« Nujno se mu zdi,

da se tudi

glede na zdravstveno krizo in pol-

ga podračuna, ki ga ima Ministrstvo za

ne

»zdravje.

sredstva za investicije v zdravstve-

Uožef Lenart:
<|Da ne bodo zahtevali
la|hiilijonveč...<<

še

Predlog

ledic epidemije, in

do vas, ne do vorebalansa proračuna

»seveda predlaga vlada, ministri pa so

pre finančno konstrukcijo in začne
gradnjo urgentnega bloka.«

Boštjan Koražija:
»Z rebalansom še
znižana sredstva za UC«

iltistipki si izborijo delež teh sredstev za
resor.

svoj

DZ

v

in

se

trudimo po

svojih

močeh

da je nekaj nujno

potrebno rešiti. Na primer UC na Ptuju. Včasih nam uspeva, včasih pač ne,«

pa je povedal poslanec Jožef

Lenart.

Kritičen je do dela prejšnjih ministrov,

ki po njegovem niso
začela.

gradnja

se

čuna za leti

2021

in

storili nič,
Rebalansi

2022

da bi
prora-

pa da-so bili

sprejeti ob velikem vplivu koronakrize.

»Seveda se bom zavzel to, da se za UC
Ptuj

zagotovi sredstva ter predlagal v

proračunu za leto 2022 postavke za to.

Je pa to zelo soodvisno od tega, ali bo
situacija s koronavirusom pod kontrolo

in

ne

bo terjala še dodatnega denarja.

In seveda tudi ob dejstvu, da do takrat
ne bo neko
naredilo

Ptujčan Boštjan Koražija se spo-

Poslanci le to potrjujemo

prepričati ministre,

novo vodstvo v SB Ptuj že

nove novelacije,

ki bi zahte-

vala še kak milijon več denarja,« je še
dodal Lenart.

.

minja, da je bil sklep o financiranju
izgradnje urgence

s poslancem

predlogov sklepov tudi na SB Ptuj

in da je sklep
»Za vlado, kot

zadostnih

ne pozna, a opozarja:

zavezujoč, toliko bolj

v situaciji, v

je to postavko tudi vnesla v prora-

čun, v rebalansu letošnjega pa se
je že ta postavka znižala! Za drugo

pa je treba vprašati vlado in koalicijske poslance, ki so vse predloge
opozicije,

nekaj

razen

predlogov

iz njim naklonjene stranke, gladko
zavrnili.«
Poudarja,

Spodnjega

da je edini poslanec
Podravja v

Državnem

sticija

»Pri sprejemanju
2021

zavrnila prav vsa

opozicijska dopolnila. Kot opozicij-

ski poslanec glede na aktualno vladeluje kot glasovalni stroj,

lahko le opozarjam in predlagam
rešitve, ni pa v moji moči v tem trenutku spreminjati odločitev vlade.

kolegija

županov

Spodnjega

UC velikokrat na dnevnem

redu. Tako kot vsi drugi tudi on v

sredstev,

proračunskih dokumentov za leti

do, ki

izvršilno oblast, je

kateri smo se znašli. Prejšnja vlada

vlogi

je koalicija

odbo-

na pristojnem

ru sploh prejel zadostno podporo:

sej

Poslanec Aljaž Kovačič razloga, zakaj

2022

Trčkom maksimalno

angažiral, da je prišlo do razširitve

Podravja. Prav na njih je bila inve-

»Koalicija zavrnila vse
predloge opozicije«

in

sprejet febru-

arja lani. Kot pravi, se je že takrat

zboru, ki se udeležuje vseh rednih

Aljaž Kovačič:

vlada ni namenila

pos-

»orožju« bi se

jih bolnišnica še potrebuje, da za-

bife pošteno ne

livčevi.

»Ob vseh mili-

morala najti dva milijona evrov, ki

ga koti projekta v svojem okolišu, ne
(bi

infrastrukturo:

jonih, namenjenih reševanju

sredstva za gradnjo katere-

»zagotovil

bolnišnice zagotovijo dodatna

no

»fils pamet red, da boš kot poslanec
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si ta namreč zada, tudi naredi

Kar

nja,

poslanca

zastavlja

vpraša-

govori z ministri, opozarja, a v

isti sapi dodaja: »Pri proračunskih
postavkah
razmišljanja

vidim ustaljen vzorec
in

ravnanja

ter strank aktualne

vlade

te

koalicije,

ki v

času največje zdravstvene krize ne
najdejo denarja oziroma

ga

ne že-

lijo dati za ljudi in zdravstvo, takoj

pa najdejo in dajo

780

milijonov za

orožje.«

Dženana Kmetec
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Suzana Lep Šimenko (SDS

Aljaž Kovačič

Boštjan Koražija (Levica)

(LMŠ)

Jožef Lenart

Mojca Žnidarič (SMC)

(SDS)
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Boštjan Reberšak 08. 12. 2020

Poleti v Planici prvič pod
reflektorji
Kako je potekalo osvetljevanje planiške letalnice
najpogostejših tem v dolini pod Poncami?
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Naroči se na podkast

foto: Val 202

Nordijskem centru Planica osvetlitve letalnice bratov Gorišek
niso predvideli, saj je letalnica v uporabi le enkrat letno. Treningi
na njej niso mogoči, marčevski termin vsakoletnega finala
svetovnega pokala pa omogoča razvoj termike v dopoldanskem
času, ki je zato rezerviran za letenje na smučeh. Prestavitev
prvenstva je tako postavila pred organizacijski komite dilemo ali
V
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osvetliti letalnico

s

stalno

ali

začasno osvetlitvijo. Stalna

bi

bila
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precej dražja, a precej bolj komfortna za organizatorje. Odločili so
se za začasno, ki je pa postavila prednje cel kup izzivov. Potrebno
je osvetliti približno 500 metrov dolgo površino – to je tako kot bi
osvetljevali pet nogometnih igrišč na višinski razliki 200 metrov,
približno dvakrat toliko visoko kot je postavljen Ljubljanski grad.
Stalna osvetlitev bi pomenila postavitev stebrov, s katerih bi lažje
enakomerno osvetliti letalnico, začasne konstrukcije pa
potrebujejo ogromno prilagajanja, že v prvi fazi pa iskanje podjetij,
ki so to sploh lahko zagotovili.

"Zaletišče je osvetljeno linijsko in osvetljuje predvsem samo
smučino in letalca, ki je v tistem trenutku v fazi počepa.
Skakalci v povprečju med 3 in 6 metri preletijo hrbtišče in
doskočijo med približno 230 in 250 metri in tam pa je bilo
treba osvetlitev projektirati drugače. Nadgraditi je bilo treba
stolpe vetrne zaščite, izkoristiti televizijski stolp, ki je že
postavljen v Planici in postaviti nekaj dodatnih stolpov ob
samem izteku, vse skupaj na višini med 15 in 18 metri." generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Tomaž
Šušteršič
Luči, ki bodo osvetljevale zaletišče, bodo prestavili na Bloudkovo
velikanko in so tako del investicije v nordijsko svetovno prvenstvo
leta 2023.
Gradnja konstrukcij in postavitev 220 reflektorjev je zgolj prvi, sicer
zelo zahteven del izvedbe osvetlitve. Drugi del je povezan z
usmeritvijo in jakostjo reflektorjev, ki imajo velik vpliv predvsem na
televizijski prenos.
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tako velikem objektu v naravi, ki ni zaprt, je največji izziv
postaviti luči tako, da je enakomerna osvetlitev od štarta do
izteka in tudi tam, kjer se tekmovalec ustavi v izteku, mora
biti luč čim bolj enakomerna, približek sončni svetlobi. To je ta
umetnost." - Dejan Čretnik režiser televizijskega prenosa o
zahtevah televizijske produkcije
"Pri
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Pri izbiri izvajalca za gradnjo drugega tira novi
zapleti
08.12.2020 19:03

Ljubljana, 08. decembra (STA) - Državna revizijska komisija je ugodila avstrijskemu
Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske
gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je
Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da bodo v luči novih dejstev nadaljnjo
odločitev sprejeli v najkrajšem možnem času.
Strabag, ki prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru, je na državni revizijski komisiji
izpodbijal odločitev 2TDK, da ta konzorciju podjetij Gorenjska gradbena družba, Metrostav in
CGP prizna sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka in da konzorcij povabi k oddaji
ponudbe.
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Kot so danes sporočili iz revizijske komisije, je Strabag v okviru zahtevka za revizijo uspel
izkazati dvom, da referenčni projekt Kompleks Blanka, na katerega se je v prijavi sklicevala
skupina kandidatov, izpolnjuje zahteve, ki jih je v razpisu določil 2TDK.
Kandidati so morali izkazati, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini šest
kilometrov za drugi odsek in v dolžini 10 kilometrov za prvi odsek. 2TDK je namreč razpis za
glavna dela razdelila na dva dela, in sicer od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do
Kopra.
Strabag je po pojasnilih revizijske komisije priložil obširno listinsko dokumentacije, ki potrjuje
navedbe, da so bili v okviru referenčnega projekta zgrajeni predori po dveh različnih metodah in
da so bili po metodi NATM zgrajeni predori zgolj v skupni dolžini 5,5 kilometra.
Na 2TDK pred sprejemom izpodbijane odločitve, kot tudi ne v predrevizijskem postopku, niso
preverili sporne reference, so zapisali na revizijski komisiji. Zaključek 2TDK o priznanju
usposobljenosti za dela pa so na komisiji označili za vsaj preuranjen.
Iz 2TDK so sporočili, da so odločitev komisije prejeli danes. Njihova strokovna komisija bo, kot
so zapisali, nadaljnjo odločitev o ustreznosti izpodbijane reference oziroma priznanju
usposobljenosti sprejela v najkrajšem možnem času glede na novo pridobljena dejstva.
"Ob tem poudarjamo, da je bila v času sprejema odločitve o usposobljenosti ponudnikov
podana referenca verodostojno potrjena s strani referenčnega naročnika," so zatrdili.
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Anže Logar obljubil Američanom?

Zadnji obisk pri Trumpovi administraciji je namenjen utrjevanju
odnosov in podpisu sporazuma glede jedrskega sodelovanja, ki
pa naj ne bi pomenil, da bodo ameriški dobavitelji favorizirani
pri gradnji drugega bloka NEK.
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Pompeo na Brniku letos poleti.

Zunanji minister Anže Logar se
pred meseci že mudil na obisku

12. 2020, 19:30

STA

ZDA srečal s kolegom Mikom Pompeom
Sloveniji, prvem takšnem po 23 letih.

je v
v

,

ki

se
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Proti kitajskim podjetjem
Tema pogovora tokrat je poglabljanje dvostranskih odnosov med državama, ki sta
nove temelje začeli polagati avgusta na Brdu. Takrat je Pompeo v Sloveniji uspešno
lobiral zoper kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei in njegovo tehnologijo
5G. Podpisali smo skupno izjavo o varnosti in vzpostavljanju telekomunikacijskih
omrežij nove generacije, čeprav Washington ni ponudil nobenega dokaza, da podatki,
pretočeni prek Huaweievih tehnologij, odtekajo v uradni Peking. »Naše prijateljstvo
raste,« je ob obisku dejal Pompeo.
Za ameriška podjetja

Američanom predvsem zagotavljamo, da nimamo posluha za Kitajce in da
bomo orožje ter jedrske reaktorje kupovali čez lužo.

Leto pred tem je Slovenijo obiskal še ameriški energetski minister Rick Perry ki je
političnemu vrhu predstavil najnovejša dognanja na področju jedrskih tehnologij.
Sadove tega vidimo v podpisu memoranduma glede strateškega civilnega jedrskega
sodelovanja med državama, ki ga v Washingtonu danes podpisuje minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec Slednji je v nedeljo pojasnil, da memorandum ni
podlaga za konkreten posel, lahko pa služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri
prenosu znanj in izkušenj. Strokovna javnost memoranduma do včeraj še ni videla,
zato ga težko komentira.
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Kaj po Trumpu?
Uradne zaveze Washingtonu gotovo dobro vplivajo na dvostranske odnose med
državama, ne glede na to, katera politika trenutno vlada v njiju. Vendar se bo Logar
kot zunanji minister čez dober mesec dni soočal z administracijo Joa Bidna kjer bo
moral razložiti, zakaj novemu predsedniku Janša še vedno ni čestital za izvolitev.
Janša je še vedno edini šef vlade v EU, ki Bidnu ni čestital. Prav nasprotno, na
twitterju je Janša delil več teorij zarot, povezanih z izvolitvijo Bidna, in ga pri tem
označil za »enega najšibkejših predsednikov v zgodovini« ter se zapletel z Bidnovim
svetovalcem za zunanjo politiko Michaelom Carpenterjem ki ga je nato celo blokiral
na omrežju Twitter.
,

,
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Okrnjen tudi diplomatski vpliv
Dvajsetega januarja, ko kot predsednik priseže Biden, bo svoje ozadje v Washingtonu
izgubila tudi ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard ki ni karierna
diplomatka in naj bi do položaja prišla zaradi svojih finančnih prispevkov Trumpovi
predsedniški kampanji. Mladika se bo zato morala v največji meri zanašati na presojo
novega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja ki je v soboto tja dopotoval skupaj z
Logarjem.
,

,

Vendar tudi Kajzerjev dosje ni brez madeža. Bidnova administracija bi namreč lahko
opazila tvite njegove žene Milene Stefanović Kajzer ki je prav tako uslužbenka
ministrstva za zunanje zadeve, na svojem osebnem twitterju pa je širila marsikatero
teorijo zarote o volilni prevari v ZDA. Pri tem se je jasno postavila na stran Donalda
Trumpa Kajzer bo v Washingtonu kot veleposlanik nasledil Stanislava Vidoviča
,

.

.

Pristop MZZ: govori čez Kitajce

in

kupuj ameriške oklepnike

Pred Logarjem je Washington kot zunanji minister nazadnje obiskal Miro Cerar leta
2018, ki se je prav tako mudil pri Pompeu, in to po dolgih osmih letih Cerar je takrat
izjavami dvigoval obrvi, saj je za ameriške medije dejal, da bomo izgubili regijo, če
bodo prevladali kitajsko-ruski interesi. »Ni dovolj imeti zgolj ekonomskega
sodelovanja. Povem vam, Kitajci prihajajo v Evropo. Kot predsednik vlade sem se
petkrat srečal s kitajskim premierjem Liem Keqiangom da bi razpravljal o
dvostranskih odnosih in poslih. Zato menim, da bi bilo zelo dobro, če bi bili naši
prijatelji in zavezniki v ZDA bolj prisotni v regiji,« je izjavil Cerar.
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C erar je takrat Pompea povabil na obisk, pri čemer mu je zagotovil povečanje
prispevkov za posodobitev slovenske vojske. Slednje je bila ena temeljnih zahtev
Trumpove administracije ob ostalih članih zveze Nato.
Žarek upanja: srečanje

s

Klobucharjevo

Med Cerarjevim obiskom se je ta sestal tudi z ameriško senatorko slovenskega rodu
Amy Klobuchar ki je nato v senatu ustanovila skupino prijateljev s Slovenijo.
Demokratka Klobucharjeva je zelo dolgo vztrajala tudi v tekmi za demokratsko
predsedniško nominacijo, ki jo je nato odstopila Bidnu, danes pa je spregovorila tudi
Logarjem.
,

z
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Kupila

je

nov telefon

Do Slovenije je ameriška zunanja politika pristopila na enak način kot do držav
vzhodne Evrope – proti Huaweiu so lobirali z vidika, da ogroža nacionalno varnost. V
Nemčiji s tem pristopom niso bili uspešni, saj se v Berlinu še živo spominjajo trditev
Wikileaksa, da je agencija NSA prisluškovala telefonu kanclerke Angele Merkel
»Nismo več v hladni vojni,« je zato leta 2013 Merklova dejala tedanjemu predsedniku
ZDA Baracku Obami V konkretnem primeru prav tako ni bilo dokazano, da so
Američani prisluškovali zaveznikom. Merklova se je zadovoljila z zagotovili Obame,
da prisluškovanja ni bilo in ga ne bo v prihodnje, na vprašanje, zakaj telefona ni dala
forenzično pregledati, pa je odvrnila, da je bilo lažje kupiti novega.
.
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Pogovor z ministrom za okolje Andrejem
Vizjakom
NOVA 24 TV, 08.12.2020, TEMA DNEVA, 21:14
LUKA SVETINA (voditelj)
Včerajšnje srečanje ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in predsednika republike Boruta Pahorja je
potekalo v duhu 5. obletnice podpisa Pariškega sporazuma. Minister Vizjak je predsednika republike seznanil z
dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 in s tem zasledovanje jasnega cilja, da do tega leta dosežemo
ničelne emisije, oziroma podnebno nevtralnost. Pariški sporazum, ki so ga 12. decembra leta 2015 dosegli voditelji 195
držav in Evropske unije, zasleduje cilj omejitve dviga povprečne globalne temperature do konca stoletja na največ 2
stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. Govora je bilo tudi o pomembni vlogi Slovenije, ki se je s pridružitvijo
pobudi za upoštevanje evropskega zelenega dogovora, kot okvira za okrevanje po epidemiji, pridružila 16 podnebno
najbolj ambicioznim državam članicam Evropske unije. Evropski zeleni dogovor bo poleg zmanjšanja izpustov prispeval k
ustvarjanju novih delovnih mest, ter spodbudil trajnostno gospodarsko rast in konkurenčnost evropskega gospodarstva.
Dober večer minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Dober večer.
LUKA SVETINA (voditelj)
Vemo, da je novembra ZDA, so uradno odstopile od pariškega sporazuma. Kaj pravzaprav to po vaše pomeni za celoten
sporazum in lahko pride do kakšne spremembe glede na menjavo pričakovano, menjavo administracije v Washingtonu.
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Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Torej najbolje bi, da bi Pariški sporazum povzele in prevzele vse države tega sveta, kajti to je globalni problem in edina ta
učinkovita rešitev je tudi globalni spopad s tem. Tako, da jaz pričakujem, da bodo Združene države Amerike v prihodnje
pristopile k temu sporazumu, kajti vsi moramo nositi odgovornost za prihodnost tega planeta.
LUKA SVETINA (voditelj)
Kako pomemben je dogovor za Slovenijo? Vemo, bile so neke projekcije v preteklem letu, da bo Slovenija med tistimi
evropskimi državami, ki jim v bistvu grozi največji dvig temperature povprečne, ne?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
No v Sloveniji se ne more dvigniti temperatura, pri čemer se v Evropi recimo ne bi, tako da gre za širši problem. Vsaka
država participira k reševanju tega problema. Jaz pa predvsem vidim ta zeleni dogovor, oziroma način kako priti do tega
cilja kot priložnost za trajnostni razvoj, tudi našega gospodarstva, tudi sicer razvoj in obnašanje ljudi. Gre za to, da
minimiziramo uporabo virov, tako naravnih virov kot tudi energije. Gre za to, da živimo okolju bolj prijazno in hkrati
omogočamo razvoj. Torej zeleni dogovor je nek kompromis med temi okoljskimi cilji in intenco po razvoju Evropske unije
in tudi širše.
LUKA SVETINA (voditelj)
Morda vprašanje o zelenem dogovoru še nekoliko kasneje. Samo tole, če se še malce dotakneva Pariškega sporazuma.
Evropska unija vemo, da dela na zmanjšanju emisij že kar lep čas, ampak kako velik problem so po vaše države tretjega
sveta? Nam lahko uspe uresničitev tega sporazuma brez tega, da pride do nekega resnega napredka, zlasti v teh
državah tretjega sveta.
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Torej pogled Evropske unije je takšen, da želi biti zgled in nek front leader tega, teh postopkov in tega procesa, kajti z
zgledom najbolje tudi vodiš ostale imaš neko pogajalsko moč in izhodišče potem pri ostalih dogovorov. Torej Evropa želi
tu pomembno prispevati k začetku teh trendov in upa, da ji bodo sledile tudi druge države. Mimogrede kar številne zlasti
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azijske države temu že sledijo, tudi Kitajska se vse bolj tega zaveda. Verjamem, da bodo tudi Združene države pristopile,
da ne govorim o drugih kontinentih Avstralija in podobno, tako da to zna postati neko širše gibanje. Zdaj kako hitro, s
kako dinamiko bo potekalo je veliko vprašanje. Zdaj te ambiciozni cilji pariškega sporazuma in nenazadnje tudi potem
evropskega tega zelenega dogovora so seveda dosegljivi ob znatnih naporih. Jaz se samo zavzemam za to, da ti napori
za dosego teh trajnostnih ciljev ne bi ogrozili torej konkurenčnosti slovenskega in evropskega gospodarstva, zato je to
pravzaprav zelo zahteven proces, kjer se iščejo, analizirajo učinki vseh teh aktivnosti tako na ekonomijo kot na kakovost
življenja, kot na neko zanesljivost oskrbe z energijo, z drugimi viri. Skratka ni enostavno, gre za multidisciplinaren,
interdisciplinaren pristop in tukaj je kar precej zahtevnih opravil.
LUKA SVETINA (voditelj)
Ja s predsednikom republike sta govorila tudi o pomembni vlogi Slovenije v tako imenovanem zelenem dogovoru. Vemo,
Slovenija se je pridružila 16 najbolj ambicioznim državam članicam Evropske unije na tem področju. Kje je lahko
Slovenija vzor in recimo vodilna država v Evropski uniji na tem področju?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Torej jaz prepričan, da lahko na področju recimo energetike zelo hitro dosežemo to preobrazbo z, seveda ne v naslednjih
petih, desetih letih, gotovo pa do leta 2050, kar je nenazadnje tudi zelenega dogovora, s tem, da opustimo premogovno
tehnologijo in uvedemo druge trajnostne vire, obnovljive vire, tudi nadaljujemo jedrsko opcijo in s tem pravzaprav
energetiko napravimo povsem ničelno emisijsko. Imamo tudi lahko en dober potencial v slovenskih gozdovih in v
gozdarstvu namreč Slovenija je med tremi državami, ki so najbolj pogozdne, kar pomeni, da imamo v tem sektorju veliko
ponorov CO2 in s tem tudi pomembno prispevamo k ničelni nevtralnosti emisijski. Seveda imamo pa po drugi strani
precejšnje probleme zlasti na področju prometa. Namreč mi smo tranzitna država, prečkajo nas tako tovorni, prometni
tokovi, kot tudi čisto osebni. Namreč veliko ljudi gre preko Slovenije na dopuste, v sezonah na primer na hrvaško obalo
preko Slovenije potujejo Avstrijci, Nemci, Italijani, puščajo torej zaradi tudi ugodnih cen goriv emisije pri nas ne, tako
rekoč, pri čemer pa seveda je to rezultat specifične pozicije države, ne pa njenega lastnega trošenja ne. Tako, da tu nas
pa čaka zelo zahtevna naloga.

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

LUKA SVETINA (voditelj)
Ja, sami ste omenili prej na jedrsko opcijo. V času, ko so številne države nekako distancirajo oziroma odpovedujejo
jedrski energiji, kje je tukaj Slovenija, kako realne so recimo neke želje o nadgradnji recimo naše edine jedrske
elektrarne?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
No, kar se tiče Evropske unije, ona nima nekega stališča do te jedrske tehnologije zaradi tega, ker nekatere države
Evropske unije zelo propagirajo te tehnologije, na primer vodilna pri tem je Francija. Nekatere so pa ostre nasprotnice
tega, recimo tudi Avstrija in druge, tako da Evropska unija se ne vtika, bi rekel v to ali jedrsko opcija da ali ne in to
prepušča državam članicam, zato mi pravzaprav glede na naše specifične danosti ne moremo zagotoviti zanesljive
oskrbe Slovenije z električno energijo brez nadaljevanja jedrske opcije. Obnovljive vire imamo na žalost omejene in tudi
nekateri obnovljivi viri so relativno nezanesljivi pri oskrbi, kot je na primer sončna energija. Vemo, da pozimi in ponoči
sonca ni, energijo pa potrebujemo. Hranilnikov sezonskih, pa tudi dnevnih še ni v komercialni uporabi na pretek, zlasti ne
sezonskih, tako, da bi poletno energijo shranjevali za zimski čas, sončno, tako, da smo primorani, če želimo seveda imeti
elektriko nonstop in na voljo, da posežemo po nadaljevanju jedrske opcije. Tako, da v tej dolgoročni strategiji
razogljičenja do leta 2050, nacionalni, je tudi ta opcija omenjena kot pravzaprav tista, na katero velja staviti v prihodnje.
Na podlagi te dolgoročne strategije bomo verjetno začel tudi s postopki umeščanja v prostor in izdelave te investicijske
dokumentacije za drugi blok in bo proti, ne vem, tam letu 2025 ali kasneje padla tudi odločitev o tem ali gremo v gradnjo
ali ne in potem sledi gradnja in jaz verjamem, da lahko imamo drugim blok tamle med letom 2035 in 2040.
LUKA SVETINA (voditelj)
Če malce še ostaneva pri preprečevanju onesnaževanja okolja. Mineva v teh dneh leto dni odkar je državni zbor brez
glasu proti sprejel odločitev, da se zaustavi gradnja C0 kanala. Kaj je s to sporno kanalizacijo ta trenutek?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
No jaz sem prevzel ministrstvo takrat, ko je bil ta povezovalni kanal C0 zgrajen do 80 %. Skratka poseg v naravi se je
zgodil. Za nekatere manjkajoče dele še manjka gradbeno dovoljenje. Seveda mi smo insistirali in tudi mislim, da je to
edino pravilno, da se izdela za celovit kanal presoja vplivov na okolje, da se strokovno ugotovijo vplivi in ali so res ti
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negativni, oziroma kakšni so vplivi na okolje in šele na podlagi tega, da se nadaljuje s tem projektom. Ta trenutek se ta
presoja vpliva na okolje izdeluje. To nosilec tega projekta je Mestna občina Ljubljana, vodi postopek ARSO, tako da ga
težko komentiram o tem trenutku. Se pa seveda na projektu nič ne bo zgodilo, govorim na tem povezovalnem kanalu C0,
dokler ne bo pravnomočno okoljevarstveno soglasje.
LUKA SVETINA (voditelj)
Morda samo še tole za konec. Vemo pripravlja se neka zakonodaja za, lahko rečeva odpravo administrativnih ovir pri
umeščanju projektov v prostor. Kako je s tem zdaj?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Torej ministrstvo za okolje in prostor si je zadalo kot eno izmed prioritetnih nalog pospešitev postopkov za pridobitev
gradbenih dovoljenj, pa tudi postopkov za umeščanje v prostor teh tako državnih projektov, z državnimi prostorskimi
načrti, kot tudi sprejemanje občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V javni obravnavi
sta bila že oba zakona, tako zakon o graditvi objektov, kot tudi zakon o urejanju prostora, tako da pričakujem, da bomo v
prvem mesecu prihodnjega leta to že obravnavali in sprejeli na vladi in da bomo lahko novo prenovljeno gradbeno
zakonodajo zaživeli tamle proti koncu pomladi, kar pomeni, da bomo znatno poenostavili postopke, da bodo investitorji
lahko prišli hitreje do gradbenih dovoljenj, da bo torej Slovenija postala za naložbenike in za razvoj bolj prijazna.
LUKA SVETINA (voditelj)
Lahko poveva en konkreten primer, kako bo zdaj lažje pride do gradnje?
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)

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

Ja zelo preprosto, v recimo samo v postopku gradbenih dovoljenj bomo čas za gradbeno dovoljenje prepolovili, to se
pravi približno 50 procentov prihranki pri času, zelo omejili bomo tudi možnost nagajanj in nekih nasprotovanj,
neargumentiranih nasprotovanj v teh postopkih, kar se prepogosto dogaja. Tudi dali bo možnost zopet, da se gradi pri
objektih, za katere ni vplivov na okolje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati
pravnomočnost, kajti lahko se kdo pritoži, kak sosed, kakšen ne vem kdo drugi in ni gradnje, lahko pol leta ali celo več,
tako da vrsta nekih bi rekel poenostavitev postopkov je in ki pod črto prinesejo približno 50 procentno hitrejše
pridobivanje dovoljenj.
LUKA SVETINA (voditelj)
Mag Andrej Vizjak, hvala za obisk v našem studiu.
Mag. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)
Hvala tudi vam za povabilo.
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